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Opgedragen aan Awongaitsiark

'La vocation essentielle de 1'
ethnologie est d' apporter des
matériaux."
(Guiart, 1967:89)

"... the ideal collectors of the
data are the natives themselves"
(Radin, 1966;71)

"The ethnologist's rôle should
remain predominatingly that of
an editor and annotator."
(Radin, 1966:71)
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DEEL I : TEKST

V O O R W O O R D
Dit proefschrift, waarin een geannoteerde vertaling gepresenteerd wordt van een dagboek dat een Inuk* uit
Pelly Bay, N.W.T., Canada, tussen 1958 en 1964 schreef
op verzoek van pater Frans Van de Velde o.m.i., missionaris te Pelly Bay, is gebaseerd op onderzoek dat ik in
1973/74 en in 1976 in Noord Canada verricht heb.
Zowel tijdens de voorbereiding op dit onderzoek, als
tijdens de uitvoering ervan heb ik de hulp en steun ondervonden van tal van personen en instanties· Enkele
wil ik hier met name noemen en bedanken.
Mijn dank gaat op de eerste plaats uit naar pater Frans
Van de Velde o.m.i., die meer dan wie ook mijn onderzoek mogelijk gemaakt heeft en heeft bijgedragen tot het
welslagen ervan. Te hebben kunnen putten uit zijn rijke
kennis van en diepgaand inzicht in de taal en kuituur
van de mensen van Pelly Bay, opgedaan tijdens een verblijf van meer dan 25 jaar als missionaris aldaar, beschouw ik als een bijzonder voorrecht.
Zonder zijn bekwame leiding en hulp zou ik het dagboek
van Awongaitsiark zelf nooit hebben kunnen vertalen
en evenmin in staat geweest zijn dit dokument te annoteren op de wijze waarop dat in dit proefschrift gebeurd is.
Met hem te hebben mogen samenwerken was niet alleen in
wetenschappelijk, maar ook in persoonlijk opzicht een
ervaring die ik tot een van de waardevolste in mijn
leven reken.

* "inuk" is het enkelvoud van "inuit", een term waarmee
de Eskimo's zichzelf aanduiden. Aangezien vele Eskimo's
er op het ogenblik de voorkeur aan geven te worden aangesproken met de term "inuit" wordt in dit proefschrift
steeds gesproken van Inuk, Inuit, of, wanneer het om hun
taal gaat, Inuktitut. Omdat de term Inuit nog niet algemeen ingeburgerd is heb ik in de titel van het proefschrift en in de Engelse samenvatting de term "Eskimo"
gebruikt om de lezer in staat te stellen het dagboek van
Awongaitsiark snel te kunnen plaatsen.

Voorts wil,ik mijn dank betuigen aan: Prof. S.T. Mallon
van de Eskimo Language School te Rankin Inlet, N.W.T.,
Canada, die mij de grondbeginselen van het Inuktitut
bijbracht; Pierre en Elisapie Krarlik van Rankin Inlet,
N.W.T., bij wie ik in de zomer van 1972 en de winter
van 1973 gastvrij onderdak vond en die mij met veel
geduld en begrip introduceerden in de levenswijze van
de Inuit; de paters J. Méeus o.m.i., R. Lechat o.m.i.
en Ch. Choque o.m.i. die mij en mijn gezin gastvrij onderdak verleenden op onze reizen door het Canadese
Noorden; pater G. Mary-Rousselière van Pond Inlet, N.W.T.,
bij wie ik de Paasdagen van 1974 doorbracht en die mij
vele waardevolle suggesties aan de hand deed t.a.v. het
veldwerk dat ik in de zomer in Pelly Bay, N.W.T., zou
gaan verrichten; de inwoners van Pelly Bay, in het bijzonder Awongaitsiark en Arnaroserk, die het verblijf
van mij en mijn gezin te Pelly Bay tot een onvergetelijke ervaring gemaakt hebben.
Pater G. Mary-Rousselière o.m.i., redakteur van het
tijdschrift "Eskimo" dank ik voor zijn toestemming de
plattegrond van de kadgek van Kugaardjuk (Eskimo, vol.
39, 1956) en de tekst van de vete tussen Ermalik en
Kukigark (Eskimo, vol. 57, 1960) in dit proefschrift
te mogen overnemen, en pater Van de Velde o.m.i. voor
zijn toestemming tot overname van het schematisch overzicht van de wijze van verdelen van de zeehond krachtens
de regels van de nerkraitorvik-institutie (Eskimo, vol.
41, 1956).
Volgende instanties wil ik mijn dank betuigen voor hun
financiële steun tijdens de voorbereiding en uitvoering van mijn onderzoek:
- de Canada Council in Ottawa, Ont., Canada, die het
mij mogelijk maakte in 1972 een aan de University of
Saskatchewan te Saskatoon, Sask., Canada, gegeven
kursus in het Inuktitut te volgen en mij de fondsen
verschafte voor een eerste bezoek aan het Canadese
Noorden;
- de Unie C. & A. (Amsterdam) en de Katholieke Universiteit Nijmegen, die het mij mogelijk maakten in jan./
febr. 1973 deel te nemen aan een vervolgkursus in het
Inuktitut die gegeven werd aan de Eskimo Language
School te Rankin Inlet, N.W.T., Canada;
- de Niels Stensen Stichting (Amsterdam), die mijn onderzoek in Noord Canada in 1973/74 bekostigde;

- en de Stichting Benevolentia (Amsterdam), die mij in
staat stelde mijn onderzoek af te ronden door een in
de eerste maanden van 1976 naar Noord Canada ondernomen studiereis te financieren.
Aan al die instanties betuig ik mijn oprechte dank.
Tot slot wil ik Steef Spaan
voor hun adviezen aangaande
schrift, Akki Holla voor de
en Francis Peetere voor het

Groesbeek, mei 1978

en Henk Peetere bedanken
de vormgeving van het proefverzorging van de grafiek,
uittypen van het manuskript.

C.H.W. Remie

I . INLEIDING

Dit proefschrift handelt over een persoonlijk dokuroent
(1), een dagboek, dat tussen maart 1958 en november
1964 geschreven werd door Awongaitsiark, een Netjilik
Inuk uit Kugaardjuk (Pelly Bay), Northwest Territories,
Canada.
Van dit persoonlijk dokument wordt in dit proefschrift
de Nederlandse vertaling gepresenteerd, voorzien van
een uitgebreid notenapparaat.
Alvorens nader in te gaan op de ontstaansgeschiedenis
van dit dagboek, het onderzoek dat rond dit dokument
heeft plaatsgevonden en de wijze waarop het hier gepresenteerd wordt, wil ik eerst in een kort overzicht
nader ingaan op de wijze waarop anthropologen tot nu
toe persoonlijke dokumenten hebben verzameld en gebruikt om aldus in staat te zijn Awongaitsiark's dagboek nader te kunnen plaatsen.
1. Het persoonlijk dokument in de anthropologie een kort overzicht.
De belangstelling van anthropologen voor persoonlijke
dokumenten dateert uit het begin van deze eeuw en
dient gezien te worden in het licht van de anthropologie-beoefening van die tijd. Deze kenmerkte zich door
een vrij scherpe reaktie tegen het spekulatief karakter van het 19e eeuwse evolutionisme (2).
In de Verenigde Staten (3) kreeg die reaktie vooral gestalte onder Franz Boas. Deze man, die de Amerikaanse
anthropologie gedurende de eerste drie decennia van
deze eeuw volledig beheerst heeft, beschouwde het als
de voornaamste taak van de anthropologie om door middel van een nauwgezette analyse van kultuurelementen
(traits) te komen tot een rekonstruktie van de geschiedenis van kulturon. Dio kultuurelementen dienden op
oon zo onbovooroordeold mogulijko wijzu verzamold to
worden, vrij van de waardeoordelen van de onderzoeker
en vrij van vertekening door premature theorieën.
Boas legde een sterke nadruk op veldwerk en wees op
het belang van de kennis van de inheemse taal voor de
onderzoeker:
".... we must insist that a command of the language
is an indispensable means of obtaining accurate and
thorough knowledge, because such information can be
gained by listening to conversations of the natives
and by taking part in their daily life, which, to
the observer who has no command of the language,
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will remain entirely unaccessible". (4)
Boas zag wel in dat dit Ideaal in de praktijk niet altijd te verwezelijken zou zijn en meende een oplossing
voor dit probleem te zien door:
a.informanten die konden lezen en schrijven in hun
eigen taal te laten schrijven over wat zij van hun
eigen kuituur wisten of van bekwame ouderen van de
stam of groep daarover te weten konden komen;
b.onderzoekers fonetische transcripties te laten maken van "native texts" (mythen, verhalen, persoonlijke herinneringen etc.) welke dan met de informant (en) in kwestie konden worden doorgenomen om
de juistheid ervan vast te stellen, waarna ze met
behulp van een tolk vertaald konden worden.
Boas hechtte veel waarde aan dergelijke texten aangezien "the natives" ipsissima verba represent an ultimate datum of reality without the blurring screen of
a free translation". (5)
Een onderdeel van die "native texts" vormden biografieën en autobiografieën waarvan de betekenis door
Lowie als volgt gekenschetst wordt:
"An autobiography fills gaps in our information
by naturally bringing out facts no inquirer would
dream of asking about; notably it elucidates personal relations and subjective responses to the
cultural setting, enlarging once more our knowledge of primitive individuals in relation to their
societies". (6)
Uit bovenstaande kan men afleiden dat Boas niet alleen
belang stelde in kulturen-op-zich, maar dat hij ook
oog had voor het individu binnen de kuituur. Een en
ander blijkt uit een door Lowie geciteerde uitspraak
ontleend aan een publikatie uit 1902 waarin Boas stelt
dat:
"Only if we know the whole gamut of individual responses to the social setting - the varying mediocre
participants as well as the creative leaders - can
we understand that complex entity which we call a
tribal culture". (7)
Het Individuele gezichtspunt dient dus vooral om inzicht te krijgen in de kuituur en persoonlijke dokumenten worden in de eerste decennia van deze eeuw danook voornamelijk met dit oogmerk verzameld. (8)
De meest systematische uitwerking van Boas' ideeën
vindt men bij Paul Radin wiens in 1926 uitgegeven
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"Crashing Thunder" (een bewerking van een eerder door
hem in 1920 uitgegeven autobiografie van een Winnebago
Indiaan) het begin inluidt van een periode waarin anthropologen in toenemende mate persoonlijke dokumenten
gaan verzamelen (9).
Daarbij tekenen zich twee duidelijke lijnen af: een
eerste die Radin's voorbeeld volgt waarbij persoonlijke
dokumenten verzameld worden om inzicht te krijgen in
de kuituur van de informanten, en een tweede die met
name onder invloed van Edward Sapir dergelijke dokumenten als middel bij uitstek beschouwt om inzicht te
krijgen in vraagstukken betreffende de relatie tussen
kulturele en psychologische variabelen van het menselijk gedrag (10).
Veel van de in de twintiger en dertiger jaren van deze
eeuw verzamelde en gepubliceerde dokumenten waren niet
het resultaat van gedegen onderzoek, maar kunnen aangemerkt worden als een bijprodukt daarvan (11). Aan
vragen naar de representativiteit, betrouwbaarheid etc.
van de dokumenten werd weinig aandacht besteed. Nagenoeg elke onderzoeker verzamelde "zijn" persoonlijk
dokument op een geheel eigen wijze en gaf in veel gevallen niet aan hoe hij aan zijn materiaal gekomen was.
Dit betekende een ernstige hinderpaal voor het verrichten van vergelijkende studies.
Rond het midden van de dertiger jaren worden anthropologen zich hiervan bewust hetgeen zich uit in een duidelijke interesse in methodologische problemen aangaande het verzamelen en gebruiken van persoonlijke dokumenten en in een kritische evaluatie van tot dan toe
gepubliceerde persoonlijke dokumenten (12). Voor de
anthropologie is in dit verband Kluckhohn's overzichtsstudie van 1945 van belang. Daarin komt hij tot de volgende konklusies aangaande de tot dan toe verschenen
persoonlijke dokumenten:
a.The vast majority are too sketchy and too limited
to objective events. They do not give even the
shadow of a life - merely the partially outlined
skeleton.
b.The different age and sex groups are very unevenly
represented. Almost all of the subjects were fifty
years of age or over at the time of giving their
autobiography, and the vast majority are men.
c.Wlth the exception of about half a dozen of tribes,
there is no basis for comparison and hence of judg-
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ing whether or not a particular document is a representative sample.
d.Annotation is very meagre and almost exclusively
of an ethnographic character. Analysis and interpretation have only begun to appear.
e.The conditions under which and the techniques by
which the data have been obtained are very unadequately specified.
f.Published biographical materials are, at best,
only very generally and roughly comparable because conditions and techniques are either unknown or, where at least partially described, so
very different". (13)
In zijn op deze evaluatie volgende hoofdstukken geeft
Kluckhohn dan een aantal richtlijnen voor het verzamelen, presenteren, analyseren en interpreteren van persoonlijke dokumenten (14). In hoeverre deze richtlijnen in de periode na 1945 door anthropologen die persoonlijke dokumenten verzamelden zijn opgevolgd komt
verderop ter sprake.
Overziet men het geheel van tussen 1926 en 1945 gepubliceerde persoonlijke dokumenten dan kan men vaststellen dat de meeste daarvan verzameld werden om inzicht
te verkrijgen in de kuituur en dat zij zich nauwelijks
leenden voor de besturing van de door Sapir opgeworpen
vraag naar de relatie tussen kuituur en persoonlijkheid. Een eerste werkelijk serieuze poging om inzicht
te krijgen in die relatie werd ondernomen door Cora
DuBois (1944) en door Abraham Kardiner (1945). Langness
merkt ten aanzien van het werk van beide auteurs het
volgende op:
"these two books .... do represent the most conscious attempt to use life history materials in a
cultural context for the purpose of getting at distinctive personality types" (15).
Maar ondanks Kardiner's fervent pleidooi om persoonlijke dokumenten te verzamelen teneinde inzicht te krijgen
in de relatie tussen kulturele en psychologische variabelen van het menselijk gedrag, blijkt dat in de periode na 1945 door in kuituur en persoonlijkheidsvraagstukken geïnteresseerde anthropologen maar een minimaal gebruik gemaakt wordt van persoonlijke dokumenten. Volgens Langness is de grote vlucht die de testpsychologie
na de tweede wereldoorlog nam daar in belangrijke mate
voor verantwoordelijk (16).
6

Een en ander betekent dat de lijn Sapir (zie pag.5)
gediskontinueerd werd en dat het overgrote deel van de
na 1945 gepubliceerde persoonlijke dokumenten binnen
de lijn van Radin valt: d.w.z. ook na de tweede wereldoorlog bleef er een duidelijke trend bestaan om met behulp van persoonlijke dokumenten in de eerste plaats
kuituren te beschrijven (17). Bij de na 1945 gepubliceerde persoonlijke dokumenten valt er echter een duidelijk verschil te bespeuren in thematiek. Wijdden de
v66r 1945 gepubliceerde persoonlijke dokumenten, die
voor het merendeel verzameld werden in het kader van
de z.g. "salvage ethnography" zich hoofdzakelijk aan
een beschrijving van "traditionele kuituren" op een
enigzins holistische wijze, na 1945 verschijnen meer
en meer studies die nader aandacht besteden aan bepaalde, bijzondere thema's zoals b.v. "the woman's
view of culture" (18), de invloed van armoede op de
kuituur (19) en aan het thema kultuurverandering waaraan tot 1945 nog betrekkelijk weinig aandacht besteed
was (20). Slechts enkele van deze studies geven in
methodologisch verband een verbetering te zien ten opzichte van de vóór 1945 gepubliceerde studies (21),
zodat Langness kan stellen dat op het merendeel van
de na 1945 verschenen persoonlijke dokumenten Kluckhohn's in 1945 geformuleerde bezwaren (zie pag. 5-6
van dit hoofdstuk) nog steeds van toepassing zijn (22).
Tot zover het overzicht van de "personal document approach" in de anthropologie. Wanr nu kan men Awongaitsiark's dagboek plaatsen in het bovengeschetste beeld?
Afgaande op het oogmerk waarmee dit dokument verzameld
werd - Awongaitsiark werd gevraagd er een dagboek op
na te houden om een inzicht te krijgen in de kuituur
van de Netjilik Inuit en de wijze waarop die kuituur
door individuen (23) beleefd wordt - kan men Awongaitsiark 's dagboek onderbrengen bij de ontwikkelingslijn waarvoor Paul Radin in 1926 de grondslag legde.
Maar qua vorm en ontstaanswijze wijkt het aanmerkelijk
van die lijn af. Zo is het dagboek een expressievorm
waarvan maar weinigen die in de Radin-lijn werkten
zich bediend hebben (24), terwijl de genese van het
dokument sterk verschilt van die van andere dokumenten
waarnaar in bovenstaand overzicht verwezen werd: het
kwam niet tot stand in nauwe samenwerking tussen onderzoeker en informant (25). Aan het ontstaan ervan
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ligt weliswaar de externe vraag ten grondslag van een
onderzoeker, die enkele zeer globale richtlijnen gaf
aangaande de onderwerpen waarover Awongaitsiark zou
moeten schrijven, maar de uitwerking daarvan geschiedde geheel en al door de informant zelf, zonder tussenkomst van de onderzoeker (26). In dit opzicht is Awongaitsiark 's dagboek een uniek dokument.
In 1972, acht jaar nadat Awongaitsiark was opgehouden
met het maken van dagboekaantekeningen, werd mij verzocht een onderzoek te verrichten dat zou moeten uitmonden in het toegankelijk maken van Awongaitsiark's
dagboek voor een breder publiek van anthropologen en
andere in de kuituur van de Inuit geïnteresseerde personen (27). Hoewel ik mij bewust was van de nadelen
van een "single document approach" (28) ben ik op
grond van het unieke karakter van Awongaitsiark's dagboek toch op dit verzoek ingegaan (29). In mijn onderzoek heb ik getracht de nadelen van een "single document approach" (zie boven) tot een minimum te beperken
door uitvoerig aandacht te besteden aan de wijze waarop het dokument tot stand gekomen is (zie paragraaf 2
van dit hoofdstuk), door na te gaan in welke maatschappelijke kontext het dokument geschreven werd (zie hoofdstuk II) en welke plaats de schrijver in zijn samenleving innam (zie hoofdstuk III); daarnaast heb ik getracht zoveel mogelijk achtergrondgegevens van in de
tekst van Awongaitsiark vermelde gebeurtenissen te verzamelen (30).
2. De ontstaansgeschiedenis van het dagboek van Awongaitsiark en de achtergronden van het onderzoek
Awongaitsiark heeft zijn dagboek niet geschreven vanuit
een spontane drang tot zelfexpressie, maar op verzoek.
Dit verzoek werd tot hem gericht door pater Frans Van
de Velde o.m.i., missionaris te Pelly Bay sedert 1938.
De aanleiding tot Van de Velde's verzoek was een gedachte, geopperd door de Nederlandse anthropoloog/jurist Geert van den Steenhoven, die in de zomer van 1957
te Pelly Bay onderzoek verrichtte naar de rechtsinstituties en vormen van leiderschap bij de Arviligdjuarmiut,
een subgroep van de Netjilik Inuit. Van den Steenhovens
idee om een of meer informanten te vragen er een dagboek
op na te houden maakte geen deel uit van een weloverwogen onderzoeksplan maar vloeide voort uit de omstandig8

heden waaronder hij veldwerk verrichtte. De beweegredenen die hem tot bovengenoemde gedachte of plan brachten, vertonen veel overeenstemming met hetgeen Mandelbaum onlangs opgemerkt heeft ten aanzien van de motieven van anthropologen om persoonlijke dokumenten te
verzamelen:
"The stimulus to record them has been .... the result of a characteristic phase of the anthropologist's own life experience. When a anthropologist
goes to live among the people he studies, he is
likely to make some good friends among them. As he
writes his account of their way of life, he may
feel uncomfortably aware that his description and
analysis have omitted something of great importance: His dear friends have been dissolved into faceless norms; their individual adventures have somehow been turned into pattern profiles or statistical types.
This dilemma is not peculiar to the anthropologists;
in a way it is part of the human condition. Sapir
(1949:590) once wrote that our natural interest in
human behavior vacillates between what is imputed
to the culture of the group as a whole and what is
Imputed to the psychic organization of the individual himself. In familiar circumstances und with
funiiLiiir pooplo, our inturost usually contors on
the individual. In unfamiliar circumstances and
with unfamiliar roles, our perceptions are likely
to be cultural rather than personal, "if I see my
little son playing marbles" (he wrote), "l do not,
as a rule, whish to have light thrown on how the
game is played. Nearly everything that I observe
tends to be interpreted as a contribution to the
understanding of the child's personality".
To redress the balance between these two perspectives, a good many anthropologists have taken down
the story of an informant's life (31).
Van den Steenhoven legde zijn plan voor aan zijn tolk,
de Vlaamse missionaris Frans Van de Velde, die op dat
ogenblik al ruim 19 jaar onder de Arviligdjuarmiut leefde en werkte, en vroeg hem of hij het mogelijk achtte
een vijftal informanten een dagboek te laten schrijven;
en hij noemde hem een vijftal namen, waaronder die van
Awongaitsiark. Hoewel Van de Velde de waarde van dergelijke dokumenten inzag achtte hij Van den Steenhoven's
'9

plan onuitvoerbaar: de meeste Arviligdjuarmiut waren
weliswaar alfabeet (32), maar geen van allen had ook
maar enige ervaring met het op schrift stellen van persoonlijke ervaringen. Awongaitsiark zou nooit met het
schrijven van het dagboek begonnen zijn indien Van den
Steenhoven in de op zijn onderzoek volgende briefwisseling met Van de Velde niet was blijven aandringen op
uitvoering van het plan. Om Van den Steenhoven als het
ware het bewijs te leveren dat diens plan onuitvoerbaar
was, nam Van de Velde eind februari 1958 de proef op
de som en vroeg Awongaitsiark als eerste of hij bereid
was een dagboek bij te houden. Daarin zou hij dan moeten optekenen wat hemzelf zoal overkwam en wat er rondom hem heen gebeurde (33).
Awongaitsiark stemde toe en begon op 2 maart 1958 aantekeningen te maken. Het daartoe benodigde schrijfgerei kreeg hij van Van de Velde. Een bepaalde werkwijze werd niet afgesproken.
Hoewel benieuwd hoe Awongaitsiark zich van zijn taak
zou kwijten nam Van de Velde een strikt afwachtende
houding aan en hield zich verre van enigerlei beïnvloeding van Awongaitsiark: hij wachtte slechts af.
Begin september 1958 bracht Awongaitsiark de uiterst
verbaasde Van de Velde een schoolschrift plus nog enkele losse bladeren die tot barstens toe vol stonden
met aantekeningen. Na vluchtig kennis te hebben genomen van de inhoud van de aantekeningen herzag hij onmiddelijk zijn houding en spoorde Awongaitsiark aan op
dezelfde voet door te gaan. Wel vroeg hij hem in het
vervolg een andere werkwijze te betrachten en alleen
de rechter bladzijde van het schoolschrift te beschrijven, daarbij een spatie van één regel aan te houden en
een carbonpapier te gebruiken. De blanko linker bladzijde wilde Van de Velde benutten om aantekeningen te
maken voor de vertaling, de blanko regels tussen de
syllabische tekst om er de transcriptie ervan te schrijven, en het gebruik van het carbonpapier was bedoeld
om meteen een kopie van de oorspronkelijke tekst te
maken (34). Tot slot vroeg Van de Velde Awongaitsiark
of hij het eerste schoolschrift en de aantekeningen op
de losse bladeren op dezelfde wijze wilde herschrijven.
Awongaitsiark heeft dit gedaan en dat eerste schoolschrift leverde uiteindelijk 4 volgeschreven schoolschriften nieuwe-stijl op.
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Awongaitsiark heeft zijn dagboek bijgehouden van 2 maart
1958 tot en met 27 november 1964. Zijn manuscript omvat 754 pagina's syllabische tekst, verdeeld over in
totaal 37 schoolschriften.
Waarom hij eind 1964 ophield met het maken van dagboekaantekeningen is niet geheel duidelijk. Een van de redenen is ongetwijfeld dat het hem steeds moeilijker
werd om in het geheim te schrijven (hij had opgroeiende kinderen). Die geheimhouding (buiten zijn eigen vrouw
wist niemand van zijn mede-Inuit dat hij een dagboek
bijhield) was tevoren niet overeengekomen; het initiatief daartoe is geheel en al uitgegaan van Awongaitsiark
zelf.
Van de Velde begon al vrij snel na het gereedkomen van
de eerste teksten nieuwe-stijl met het transcriberen van
de syllabische tekst. Teneinde daarbij fouten te vermijden liet hij Awongaitsiark zijn eigen tekst voorlezen en aan hem dicteren (35). Bij een van de eerste
transcriptie-bijeenkomsten liet Awongaitsiark zich op
een vraag van Van de Velde ontvallen dat hij een bepaald tekstgedeelte zo geformuleerd had dat Van de Velde
het beter zou kunnen begrijpen. Van de Velde bezwoer
hem toen in het vervolg te schrijven als schreef hij
voor een Inuit publiek. Awongaitsiark beloofde dit te
zullen doen. In hoeverre hij zijn belofte nagekomen is
kan ik, met mijn beperkte kennis van het dialekt van de
Arviligdjuarmiut, moeilijk beoordelen. Van de Velde heeft
mij echter verzekerd dat Awongaitsiark zijn belofte nagekomen is (36).
Hoewel het in Van de Velde's voornemen lag het manuscript
van Awongaitsiark zelf te vertalen kwam hij daar aanvankelijk niet aan toe. Hij vond echter een confrater, pater X, bereid dit werk op zich te nemen en naarmate Awongaitsiark met zijn dagboek vorderde stuurde Van de Velde
pater X regelmatig getranscribeerde schoolschriften toe.
Toen hij echter na verloop van jaren de letterlijke vertaling van zijn confrater onder ogen kreeg moest hij tot
zijn ontsteltenis vaststellen dat deze zeer ontoereikend
was. Er zat voor Van de Velde niets anders op dan de letterlijke vertaling van Awongaitsiark's manuscript alsnog
zelf ter hand te nemen. Ernstige ziekte verhinderde hem
echter gedurende meerdere jaren zich aan deze taak te
wijden. Pas op 30 november 1970 kon hij er een aanvang
mee maken. Van de Velde stelde zijn letterlijke verta-
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ling van het manuscript op in het Frans (37), een werk
dat ruim 2^ jaar vergde. Op 21 juni 1973 was hij daarmee klaar.
In het najaar van 1972 bezocht Van de Steenhoven pater
Van de Velde in diens nieuwe standplaats. Hall Beach,
N.W.T., Canada, waarheen deze na een kort verblijf in
Iglulik door zijn diocesane overheid was overgeplaatst.
Gezamelijk bespraken zij wat er verder met Awongaitsiark's
manuscript zou moeten gebeuren. Besloten werd dat na het
gereedkomen van de letterlijke vertaling maatregelen getroffen zouden moeten worden om het manuscript toegankelijk te maken voor anthropologen en andere geïnteresseerden die niet over kennis van het Inuktitut, en meer
speciaal het dialect van de Arviligdjuarmiut beschikten. Met publikatie van de letterlijke Franse vertaling
van het manuscript zou daartoe niet volstaan kunnen worden aangezien die letterlijke vertaling alleen maar te
begrijpen viel voor iemand die ook de Inuktitut-tekst
zou kunnen lezen. Wat nodig was, was een tweede, maar
vloeiende vertaling van het manuscript. Zowel Van den
Steenhoven als Van de Velde waren het er over eens dat
een dergelijke vertaling zich zou moeten onthouden van
"editorial liberties" en dat zij de oorspronkelijke
Inuit-tekst zo nauwgezet als maar mogelijk diende
te volgen. Die vertaling zou dan bovendien voorzien moeten worden van een notenapparaat teneinde do lezer in
staat te stellen inzicht te kunnen krijgen in gebeurtenissen en feiten die door Awongaitsiark vaak onvolledig
beschreven werden. Tevens leek het wenselijk, waar er
slechts één dokument voorhanden was, de daarin vermelde
gegevens te toetsen aan de opvattingen van andere Arviligdjuarmiut daaromtrent en aan wat er tot op heden over
deze bevolkingsgroep in de ethnografische literatuur geschreven is. De beperkingen, inherent aan een "single
ducument approach", zoals geformuleerd door Kluckhohn en
anderen, zouden hierdoor weliswaar niet geheel teniet
kunnen worden gedaan, maar toch wel in sterke mate worden verminderd, waardoor het dokument aan betekenis zou
winnen. Een en ander zou met zich meebrengen dat naast
het opstellen van genoemde vertaling veldwerk en archiefstudie verricht zou moeten worden.
Van den Steenhoven kon hiervoor geen tijd vrijmaken omdat hij zijn werkterrein in de loop van de zestiger jaren verlegd had naar het tropische Indonesië. Aangezien
ik mij, voornamelijk onder zijn invloed, sedert 1968
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had toegelegd op de studie van arktische kuituren, in
het bijzonder die der Inuit, en in het kader daarvan
onder leiding van Dr. Helge Larsen en Dr. Jörgen Meidgaard in 1970 gedurende vijf maanden een doktoraalstage gelopen had in de Etnografi sk Sämling van het Dansk
Nationalmuseet te Kopenhagen (38) en in de zomer van
1972, ter voorbereiding op eventueel veldwerk in de
Canadese arktis een kursus in het Inuktitut had gevolgd
aan de University of Saskatchewan te Saskatoon, Sask.,
Canada (39), vroeg Van den Steenhoven mij of ik bereid
was om samen met pater Van de Velde een vertaling van
het dagboek van Awongaitsiark op te stellen en om veldwerk en archiefonderzoek te verrichten teneinde deze
vertaling van een toelichtend notenapparaat te kunnen
voorzien. Hoewel ik mij bewust was van de beperkingen
van "single documents" ging ik onmiddellijk op zijn verzoek in.
Ter voorbereiding op de vertaalwerkzaamheden en het te
verrichten veldwerk volgde ik in januari/februari 1973
een vervolgkursus in het Inuktitut, die door Prof. Mallon van het Department of Education van het Goverment
of the Northwest Territories te Rankin Inlet, N.W.T.
gegeven werd (40) en begon daarna aan een minutieuze
studie van de bestaande ethnografische bronnen met betrekking tot de Netjilik Inuit.
3. Kroniek van het onderzoek (41)
Begin september 1973 reisde ik samen met mijn gezin naar
Noord Canada, waar wij onze intrek namen in de missiepost van Hall Beach, N.W.T., de huidige standplaats van
pater Van de Velde. Tussen midden december 1973 en eind
juni 1974 stelde ik daar in samenwerking met hem en onder zijn leiding een Nederlands konsept op voor de vertàing van Awongaitsiark's dagboek (42). Daarbij werd gebruik gemaakt van de door Van de Velde getranscribeerde
syllabische tekst van het manuscript, Van de Velde's
letterlijke franse vertaling daarvan (die min of meer
fungeerde als "woordenboek" met behulp waarvan ik mijn
gebrekkige woordenschat kon uitbreiden), de door Awongaitsiark zelf op geluidsband ingesproken dagboektekst
(43) en Van de Velde's persoonlijke mededelingen (44).
Midden juni reisden mijn gezin en ik, na een kort verblijf in Iglulik, per vliegtuig naar Pelly Bay waar wij
bleven tot midden oktober 1974. Wij gingen daarheen om13

dat ik ter plaatse gegevens wilde verzamelen voor de
annotatie van de dagboektekst.
Mijn veldwerk in Pelly Bay (Kugaardjuk) had een tweeledig doel. Allereerst wilde ik samen met Awongaitsiark
diens gehele dagboektekst doornemen, niet alleen om opheldering te krijgen over tekstgedeelten waarvan de vertaling Van de Velde en mij voor moeilijkheden had geplaatst, maar ook om aan hem nadere inlichtingen te
ontlokken met betrekking tot het door hem beschrevene.
Daarnaast wilde ik proberen de visie van andere Arviligdjuarmiut op bepaalde door Awongaitsiark beschreven gebeurtenissen (met name die waarin Awongaitsiark's mening en die van anderen strijdig met elkaar schijnen te
zijn) te achterhalen. Voorts wilde ik het verzamelen
van genealogische gegevens, waarmee een begin was gemaakt
door Van den Steenhoven en Van de Velde, verder afronden
en waar nodig checken.
De eerste vijf weken van mijn verblijf in het gebied van
Arviligdjuark bracht ik samen met Awongaitsiark en zijn
gezin door in diens zomerkamp te Kotaidrordjuark. Behalve Awongaitsiark's gezin maakte alleen mijn gezin
deel uit van dit zomerkamp. In dit kamp, waar we verzekerd waren van voldoende privacy!werd e e n begin gemaakt
met het doornemen van de dagboektekst. Dit gebeurde tijdens dagelijkse zittingen in mijn tent, of in die van
Awongaitsiark, die, met korte onderbrekingen voor maaltijden, gemiddeld zo'n zes à zeven uren in beslag namen. Bij die zittingen was geen tolk aanwezig. Het was
overigens niet mogelijk die zittingen elke dag te houden. Zo stond Awongaitsiark erop om op gezette tijden,
doorgaans tegen het weekeinde, een bezoek te brengen
aan de nederzetting om daar inkopen te doen en om daar
de snijwerken, met het vervaardigen waarvan zijn vrouw
zich bezig hield, te verkopen. Ook wilde hij 's zondags
in de kerk van Kugaardjuk de H. Mis bijwonen. Daarnaast
stond Awongaitsiark erop om bij gunstige weersomstandigheden op zeehonden te gaan jagen. Op de meeste van
die jachttochten heb ik hem vergezeld, hetgeen mij in
staat stelde om inzicht te krijgen in Awongaitsiark's
jachtgedrag en om een deel van het jachtgebied tegen
de achtergrond waarvan Awongaitsiark's dagboek zich afspeelt uit de eerste hand te leren kennen. Die jachttochten waren zeker zo leerzaam als de zittingen in
ons kamp. Ze stelden mij in staat om vele gerichte vra-··
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gen te stellen, gebaseerd op in het dagboek vermelde
gegevens; soms was dit echter niet eens nodig omdat
Awongaitsiark spontaan uitleg gaf over bepaalde details
van de jacht of van het jachtgebied en daarbij verwees
naar bepaalde gebeurtenissen die zich hadden afgespeeld
op een plaats die wij per boot aandeden.
Verdere vragen mijnerzijds leverden in dergelijke gevallen doorgaans meer gegevens op dan wanneer wij, gebogen
over Awongaitsiark's tekst, in mijn tent zaten en met
elkaar spraken.
Midden augustus 1974 verslechterden de weersomstandigheden - de dertiende augustus viel de eerste natte
sneeuw - en werd het noodzakelijk het zomerkamp op te
breken en te verhuizen naar Kugaardjuk, de nederzetting
die ligt aan de monding van de gelijknamige rivier. Te
Kugaardjuk namen mijn gezin en ik intrek in een oude
tent die in het midden van de vijftiger jaren nog gediend had ter huisvesting van de bouwploegen van de
DEW-Line (45).
Te Kugaardjuk werden de eerder genoemde dagelijkse zittingen ter bespreking van Awongaitsiark's dagboektekst
voortgezet, maar verliepen veel rommeliger dan in het
zomerkamp omdat ik nogal eens gestoord werd door bezoekers die een kop thee of koffie kwamen drinken en een
praatje maken (veelal om te komen kijken hoe wij ons
hadden aangepast aan wat in hun ogen voor blanken uiterst primitieve woonomstandigheden waren). Het was met
name naar aanleiding van deze veelvuldige "storingen"
dat Awongaitsiark, die er reeds op de eerste dag van
mijn verblijf te Kugaardjuk op aangedrongen had vooral
niets tegen anderen te vertellen over zijn dagboek, mij
nog eens nadrukkelijk op het hart drukte zwijgzaamheid
te betrachten over zijn geschriften. Een en ander betekende een ernstige belemmering voor mijn pogingen om
inzicht te verwerven in de visie van de andere Arviligdjuarmiut op door Awongaitsiark beschreven gebeurtenissen. Hoewel ik via het opnemen van genealogische gegevens op vrij gemakkelijke wijze toegang kreeg tot en
de belangstelling kon opwekken van het merendeel der
Arviligdjuarmiut was het in de praktijk vaak niet mogelijk om, hoe omzichtig ik ook tewerk ging, dergelijke
gegevens te verzamelen, zodat dit onderdeel van het onderzoeksplan slechts in zeer beperkte mate gerealiseerd
kon worden.
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Begin oktober werd het weer zo slecht dat verblijf in
de DEW-Line tent niet langer verantwoord was. Ik besloot mijn verblijf te Kugaardjuk te beëindigen en keerde met mijn gezin via Resolute Bay en Frobischer Bay
naar Hall Beach terug, waar ik de resterende tijd van
mijn verblijf in Canada besteedde aan het inventariseren van het materiaal dat ik tijdens mijn veldwerk verzameld had en aan het bestuderen van archiefmateriaal
van pater Van de Velde. Ziekte van een van mijn kinderen noopte mij om begin december, zes weken eerder dan
het plan was, naar Nederland terug te keren, zodat ik
de archiefstudie niet kon afronden.
Om die studie te voltooien maakte ik van begin januari
tot begin april 1976 nog een korte studiereis naar Hall
Beach (46). Tijdens het verblijf daar werd niet alleen
de archiefstudie afgemaakt, maar werden ook een aantal
volgens Van de Velde noodzakelijke verbeteringen van
de vertaling doorgesproken. Een kort bezoek aan Kugaardjuk, dat gepland was om nog wat ontbrekende gegevens
te verzamelen, kon door uiterst slechte weersomstandigheden en andere transportproblemen helaas geen doorgang vinden.
4. De presentatie van het materiaal
De resultaten van de vertaalwerkzaamheden, het veldwerk
en de archiefstudie worden in dit proefschrift gepresenteerd. Aan de tekst van de vertaling gaan twee hoofdstukken vooraf. Het eerste daarvan, hoofdstuk II, omvat
een beknopte ethnografische schets van de kuituur van
de Arviligdjuarmiut (47). Daarna volgt een kort hoofdstuk met deels autobiografische, deels biografische aantekeningen over de persoon van de auteur van het dagboek.
In hoofdstuk IV volgt dan de tekst van de vertaling van
het dagboek.
De lezer zal zich wellicht afvragen waarom alleen de
vertaling wordt gegeven en waarom de door Van de Velde
getranscribeerde syllabische tekst niet tegelijkertijd
wordt afgedrukt. Voor het achterwege laten van die transcriptie bestaan gegronde redenen die te maken hebben
met de omstandigheid dat Awongaitsiark zijn dagboek
schreef buiten medeweten van de andere inwoners van Kugaardjuk.
Begin 1974 bracht pater Van de Velde een kort bezoek aan
Kugaardjuk en sprak daar met Awongaitsiark over de mogelijke publikatie van diens dagboek. Awongaitsiark bleek
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er geen bezwaar tegen te hebben dat er van zijn dagboekaantekeningen een boek gemaakt zou worden, maar hij
maakte wel enig voorbehoud ten aanzien van het tijdstip
waarop dit boek (waarin naast de geannoteerde vertaling ook de getranscribeerde syllabische tekst zou worden opgenomen) zou kunnen verschijnen. Hij sprak van
'een niet al te nabije toekomst". Dit voorbehoud vloeide voort uit de vrees dat zijn positie in de samenleving in gevaar zou kunnen komen wanneer de inhoud van
zijn dagboek in Kugaardjuk bekend zou worden. Tegen
publikatie op korte termijn van alleen de vertaling
had hij geen bezwaar. Op grond van een en ander besloten Van de Velde, Van den Steenhoven en ik dat voorlopig diende te worden afgezien van publikatie van de
getranscribeerde syllabische tekst en dat het dagboek
alleen in een Nederlandse vertaling kon verschijnen.
Tevens werd besloten om alle in die vertaling genoemde eigennamen te vervangen door pseudoniemen (48).
Het achterwege laten van publikatie van de Inuktituttekst roept echter problemen op. Zo zullen met name
taalkundigen, maar ook anderen, bij het ontbreken van
de mogelijkheid tot kontrole van de vertaling, zich
afvragen hoe nauwgezet en betrouwbaar de in dit proefschrift afgedrukte vertaling wel is. Om een oordeel
daarover enigszins mogelijk te maken geef ik nu een
vijftal voorbeelden waarin naast de transcriptie van
de syllabische tekst ook Van de Velde's letterlijke
vertaling is opgenomen (49). De lezer kan deze twee
teksten dan vergelijken met de in hoofdstuk IV gegeven
vertaling.
Voorbeeld I : 2 maart 1958
Awongaitsiark titeralitainnarpok
ublumi
Awongaitsiark commence ses premiers écrits. Aujourd'hui
sanaktailiowok potatonik
parlawogut
c'est dimanche, pour des pommes de terre we have a scramPangninnuark angerdrarpok
nanorsartok
ble. Pangninnuark est rentré home il est allé chercher de
irkalukniklu
usikrarsluni
islorarla viande d'ours et des poissons il a comme charge des
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djunik
nanormik tallimik piwonga
satortruites de lac. une épaule d'ours je l'ai reçu, quel
nartoralu
régal.

Ukuaraardjukmit irkaluknuarmik
piwonga
De Ukuaraardjuk un petit poisson j'ai reçu.

Ussulikmit naluarmik
minarponga
De Ussulik un poisson sectionné j'ai reçu pour apporter
kujanalagowut
home, ils sont les plus généreux.
Voor vertaling van deze tekst zie hfdst. IV, p. 71.

Voorbeeld II : 17 mei 1958
ublumi kranijiwonga
Tikerardjuarmut
ublark
Today j'avance des affaires vers Tikerardjuark. Ce matin
Maniktoklu Kattalugarklu kattititauwuk
Maniktok Uilikmik
Maniktok et Kattalugark ont été mariés. Maniktok Uilik
ananakrartok

Nullorlukmik atatakrartok

Katta-

elle l'a comme mere et son père c'est Nullorluk. Kattalugark ananakrartok Ikedroardjukmik atatakrartok Akrealugark a comme mère Ikedroardjuk

Son père c'est Akrea-

moliarmik Angutingoark Maniktuub
kiktartoktanganigor
moliark. Angutingoark de Maniktok sa sacoche à main
piwok
kokperekutmiklu
qu'elle avait recue, dit-on, l'a prise de même une broche
pijomagamigor
kattititauà cheveux parce qu'elle les voulait, dit-on, quand elle
garni
pijani
avait été mariée elle les avait reçus
Voor de vertaling van deze tekst zie hfdst. IV, p. 89-90.

18

Voorbeeld III : 20 december 1960
ublumi sllatjaujok
kejakratsiarponga
Today il fait bien beau je vals aller visiter mes pièges
imagut
iperponga
kramotikka
a travers de l'eau j'ai du marcher parce que mon traîneau
immaarmanik
angerdrarama
unnukkut
était passé à travers la glace, en revenant home le soir
Ussukdjuanajuk Arnaslearklu iglurdjuarmi
tard. Ussukdjuanajuk et Arnasleark dans la maison (Mission)
takuksautainnarpuk
c'est la première fois que les deux on les y voit depuis
nuliartaarek
quelque temps ces nouveaux qui ont obtenu mari et femme.
Ussukdjuanajuk nuliarileramiuk
malronlk
Ussukdjuanajuk depuis qu'il l'a pour femme deux fois
siniktarami
kablunani
asianik
a couché out, en voyage auprès des blancs a part de ca
kremakkognitaa
imitkotaa niglartaiil ne l'a probablement pas quittée ses aines il prévient
ligamigik
ikilaitaa
qu'elles ne se refroidissent il ne s'en sépare pas du
uglarnermutlonit
tout même pas pour aller visiter.
Voor de vertaling van deze tekst zie hfdst. IV, p. 282

Voorbeeld IV : 4 mei 1962
ublumi tingmisut audlartokgor
tlkignislunilu
Today l'avion
a démarré, dit-on, mais n'arrive pas (ici)
atata Vinivi
audlartok Nannuarkkunut
uglarponga
père Van de Velde est parti. Chez les Nannuark je visite
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Nannuark okradlakpok ikplknaralugalagainnartok
Nannuark il racconte il est à l'état de se faire sentir
okradiagi1agninami
tout le temps avec force mais il ne l'a pas pour objet
okradlakpok
toongarnik
piluni
de sa conversation il a racconté à des esprits il fait

allusion
Voor de vertaling van deze tekst zie hfdst. IV, p. 365.

Voorbeeld V : 1 juni 1964
ublumi sennangaut titeragnitotokraalugama
Today lundi
il y a vraiment bien longtemps que je
tatkremik illuitomik
n'ai rien écrit dans le Journal une lune dans sa totalité
paniga
Pitjorluk uitksakralermat
ma fille Pitjorluk comme elle commence à avoir un fiancé
Irkalugark okrautigapko
najulignimagogor
Irkalugark quand Je le lui ai dit parce qu'elle ne vit
kamagignltaa
pas encore avec il ne s'en préoccupe pas lui, dit-il
isumalukniagnitokgor
il n'aura pas de mauvaises pensees de vengeance, dit-il
Voor de vertaling van deze tekst zie hfdst. IV, p. 458
Bij het vergelijken van de letterlijke vertaling en die
welke in hoofdstuk IV gegeven wordt zal het de lezer zijn
opgevallen dat de suffix -gor (men zegt, naar men zegt,
het schijnt, er wordt beweerd etc.) niet altijd vertaald
is. Dat is gedaan om de tekst leesbaar te houden. De suffix -gor wordt in Inuktitut veelvuldig gebruikt, getuige
volgend voorbeeld dat geenszins een uitzondering vormt:
Kaangunarkgor inugoarmutlugor nanungoarmutlugor niover20

pokgor (uit de tekst van 27 maart 1958). Zou men de -gor,
die in dit geval steeds verwijst naar één en dezelfde
persoon die de mededeling verstrekt, steeds vertalen
dan zou men het volgende krijgen: "Kaangunark, zegt men,
heeft een beeldje van een Inuk, zegt men, en een beeldje van een ijsbeer, zegt men, verkocht, zegt men." Om
hiervan vlot leesbaar Nederlands te maken is de -gor
slechts één keer vertaald.
Alleen in die gevallen waar de -gor op verschillende
personen slaat is deze suffix vertaald en dan nog vaak
in de vorm van een tussen haakjes geplaatste naam (dus
niet: "men zegt", maar "(X) zegt").
Een vijftal voorbeelden zegt wel iets maar niet alles
over de nauwgezetheid en betrouwbaarheid van de vertaling. Om verdere kontrole op de vertaling mogelijk te
maken heb ik bij de noten de tekst daarvan laten voorafgaan door dat deel van de getranscribeerde syllabische tekst waarop de noot betrekking heeft en van de
vertaling van betreffend tekstgedeelte. Deze vorm van
presentatie biedt de mogelijkheid tot kontrole van de
vertaling van althans enkele honderden dagboekpassages.
De dagboektekst is voorzien van een uitgebreid notenapparaat, dat een algemeen ethnografisch karakter draagt.
Het poogt de tekst voor de lezer beter inzichtelijk te
maken door gedetailleerde inlichtingen te verstrekken
over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Over de vorm waarin die noten worden gepresenteerd is
hierboven al het een en ander gezegd. Wat de inhoud
betreft heb ik er naar gestreefd waar mogelijk de inlichtingen, die ik van mijn informanten (Awongaitsiark,
andere Arviligdjuarmiut en pater Van de Velde) kreeg,
te plaatsen binnen het kader van wat op dit ogenblik
aan gegevens over de kuituur van de Arviligdjuarmiut
voorhanden is.
Bij de keuze van de te annoteren tekstgedeelten heb ik
mij laten leiden door de overweging dat alleen die onderwerpen voor annotatie in aanmerking dienden te komen,
die niet onmiddelijk vanuit de tekst zelf inzichtelijk
waren of waaromtrent in de ethnografische literatuur
geen of onvoldoende of afwijkende gegevens bestonden.
Daarnaast heb ik noten gewijd aan woorden of begrippen
die moeilijk in het Nederlands weer te geven waren en
aan onderwerpen betreffende klimaat en natuurlijke omgeving, waarvan verondersteld kan worden dat zij bij
de gemiddelde lezer niet bekend zijn.
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Bij het doornemen van de tekst en de noten zal de lezer
ongetwijfeld te maken krijgen met tekstgedeelten die
niet geannoteerd zijn en toch vallen onder de kategorie
van onderwerpen die niet onmiddelijk vanuit de tekst
zelf te begrijpen zijn. Dergelijke hiaten in de annotatie komen enerzijds voort uit de omstandigheid dat
mijn informanten zich niets meer wisten te herinneren
van het gebeuren waarover ik hen om nadere inlichtingen
vroeg, anderzijds komen ze voort uit mijn eigen tekortkomingen: beperkte praktische kennis van de taal, niet
helemaal juist geformuleerde of net op een verkeerd
ogenblik gestelde vragen, onbewuste selectie bij het
vaststellen van de te annoteren tekstgedeelten etc. (50)
Ter afsluiting van dit hoofdstuk nog een opmerking aangaande de in dit proefschrift gebruikte Orthografie van
Inuktitut namen en teksten. Aangezien er tot op dit
ogenblik nog geen op fonemische principes gebaseerde
standaardorthografie bestaat voor de Canadese dialekten
van het Inuktitut die algemeen aanvaard wordt, heb ik
in dit proefschrift Van de Velde's Orthografie gebruikt.

22

II. DE ARVILIGDJUARMIUT
een beknopte ethnografische schets

ISLAND

Kaart .1. Het woongebied van de Netjilik Inuit.
De namen van de subgroepen zijn onderstreept.
— ——begrenzing Netjilik-gebied
.;.;.;.;.; jachtgebied Arviligdjuarmiuf
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> Arviligdjuarmiut vormen een van de zes subgroepen
in de Netjilik Inuitgroep (1) (zie kaart 1). Ze ontmen hun naam aan een baai - Pelly Bay - die in de
indstaal de naam "Arviligdjuark" draagt: "de grote
.aats met de walvissen" (2).
ït jachtgebied (3) van de Arviligdjuarmiut besloeg
>nd 1923 een oppervlakte van ruim 30.000 vierkante
ilometer en omvatte naast Pelly Bay en de in die baai
ïlegen eilanden geheel Simpson Peninsula, het heuvelmd ten zuiden van Pelly Bay en Simpson Peninsula
mgeveer tot aan de lijn die van Cape Weyton op de
sstkust van Committee Bay naar Frost Lake loopt), het
îuvelland ten zuidwesten en westen van Pelly Bay (met
.s globale westelijke begrenzing de lijn die van Frost
ike via Simpson Lake naar de noordpunt van Halkett
ilet loopt), de Harrison Islands en het zeegebied tus>n die eilanden en de noordpunt van Simpson Peninsula

0.
!t gehele gebied ligt binnen de arktische klimaatzone.
> winters zijn er lang en streng, met in de koudste
land (februari) temperaturen van -40 С of nog lager;
i zomers zijn er kort en koel: de gemiddelde temperalur in de warmste maand - juli - bedraagt ongeveer
Г С. Zee, rivieren en meren zijn gedurende ongeveer
»gen maanden per jaar met ijs bedekt.
(t gebied heeft een vrij rijke fauna. Zeehonden (Phoca
jetida) komen in grote aantallen in Pelly Bay voor.
reneens talrijk zijn de baardrobben (Erignathus baritus) die vooral in het noordwesten van Pelly Bay te
.nden zijn. Walvissen en walrussen komen in het ge.ed niet of slechts bij zeer hoge uitzondering voor.
»ren, rivieren en kustwateren zijn rijk aan vissoor>n waarvan de Arctic Char (Salvelinus alpinus) verre»g de belangrijkste is voor de Arviligdjuarmiut. Ijs»ren (Thalasarctos arcticus) zijn in hoofdzaak te vinin langs de oostkust van Simpson Peninsula en in het
»egebied tussen Simpson Peninsula en de Harrison Islands
irlboes (Rangifer arcticus) zijn nooit erg talrijk ge»est maar kwamen rond de eeuwwisseling toch in het he» gebied voor, met inbegrip van de eilanden die Pelly
iy van de Gulf of Boothia afscheiden. In de loop van
»ze eeuw zijn de kariboes echter nagenoeg geheel ver
renen uit het jachtgebied van de Arviligdjuarmiut. Op
» oorzaken daarvan wordt verderop nog nader ingegaan.
9 fi

Een andere diersoort die in de loop van deze eeuw uit
het gebied verdween is de muskusos (Ovibus moschatus)
die tot aan het einde van de jaren dertig nog gejaagd
werd in het gebied ten westen en zuiden van Pelly Bay.
Voorts zijn in het gebied een aantal kleinere diersoorten te vinden zoals de poolvos, de eekhoorn, de
poolhaas, de lemming, de veelvraat en de hermelijn,
terwijl het gebied jaarlijks in lente en zomer bezocht
wordt door tal van migratoire vogelsoorten die op verschillende plaatsen in en rond Pelly Bay broedplaatsen
hebben.
De Arviligdjuarmiut vormen slechts een kleine groep.
Op 1 januari 1958 bestond zij uit 120 personen, waarvan 57 mannen en 63 vrouwen (5). In het begin van deze
eeuw was de groep aanzienlijk kleiner. Rasmussen vermeldt in zijn census van april 1923 voor Arviligdjuark
en Saattok (Simpson Peninsula) in totaal 56 personen,
waarvan 32 mannen en 24 vrouwen (6). Deze aantallen
zijn niet geheel juist en dienen nog te worden uitgebreid met een aantal personen die ten tijde van Rasmussen 's bezoek aan het gebied op reis waren naar handelsposten van de Hudson's Bay Company te Aivilik
(Repulse Bay), Igluligaardjuk (Chesterfield Inlet) en
Krammanittuark (Baker Lake). In totaal telde de groep
van de Arviligdjuarmiut rond 1923 waarschijnlijk niet
meer dan 80 personen.
In dit verschil in groepsgrootte tussen 1923 en 1958
weerspiegelen zich een aantal veranderingen die zich
in de loop van deze eeuw in het leven van de Arviligdjuarmiut voltrokken hebben. Op die veranderingen ga
ik verderop nader in. Eerst geef ik echter een beknopte beschrijving van de Arviligdjuarmiut-samenleving
zoals die er uitzag en funktioneerde op het ogenblik
dat Rasmussen in 1923 kontakt met hen maakte (7).
De jaarlijkse cyclus van ekonomische aktiviteiten
In de lente (tweede helft van mei tot eind juni) waren
de Arvilgdjuarmiut in hoofdzaak te vinden in kampen
langs de kust die doorgaans bestonden uit één enkele
extended family. Vanuit deze kampen ondernamen de mannen tochten naar het zeeijs om op zeehonden en baardrobben te jagen (8). Ook werden tochten ondernomen
naar het binnenland waar in meren en rivieren werd gevist door gaten in het ijs en waar jacht gemaakt werd

26

op kariboes die rond deze tijd in het gebied begonnen
terug te keren na de winter te hebben doorgebracht in
de noordelijke woudgebieden van Ontario, Manitoba en
Saskatchewan. Ook werden broedplaatsen van vogels bezocht om er eieren te verzamelen. Zowel zeehonden, vissen als kariboes waren na de lange poolwinter vermagerd,
zodat de opbrengst per buitgemaakte eenheid lager was
dan b.v. in de winter (voor zeehonden) of de zomer en
de herfst (voor kariboes en vissen), maar dit werd gekompenseerd door het feit dat men in de lente, in tegenstelling tot b.v. de winter waarin men alleen op zeehonden aangewezen was, kon beschikken over meerdere
voedselbronnen (9). De sociale eenheid die het lentekamp bevolkte - doorgaans een extended family - was op
dit gegeven afgestemd: de groep was niet te groot en
beschikte over meerdere jagers die hun aktiviteiten
zodanig konden koördineren dat men een maximaal gebruik
kon maken van het beschikbare voedselpotentieel.
De ekonomische aktiviteiten in de lente hadden over het
algemeen geen voorraadvorming ten doel doch dienden
voornamelijk ter bevrediging van de onmiddellijke voedselbehoefte.
Tegen het einde van juni begon het zeeijs zo onbetrouwbaar te worden dat het niet langer verantwoord was om
op zeehonden en baardrobben te jagen. Aangezien zeevaarttechnologie ontbrak vielen deze diersoorten als
voedselbron weg (10). Dit werd echter in ruime mate
gekompenseerd door het feit dat andere voedselbronnen
- vis en kariboe - gemakkelijker toegankelijk werden
en in grotere aantallen konden worden buitgemaakt. Eind
juni/begin juli migreerde de Arctic Char namelijk van
de meren in het binnenland naar zee. De vis werd opgevangen in de z.g. saputit (11) en met de kakiwak, een
drietandige visspeer, gevangen. Het op orde brengen vein
een saputit was een zwaar en moeilijk karwei dat onmogelijk geklaard kon worden door één gezin. Vandaar dat
doorgaans op de saputit gevist werd door méér dan één
gezin. Vaak waren die gezinnen aan elkaar verwant en
behoorden tot een en dezelfde extended family. De omvang van de groep varieerde gewoonlijk met het voedselpotentieel en de omvang van de betreffende saputit.
De visaktiviteiten in deze periode hadden deels voorraadvorming ten doel en dienden deels ter bevrediging
van de onmiddel!jke voedselbehoefte. Dat deel van de
visbuit dat niet onmiddellijk werd opgegeten werd schoon-
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gemaakt, gespleten en in de zon te drogen gehangen. De
aldus gevormde voorraad was bestemd voor voeding van
mensen en sledehonden.
Nadat de trek van de Arctic Char naar zee, die niet
langer dan een dag of tien duurde, voorbij was brak de
groep die op de saputit gevist had haar kamp op en
ging tevoet op weg naar het binnenland om daar gedurende de zomer (de periode tussen midden juli en half augustus) op kariboes te gaan jagen. Bij die trek naar
het binnenland gingen extended families uiteen. Die
atomisering van de samenleving droeg een adaptief karakter: zij voorkwam dat teveel jagers zich op een beperkt gebied concentreerden (12).
De kariboejacht gedurende de zomer diende in hoofdzaak
de bevrediging van de onmiddellijke voedselbehoeften.
Dat deel van de jachtbuit dat niet onmiddellijk hoefde worden opgegeten werd onder steenhopen opgeslagen
om later in het jaar, wanneer men weer per slee kon
reizen, te worden opgehaald.
De jacht op kariboes (en muskusossen) in het binnenland duurde zo'n week of vijf. Kort na het midden van
augustus trokken de gezinnen weer in de richting van
de kust waar verwante gezinnen zich weer aaneensloten
tot extended families die hun kamp opsloegen bij de
saputit om daar de trek van de Arctic Char van zee naar
de meren in het binnenland af te wachten. In het kamp
heerste grote bedrijvigheid en spanning want het kwam
er nu op aan de visvoorraden voor de komende winter bestemd voor de voeding van mensen en sledehonden - aan
te leggen. Daarin falen zou vrijwel zeker betekenen dat
men de komende winter honger zou moeten lijden (13).
Aan de visvangst op de saputit in het begin van september namen niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen deel. Het was één grote, gezamelijke krachtinspanning om het voortbestaan van de groep veilig te
stellen. Evenals in de lente duurde de trek van de Arctic Char maar kort, niet meer dan twee weken, en gedurende die tijd was iedereen dag en uur in touw om maar
zoveel mogelijk vis binnen te halen.
Korte tijd nadat de Arctic Char van zee naar de meren
in het binnenland gemigreerd was volgde er een tweede
belangrijke trek, die van de kariboes. Rond midden september vormden deze dieren grote kudden die dan tegen
het einde van de maand begonnen aan hun trek naar het
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zuiden om daar in de noordelijke woudgebieden van Ontario, Manitoba en Saskatchewan de winter door te brengen. Bij hun trek volgden de kariboes vrijwel steeds
dezelfde route's en de Arviligdjuarmiut maakten van
deze wetenschap gebruik. Op plaatsen waar die route's
waterwegen kruisten werden de dieren opgewacht om bij
de oversteek vanuit kajaks met lanzen gedood te worden (14).
Deze kariboejacht, die doorgaans ondernomen werd in
extended family-verband, had een tweeledig doel: enerzijds het aanleggen van voorraden kariboevlees voor de
komende winter, anderzijds het bemachtigen van zoveel
mogelijk kariboehuiden die gebruikt werden om winterkleding te vervaardigen.
Was de trek van de kariboe eenmaal achter de rug dan
brak er voor de vrouwen een drukke tijd aan: huiden
moesten worden geprepareerd en kleding moest worden
vervaardigd. De mannen hielden zich ondertussen bezig
met het jagen op achterblijvers van de kariboekudden
en met het vissen op de meren in het binnenland, waarop zich inmiddels een ijslaag gevormd had. Eind oktober/begin november waren de laatste kariboes uit het
gebied verdwenen en werd het vissen onmogelijk omdat
de ijslaag te dik begon te worden.
Op het ogenblik dat alle voedselbronnen ter land ontoegankelijk geworden waren trokken de Arviligdjuarmiut naar plaatsen langs de kust om zich gereed te
maken voor de winterjacht. Was men met die voorbereidingen klaar dan trokken de extended families het zeeijs op om samen met andere, al dan niet verwante, extended families winterkampen te vormen. Die koncentratie van de bevolking hield verband met de aard van de
jachtaktiviteiten gedurende de winter: de jacht op
baardrobben en zeehonden aan de ademgaten. Deze zeezoogdieren kunnen slechts beperkte tijd onder water
blijven en moeten geregeld boven komen om adem te halen. Wanneer zich op zee ijs begint te vormen (rond
midden oktober) dan maken deze dieren gaten in het
ijs en houden deze gedurende de gehele winter open om
erin adem te komen halen. Die ademgaten werden door de
Arviligdjuarmiut opgezocht met behulp van sledehonden.
Was zo'n ademgat eenmaal gevonden dan werd er de wacht
bij betrokken; kwam een zeehond of baardrob ademhalen
in een gat waarbij een Inuk op wacht stond dan stootte
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deze met de harpoen toe. Van zijn vaardiheid hing het
af of het dier buitgemaakt kon worden. Aangezien zeehonden en baardrobben er meerdere ademgaten op nahielden was succes bij deze vorm van jacht afhankelijk van
het aantal ademgaten dat door jagers bemand kon worden.
Aangezien één extended family onvoldoende mankracht
kon leveren om succes bij deze vorm van jacht - en dus
overleving - te garanderen was samenwerking met andere
extended families noodzakelijk. Op de aard van die samenwerking wordt verderop nog nader ingegaan.
De kollektieve jacht aan de ademgaten werd bedreven
van eind december tot begin mei. Daarna werden de grote winterkampen opgebroken en gingen de verschillende
extended families huns weegs en vestigden zich in kampen langs de kust.
Sociale organisatie, gezag en sociale kontrole
De sociale basiseenheid van de Arviligdjuarmiut-samenleving was het gezin (15), dat gedurende een deel van
het jaar (de zomer) geheel autonoom funktioneerde maar
voor de rest van de tijd opging in grotere sociale verbanden als de extended family en de band.
Fundament van het gezin was het huwelijk. Meisjes huwden op zeer jonge leeftijd - rond hun veertiende jaar.
Voor jongens lag de huwelijksleeftijd aanzienlijk hoger - rond de 18 jaar. Dit was het gevolg van het feit
dat een jongen een vrij lange tijd nodig had om een
volleerd en zelfstandig jager te worden. De keuze van
de huwelijkspartner was geen zaak van de jongeren zelf,
maar werd geregeld door de respektieve ouders. Het was
gebruikelijk om kinderen al op zeer jeugdige leeftijd
een verloofde toe te wijzen. De huwelijkspartner werd
bij voorkeur gezocht binnen de kring van de nauwst
aan het gezin verwante personen (de ilagiit) (16). De
voorkeur ging daarbij uit naar cross- en parallel cousins. Het huwelijk zelf werd zonder enige formaliteit
gesloten. Residentie na huwelijk was doorgaans patrilokaal.
Binnen het gezin waren man en vrouw ekonomisch gezien
volledig komplementair aan elkaar. De man jaagde en
viste, bracht zijn jachtbuit binnen en vervaardigde
alle wapens en werktuigen, ook die waarvan zijn vrouw
zich bediende. De vrouw zorgde ervoor dat haar man kon
jagen: zij bewerkte de door hem binnengebrachte jachtbuit, vervaardigde zijn kleding en schoeisel en zorg30

de ervoor dat die in goede staat van onderhoud verkeerden, bereidde het voedsel en zorgde voor de kinderen.
Was de wederzijdse genegenheid tussen de huwelijkspartners aanvankelijk misschien niet erg intens, dat veranderde wanneer zich een nakomeling aandiende. De man
omringde zijn vrouw dan met extra zorg en hoopte dat
zij een jongen ter wereld zou brengen. Die voorkeur
voor Jongens werd ingegeven door de overweging dat een
jongen in de toekomst een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de voedselvoorziening van het gezin en
op latere leeftijd de zorg voor de dan bejaarde ouders
op zich zou kunnen nemen.
Niet alle kinderen die geboren werden, werden in leven
gelaten. In veel gevallen werden met name meisjes kort
na de geboorte gedood. De beslissing daartoe werd doorgaans genomen door de vader of de grootvader, maar soms
ook door de moeder of de grootmoeder (17).
Echtparen die geen kinderen hadden of konden krijgen
deden vaak moeite om er een of meer te adopteren. Jongens genoten daarbij een duidelijke voorkeur. Onder bepaalde omstandigheden werden echter ook meisjes met
graagte geadopteerd. Zo b.v. in het geval van een grootmoeder die weduwe geworden was. Door een meisje aan te
nemen kon zij zich veelal niet alleen van gezelschap
en hulp verzekeren maar ook van opname in het gezin van
haar aangenomen dochter nadat deze getrouwd was, zodat
ze een betrekkelijk onbezorgde levensavond tegemoet kon
zien. De behandeling van aangenomen kinderen verschilde in geen enkel opzicht van die welke eigen kinderen
ten deel viel. Baby's en kleuters werden door de beide
ouders met veel zorg omringd. Rond het vijfde levensjaar van het kind trad er echter een zekere differentiatie in V-de ouder-kind relatie op. De vader-zoon relatie
werd langzamerhand intenser, terwijl voor de vader-dochter relatie het tegendeel gold. Voor de moeder-zoon relatie en de moeder-dochter relatie gold precies het omgekeerde. Vanaf het vijfde levensjaar begon de vader
zijn zoon langzamerhand voor te bereiden op zijn latere levenstaak. Vanaf zijn tiende Jaar begeleidde de
zoon zijn vader op Jachttochten, waarbij hij op allerlei manieren probeerde aktief te helpen. Dat ging zo
door tot de zoon op vijftien of zestienjarige leeftijd
zijn eerste zelfstandige jachttochten begon te ondernemen. Vanaf die leeftijd begon hij zich allengs zelfstandiger op te stellen ten opzichte van zijn vader.
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Als hij dan 18 of 19 jaar was trad hij doorgaans in het
huwelijk.
De moeder-dochter relatie ontwikkelde zich in gelijke
zin. Vanaf het vijfde levensjaar begon de moeder haar
dochter vertrouwd te maken met huishoudelijke taken.
Op zeven of acht-jarige leeftijd was de dochter al geheel ingeschakeld bij het vervullen van de huishoudelijke plichten en bij het verzorgen van jongere kinderen als die er waren. Op elf of twaalf-jarige leeftijd vervulde zij ongeveer dezelfde taken als haar moeder. Kort daarna - op ongeveer veertienjarige leeftijd
- trouwde zij.
Binnen het gezin bestonden verschillende gezagsdomeinen
waarvan de aard door geslacht en leeftijd bepaald werd.
Het belangrijkste gezag berustte bij de vader die de
belangrijkste beslissingen nam zoals b.v. de verplaatsing van het kamp, de keuze van het jachtgebied enz.
Binnenshuis was het de moeder die de dagelijkse gang
van zaken bepaalde. In relaties tussen broers of zusters was het doorgaans de oudere die het initiatief
of beslissingen nam (in b.v. spel of andere aangelegenheden) welke dan door zijn/haar jongere broer/zus
werden gerespekteerd en nagevolgd. In relaties tussen
broer en zuster van min of meer gelijke leeftijd volgde de zuster doorgaans de richtlijnen van haar broer
op.
Gedurende een groot deel van het jaar maakte het gezin
deel uit van een grotere sociale eenheid, de extended
family. De samenstelling daarvan varieerde nogal hoewel
een duidelijke tendens tot vorming van patrilokale extended families viel waar te nemen.
De extended family was naast een samenlevings- ook een
samenwerkings- en commensaal-verband. Daarbinnen speelden leeftijd en geslacht een belangrijke rol bij de afbakening van de verschillende gezagsdomeinen. Het voornaamste gezag berustte bij de oudste nog aktieve jager
van de groep. Hij was de isumatark van de groep, d.w.z.
degene die (voor anderen) denkt. Hij oefende zijn gezag
echter op informele wijze uit. De vrouw van de isumatark
of diens moeder had belangrijke zeggenschap in de huiselijke gang van zaken binnen de extended family en zag er
ondermeer op toe dat de verdeling van de binnengebrachte
jachtbuit naar behoren geschiedde.
Binnen de patrilokale extended family was vader's broer
voor een jongen een belangrijk persoon met wie hij rela32

ties onderhield die in velerlei opzicht leken op die
welke hij met zijn vader onderhield zij het dan dat zij
wat minder intens waren. De relatie met moeder's broer
die doorgaans in een ander kamp woonde waren ook belangrijk voor een jongen want wanneer hij in diens kamp
op bezoek ging of er voor langere tijd verbleef kon hij
op diens steun en hulp rekenen.
De relaties tussen een jongen en de man van vader's
zuster en moeder's zuster vertoonden een sterke overeenkomst met die welke hij met vader's broer en moeder's
broer onderhield.
De relaties tussen tante en neef werden in hoofdzaak
gekenmerkt door respekt en genegenheid hetgeen ook gold
voor de relaties die een jongen onderhield met de vrouw
van vader's broer en moeder's broer.
Voor meisjes gold het tegenovergestelde van het beeld
dat boven geschetst is.
Tussen neven onderling bestonden nauwe relaties die gekenmerkt werden door kameraadschappelijkheid. Voor nichten onderling gold hetzelfde. Relaties tussen neven en
nichten waren veel afstandelijker van aard. Dat gold
ook de relatie tussen schoonvader en schoondochter, respektievelijk schoonmoeder en schoonzoon. Deze personen
dienden elkaar zelfs te mijden en werden verondersteld
nooit rechtstreeks het woord tot elkaar te richten.
Voor de Arviligdjuarmiut was de extended family, in
wat voor samenstelling danook, een zeer belangrijke
sociale eenheid. De organisatie- en gezagsstruktuur ervan vormde het kader voor samenhandelen op het gebied
van jacht, visserij, voedselverdeling en voedselkonsumptie. Geslacht, leeftijd en de aard van de verwantschapsrelatie struktureerden het interpersoonlijke gedrag.
Gedurende de wintermaanden (december t/m april) maakte
de extended family deel uit van een grotere sociale
eenheid, de band. Deze was opgebouwd uit verschillende,
al dan niet met elkaar verwante extended families. Op
de noodzaak tot vorming van een dergelijke sociale
eenheid in verband met de gemeenschappelijke jacht aan
de ademgaten gedurende de winter werd reeds eerder gewezen. Die aaneensluiting bracht echter een aantal problemen met zich mee omdat de band een aantal eenheden
in zich verenigde die gedurende een groot deel van het
jaar met elkaar wedijverden om voedselbronnen hetgeen
aanleiding kon zijn tot het ontstaan van onderlinge
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spanningen en wantrouwen (18). Daar kwam nog bij dat
de band geen institutioneel leiderschap kende. De leiding van de band berustte bij een ervaren jager wiens
goede raad tastbare resultaten opleverde . Maar alleen
in dat geval waren andere jagers bereid en geneigd,
maar geenzins verplicht, de betreffende jager te volgen. Bleven tastbare resultaten uit dan keerden zij
hem terstond de rug toe en zochten zij naar iemand
anders van wie zij verwachtten dat zijn raad wel tastbare gevolgen zou hebben.
Terwijl de onderlinge verwantschap binnen de extended
family het kader voor het samenhandelen vormde, ontbrak dit kader vaak binnen de band. Er bestonden echter
een aantal instituties die niet-verwante personen in
een soort fiktieve verwantschapsrelatie tot elkaar
plaatste en aldus een kader vormden voor het samenhandelen. Instituties die ondermeer een dergelijke funktie
vervulden waren o.a. de institutie van de z.g. "aipariik"
(partners die onderling hun vrouwen uitwisselden), de
institutie van de "ibleriik" (personen die elkaar mijden), de institutie van de "idloriik" (zang- en danspartners), en de institutie van de "apkiusariik" (joking
partners). De ongetwijfeld belangrijkste institutie die
een kader schiep voor het samenhandelen in de band was
die van de "nerkraitorvigiik": partners die onderling
eenzelfde stuk vlees uitwisselden van een zeehond die
aan de ademgaten gevangen was. Deze institutie werkte
als volgt. Aan elke jongen werd kort na de geboorte
(soms reeds daarvóór) een aantal partners toegewezen
met wie hij later een bepaald stuk zeehondevlees en
zeehondevet zou uitwisselen. De keuze van de partners
geschiedde door de ouders van de jongen. Naaste verwanten konden geen partner zijn. De partnerschappen golden
voor het leven. Bij de dood van een van de partners kon
diens plaats ingenomen worden door de broer van de overledene of door iemand die dezelfde naam droeg als de
overledene. In totaal kon men twaalf partners hebben,
een aantal dat korrespondeert met een bepaalde aan de
nerkraitorvik-institutie gebonden verdeling van de zeehond (zie bijlageblad 3). Indien A en В b.v. schouder
partners waren dan kon A steeds wanneer В een zeehond
aan de ademgaten buitmaakte aanspraak maken op een
schouderstuk van В's zeehond en omgekeerd. A kon dit
recht uitoefenen ongeacht het feit of hij al dan niet
aan de gezamelijke jacht aan de ademgaten deelgenomen
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had. Aldus A (of B) b.v. in geval van ziekte toch verzekerd van voedsel. Waren alle twaalf mogelijke partners van een jager inderdaad in het winterkamp aanwezig (hetgeen overigens zelden voorkwam) en oefenden
zij allen hun recht op een aandeel in de buit uit, dan
hield de jager die de zeehond buitgemaakt had maar
uiterst weinig van zijn zeehond over: alleen de huid,
de netjerta, de kinarok en de orsogseark (zie bijlageblad 3) vielen hem dan ten deel, waaraan men dan dient
toe te voegen het sociaal prestige dat het buitmaken
van een zeehond met zich bracht. Indien nu verschillende van zijn jachtpartners ook een zeehond buitgemaakt
hadden dan kon hij bij b.v. zijn bil-partner een bil
van een zeehond gaan halen, bij zijn kop-partner een
kop enz. Jachtpartners noemden elkaar bij de naam van
het stuk zeehondevlees dat zij uitwisselden.
De verdeling van de zeehond gebeurde niet door de jager zelf maar door diens vrouw. Het in ontvangst nemen
van het jachtaandeel geschiedde eveneens door de vrouw.
Zij zag er daarbij nauwlettend op toe dat zij precies
datgene kreeg waarop haar man op grond van de nerkraitorvikrelatie recht had.
De institutie van de nerkraitorvigiik werd gekenmerkt
door een zekere mate van flexibiliteit. Zo was het b.v.
mogelijk om bij afwezigheid van de partner tijdelijk
een ad hoc relatie aan te gaan. Bij dergelijke ad hoc
relaties was het uitgewisselde stuk zeehondevlees en
zeehondevet doorgaans wat kleiner dan bij uitwisseling
met de eigenlijke partner.
De zwakke gezagsstruktuur plus de tekortkomingen die
inherent waren aan sommige van de eerder genoemde instituties (19) droegen ertoe bij dat de band een allesbehalve stabiele sociale eenheid was. Onderlinge ruzies
en tegenstellingen konden weliswaar op rituele wijze
worden bijgelegd in boks- en zangduels (20), maar deze middelen waren vaak onvoldoende om spanningen geheel teniet te doen. Kwam een latente vijandschap tot
uitbarsting dan was niet zelden moord het gevolg en
die werd dan vaak weer gevolgd door bloedwraak. Een
veelvuldig voorkomend motief bij moord was de wedijver
om vrouwen die betrekkelijk schaars waren als gevolg
van de kindermoord waarvan vooral meisjes het slachtoffer werden.
Niet alle interpersoonlijke konflikten hadden echter
dergelijke drastische gevolgen. Vele onderlinge kon-
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flikten konden binnen de perken worden gehouden door
de genoemde rituele mechanismen of door de betreffende
persoon te laten merken dat zijn gedrag niet op prijs
gesteld werd. Roddel en spot vervulden in dit opzicht
een belangrijke funktie. In uitzonderlijke gevallen
waarin iemand een daadwerkelijke bedreiging begon te
vormen voor de kampvrede werd het heil gezocht in drastischer middelen:uitstoting uit de gemeenschap, en in
het allerergste geval executie. In een dergelijk geval
werd het vonnis vrijwel steeds voltrokken door een
naaste verwant, dit om de mogelijkheid van bloedwraak
uit te sluiten (21).
Religie
Religieuze opvattingen speelden een uiterst belangrijke rol in het dagelijkse leven van de Arviligdjuarmiut.
Zij verschaften de mens niet alleen richtlijnen voor
zijn gedrag maar maakten deze richtlijnen ook verstandelijk en gevoelsmatig aanvaardbaar door aan te geven
hoe de wereld waarin men leefde gestruktureerd was.
Volgens de Arviligdjuarmiut werd het gehele universum
bevolkt door bovennatuurlijke wezens, geesten, die elk
voor zich in meerdere of mindere mate invloed uitoefenden op de aardse gang van zaken. Onder die geesten namen menselijke zielen een belangrijke plaats in. Volgens de Arviligdjuarmiut bestond de mens uit een lichaam, een ziel en een naam. Het lichaam was vergankelijk en diende slechts als een tijdelijk stoffelijk
omhulsel van de onsterfelijke ziel (tarnerk of inoserk).
Aan deze ziel ontleende de mens zowel zijn lichamelijke
als zijn geestelijke kwaliteiten. Van bijzonder belang
was verder de naam. Aan de naam was namelijk een bepaalde kracht verbonden die de drager ervan op een bijzondere wijze bescherming bood tegen kwade invloeden van
buitenaf (22). Op deze opvatting berustte ook het gebruik om de mens méér dan één naam te geven. Wanneer
de mens stierf verliet zijn ziel het lichaam en reisde naar een van de drie werelden waaruit volgens de
Arviligdjuarmiut het hiernamaals bestond.
Angerdrartarvik, de plaats van de eeuwige thuiskomst,
lag ergens hoog boven de aarde in het uitspansel. Er
heerste daar slechts vreugde en voorspoed; het jagen
was er goed want de jachtdieren (voornamelijk kariboes)
waren er in overvloed aanwezig. Alleen zielen van goe-
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de en ijverige jagers ( en vooral van hen die een geweldadige dood gestorven waren) en van getatoeëerde vrouwen gingen naar Angerdrartarvik. Ze leefden daar voor
eeuwig voort in de ouderdom die ze hadden toen men op
aarde stierf.
Aglermiut, de onderwereld, lag ergens diep onder het
aardoppervlak. Evenals in Angerdrartarvik waren de
seizoenen er omgekeerd aan die van de aarde en heersten
er dezelfde vreugdevolle en voorspoedige levensomstandigheden. Naar Aglermiut gingen eveneens de zielen van
goede, ijverige jagers en van getatoeëerde vrouwen.
Nokomiut, tenslotte, was een wereld die zich net beneden de aardkorst bevond. Daarheen gingen de zielen van
luie en slechte jagers en van vrouwen die geweigerd hadden zich te laten tatoeëren - die niet bereid waren geweest pijn te lijden om aantrekkelijk en mooi te zijn.
In Nokomiut leidden hun zielen een armzalig bestaan.
Ze zaten er dicht opeengepakt bij elkaar, het hoofd gebogen met de kin op de borst. Er heerstte in Nokomiut
een diepe apathie en men leed er altijd honger want
het enige voedsel bestond er uit vlinders.
De menselijke ziel ging overigens niet rechtstreeks
naar het hiernamaals maar bleef gedurende enkele dagen
na het intreden van de dood nog in de buurt van zijn
vroegere stoffelijke omhulsel ophouden. Tijdens die
dagen waren de naaste verwanten van de overledene en
hun kampgenoten aan strenge taboes onderhevig. Van
de naleving ervan hing af of de ziel van de overledene naar het hiernamaals zou gaan. Werden die taboes
overtreden dan zou de ziel als een toongark (geest) of
toongark kigloriktok (wraakgeest) over de aarde blojven rondwaren.
Dieren hadden net als mensen een ziel; een naam hadden
ze echter niet (23). Werd een dier gedood, dan verliet
zijn ziel het lichaam en werd wedergeboren in een ander dier van dezelfde soort. Dat gebeurde echter alleen
ingeval de jager bij de jacht de voorgeschreven regels
in acht genomen had. Had hij dat niet gedaan dan veranderde de ziel van het dier in een toongark of een
toongark kigloriktok.
Alle bovennatuurlijke wezens, waarvan de Arviligdjuarmiut er een zeer groot aantal kenden, waren in feite
zielen van overleden mensen en dieren die als gevolg
van overtreding van een of ander taboe geen zielerust
hadden kunnen vinden.
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De voornaamste geesten uit het pantheon van de Arviligdjuarmiut waren Nuliajuk, Narssuk (Sila) en Tatkrek.
Van deze drie was Nuliajuk de machtigste. Zij heerste
over de jachtdieren en zag erop toe dat de mensen de
taboe's naleefden. Deden zij dat niet dan strafte zij
hen door de jachtdieren onzichtbaar te maken en de
mensen honger te laten lijden. Nuliajuk werd zeer gevreesd door de Arviligdjuarmiut.
Narssuk, ook wel Sila genaamd, was minder machtig dan
Nuliajuk, maar oefende toch grote invloed op het wel
en wee van de mensen uit. Overtredingen van taboes
strafte hij met felle stormen en ijzige koude.
Tatkrek, de geest van de maan, werd van de drie het
minst gevreesd. Hij werd beschouwd als een goedaardige
geest die onder bepaalde omstandigheden de jager geluk
kon brengen of de vrouw vruchtbaarheid. Hij bemoeide
zich echter niet veel met de mensen. Zijn taak lag
veeleer in Angerdrartarvik, waar hij de zielen van de
overledenen behulpzaam was bij de jacht,
Naast de drie genoemde geesten bestond er volgens de
Arviligdjuarmiut een groot aantal andere geesten die,
hoewel minder machtig dan Nuliajuk, Narssuk of Tatkrek,
in staat was het menselijke levenslot te beïnvloeden (24).
Het merendeel van deze geesten was de mens vijandig gezind. Slechts onder zeer bepaalde omstandigheden konden
zij tot nut en bescherming van de mens dienen.
Onder de Arviligdjuarmiut waren er mannen en vrouwen
die over speciale gaven beschikten die hen in staat
stelden in kontakt te treden met de geestenwereld. Dat
waren de angatkut of shamanen. Shamaan werd men niet
uit eigen wil. Hiertoe werd men geroepen door een vertegenwoordiger van de geestenwereld zelf. De geest in
kwestie vertoonde zich dan doorgaans aan de geroepene
in dromen en hallucinaties. Wanneer oude, ervaren shamanen de roep van de geesten in een jongen of meisje
meenden te herkennen pleegden zij overleg met de ouders
van het kind en wanneer deze toestemden nam het kind
zijn intrek bij het gezin van de shamaan om in de leer
te gaan. Die leerperiode was erop gericht de visionaire
eigenschappen van het kind verder te ontwikkelen en de
geest, of geesten, die het kind geroepen hadden en er
aanvankelijk heer en meester over waren, aan zich te
onderwerpen en ze tot beschermgeesten te maken. Tegen
het einde van de leerperiode, die geruime tijd in beslag kon nemen, kreeg de shamaan-in-spe dan onderricht
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in de shamanistische geheimtaal en in de shamanistische
handelingen. Was de leerperiode eenmaal achter de rug
en was de nieuwe shamaan in staat om zelfstandig handelend op te treden, dan kreeg hij/zij van zijn/haar
ouders de bij de nieuwe status behorende parafernalia:
de hoofdtooi en de gordel (25).
Shamanen konden volgens de Arviligdjuarmiut met behulp
van hun beschermgeesten andere geesten onder kontrole
brengen. Maar de omgang met de eigen beschermgeesten
was geenzins eenvoudig en van gevaar ontbloot. Zij konden onder bepaalde omstandigheden onheil brengen en
zich togen hun meester koren.
De voornaamste taak van de shamanen bestond eruit de
mens in krisisomstandigheden als ziekte, dood of uitblijven van succes bij de jacht, terzijde te staan,
de oorzaak van de krises op te sporen en deze weg te
nemen. Genoemde krises werden vrijwel altijd toegeschreven aan de invloed van een toongark of toongark
kigloriktok, die, vertoornd door de overtreding van
een of ander taboe, de mens onheil bracht. Shamanen
kenden in hoofdzaak twee technieken om de oorzaken van
het onheil op te sporen. Een daarvan hield in dat de
shamaan in trance ging. Bij een dergelijke seance was
steeds het gehele kamp aanwezig. De shamaan bracht zichzelf in trance met behulp van een geestenlied dat tevens bedoeld was om de beschermgeest op te roepen. Was
de shamaan eenmaal in trance dan verliet zijn ziel het
lichaam en reisde naar de geestenwereld om daar met
behulp van de beschermgeesten te onderzoeken wat het
onheil veroorzaakt had en zonodig de daarvoor verantwoordelijke toongark of toongark kigloriktok te bestrijden. Wanneer de trance-toestand voorbij was deelde de shamaan zijn gehoor zijn bevindingen mede.
De andere techniek, krilajok, hield het volgende in.
De shamaan bond een lijn rond het hoofd of het been van
iemand en spande de lijn dan aan. Vervolgens begon hij
zijn beschermgeesten aan te roepen. Terwijl hij dat deed
tilde hij met de lijn voortdurend het hoofd of het been
op. Was hij daartoe niet meer in staat dan betekende
dit dat de beschermgeesten ter plaatse waren aangekomen.
Vervolgens begon hij zijn beschermgeesten te ondervragen, ondertussen voortdurend de eerder genoemde bewegingen met de lijn uitvoerend. Bij de ondervraging van
de beschermgeesten somde de shamaan een groot aantal
taboes op. Was hij nu niet meer in staat om het hoofd
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of het been op te heffen dan betekende dit dat het door
hem op dat ogenblik genoemde taboe overtreden was. Deze
Vaststelling was doorgaans voldoende om het onheil af
te wenden.
Niet alle onheil werd teweeg gebracht door het overtreden van taboes. Het kon ook veroorzaakt worden door
de medemens wanneer deze ilisinerk, tovenarij, bedreef.
In de Arviligdjuarmiut-samenleving kwam dit betrekkelijk veelvuldig voor hetgeen wellicht verklaarbaar is
op grond van de door Rasmussen en latere auteurs gesignaleerde sterke onderlinge wedijver.
Hoewel de Arviligdjuarmiut zich omringd wisten door een
wereld van onzichtbare machten die voor het overgrote
deel de mens vijandig gezind waren en hem onheil brachten, legden zij zich niet zondermeer bij de feitelijkheid daarvan neer en trachtten op allerlei manieren
mogelijk onheil af te wenden en 2ich tegen de geesten
te beschermen. Daartoe kenden zij verschillende hulpmiddelen.
Een eerste hulpmiddel werd gevormd door het ingewikkelde systeem van taboes (ilitkosit) die ten doel hadden richting te geven aan het menselijke gedrag en wel
zo dat hij niet in konflikt met de geesten zou komen.
Ilitkosit waren regels die in vroeger generaties hun
nut in dit opzicht steeds bewezen hadden. Derhalve was
het niet alleen aanbevelenswaardig maar zelfs strikt
noodzakelijk zich aan de leefregels van de voorouders
te houden. Een groot aantal mythen en epische vertellingen onderstreepte het nut van die leefregels.
Een tweede hulpmiddel werd gevormd door de magische
woorden en formules (erenaliut). Deze erenaliut, die
strikt persoonlijn bezit waren en van vader op zoon
of van moeder op dochter overgingen, werden tot de
geesten en de zielen van overleden mensen en gedode
dieren gericht teneinde een bepaald, nauw omschreven
doel te bereiken. Ze werden gezongen of met grote nadruk uitgesproken; men droeg er daarbij wel zorg voor
dat ze door niemand anders gehoord konden worden, want
dit zou hun magische kracht teniet doen. Kenmerkend
voor de erenaliut was het archaisch taalgebruik en het
groot aantal aan de shamanistische geheimtaal ontleende woorden dat er in voorkwam.
Een derde belangrijk hulpmiddel werd gevormd door de
amuletten (aangoait) waarvan men op grond van talrijke
mondelinge overleveringen aannam dat ze de drager ervan
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op
п bijzondere wijze beschermden of hem bepaalde
eigenschappen verleenden. Nagenoeg elk voorwerp kon
dienst doen als amulet (26). Een amulet ontleende zijn
kracht niet aan de uiterlijke vorm van het voorwerp,
maar aan de geest die erin huisde. Amuletten kreeg men
kort na de geboorte, doorgaans van z'n moeder, en wer
den op het lichaam gedragen of aan de kleding bevestigd.
Zowel mannen als vrouwen droegen amuletten, soms in gro
te aantallen. Zo beschrijft Rasmussen een geval van een
kleine jongen die maar liefst tachtig amuletten droeg
(27). De amuletten die vrouwen en meisjes droegen dien
den niet alleen ter bescherming van henzelf, maar ook
ter bescherming van de kinderen die ze ter wereld zou
den brengen.
Al deze hulpmiddelen droegen ertoe bij de angst om het
bestaan wat af te zwakken en verschaften de mens een
betrekkelijk gevoel van veiligheid en zekerheid. Maar
de angstgevoelens geheel te onderdrukken vermochten
deze hulpmiddelen niet, want voor de Arviligdjuarmiut
was een ding duidelijk: hoe goed ze zich ook aan de
voorgeschreven regels hielden, hoe krachtig hun magi
sche gezangen en amuletten ook waren, en hoe kordaat
hun shamanen ook alle onheil trachtten te bestrijden,
het aardse bestaan was en bleef ereen van lijden, hon
ger en ontberingen.
Kontakten met do bultenworold (1829 - 1958)
Hoewel de Arviligdjuarmiut vóór 1829 nooit eerder
blanken gezien hadden waren zij reeds vrij vroeg van
hun bestaan op de hoogte. Die kennis kwam tot hen via
één van de twee handelsroute's die er vroeger bestonden in het gebied ten westen en noordwesten van de Hudson Bay. Een van die route's liep van het Netjilik gebied via Aivilik (Repulse Bay) naar Igluligaardjuk
(Chesterfield Inlet) waar metalen messen werden gekocht
van plaatselijke Inuit die deze betrokken hadden van
de handelspost van de Hudson's Bay Company te Churchill
in de huidige Canadese provincie Manitoba (28). Een andere handelsroute liep van het Netjilik gebied via Utkusiksalik (Back River) en Saningajok (het gebied tussen Baker Lake en Gary Lake) naar Akilinerk aan de
Thelon River waar van de Chipewyan Indianen hout voor
sleden betrokken werd.
De eerste rechtstreekse ontmoeting met blanken vond
plaats in het jaar 1829 toen de naar de Noordwestelij41

ke Doorvaart op zoek zijnde Sir John Ross met zijn
schip de "Victory" te Sarfaq (Felix Harbour) aandeed
om er te overwinteren (29). Dit eerste kontakt is vooral voor de technologie van de Arviligdjuarmiut van
groot belang geweest want zij kregen van de expeditie
grote hoeveelheden hout en metalen, Produkten die in
hun gebied niet voorkwamen. Na het vertrek van Ross
werd de plaatsnaam Sarfaq herdoopt in Kablunasiorvik,
hetgeen betekent: "de plaats waar men naar van blanken afkomstige voorwerpen zoekt". Ross' schip werd namelijk door het ijs vermorzeld en verging. Nog lange
tijd daarna probeerde men, soms met succes, om overblijfselen van het vergane schip te bergen (30).
De volgende ontmoeting met blanken vond plaats in 1847.
In dat jaar maakte men te Korvigdjuark kontakt met Dr.
John Rae, die in opdracht van de Hudson's Bay Company
bezig was het gebied in kaart te brengen. Zeven jaar
later, in 1854, was Rae wederom in het gebied, maar
ditmaal niet om het verder in kaart te brengen maar om
te zoeken naar de expeditie van Sir John Franklin die
in 1845 met twee schepen, de "Erebus" en de "Terror"
uit Engeland was vertrokken om de Noordwestelijke Doorvaart te vinden en van wie sedertdien niets meer vernomen was (31). Rae's zoekexpeditie was één van de velen
die werden uitgezonden om na te gaan wat er van Franklin
en zijn 134 mannen geworden was en om zo mogelijk overblijfselen van de expeditie te bergen. Van die vele expedities maakten er nog twee kontakt met de Arviligdjuarmiut, n.l. Hall in 1864 en Schwatka in 1879. De kontakten met deze expedities waren van kortstondige aard.
Kontakten met blanken werden in het laatste kwart van
de vorige eeuw iets frequenter toen Engelse en Amerikaanse walvisvaarders in het gebied van Aivilik (Repulse Bay) begonnen te jagen. Aivilik lag aan een van
de genoemde handelswegen en de komst van de walvisvaarders leidde ertoe dat enkele gezinnen op hun handelsreizen voor langere tijd in het gebied van Aivilik bleven wonen. Via de walvisvaarders kreeg men wat gemakkelijker toegang tot westerse Produkten als hout en metalen voorwerpen (vooral messen), terwijl men tevens
kennis maakte met nieuwe Produkten als thee en tabak.
Het begin van deze eeuw gaf een verdere intensivering
van kontakten met blanken te zien. De meeste kontakten
vonden echter plaats buiten het eigenlijke Arviligdjuarmiut-gebied. Van 1903 tot 1905 overwinterde de Noorse
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poolreiziger Roald Amundsen, die als eerste met zijn
schip de "Gjoa" de Noordwestelijke Doorvaart zou voltooien, te Orsortoor (Gjoa Haven, ofwel Petersen Bay
zoals het aanvankelijk heette). Hij verkeerde daar
in langdurig kontakt met voornamelijk Kuurmiut, Kekertarmiut en Iluilermiut, maar ontmoette ook Arviligdjuarmiut (32).
In hetzelfde jaar dat Amundsen op King William Island
aankwam, 1903, opende de Northwest Mounted Police in
opdracht van de Canadese regering een aantal politieposten in het Noorden; één daarvan werd gesticht te
Cape Fullerton, ongeveer 90 km ten noorden van Chesterfield Inlet. Die opdracht van Ottawa was een reaktie op de expeditie van de Noor Otto Sverdrup die in
1898 wat nu de Noord Canadese Archipel is bereisde en
het gebied voor Noorwegen claimde. Ottawa, dat zich
nooit eerder met het Noorden, had bemoeid, schrok hierdoor wakker, claimde onmiddelijk het gebied en zette
die claim kracht bij door het zenden van politiedetachementen wier taak het was:"maintaining law and order
and enforcing the laws of Canada in the territories
adjacent to Hudson Bay and to the north thereof" (33).
In de praktijk van alledag reikte die taak van de politie echter aanzienlijk verder (34).
Dat de aanwezigheid van de politie te Cape Fullerton
een duidelijke invloed had blijkt onder meer uit het
volgende. Te Arviligdjuark ontmoette Rasmussen in
het voorjaar van 1923 een Inuk, Iksiwalitark, die
twee jaren tevoren in het gebied van Aivilik een moord
gepleegd had en die naar Arvilgdjuark, het gebied vanwaar hij stamde, uitgeweken was omdat hij bang was van
de politie:
"Now if there had been no white men in our country
the dead man's relatives would take revenge upon
me, and I would not be afraid of that; but now I
was told that white men would come up from Chesterfield and take me away to punish me in the white
man's way. White men were masters in our country
and they would take me home to their own land,
where everything would be wild and strange to me.
So I grew afraid and came back to my old country
and now live in the mountain regions where no white
man has ever been before. When you came a little
while ago I thought you belonged to the white men
whom the Aivilingmiut call Police. I thought you
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were coming for me ...." (35).
Kort na de opening van de politiepost te Cape Fullerton verschenen er op de westkust van de Hudson Bay andere blanken: pelshandelaren en missionarissen en zendelingen.
De pelshandelaren behoorden tot twee elkaar fel bekonkurrerende maatschappijen: Revillon Frères Compagnie
en Hudson's Bay Company. Aangezet door gunstige prijsontwikkelingen op de wereldmarkt breidden beide maatschappijen, die daarvóór alleen in Indianengebied gewerkt hadden, hun werkterrein uit tot het Inuit gebied. Revillon Frères opende als eerste handelsposten
te Baker Lake en Repulse Bay. De Hudson's Bay Company
reageerde prompt: in 1912 opende zij een handelspost
te Chesterfield Inlet, in 1916 in Baker Lake en in
1919 in Repulse Bay. In later tijd werd dit netwerk
van handelsposten in de centraal Canadese Arktis nog
verder uitgebreid: Cambridge Bay (1924), Petersen Bay
(Gjoa Haven) (1927), Fort Ross (1937, gesloten 1947)
en Spence Bay (1948). Zie kaart 2.
Van de handelsposten die Revillon Frères en de Hudson/s
Bay Company in het eerste kwart van deze eeuw openden
lagen de posten te Chesterfield Inlet, Baker Lake en
Repulse Bay in een gebied waarmee de Arviligdjuarmiut
reeds lang handelsrelaties onderhielden. De door de
komst van de handelsposten vergemakkelijkte toegang
tot fel begeerde westerse Produkten leidde danook tot
een versterking van de migratiebeweging van Arviligdjuarmiut en leden van andere Netjilik-subgroepen,
die zich in het laatste kwart van de vorige eeuw had
ingezet (36). De migranten werden evenals de plaatselijke bevolking al spoedig ingeschakeld bij de jacht
op pelsdieren (voornamelijk poolvossen). Doch zij niet
alleen. Ook de achterblijvers die handelsrelaties met
genoemde gebieden en posten bleven onderhouden begonnen op pelsdieren te jagen, zij het in beperkte omvang (37). De weinige pelzen die zij op hun jaarlijkse tochten naar de handelsposten - die doorgaans in
de lente ondernomen werden - te koop aanboden werden
niet gebruikt - althans aanvankelijk niet - om luxe
goederen en voedingsmiddelen aan te schaffen, maar om
die produkten te kopen die hun traditionele jachtaktiviteiten konden vergemakkelijken.
Het belangrijkste produkt in dit opzicht was het geweer met de daarbij behorende ammunitie.
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Kaart. 2.

Handelsposten van de Hudson's Bay Company, die van belang zijn geweest voor
de Netjilik Inuit.

- - - -

begrenzing Netjilik gebied

— - traditionele handelswegen

De introduktie van het geweer in de traditionele ekonomie van de Arviligdjuarmiut had verschillende gevolgen.
Op de eerste plaats kan men stellen dat de invoering
van het geweer leidde tot een verbetering van de voedselbasis van de Arviligdjuarmiut-samenleving (de kariboejacht en de lente jacht op zeehonden op het zeeijs
leverden meer op). Maar daartegenover stonden duide45

lijke nadelen. Zo was men, wanneer men eenmaal een geweer aangeschaft had, voor het betrekken van ammunitie
aangewezen op de handelspost hetgeen betekende dat men
tenminste een deel van zijn tijd moest besteden aan het
jagen op pelsdieren. Maar daarnaast leidde de introduktie van het geweer tot een zekere mate van individualisering van de jacht met als gevolg dat traditionele samenwerkingspatronen aan belang inboetten. Tevens werd
de jacht, die traditioneel omgeven was met tal van religieuze voorschriften, ten dele geseculariseerd.
De genoemde verbetering van de voedselbasis van de samenleving was overigens niet van lange duur: toename
van het afschot van kariboes (niet alleen in het jachtgebied van de Arviligdjuarmiut, maar ook in de gebieden
ten zuiden daarvan waar de kariboes op hun jaarlijkse
migraties doorheen trokken) leidde gaandeweg tot een
steeds sterkere afname van de kariboestand, een afname

Kaart 3 Zomerdistributie van kariboes
In 1900 kwamen kariboes in het gebele weergegeven gebied voor.
·.•·.•·.••.'·.•· verspreidingsgebied koriboes zomer )948 ¡cf. Bonfield, 1951 )
А, В, С niet-migrerende kariboekudden van geringe omvang
— begrenzing jachtgebied Arviligdjuarmiut
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die zo sterk was dat dit dier tegen het einde van de
dertiger Jaren nagenoeg geheel uit het jachtgebied van
de Arviligdjuarmiut verdwenen was (zie kaart 3)(38).
De muskusos verging het al niet beter: ook deze diersoort verdween uit hun jachtgebied.
Het nagenoeg geheel verdwijnen van de kariboe uit het
jachtgebied van de Arviligdjuarmiut zou tot katastrofale gevolgen hebben geleid wanneer in dezelfde periode andere voedselbronnen (zeehond en vis) niet gemakkelijker toegankelijk zouden zijn geworden. De daarvoor
vereiste technologische middelen werden in de Arviligdjuarmiut-samenleving geïntroduceerd door blanken missionarissen - die niet uit waren op een inkapseling
van de Inuit in de westerse ekonomie maar die hen daarentegen bepaalde spirituele verworvenheden van de westerse beschaving wilden bijbrengen.
De r.k. missie en de anglikaanse zending kwamen naar
de centraal Canadese arktis nadat Revillon Frères en
de Hudson's Bay Company er hun eerste handelsposten
gevestigd hadden (39). De r.k. missie van de patere
Oblaten van Maria koncentreerde haar missieaktiviteiten vooral op het gebied ten westen en noordwesten van
de Hudson Bay. In 1912 vestigde zij een missiepost te
Chesterflel Inlet. In later jaren kwamen daar nog verschillende andere posten bij: Eskimo Point (1924),
Coral Harbour (1927), Baker Lake (1927) en Repulse Bay
(1933). De "konkurrent", de anglikaanse zending, stichtte in 1926 zendingsposten te Baker Lake en Eskimo Point
en in 1930 te Coral Harbour.
De naar Chesterfield Inlet, Baker Lake en Repulse Bay
gemigreerde Netjilingmiut waren de eerste Inuit van deze groep die met het Christendom in aanraking kwamen
en er zich toe bekeerden. Andere Netjilik Inuit (waaronder vele Arviligdjuarmiut), die de genoemde gebieden
voor handelsdoeleinden bezochten, maakten weliswaar
kennis met de nieuwe religie maar gingen er niet toe
over zich te laten bekeren. Hoewel onzekerder dan voorheen hielden zij aan hun traditionele geloofsopvattingen vast.
Op 26 april 1935 vertrok pater Henry o.m.i. uit Repulse
Bay om een missiepost te gaan stichten in Netjilik gebied. Na een langdurige en moeizame reis bereikte hij
op 31 mei 1935 Arviligdjuark (Pelly Bay) waar hij zich
de volgende dag, 1 juni, aan de monding van de Kugaardjuk vestigde en er een missiepost stichtte.
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De komst van pater Henry luidde voor de Arviligdjuarmiut een periode van permanente blanke aanwezigheid in
hun gebied in. Dit was voor hen iets geheel nieuws
want de blanken die zij tot dan toe in hun gebied ontmoet hadden waren slechts voorbijgangers geweest.
Pater Henry begon al vrij snel met de katechesatie en
in februari 1936 werden de eerste Arviligdjuarmiut gedoopt. Onder die eerste dopelingen was Awongaitsiark,
de schrijver van het dagboek.
De eerste jaren van het verblijf van pater Henry in
Kugaardjuk waren uiterst moeilijk. Het ontbrak hem aan
werkelijk alles en hij moest Inuit-modo in zijn levensonderhoud voorzien: hij viste en maakte jacht op kariboes en zeehonden. Teneinde meer vis te kunnen vangen
dan mogelijk was met de traditionele Inuit technieken
liet hij uit Repulse Bay netten overkomen en zette deze tijdens de herfst uit onder het ijs van de Kellett
River, de rivier waar de Arviligdjuarmiut tijdens de
herfst plachten te vissen. Zijn eerste pogingen faalden echter: de netten raakten vol met ijsmodder en gingen verloren..Latere pogingen van pater Henry, die in
1938 assistentie kreeg van de Vlaamse Oblaat pater Frans
Van de Velde, hadden meer succes en naarmate dit succes
duidelijker werd gingen de Arviligdjuarmiut er geleidelijk aan toe over ook netten te gebruiken voor de visvangst, daarmee de toegang tot deze voedselbron vergrotend.
Pater Henry had bij zijn komst naar Kugaardjuk ook een
bootje op zijn slee meegebracht en gebruikte dit gedurende de zomer om er in St. Peter's Bay (40) mee op
zeehonden te jagen. Zijn voorbeeld bracht de Arviligdjuarmiut ertoe zelf ook bootjes te gaan gebruiken gedurende de zomer en ook 's winters (bij de zeehondejacht langs de ijsrand). De bootjes werden aanvankelijk
zelf gebouwd met hout dat men van handelsposten betrok.
In later Jaren werden ze gemaakt gekocht. Het bootbezit onder de Arviligdjuarmiut nam sterk toe toen in de
tweede helft van de veertiger jaren en het begin van
de jaren vijftig een tweetal regeringsmaatregelen van
kracht werden die ertoe leidden dat de Inuit plotseling de beschikking kregen over aanzienlijke tegoeden
bij de handelsposten. Die maatregelen betroffen kindertoelage en ouderdomspensioen.
De Family Allowance Act, in augustus 1944 aangenomen
door het parlement in Ottawa, bepaalde dat aan alle
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ouders of voogden van kinderen beneden de 16 jaar, of
dat nu kinderen van blanken, Indianen of Inuit waren,
met ingang van 1 januari 1945 maandelijks een bedrag
zou worden uitgekeerd ter tegemoetkoming in de kosten
van onderhoud. Voor kinderen beneden de zes jaar werd
het bedrag vastgesteld op C$ S , — per maand, voor kin
deren van zeven tot negen jaa..* op C$ 6 , — per maand,
voor kinderen van tien tot twaalf jaar op C$ 7 , — per
maand en voor kinderen van dertien tot vijftien j4ar
op C$ 8 , — per maand. Het Department of National Health
and Welfare werd belast met de uitvoering van de wet,
maar aangezien dit Department geen personeel in het
Noorden had werd de uitvoering van de wet gedelegeerd
aan het Department of Mines & Resources die daar wel
personeel had. Mines & Resources delegeerde uitvoering
van de wet op haar beurt echter weer aan de Royal Ca
nadian Mounted Police en in enkele gevallen aan de
Hudson's Bay Company. De kindertoelage werd aanvanke
lijk niet in geld uitgekeerd maar in de vorm van 'η
tegoed bij handelsposten (41). Uitvoering van de wet
in het Noorden ondervond nogal wat vertraging (vaak
ontbrak goed censusmateriaal op basis waarvan tot uit
kering kon worden overgeg^'m) zodat in sommige geval
len pas Jaren na het van kracht worden van de wet tot
uitkering kon worden overgegaan. Een van de groepen
die dit overkwam waren de Arviligdjuarmiut die zich,
toen de uitbetaling eenmaal plaatsvond, plotseling
van de ene dag op de andere in het bezit wisten van
aanzienlijke tegoeden bij de handelsposten. In vele
gevallen werden die ¿ebruikt voor het doen van grote
aankopen (waaronder boten, geweren etc.). Met de uitvoering van de in 1948 aangenomen Old Age Allowance
Ordinance verliep het evenzo (42).
In het midden van de jaren veertig opende de missie te
Kugaardjuk een z.g. "outpost", een bescheiden winkeltje
waar men op beperkte schaal zaken als thee, tabak, ammunitie, kledingtextiel, naaigerei en Ijzerwaren kon
kopen in ruil voor pelzen v n poolvossen. De prijzen
van deze Produkten waren lager dan die welke men er op
de handelsposten van de Hudson's Bay Company te Aivilik,
Orsortoor en Tallordjuark (Spence Bay) voor moest betalen omdat de missie alleen de kostprijs en de kosten
van vervoer doorberekende (43). Het winkeltje werd bevoorraad vanuit Churchill, Man., van waar de goederen
naar Aivilik gestuurd werden en vandaar per slee naar
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Kugaardjuk overgebracht. Bij dat vervoer per slee schakelde de missie Arviligdjuarmiut in die voor een tocht
naar Aivilik een voor die tijd zeer behoorlijke vergoeding kregen. Die vergoeding werd uitbetaald in de vorm
van een tegoed bij de missiewinkel. De aanwezigheid van
de "outpost" te Kugaardjuk leverde de plaatselijke Inuit
niet alleen prijsvoordeel en betaald werk op, ze betekende voor velen ook een flinke tijdsbesparing omdat
men de lange reizen naar de handelsposten van de Hudson's Bay Company niet zo vaak meer hoefde te ondernemen.
Een andere vorm van betaalde arbeid deed rond 1945 zijn
intrede toen pater Van de Velde het vervaardigen van
ivoren snijwerken initieerde. Wilde die vorm van huisnijverheid kans van slagen hebben dan diende Kugaardjuk
te kunnen konkurreren met andere nederzettingen waar
die huisnijverheid ook van de grond begon te komen.
Haar uitgangspositie was daarbij verre van voordelig:
het benodigde ivoor moest van elders ingevoerd worden
omdat in Arvillgdjuark geen ivoordragende dieren (walrus, narwhal) voorkwamen; daarnaast was transport een
groot probleem omdat Kugaardjuk als enige nederzetting
in het Canadese Noorden niet per schip bereikbaar was.
Om desondanks toch te kunnen konkurreren koos Van de
Velde voor een "Zwitserse oplossing": hij zette de mensen ertoe aan zich te bekwamen in het vervaardigen van
miniatuur-snijwerken (44). De eerste grote kommerciële
verkoop van snijwerken vond plaats op 6 augustus 1946
toen Margaret Oldenburg, de eerste blanke vrouw die naar
het gebied van de Arviligdjuarmiut kwam, een grote partij opkocht (45). In later jaren vonden snijwerken uit
Kugaardjuk hun weg naar België, Nederland, Frankrijk,
Duitsland en vooral naar het zuiden van Canada en de
Verenigde Staten.
Tracht men de ökonomische betekenis die de r.k. missie
voor de Arviligdjuarmiut in de periode 1935 - 1958 gehad heeft kort samen te vatten dan kan men stellen dat
de missie er door de invoer van nieuwe technologische
middelen toe bijgedragen heeft dat in de periode dat
een belangrijke voedselbron (de kariboe) uit het gebied
verdween, andere voedselbronnen (zeehond^vis) intensiever uitgebaat konden worden. Intensivering van de jacht
op pelsdieren, met de pelzen waarvan men bij het ontbreken van kompensatie voor het verloren gaan van genoemde
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voedselbron op handelsposten westers voedsel zou hebben
moeten aanschaffen, kon aldus voorkomen worden en daarmee ook een grotere afhankelijkheid van de handelsposten. Daartoe droeg ook de opening van de "outpost" bij.
Ook deed zij de Arvlllgdjuarmlut een aantal middelen
aan de hand die het hen mogelijk maakte de overgang
naar een geldekonomle geleidelijk aan te maken.
De missie bewoog zich uiteraard niet alleen op dit terrein. Haar eerste en voornaamste taak bestond er uit
te missioneren. Zij predikte een nieuwe leer, een nieuw
wereldbeeld, een nieuw mensbeeld en daarmee een nieuwe
moraal en een nieuwe ethiek. De door haar als uitwassen
van de traditionele kuituur beschouwde elementen - zoals b.v. shamanisme, Infanticide, vrouwenrull en moord
(als middel om onderlinge geschillen te beslechten) werden sterk onderdrukt en verdwenen na verloop van
tijd ten dele (46).
De missie nam ook het onderwijs van de Arvlllgdjuarmlut
ter hand. Zij leerde hen lezen en schrijven in het speciaal voor Inuit ontworpen syllabisch schrift. Het onderwijs, dat een sterk religieus karakter droeg, werd
aanvankelijk ter plaatse verzorgd. Eerst toen in 1954
de r.k. missie in Chesterfield Inlet een kostschool oprichtte vertrokken de eerste kinderen uit Kugnordjuk
daarheen. In september werden zij per vliegtuig opgehaald, in mei van het jaar daarop kwamen ze dan weer
terug naar Kugaardjuk om er samen met hun ouders de zomer door te brengen.
Ook de zorg voor de gezondheid berustte aanvankelijk
bij de missie. Hoewel daartoe niet opgeleid, trachtten
pater Henry en pater Van de Velde de plaatselijke nood
zoveel mogelijk te lenigen, soms met succes, soms ook
niet, zoals b.v. in 1949 toen Kugaardjuk getroffen werd
door een influenza-epidemie die aan verschillende mensen het leven kostte. De eerste westerse arts van het
Department of National Health and Welfare die Kugaardjuk bezocht, kwam in 1947. Het betrof slechts een kortstondig bezoek dat niet veel verandering bracht in de
aard van de plaatselijke gezondheidszorg. Daarin zou
pas verandering komen in het midden van de vijftiger
jaren toen zich een andere groep blanken in het gebied
van de Arviligdjuarmiut kwamen vestigen.
In 1955 werd namelijk op 18 km van Kugaardjuk op een
heuveltop ten westen van Tasserdjuark (Barrow Lake)
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een begin gemaakt met de bouw van een radarstation.
Dit maakte deel uit van een lange keten van dergelijke
stations die dwars door Noord Amerika werd aangelegd
in het kader van de defensie tegen de Sovjet Unie: de
Distant Early Warning Line (afgekort DEW-Line).
Dit radarstation, waarvan de bouw twee jaar vergde,
werd van grote betekenis voor de Arviligdjuarmiut, in
moorvoudige zin: als luvernncier van westerse Produkten (vele Arviligdjuarmiut bezochten de bouwplaats en
na het gereedkomen van het station de vlak daarbij gelegen stortplaats waar kostbare zaken als hout, spijkers, schroeven, zeildoek e t c , en bij gelegenheid
ook voedingswaren voor niets bemachtigd konden worden),
als afzetgebied voor snijwerken en andere inheemse Produkten (pelzen, pelskleding) en als poort naar de buitenwereld (het DEW-Line vliegveld met al zijn moderne
kommunikatiemiddelen verlostte Kugaardjuk uit zijn betrekkelijk isolement).
Wat voor gevolgen dit alles had voor de Arviligdjuarmiut komt o.a. naar voren in het dagboek van Awongaitsiark, dat een aanvang neemt op 2 maart 1958, een
klein jaar na het gereedkomen van het radarstation
van de Distant Early Warning Line.
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III. AWONGAITSIARK
enkele (auto)biografische aantekeningen

Awongaitslark werd vermoedelijk geboren in februari van
het jaar 1918 (2). De geboorte vond plaats in een kamp
ergens op het zeeijs van Arviligdjuark (Pelly Bay).
Zijn moeder was Pitjorluk. Wie zijn biologische vader
was is niet bekend want Pitjorluk was op het ogenblik
dat zij van Awongaitslark in verwachting raakte weliswaar getrouwd met Krepingajok, maar leefde tegelijkertijd samen met een andere, veel jongere, man: Anarkradjuark. Awongaitslark was het derde en laatste kind van
Pitjorluk die eerder al twee jongens, Irkalugark en
Kingaidlak, ter wereld had gebracht. De bevalling verliep erg moeilijk zodat er een shamaan bijgehaald werd.
Deze kwam en deed zijn werk. Om de geboorte te bespoedigen gaf hij de foetus een naam (3), Jaany (4). Dit
had echter niet het beoogde resultaat tot gevolg. Daarop werd Naardjuk, de man van Kimalerk die voor shamaan
doorging, er bijgehaald. Ook hij gaf de foetus een naam,
n.l. Krlngarserut. Direct daarop vond de geboorte plaats
(5). De eerste paar levensjaren bracht Awongaitslark
door in het gebied van Arviligdjuark. Toen Rasmussen in
1923 het gebied bezocht waren Awongaitslark en zijn familie daar echter niet aanwezig (6). Naar alle waarschijnlijkheid bevonden zij zich toen in het gebied van
Aivilik (Repulse Bay). Het is uit de tijd dat hij te
Aivilik verbleef dat zijn eerste herinneringen stammen:
"Mijn eerste herinneringen stammen uit de tijd dat
we te Aivilik verbleven. Niet alles staat me echter helder voor de geest. Maar wat ik me nog wel
zeer levendig herinner is dat ik gedurende de zomer een boot met een motor (7) gezien heb en dat
men mij daar een bezoek aan heeft laten brengen"(8).
Dit bezoek aan de motorboot, dat grote indruk maakte op
Awongaitslark, was zijn eerste kennismaking met een leefwereld die geheel vreemd was aan de zijne en die zich
met het verstrijken van de tijd in toenemende mate aan
hem en zijn mede-Inuit zou opdringen. Hoe verliep Awongaitslark 's jeugd en hoe werd hij opgevoed? Het eerste
wat ten aanzien daarvan valt op te merken is dat hij
erg verwend werd en dientengevolge als kind erg lastig
was. Van dat verwennen geeft hij zelf een voorbeeld:
"Steeds wanneer mijn moeder een zeehond die pas gedood was uitgebeend had, ging ze naar buiten om
haar handen met sneeuw te wassen. En wanneer ze dan
terugkwam sneed ze, terwijl haar handen droogden,
lekkere stukjes vlees af en stopte me die dan in
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de mond. Dat was te Aivilik" (9).
In een poging zijn gedrag als kind te typeren zegt
Awongaitsiark:
"Als kind was ik stierlijk vervelend omdat men
veel te veel van mij hield" (10).
Van dat vervelend gedrag geeft hij enkele voorbeelden:
"in de tijd dat we nog in het gebied van Aivilik
woonden, ik ben vergeten waar precies, maakten Irkalugark en Illulik zich op een dag gereed om achtergelaten bezittingen te gaan ophalen. Ik wilde
met alle geweld met hen mee. Redelijk was dat eigenlijk niet want ik had geen kolliktark (11) en ook
geen atajok (12). Het was hartje winter en koud.
En uiteraard kreeg ik het erg koud. Illulik trok
toen zijn kolliktark uit en deed mij die om. Toen
we thuiskwamen schaamde ik mij zo dat ik niet naar
binnen durfde gaan, ik bleef in het portaal van de
sneeuwhut staan huilen omdat ik verwachtte dat men
mij flink de les zou lezen. Niemand deed dat echter" (13).
"Met de kajak ging het evenzo. Ik zou en ik moest
in een kajak varen. Mijn oom Illulik zei daarom op
een dag: Kom, ga mee in de kajak varenJ en samen
gingen we naar de kajak. Eenmaal daarin gezeten
werd ik vreselijk bang en begon te huilen omdat
het zo gevaarlijk was. Die ervaring heeft me alle
lust ontnomen om nog in een kajakte willen varen.
Ik begreep toen dat het best gevaarlijk was" (14).
"Toen we nog te Aivilik verbleven zeurde ik iedereen de kop gek om eens een keer met een geweer te
mogen schieten. Irkalugark heeft me dat toen een
keer laten doen. Ik schoot en werd door de terugslag van het geweer achterover gegooid. Dat ontnam
mij alle lust om nog eens een keer te schieten. Ik
had de angst daarvoor goed te pakken" (15).
Laatstgenoemde was overigens niet zijn enige, angstige
ervaring met een geweer, getuige de volgende herinneringen:
Toen we te Aivilik verbleven had mijn grootvader
een geweer.Het was een oud geweer dat men aanduidde met de naam "angmadlortolik", dat nog geen patronen had en dat via de loop geladen moest worden.
De kogels die erin gingen waren kleine loden balletjes die men "angmadlortok" noemde. Toen mijn grootvader op een keer zijn geweer aan het schoonmaken
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was ging het per ongeluk af. Mijn moeder was bij
hem op bezoek en stond overeind toen het schot afging. De kogel doorboorde haar broek maar raakte
wonder boven wonder haar lichaam niet. Mijn grootvader schold zichzelf toen flink uit; hij was ontzettend kwaad op zichzelf" (16).
Awongaitsiark leerde niet alleen door schade en schande
dat het beter was om zijn eigen zin niet door te drijven
muur in plaats daarvan te luisleren naar hetgeen ouderen
hem voorhielden. Zo moesten zijn ouders of grootouders
soms middelen aanwenden om hem ontzag in te boezemen.
In een enkel geval maakte men daarbij gebruik van een
masker. Dat dit middel niet altijd even probaat was
wordt duidelijk uit het volgende relaas van Awongaitsiark:
"Toen ik nog kind was en te Aivilik woonde was ik
dikwijls erg ongehoorzaam en eigenzinnig en men
probeerde mij dan vaak ontzag in te boezemen door
mij bang te maken met een gezicht (masker). Op
een dag heb ik dat gezicht, dat goed weggestopt
was, gevonden (en zo ontdekt dat het een masker
was). Ik dacht toen het volgende: "Omdat zij zich,
wanneer zij mij bang willen maken, bedienen van
een gezicht dat (niet echt, maar) gemaakt is, zal
ik voortaan doen alsof ik werkelijk bang ben". Bij
het doen alsof ging ik zelfs zo ver dat ik daadwerkelijk huilde, hoewel ik in feite helemaal niet
zo bang was" (17).
In Awongaitsiark's autobiografische aantekeningen komen
nogal wat jeugdherinneringen voor die betrekking hebben
op religieuze thema's:
"ik weet niet precies meer of het daarvoor of daarna (18) was dat ik Itkrokte krilajok (19) heb zien
bedrijven. Itkrorkte was toen al heel oud. Zijn
vrouw was Tiakrok. Ik herinner me dat nog heel goed.
En ik herinner me ook - het moet waarschijnlijk
daarna zijn geweest - dat Ipkarnak een groot aantal
mensen in paniek op de vlucht deed slaan omdat hij
zijn gelaat voorzien had van een paar walrustanden
(20). In de loop van de winter dat we te Aivilik
woonden en ons kamp hadden opgeslagen ergens op
het zeeijs deed zich een ijsbeving (21) voor. De
gehele nacht door ging mijn grootvader telkens
weer naar buiten om te gaan zien wat er aan de hand
was. Ik ben toen erg bang geweest, temeer omdat het
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nacht was. We waren erg onder de indruk toen we
hoorden dat het ijs gebeefd had omdat Kajalik
overleden was. Eveneens gedurende de winter te
Aivilik gebeurde het op een keer dat mijn moeder
en grootmoeder elk aan hun kant (van het platform
in de sneeuwhut) gedroogd kariboevlees zaten te
eten. Geheel volgens de oude gebruiken onthielden
ze zich van het nuttigen van het hart van een kariboo. Toen ze goed en wel aan het eten waren vernamen ze tot hun ontsteltenis dat het gedroogde kariboevlees afkomstig was van een kariboe die door
Illulik gedood was (22). Toen ik de jaren des onderscheids bereikt had mocht ik alleen maar merg
eten dat afkomstig was van de voet-, kaak- en
schouderbeenderen van kariboes. Maar het was mij
streng verboden merg te eten dat afkomstig was van
de ribben en poten van kariboes. Pas veel later,
nadat ik een kariboe die al gewond was neergestoken had, kon ik voor het eerst merg eten dat afkomstig was van de ribbeenderen; ik herhaal, slechts
nadat ik een gewonde kariboe de doodsteek had toegebracht (23). Ik mocht ook geen tong eten die afkomstig was van kariboekoeien die nog geen kalveren geworpen hadden, en ook niet van kariboekoeien
die al wel kalveren hadden. Daarentegen was het mij
wel toegestaan de tong te eten van meerjarige en
volwassen kariboestieren, maar alleen dan wanneer
de punt eraf gesneden was. De dwarsstut van het
droogrek mocht ik ook niet aanraken omdat dit tot
gevolg zou kunnen hebben dat ijsberen en muskusossen niet meer zouden kunnen rennen. Hoe vaak is
het mij echter niet overkomen dat ik uit onvoorzichtigheid of onnadenkendheid dit toch gedaan heb.
Ik mocht ook niet met de imidluktark (24) spelen
omdat het mij dan onmogelijk zou worden om zeehonden te doden. En men bezwoer mij ook nooit lui te
zijn want in dat geval zou het mij onmogelijk worden om wat voor soort wild danook buit te maken.
Wat ik ook niet mocht eten dat waren longen van vogels: zou ik dat toch doen dan zou ik snel buiten
adem raken. Dit verbod gold temeer daar ik als kind
al kortademig was. Steeds wanneer iemand een zeehond gedood had kreeg ik een klein stukje vlees dat
afkomstig was van de flank van de zeehond. En steeds
wanneer ik naar huis ging en het bij het vuur op-
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warmde moest ik het stukje vlees vlak voor de punt
van mijn voeten leggen en er vooral voor zorgdragen
dat ik het niet met mijn voeten aanraakte. Dat werd
mij zo geleerd" (25).
Religieuze thema's kwamen ook tot uitdrukking in Awongaitsiark's kinderspel:
"Toen ik kind was vermaakten we ons met het nadoen
van de shamanen. We deden krilajok na en nog allerlei andere dingen. En we speelden dat we net als
shamanen beschermgeesten hadden. Ikzelf had twee
beschermgeesten, muizen. Een van die muizen was
rood, de andere niet" (26).
De traditionele religieuze waarheden waarmee Awongaitsiark opgroeide geraakten echter al spoedig aan twijfel onderhevig. Die twijfel werd in belangrijke mate
veroorzaakt door een katholieke missionaris die een bezoek bracht aan het gebied van Aivilik (27). Over dat
bezoek zelf valt in Awongaitsiark's autobiografische
notities weinig te lezen; wel echter over de gevolgen
daarvan:
"in de tijd dat ik nog een kind was waren er Inuit
die in het Christendom begonnen te geloven. Sommigen gingen echter door met het navolgen van de
oude gebruiken van de shamanen, maar er waren er
ook die een beetje begonnen te geloven. Zo heb ik
nog horen vertellen hoe Niakronnuark op een dag
het volgende zei: "Mijn medemensen schijnen goed
op de hoogte te zijn van al die zaken (d.w.z. het
Christendom). Wel, ikzelf begin er net als zij
goed van op de hoogte te geraken. Toch vergissen
velen zich vaak, want ze laten hun gedachten dan
de ene, dan de andere kant uitgaan". En daarop was
hij de hymne "ik bemin U" begonnen te zingen" (28).
Kort na het bezoek van pater Duplain aan Aivilik keerde
de familie van Awongaitsiark terug naar Arviligdjuark.
In datzelfde jaar - 1925 - overleed Awongaitsiark's
vader, Krepingajok. Dit gebeuren maakte grote indruk op
hem:
"Het was te Arviligdjuark dat we onze vader verloren. Waaraan hij gestorven is weet ik in het geheel
niet meer. Maar wat ik mij nog zeer goed herinner
is dat ik in de tijd daarna heel veel gehuild heb
en dat ik erg jaloers was op hen die nog wel een
vader hadden" (29).
Die jaloezie werd nog versterkt door het feit dat ande-
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г kinderen hem plaagden met het feit dat hij geen va
der meer had:
"Toen ik kind was werd ik vaak geplaagd, zo erg
zelfs dat ik soms wegliep om heimelijk op m'n een
tje te gaan zitten huilen omdat ik geen vader had"
(30).
De winter van 1925 op 1926 bracht Awongaitsiark door in
het gebied van Arviligdjuark. Tegen het einde van de
winter, begin mei 1926, vond er een belangrijke gebeur
tenis plaats: een blanke reiziger bezocht het gebied
waar Awongaitsiark op dat ogenblik vertoefde« Awongai
tsiark weet zich van dit bezoek het volgende te herin
neren:
"in de loop van de winter, in de periode dat het
daglicht niet meer verdween, vond er een belang
rijk bezoek plaats van een blanke (31). Zijn naam
was Midjuk (32). Ik weet niet meer hoeveel Inuit
er bij hem waren. Ik heb toen horen vertellen dat
die man een groot shamaan was en dat hij in staat
was de tanden uit zijn mond te verwijderen. Veel
later heb ik vernomen, tot mijn verbazing welis
waar, dat hij slechts een kunstgebit had. Maar
destijds geloofde ik er vast in (dat hij de tanden
uit zijn mond kon nemen)" (33).
In de zomer volgend op het bezoek van Burwash hertrouw
de Pitjorluk, Awongnitsinrk's moedor, met Ikunlaark on
de daarop volgende winter bracht hij samen met zijn
moeder en stiefvader te Arviligdjuark door. Tegen het
einde van de winter, d.w.z. rond april 1927, vertrok
het gezin naar Aivilik om aldaar de handelspost van de
Hudson's Bay Company te gaan bezoeken. In de lente van
datzelfde jaar keerde het gezin terug naar Arviligdju
ark waar het te Tinikpajuk de tenten opsloeg om er de
zomer door te brengen. Gedurende die zomer ving Awongai
tsiark voor het eerst van zijn leven een vis in een saput it (34). De winter van 1927 op 1928 bracht Awongai
tsiark samen met zijn familie door te Arviligdjuark. In
het voorjaar van 1928, toen de tijd was aangebroken voor
het jaarlijks bezoek aan de handelspost van de Hudson's
Bay Company, reisde de familie niet naar Aivilik, zoals
tot dan toe de gewoonte was geweest, maar naar Orsortoor
(Gjoa Haven of Petersen Bay, zoals het toen nog heette)
(35). Die tocht naar Orsortoor was voor Awongaitsiark
het begin van een periode van veel reizen en trekken die
hem na vele omzwervingen uiteindelijk weer terugbracht
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naar Arviligdjuark. Hij beschrijft deze periode als
volgt:
"ik herinner me nog dat we, toen we naar Orsortoor
gereisd waren, de zomer die volgde doorbrachten te
Iluilerk. De winter daarop (1928-29) waren we te
Ugdjulik en de daarop volgende zomer brachten we
door in het gebied van Kriminajuk. Er waren daar
niet veel kariboes en we begonnen honger te krijgen. Toen de winter kwam verplaatsten we ons kamp
naar Tassenajuk om daar te vissen. Ikzelf wist
toen nog niet hoe men moest jagen. Degenen die vlakbij ons woonden hadden overigens geen honger; zij
hadden de zomer niet doorgebracht in hetzelfde gebied als wij. Zij hadden wel voldoende voedsel maar
schenen niet erg genegen met ons te delen. Toen de
zon weer terug boven de horizon was maar nog erg
laag aan de hemel stond (februari 1930) trokken we
het zeeijs op. Bij die gelegenheid kregen we (van
anderen) wat voedsel, een paar gedroogde vissen;
en zij waren ook zo goed om onze traanlamp te vullen. Onze groep bestond uit mijn moeder, Ikualaark,
Kingaidlak en mij. Irkalugark was er niet bij; die
was naar de groep van Tislumaluk vertrokken om daar
te helpen, want Illulik (Awongaitsiark's oom) kon
niet meer lopen omdat zijn tenen afgevroren waren.
We scheidden ons dus van de anderen. We hadden maar
één enkele hond en die was nog zo mager als een
skelet zodat we zelf de slee moesten trekken. We
hadden maar een heel kleine slee; die was nog niet
zo groot als het voorste gekromde gedeelte van de
glijbalken van een grote slee - dat is werkelijk
waar. Toen we eenmaal te Netjilik aangekomen waren
gingen Ikualaark en Kingaidlak tevoet op zoek naar
Inuit terwijl mijn moeder en ik samen achterbleven
om te wachten. De volgende dag bereikten zij een
bewoond kamp te Padliaardjuk. De dag daarop kwam
er een slee met nog wat extra honden aan. Kingaidlak was er bij, samen met Inuksak en wijlen Tuktu. Ze hadden voedsel bij zich en zeehondeolie en
ook thee. Ik heb toen gegeten totdat ik erbij
neerviel. Ka eerst geslapen te hebben zijn we toen
vertrokken naar het kamp van Klliutark waar we een
dubbele sneeuwhut met gezamelijke ingang betrokken.
Het honger lijden was toen voorbij en de gehele
winter hebben we geen honger meer gehad. Ikualaark
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had samen met zijn twee oudere broers een grote
hoeveelheid voedsel en we konden naar behoefte
eten, zoveel we maar wilden. (Het enige nadeel
van het verblijf in dat kamp was) dat men vaak om
mij lachtte en zich ten koste van mij vermaakte.
Zo ondervroeg men mij nog al eens met betrekking
tot mijn overleden vader. Het kwam verschillende
keren voor dat ik naar buiten liep om te gaan huilen. Toch ben ik Kiliutark zeer erkentelijk. Toen
de lente eenmaal gekomen was sloegen we ons kamp
op te Iktuartorvik. En de zomer brachten we door
in dat deel van Sinerk dat deel uitmaakt van de
streek van Kangerslukdjuark. We waren daarheen getrokken om op kariboes te jagen. Er waren daar kariboes. Te Irkaluvigdjuark, in het binnenland, zijn
we op de meren migrerende vis gaan vangen. Er was
daar een overvloed aan vissen. Toen de herfst zich
aankondigde reisden we naar Tarreornittok omdat er
daar Inuit verbleven. In die tijd schoot ik mijn
eerste kariboe (met een geweer), een grote volwassen kariboestier. Vanaf dat ogenblik ben ik in het
geheim begonnen met roken; ik rookte wanneer ik
helemaal alleen was en dat terwijl het mij uitdrukkelijk verboden was te roken. Wat ik deed was
niet juist en daarom bekende ik het aan mijn moeder en zei haar dat ik graag in het openbaar zou
willen kunnen roken. Zij stond mij dat toen toe.
Toen de winter aanbrak trokken we naar Sinerk omdat Ikualaark daar voedselbergplaatsen had. Toen
de dagen begonnen te lengen (voorjaar 1931) gingen we op reis naar Orsortoor. We hadden slechts
drie sledehonden. Eenmaal in Orsortoor aangekomen
zagen we Irkalugark terug die zich weer bij ons
voegde. In de lente (van 1931) reisden we naar
Iktuartorvik. Daar doodde ik voor het eerst van
mijn leven een zeehond; het was er een die op het
ijs lag te slapen. De zomer brachten we door te
Tarreornittok samen met de families van Aupaluktark, Isumakittok, Ermiut, Ussukdjuanajuk, Atoralukkerk en Nannuark. Toen de herfst kwam trokken we naar Tasserdjuark om er te gaan vissen, en
toen de winter aanbrak trokken we naar zee, naar
Iktuartorvik, waar we veel zeehonden vingen. Bij
de komst van de lente gingen we ons in het gebied
van Arviligdjuark vestigen op een plaats Tinoojaark
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genaamd. Ve hadden daar vis in overvloed. Tijdens
de zomer (van 1932) verbleven we in het binnenland
waar we op kariboes jaagden. Er waren voldoende kariboes. Toen ik op een keer samen met Kingaidlak
en Irkalugark tevoet op pad was kwamen we in het
kamp van Mlluguktok, Padlak en Pisusuittok aan.
Die vertelden dat ze voel muskusossen geschoten
hadden. In de herfst vistun we te Kuurg on toen de
winter aanbrak trokken we het zeeijs van Arviligdjuark op. De jagers maakten daar veel zeehonden
buit. Ikzelf ving niet zoveel zeehonden. Tegen het
einde van de winter (april 1933) gingen we op weg
naar Orsortoor en in de lente keerden we weer terug
naar Arviligdjuark waar we ons vestigden te Tinoojaardjuk; we hadden daar vis in overvloed. Gedurende de zomer trokken we in het binnenland rond, op
zoek naar kariboes. Er waren voldoende kariboes
maar de jagers maakten er maar weinig buit. De winter (van 1933 op 1934) brachten we door te Arviligdjuark. En tegen het einde daarvan (april 1934)
gingen we weer op reis naar Orsortoor en in de lente waren we te Tallordjuark waar we visten op vis
die langs de oevers zwemt. De zomer brachten we door
te Tarreornittok waar we visten op naar de meren in
het binnenland migrerende vis. Te Netjersiorvik,
waar er zeehonden in overvloed waren, jaagden we op
zeehonden. In de herfst visten we te Tigluarvik;
er was daar voldoende vis, waaronder ook hele grote
forellen. De winter (van 1934 op 1935) brachten we
door op het zeeijs van Kangilinerk dat een onderdeel is van het zeegebied van Orsortoor. Op weg
daarheen troffen we langs de Kuurg te Karmartalik
Aupaluktark en Isumakittok aan. Die vertelden dat
ze tijdens een hongerperiode al hun honden waren
kwijtgeraakt. In de lente(van 1935) begonnen we
allemaal honger te lijden; ons enige voedsel bestond uit vogels. We besloten toen in de richting
van Arviligdjuark te trekken. Met onze bezittingen
op de rug trokken we daar tevoet heen. Onderweg
visten we steeds. Op een dag had ik het geluk een
kariboe te schieten, één enkele maar. Begrijpelijkerwijs was iedereen gelukkig want we hadden toen
weer voedsel. We trokken verder naar Tinoojaark
waar we ons kamp opsloegen. Er was daar veel vis.
Toen de zomer aanbrak trokken we naar Tinipajuk.
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Aangezien de daar aanwezige saputit overstroomd was
konden we daar geen visvoorraden aanleggen" (36).
Awongaitsiark en zijn familie bleven de rest van het jaar
te Tinikpajuk. Dat valt af te leiden uit enkele aanteke
ningen van de Oblaat pater Henry, die in juni 1935 te
Kugaardjuk een missiepost gesticht had. In het missiedagboek van Kugaardjuk schreef pater Henry het volgende:
"Kingaidlak nous quitte pour Tinikpajuk où est sa
familie" (37).
"Visite de Ikualaark et Immingaark, venus de Tinikpajuk" (38).
Kerstmis 1935 bracht Awongaitsiark door op de missiepost
te Kugaardjuk:
"Arrivée de Kingaidlak et Awongaitsiark" (39).
Dit bezoek aan de missiepost was voor Awongaitsiark het
begin van een lange reeks bezoeken. Geïnteresseerd als
hij was in de nieuwe religie, waarmee hij als kind te
Aivilik voor het eerst kennis gemaakt had, nam hij al
spoedig deel aan de door pater Henry verzorgde katechesatie en op 25 februari 1936 werd hij gedoopt, samen met
zijn moeder. In 1936 was Awongaitsiark 18 jaar oud en
had volgens de gangbare opvattingen de huwbare leeftijd
bereikt. Tot een huwelijk kwam het vooralsnog echter
niet. Zijn verloofde, het meisje dat hem als kind als
toekomstige huwelijkspartner was toegewezen, was Maniktok. Deze leefde samen met haar ouders in het noorden
van Pelly Bay. Toen de Hudson's Bay Company in de zomer van 1937 in Fort Ross een handelspost opende trok
Maniktok met haar ouders daarheen. In Fort Ross ontwikkelde Maniktok zich tot een jonge vrouw met een allesbehalve onbesproken levenswandel. Toen de tot het Christendom bekeerde ouders van Awongaitsiark daar lucht van
kregen wilden zij niets meer van Maniktok weten en verbraken de verloving. Of Awongaitsiark aanvankelijk dezelfde mening was toegedaan als zijn ouders is niet bekend. Wel staat vast dat hij na verloop van tijd zelf
ook niets meer van Maniktok wilde weten. Dat bleek
overduidelijk in 1942. Vanaf januari van dat jaar was
hij samen met Kablalik bezig hout te vervoeren dat bestemd was voor de bouw van de missiepost in Kugaardjuk.
Het hout werd in Aivilik opgehaald en vandaar per slee
vervoerd naar Ujarataark. Daar werd het hout overgeladen en door andere Arviligdjuarmiut verder naar Kugaardjuk vervoerd. Op de terugweg naar Ujarataark namen deze dan hondevoedsel mee om Awongaitsiark en Kablalik te
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bevoorraden. Rond Pasen van dat jaar bracht Sgt.Henry
Larsen van de R.C.M.P., die met zijn patrouilleschip de
"St. Roche" lag ingevroren in het ijs van Pasley Bay
op de westkust van Boothia Peninsula, een bezoek aan de
missiepost te Kugaardjuk. Tijdens dat bezoek kwam o.a.
de verbroken verloving van Awongaitsiark en Maniktok
ter sprake (40). De uitkomst van dit gesprek, waarbij
ook de ouders van Awongaitsiark werden betrokken, was
dat Awongaitsiark en Maniktok alsnog zouden trouwen.
Awongaitsiark kwam dit per brief te weten en was hoogst
verontwaardigd. Pater Van de Velde, die op dat ogenblik
samen met Awongaitsiark en Kablalik met het houttransport bezig was, weet zich te herinneren dat er een plotselinge verandering optrad in het gedrag van Awongaitsiark toen de bewuste brief ontvangen had. Hij werd
totaal onhandelbaar, was erg kortaf en weigerde te voldoen aan het verzoek om nog een laatste houttransport
te verzorgen. Hij stond erop onmiddellijk naar Kugaardjuk te vertrekken. Daar aangekomen gaf hij duidelijk
te kennen dat hij in het geheel niets meer wilde weten
van een huwelijk met Maniktok. De ontstane situatie
werd handig uitgebuit door Kakortangoark, die na een
jarenlang verblijf in het gebied van Iglullgaardjuk
(Chesterfield Inlet) in mei 1941 naar Arviligdjuark was
teruggekeerd. Kakortangoark had een dochter, Arnaroserk,
die in 1930 geboren was en in het zuiden, in het gebied
van Rankin Inlet, een verloofde had. En ver van Rankin
Inlet vandaan viel Kakortangoark's oog al spoedig op
de jonge Awongaitsiark in wie hij een handige jongen en
goed jager herkende, kortom een ideale partner voor
zijn dochter. Kakortangoark smeedde het ijzer toen het
heet was en haalde de weerbarstige Awongaitsiark over
om samen met hem de zomer te gaan doorbrengen in zijn
kamp te Sanerak aan de overzijde van de baai; het missiedagboek vermeldt dat zij daar op 7 juli 1942 naartoe
vertrokken. Awongaitsiark bracht de gehele zomer door
in het kamp van Kakortangoark en leefde daar, daartoe
aangemoedigd door Kakortangoark en zijn vrouw, met
Arnaroserk samen. Dit werd bekend te Kugaardjuk en toen
Kakortangoark in de herfst zijn kamp opbrak en naar de
Kuurg verhuisde om daar te gaan vissen reisde pater
Henry daarheen en deelde Kakortangoark mede dat de gang
van zaken tussen Awongaitsiark en Arnaroserk voor gedoopte mensen toch eigenlijk geen pas gaf en drong erop
aan dat Awongaitsiark Arnaroserk zou verlaten totdat
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deze de volgens kerkelijk recht toegestane huwelijksleeftijd van 14 jaar bereikt zou hebben. Awongaitsiark
protesteerde fel en voer met stemverheffing tegen pater
Henry uit, zeggend dat hij als volwassen man best wist
hoe hij zich te gedragen had. Daarop keerde hij pater
Henry de rug toe en verliet de sneeuwhut. Pater Henry
liet het er echter niet bij zitten en ging met de ouders en de oudere broers van Awongaitsiark praten. Deze wisten hem al spoedig weer in het gareel te brengen
met als resultaat dat Awongaitsiark weer zijn intrek
nam in de sneeuwhut van zijn ouders. Awongaitsiark en
Arnaroserk werden op 22 februari 1944 te Kugaardjuk in
de echt verbonden. Eind december van datzelfde jaar werd
hun eerste kind, een meisje geboren terwijl het gezin
op weg was naar Iktuartorvik (Lord Mayor Bay). Lang
heeft dit kind niet geleefd want op een morgen, in het
begin van januari 1945, werd het dood gevonden tussen
de beide ouders in. Gedurende de nacht was het kind in
de verdrukking geraakt en gestikt. Awongaitsiark en Arnaroserk waren diep onder de indruk van het gebeurde.
De volgende kinderen die geboren werden waren allemaal
meisjes. Voor zowel Awongaitsiark al Arnaroserk was dit
een bittere teleurstelling want bij elke geboorte hoopte het echtpaar dat het een jongen zou zijn, een toekomstige helper voor Awongaitsiark. Hun hoop ging echter niet in vervulling. Het echtpaar leed hieronder. Zo
verweet Arnaroserk zichzelf vaak dat zij ervoor verantwoordelijk was dat er steeds maar geen jongens geboren
werden. Awongaitsiark, die als kind veel gereisd had en
zodoende het gehele gebied van Arviligdjuark en ook de
streken daarbuiten op zijn duimpje kende, trad tal van
keren als gids op voor zowel pater Henry als pater Van
de Velde. Vooral met de laatste reisde hij veel samen.
Door die veelvuldige contacten ontwikkelde zich een
hechte vriendschap en werd Awongaitsiark's nieuwsgierigheid naar de levenswijze van de blanken geprikkeld.
Hij deed veel moeite om die te begrijpen en legde daarbij veel ijver aan de dag. Die ijver is hem door zijn
mede-Inuit niet altijd in dank afgenomen en heeft hem
wel eens aan de periferie van zijn eigen samenleving
gebracht. Het zou echter te ver gaan te stellen dat
Awongaitsiark daarin een marginale positie innam. Hij
probeerde de blanke man weliswaar te begrijpen maar
bleef in hart en nieren toch Inuk. Dit komt duidelijk
tot uitdrukking in het volgende voorbeeld waarmee ik
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dit - noodzakelijkerwijs onvolledig - hoofdstuk wil afsluiten. Toen van den Steenhoven in 1957 in Pelly Bay
onderzoek deed vroeg hij Awongaitsiark op een keer om
diens mening over een moord die vele jaren geleden had
plaatsgevonden. Van den Steenhoven verwachtte dat Awongaitsiark in aanwezigheid van Van de Velde, die bij het
gesprek als tolk optrad, de moord zou afkeuren onder
verwijzing naar de Tien Geboden. Awongaitsiark keurde
de moord inderdaad af maar niet op grond van het gebod
"Gij zult niet doden". Gevraagd naar de reden van zijn
afkeuring antwoordde Awongaitsiark spontaan:
"Kijk, die man die vermoord werd was een goed jager die voortdurend grote hoeveelheden voedsel het
kamp binnen bracht. De moordenaar daarentegen was
maar een zeer middelmatig jager die, hoewel hij
steeds pochtte een uitmuntend jager te zijn, in
werkelijkheid maar heel weinig voedsel het kamp
binnenbracht" (41).
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IV. HET DAGBOEK VAN AWONGAITSIARK
1958 - 1964

CAHIER

Ia

2 maart 1958» Awongaitsiark begint nu met zijn
eerste aantekeningen. Vandaag is het zondag.
We hebben aardappelen bijeengegraaid (1). Pangninnuark is thuisgekomen. Hij was ijsberevlees
en vissen gaan halen. Hij heeft een lading kleine forellen meegebracht. Ik heb de schouder van
een ijsbeer van hem gekregen. Wat een buitenkans.
Van Ukuaraardjuk heb ik een kleine vis gekregen
en van Ussulik kreeg ik een vismoot om mee naar
huis te nemen. Zij zijn werkelijk de vrijgevigsten.
3 maart. Vandaag ben ik gaan vissen. Ik heb geen
vis gevangen. Irkalugark heeft een grote forel gevangen. Ik heb één vis laten ontsnappen. Ik heb
vandaag vier vliegtuigen gezien. Met de hals en
de schouder van een ijsbeer op mijn slee ben ik
op weg naar huis gegaan. Om elf uur 's avonds ben
ik thuisgekomen en heb toen ijsberevlees gegeten.
Dat smaakte heel goed. Ik ben vandaag niet naar
de H. Mis geweest.
4 maart. Het is vandaag mooi weer geweest. Ik ben
thuisgebleven. Ik heb de lantaarn van pater Van
de Velde hersteld. De brander ervan was kapot. Die
doet het nu weer. Vandaag ben ik naar de H. Mis
geweest. Ik heb aan mijn slee gewerkt. Pangninnuark en Nagliksak zijn naar de blanken (2) gegaan.
Komalik en Krilunerk zijn aangekomen. Ze vertelden dat ze morgen naar Tallordjuark zullen vertrekken (3). Er werd rondverteld dat Mangak gisteren buiten kennis geweest is; tussen acht uur
en middernacht is hij bewusteloos geweest. Men
zegt dat zijn vrouw, Kukijaut, hem verwenst (4)
heeft omdat hij haar de afgelopen herfst zo slecht
behandeld heeft. Vandaag is het mooi weer geweest.
Tengevolge van de kou vormde zich nevel. Pangnin* De cijfers in de kantlijn hebben betrekking op
de paginering van de oorspronkelijke syllabische
tekst.
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nuark schijnt van plan te zijn om naar de ijsrand te gaan. Tegen mij heeft hij daarover niets
gezegd.
5 maart 1958. Vandaag ben ik vertrokken via Ivuneraardjuk omdat er daar mensen wonen, n.l. Kakortangoark en diens vrouw Uilik. Zij vertelden
3. dat Komalik, Krllunerk en Padlak vertrokken waren. Zij vertelden ook dat Mangak's vrouw, Kukijaut, deze morgen bloed opgegeven had (5) en dat
de bontrand van haar kap onder de kin opengesneden was. Ik vermoed dat men een gebruik uit de .
oude tijd nagevolgd heeft. Ik ben ook bij Nannuark op bezoek geweest. Hij heeft Kiliutark tot
vrouw. Ik heb thee gedronken bij Nannuark en zijn
gezin. Toen we thee gingen drinken zei Nannuark
tegen mij: "ik zit vol met boze geestenJ Jij zult
dan ook wel geen thee willen drinken, hè?" Ik hfeb
thee gedronken. Hij vroeg ook nog: "Blijf jij komende zomer opnieuw te Kugaardjuk?". "Dat weet
ik nog niet", heb ik hem geantwoord; daarna ben
ik weer verder getrokken. Te Kaudlorsertuaardjuk
heb ik samen met Komalik, Krilunerk en Padlak de
nacht doorgebracht. (Padlak) was een vosseval
kwijtgeraakt.
6 maart. Vandaag hebben we ons kamp opgeslagen te
Pudlak. Onze primus vertikte het en wilde niet
branden. Vanwege de brandstof, benzine. Krilunerk
4. vertelde dat Nannuark de boze geesten maar niet
kan vergeten. Hij zei dat hij er een hekel aan begint te krijgen Nannuark steeds maar te moeten
aanhoren.
7 maart. Vandaag is het mooi weer geweest. Ik ben
te Nakongajok naar mijn vossevallen gaan kijken.
Er zat één vos in. Pangninnuark en Savik zijn te
Pudlak voedsel gaan halen. Ik heb ze daar niet ingehaald. Ik ben ze achterna gegaan en heb hen te
Toongartoor ingehaald; zij hadden zich juist te
slapen gelegd. Hun primus wilde niet branden en
Savik had de zijne gebroken; de brander ervan was
afgebroken.

72

8 maart. Vandaag ben ik thuisgekomen. Ik was achterop geraakt omdat ik maar heel langzaam vooruit
kwam. Een deel van mijn lading heb ik achtergelaten. Om twaalf uur 's nachts ben ik thuisgekomen.
Pangninnuark heeft, kort nadat ik vertrokken was,
het bekken van de ijsbeer weer meegenomon (6).
Vannacht heeft Pitjorluk in haar slaap voortdurend
winden liggen laten. Ikualaark en Aupidlak niet.
9 maart. Vandaag is het zondag. Het is mooi weer
geweest, maar wel koud. Vandaag hebben we een kalender gekregen.
10 maart. Vandaag is het mooi weer geweest. Ik ben
naar Tasserdjuark gegaan. Ik ben heel vroeg in de
morgen vertrokken. Tullimark is naar het vliegveld
gegaan om een lading op te halen. Ik ben niet naar
de H. Mis geweest. Ussuksungark, Ussulik, Tugaluark
en Arnasluk zijn naar de blanken gegaan. De post
heb ik meegenomen.
11 maart. Vandaag is het mooi weer geweest. Ik ben
thuisgebleven. Ik ben niet naar de H. Mis geweest.
Ik heb vandaag koffie en twee blokjes tabak gekregen. 's Avonds heeft Najaga (7) havermout gekregen. De mensen zijn uit nieuwsgierigheid vaak komen kijken.
12 maart. Vandaag is het mooi weer geweest. Het
was niet koud. Ik ben op zoek gegaan naar ademgaten van zeehonden en ik heb er drie gevonden.
Ik heb mijn geweerval (8) geplaatst bij een ademgat dat rook naar een volwassen zeehondemannetje.
Pangninnuark is thuisgekomen. Hij was vis gaan
halen. Nagliksak, Tartotortok, Savik, Tullorealik
en Pauguatsiark zijn thuisgekomen van de jacht
aan de ijsrand. Ze vertelden dat Aupilaardjuk een
baardrob buitgemaakt had, één die op het ijs lag
in een hol in de sneeuw (9).
13 maart. Vandaag is het niet al te koud geweest.
De kou was echter wel merkbaar. We hebben op het
vliegtuig gewacht dat had moeten aankomen met de
röntgenparty aan boord. Het weer was echter niet
helder. Savik is op bezoek geweest en Pauguatsi-
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ark ook. Ikzelf heb vandaag ook een aantal bezoeken afgelegd. Ik heb eerst vandaag gehoord
dat Kukijaut Mangak, terwijl hij bewusteloos
was, bij zijn kap had vastgepakt om hem overeind
te houden. "Pas maar op dat je hem niet laat
stikken", had men haar gezegd. Maar ondanks dat
men dit herhaald had, had zij hem toch zo overeind gehouden. Kablalik is vandaag thuisgekomen,
14 manrt 195H. Vandaag is er verschillendo keren
stuifsneeuw geweest, maar niet al te erg. Ik heb
vandaag vijf ademgaten gevonden. Bij een ervan
heb ik mijn geweerval geplaatst. Pangninnuark
heeft eveneens zijn geweerval geplaatst. Tartotortok, Nagliksak, Savik, Kringakittok, Pauguatsiark,
Tullimark, Iviok en Arnasluk zijn naar Tasserdjuark gegaan. Ivilinnuark, Miluguktok, Arnannuark
en Ipidluktordjuk zijn aangekomen. Ze vertelden
dat Tislumaluk haar pasgeboren dochtertje verloren heeft. Volgens hen had het al haar bloed verloren omdat het heel waarschijnlijk niet geadopteerd wilde worden (10). Dat heb ik zo horen vertellen. Het schiet me te binnen dat ik ook gehoord
heb dat Inunajuk en Angutingoark afgelopen zomer
met elkaar geworsteld hebben. Het verhaal gaat dat
ze even sterk waren en dat Tuituark gezegd zou hebben: "De vrouw, die vroeger zo gemakkelijk te hebben was, begint zich nu te verzetten; en dat terwijl ze vroeger iemand was met wie men gemakkelijk
z'n sexuele behoeften kon bevredigen" (11). Welnu,
laten we de neigingen van ons lichaam, wanneer die
verkeerd zijn, niet volgen.' Wij allen weten toch
immers goed wat verkeerd is. Krittark is vandaag
thuisgekomen. Hij zei dat hij vanuit de omgeving
van Imilik kwam.
15 maart. Vandaag zijn Pitjorluk, Pangninnuark en
ik via Tasserdjuark vertrokken. Samen met Pitjorluk zijn we met de haak gaan vissen. We zijn via
de sporen van de mensen die te Kitingujaark en te
Matjok verblijven, de berg afgedaald. Wat een afdaling.' En dan wordt er beweerd dat Akslak, die
nog maar een deel van zijn ribben meer heeft, die
afdaling ook vaak maakt. Wij tweeën hebben ons
kamp opgeslagen. Er was geen vis en de sneeuw was

gaan stuiven.
16 maart. Vandaag was het zondag. Er is verschillende keren stuifsneeuw geweest, maar tegen de
avond klaarde het op. Om acht uur 's avonds zijn
we samen thuisgekomen. Op het meer van Okpik lag
een heel dikke laag verse, losse sneeuw. Het
schijnt dat de honden de afgelopen nacht verschillende keren de sneeuwhutten binnengedrongen zijn.
. Onderweg hebben we het stuk ijsberehuid gevonden
dat Pangninnuark gebruikt om er de glijders van
zijn slee van een laagje ijs mee te voorzien. Hij
zei niet gemerkt te hebben dat hij het op de weg
die langs Okpik loopt verloren had.
17 maart. Vandaag zijn Maniktok, Tikerk en Arnasleark aangekomen. Allemaal vrouwen. Twee ervan
hebben geen man. Tikerk is getrouwd. De geweerval
van Pangninnuark was niet afgegaan. De trekker
was niet overgegaan. Vandaag is Ikualaark er de
oorzaak van geweest dat mijn vrouw zich kwaad gemaakt heeft. Zij wilde niet gehoorzamen. Op Kongarnaark heeft men zich ook kwaad gemaakt. Kongarnaark heeft dat zelf verteld; zij is op bezoek
geweest. Ik ben vandaag niet naar de H. Mis geweest.
Er was stuifsneeuw, maar het is opgeklaard. Najaga
heeft luizen gevangen.
18 maart. Vandaag is het mooi weer geweest, alhoewel het 's morgens koud was. Ik ben naar de H. Mis
geweest. De vliegtuigen hebben zich vaak laten
zien. Vandaag zijn Pangninnuark, Krittark, Iviok,
. Kringakittok, Kablalik en Pauguatsiark naar de ijsrand vertrokken om te gaan jagen aan de ademgaten.
Mijn geweerval heeft vandaag een zeehond laten
schieten, een volwassen zeehondemannetje. Wat jammer toch.
19 maart. Ik ben vandaag via Katjiktuaardjuk op
visvangst gegaan. Ik heb geen vis gevangen. Tegen
het vallen van de avond hebben mijn dochter en ik
te Nadluaardjuk ons kamp opgeslagen. Tullorealik,
Tullimark en Inuktauwak zijn ook met de haak gaan
vissen. Zij zijn via Tasserdjuark gereisd, ik via
Katjiktuaardjuk. Op mijn slee had ik de kop van
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е п ijsbeer geladen. Er wordt verteld dat Angutingoark vanmorgen gezegd heeft dat Pangnlnnuark die
zelf wil afleveren. Ze schijnt gezegd te hebben
dat hij wil dat ik die ijsberekop terugbreng. Een
blanke had er echter op aangedrongen dat ik er
om vroeg (12). Daarom had ik er een aan Pangninminrk gevraagd en ik had hum gekregen. Nadat we
ons kamp hadden opgeslagen heb ik binnenin de
sneeuwhut een gat in de ijsvloer gemaakt, maar er
waren geen vissen. Overdag en 's avonds hebben
de vliegtuigen zich verschillende keren laten
zien.
. 20 maart 1958« Vandaag is het mooi weer geweest.
Vanaf 's ochtends acht uur heb ik te Nadluaardjuk gevist. Ik heb zes vissen gevangen, 's Avonds
heb ik Tullorealik en de zijnen te Nadluaardjuk
gezien.
21 maart. Vandaag ben ik samen met Pitjorluk via
Katjiktuaardjuk naar huis teruggekeerd. Te Katjiktuaardjuk heb ik één vis gevangen. Via Tasserdjuark reizend zijn we 's avonds om twaalf uur thuisgekomen. Irkalugark is thuisgekomen. Hij kwam van
Itigo. We hebben afwisselend stuifsneeuw en opklaringen gehad.
22 maart. Vandaag was het zaterdag. Het heeft met
tussenpozen gestormd en er zijn sneeuwbuien en
opklaringen geweest. Mijn geweerval heeft weer
een zeehond laten schieten. Wat jammer toch. Gedurende de avond hebben pater Van de Velde en
ik wat gebabbeld, 's Morgens heb ik lang uitge. slapen. Ik ben niet naar de H. Mis geweest. Wat
voor een kerel ben ik toch.'
23 maart. Vandaag was het zondag. Het is mooi
weer geweest. Wij hebben Ussulik en zijn gezin
een bezoek gebracht. Inunajuk, Tuituark en Tullorealik waren ook bij Ussulik en de zijnen op
bezoek geweest. Ussulik vertelde dat hij, toen
Inunajuk binnenkwam, gezegd had: "Kijk daar eens,
een heel oude man die op bezoek komt". En toen
Tuituark, die wat achterop geraakt was, binnenkwam, had hij gezegd: "En kijk daar eens, een

jonge schoonheid die op bezoek komt". Ussulik
vertelde dat Tuituark al kibbelend weer terug
naar huis gegaan was. Udlaktoor is op bezoek ge
weest. Ze zei: "Oh, wat heb ik het toch koud.
Kan ik misschien wat gistpoeder krijgen?". Ze
heeft met een beetje thee betaald. Zij komt bijna
nooit op bezoek. Dit was do eerste keer sedert
Іцііц tijd.
24 maart. Vandaag was het mooi weer. Het was niet
koud. Samen met pater Van de Velde, Irkalugark,
Ussulik, Ussukdjuanajuk en Kaangunark ben ik naar
de blanken gegaan.
C A H I E R

Ib

13. Ussukdjuanajuk, Kaangunark en Nagliksak waren
al bij de blanken (toen wij er aankwamen). Arnasleark en Padlak zijn aangekomen.
25 maart. Vandaag was het mooi weer. Het was
niet koud. We zijn naar huis teruggekeerd. Twee
blanken zijn een eindje meegegaan. Bij het afda
len van de helling viel pater Van de Velde van de
slee. De twee blanken vielen ook van de slee. Van
mijn slee brak wat ibjo (13) af. De omslag van de
foto's, die pater Leverge mij opgestuurd had, was
opengescheurd. Men had erin gekeken. Men zegt dat
Tokanerk erin gekeken had. Laten wij zulke dingen
niet doen.
26 maart. Vandaag heb ik mijn geweerval verplaatst.
Dat was erg vermoeiend. Ik ben niet naar de H. Mis
geweest. Ik kwam thuis toen het al donker was. Ik
was moe omdat ik tevoet gegaan was. Pauguatsiark
is thuisgekomen.
27 maart. Vandaag werd het tegen het vallen van
de avond mooi weer. Inunajuk en Irkalugark zijn
met de haak gaan vissen. Tartotortok, Nagliksak
14. en Kaangunark zijn ook met de haak gaan vissen.
Zij zijn via de blanken gegaan. Men zegt dat Kaan
gunark een beeldje van een Inuk en een van een
ijsbeer verkocht heeft, en dat Tartotortok een paar
wanten is gaan verhandelen (14). Kattalugark is
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aangekomen om wat inkopen te doen bij pater Van
de Velde. Men vertelde dat Kattalugark ammunitie gekocht heeft.
28 maart 1958. Vandaag was het vastendag. Met
Pauguatsiark, Tullimark en Ussulik ben ik naar
do blanken gegaan. Tullimark heeft thee gekregen en ik vijf pakjes sigaretten. Tullimark en ik
hebben de generator versleept met de slee. Pangninnuark en Kringakittok zijn bij het krieken van
de dag thuisgekomen. Men vertelde dat Pangninnuark
zes zeehonden buitgemaakt had.
29 maart. Vandaag zaterdag. Ik ben naar mijn geweerval gaan kijken. Die had geen zeehond geschoten. Ik heb haar verplaatst. Inunajuk, Irkalugark,
Tartotortok, Nagliksak en Kaangunark zijn thuisgekomen. Zij waren met de haak gaan vissen. Irkalugark had er zes gevangen en Inunajuk vijf. De vijfde was echter verslonden (door de honden). Een
grote forel die al bijna uit het gat in het ijs
was, was teruggegleden. Hij had hem echter nog net
opzij kunnen duwen zodat hij dwars in het gat was
komen te zitten. Hij vertelde dat het erg opwindend geweest was. Tartotortok had twee vissen gevangen ; Nagliksak en Kaangunark géén. De generator
is gaan werken. Er zijn vijf blanken, waaronder
een radardeskundige, aangekomen.
30 maart. Vandaag was het zondag, Palmzondag.
Inunajuk, Tuituark en Kraumajark zijn op bezoek
geweest. Vandaag hebben we 's morgens havermoutsepap gegeten. Bij Irkalugark heb ik vandaag zeehondevlees gegeten. Ik heb hier geen vis, maar wel
zeehondevlees.
31 maart. Vandaag is er stuifsneeuw geweest. Samen
met Iviok ben ik op weg gegaan om met de haak te
gaan vissen te Nadluaardjuk. Pauguatsiark en Tullimark zijn eveneens vertrokken, via de blanken. Te
Adliaroserk heb ik met de haak gevist. Ik heb er
één terug laten vallen. Tullorealik is te Adliaroserk steenkolen gaan halen (15). Samen met Iviok
heb ik na zonsondergang via Katjiktuaardjuk Nadluarrdjuk bereikt. Iviok is door een van mijn hon-

den gebeten toen hij die wilde vastleggen.
1 april. Vandaag zijn we samen vanuit Nadluaardjuk naar huis teruggekeerd. Vanmorgen heb ik
in onze sneeuwhut vijf vissen gevangen (16) en
Iviok twee. Tegen het vallen van de avond zijn we
op weg naar huis gegaan. We hebben Pauguatsiark
en Tullimark gezien aan de overzijde van Katjiktuaardjuk. We hebben hen echter niet ontmoet. Om
elf uur 's avonds zijn we thuisgekomen.
2 april. Vandaag is het mooi weer geweest; een
wolkeloze hemel. De bisschop en pater Leverge zijn
per vliegtuig overgevlogen. Vandaag heeft mijn geweerval een zeehond geschoten, een zwanger zeehondevrouwtje. Irkalugark heeft vandaag bouwmaterialen vervoerd. Inunajuk en Kringakittok zijn vertrokken om op bezoek te gaan bij de mensen die hun
kamp op het zeeijs hebben. Mijn kinderen slapen al.
Najaga is in een erg sombere stemming. Laat haar
maar, ze zal mij echt niet in verlegenheid brengen.
Dat deert mij niet.
3 april. Vandaag was er geen wolkje aan de hemel.
's Morgens zijn we niet naar de H. Mis geweest.
's Avonds zijn we te Communie geweest. Pauguatsiark
en Tullimark zijn thuisgekomen. Het schijnt dat ze
geen vis gevangen hebben. Inunajuk heeft mij vandaag gevraagd of ik vis uit een bergplaats was gaan
halen. "Uw schoonvader zegt dat hij geen voedsel
meer heeft", zei hij. Ik heb Tartotortok en zijn
gezin een bezoek gebracht. Ik heb er thee gedronken. Die smaakte erg goed. Ikzelf heb geen thee
meer. Kimalerk zei: "Jullie zijn geluksvogels, jullie drinken vaak thee. Maar wij hebben geen thee".
En Ikualaark vertelde dat zij verdachtmakingen geuit had (17).
4 april. De hemel was wolkeloos vandaag. Ik heb
mijn geweerval verplaatst. Het was vandaag vastendag, Goede Vrijdag. We hebben de kerkdiensten bijgewoond. Vanmorgen zijn Pangninnuark, Tullimark,
Ikotisluk en Krittark naar Tasserdjuark gegaan.
Ik heb bij Ikotisluk thee gedronken. Hij vertelde
dat hij gisteren bij de blanken twee pakjes thee
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gekregen had. Arnasleark is aangekomen. Ik ontmoette haar onderweg ter hoogte van Kriktorsalik.
Zij had slechts één volwassen hond voor haar
slee. Samen met Kablalik heb ik vlees, bestemd
voor Pasen, in stukken gesneden, rundvlees. Wat
vervelend dat we vandaag geen vlees mochten eten.
Naar men zegt heeft Pangninnuark navraag gedaan
naar de ijsberekop. Hij verdenkt mij ervan dat
ik er thee voor gekregen heb. Laat hem maar denken, daar trek ik me niets van aan.'
5 april 1958. Vandaag zaterdag. Ik heb mijn geweerval verplaatst. Zij was onaangeroerd. Ik
heb Maniktok en Tikerk ontmoet. Op de terugweg
ben ik met hen meegegaan. We hebben de kadgek
(18) gebouwd. Vanavond heb ik Pitjorluk op bezoek gestuurd bij Kimalerk en haar gezin en bij
Angutingoark en Utjunajuk. Ze vertelde dat Kimalerk en Angutingoark gezegd hadden: "Wanneer jullie eten, dan zien we jullie nooit". Ze was ook
bij Utjunajuk op bezoek geweest. Die had gezegd:
"De kerkgangers vinden dat jullie altijd naar
uien ruiken. Jullie voorraad uien moet wel heel
erg groot zijn. Maar anderen laten jullie daarvan niet meeëten. In jullie plaats zou ik dat
wel doen". Pitjorluk vertelde dit toen ze thuiskwam. Ik ben toen op bezoek gegaan en heb gezegd
dat mijn uienvoorraad helemaal niet zo groot meer
is. Bovendien, zij hebben toch ook voedsel en zij
zijn maar met drieën. En ze walgen nu nota bene
van zeehondevlees. Daar komt nog bij dat het niet
mijn gewoonte is om voedsel weg te geven. We hebben bijna ruzie gekregen (19). En dat eeuwige gezeur van Kimalerk ben ik nu ook helemaal beu. Ze
denken maar aan één enkel ding en dat is de kop
van die ijsbeer. Ze geloven dat ik daar thee voor
gekregen heb en ook nog tabak. Laat ze maar denken. Ik kan aan dat alles beter geen aandacht
schenken en trachten mij zo goed mogelijk te houden aan de woorden van de priesters en gelovig te
zijn. Laat ik er maar geen aandacht aan besteden.
6 april• Paaszondag vandaag. We hebben vis, spek,
rundvlees en beschuiten gegeten en thee gedronken.
Tuituark had de thee die ze gezet had thuisgelaten

omdat die niet warm was. Ze vroeg of iemand die
wilde gaan halen omdat het te vermoeiend voor
haar was. Toen men de thee, waarvan Utjukpautit
een volle ketel gezet had, binnenbracht, was de
ketel bijna leeg. En omdat de thee die de familie van Nagliksak gezet had naar hun zeggen nog
niet warm was, werd dio pas binnengebracht toen
er bijna niemand meer aanwezig was. Ik heb er
mijn deel van genomen (20). Weer thuis hebben we
thee gedronken.
7 april. Vandaag maandag. Bij de blanken heb ik
Kukiitok, de politieagent, gezien. De rontgenparty en de dokter zijn naar Kugaardjuk vertrokken (21). Ik ben te laat gekomen voor de röntgenfoto's. Ik ben op twee plaatsen ingeënt en men
heeft mij beluisterd. Met hun vliegtuig zijn ze
Mangak, Kukijaut, Kakortangoark, Padlak en Arnasleark gaan ophalen. Die zijn per slee naar huis
teruggekeerd (22). Mangak en zijn gezin zijn blijven overnachten. Vanmorgen ben ik niet naar de
H. Mis geweest.
8 april. Vandaag is Kablalik vertrokken om voedsel
te gaan halen uit een bergplaats in het binnenland. Tullugarnerk is op zeehondejacht gogann.
Tullorealik, Pauguatsiark, Miluguktok en Kakiojark
zijn aangekomen. Mijn geweerval heeft een zeehond
geschoten, een volwassen zeehondemannetje. Utjukpautit is verhuisd en Tugaluark en Pialaark zijn
naar huis teruggekeerd. Unalerk is om voedsel komen vragen. In ruil daarvoor heb ik thee gevraagd
en heb het gekregen (23). Wat een geluk. Mangak
en zijn gezin zijn naar huis vertrokken.
9 april. Vandaag heb ik een kleine kajak gemaakt.
Nagliksak en Tullimark zijn naar Tasserdjuark gegaan. Ik heb gehoord dat Ukuaraardjuk en Udlaktoor
ruzie gemaakt hebben. Ukuaraardjuk schijnt, nog
kwaad, een aantal mensen te zijn gaan bezoeken.
Men zei dat hij vandaag niet in zo'n beste stemming verkeerde.
10 april. Vandaag is er stuifsneeuw geweest. Ik
ben naar de blanken gegaan. Ussugiktark, Olronga81

jok, Ikotisluk en Ussukdjuanajuk waren al bij de
23. blanken. Ik heb één pakje thee en zes pakjes sigaretten gekregen (24).
11 april 1958. Vandaag, op vrijdag, is er stuifsneeuw geweest. Ik heb vandaag bezoek gehad van
Arnatsiark, Anaidjak, Udlaktoor, Inunajuk, Tuituark, Pangninnuark en Ussugiktark. Dit was de
eerste keer sedert het begin van de winter dat
ik zoveel bezoek heb gehad (25). Udlaktoor vertelde: "Ukuaraardjuk en ik hebben ruzie gemaakt.
Ukuaraardjuk heeft mij uitgemaakt voor een grote
leugenaarster". Ze vertelde dat ze hem geantwoord
had: "Wij zijn toch allemaal grote leugenaars.'".
En Ukuaraardjuk had haar dan naar het hoofd geslingerd: "Jij kunt beter naar iemand anders toegaan, ik ben immers toch niet goed genoeg om voor
voedsel te zorgen.'". En Udlaktoor had hem geantwoord: "ik ben niet uit eigener beweging hierheen
gekomen (26). Jij, jij trekt er altijd op uit om
te jagen, ga jij maar je tehuis zoeken bij iemand
anders".
24. 12 april. Vandaag zaterdag. Samen met Pitjorluk
ben ik vertrokken om vis te gaan halen. Onderweg, toen we op het punt stonden ons kamp op te
slaan, hebben we Komalik en Kattalugark ontmoet.
Zij waren op weg om voedsel uit een bergplaats te
gaan halen. Zij hadden geen vuur meer, geen thee,
geen tabak, geen brandstof en geen bijl. En ze
hadden zelfs geen tweede sneeuwmes bij zich. We
hebben ons kamp opgeslagen.
13 april. Vandaag is het zondag. We zijn samen
naar ons kamp teruggekeerd. Bij het krieken van
de dag zijn we weer in ons kamp aangekomen. We
waren maar heel langzaam vooruitgekomen want de
slee liep steeds maar weer vast. Het was erg ver moeiend.
14 april. Vandaag zijn we samen naar huis teruggekeerd, naar Kugaardjuk. Omdat we maar zeer
langzaam vooruit kwamen zijn we eerst bij het
krieken van de dag thuisgekomen. De geweerval
heeft een zeehond geschoten. Arnasleark is hele82

maal alleen per slee aangekomen. Onderweg is Pitjorluk verschillende keren van de slee gevallen
omdat ze sliep. Ze zat steeds te knikkebollen van
de slaap.
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. 15 april. Vandaag is Ussukdjuanajuk tevoet aangekomen. Hij heeft zijn kamp ten westen van Awatarpivik. Tullimark en Ikotlsluk zijn naar de blanken gegaan. Ik heb weer horen vertellen over Nannuark. Men zegt dat hij Ivilinnuark, toen die op
ijsberejacht ging, verschillende keren magische
formules heeft toegezongen (27). Hij zou gezegd
hebben dat hij ervoor zou zorgen dat Ivilinnuark
er twee zou doden. Men zegt dat Nanuark verteld
heeft dat het door zijn toedoen was dat Ivilinnuark ijsberen gedood heeft. Aupidlak en Ikualaark
hebben de gehele dag door gegeten omdat er vandaag vis voorhanden was.
16 april. Vandaag was er stuifsneeuw. Het weer
begint echter wat beter te worden nu dat de maan
bijna af is. Nu ik vis heb krijg ik veel bezoek.
Udlaktoor, die zei dat ze geen middelen heeft om
aan thee en tabak te komen, heeft mij gevraagd of
ik een paar wanten wil meenemen naar de blanken.
Ik heb er niet over gesproken met de blanken. Ik
ben bij Ikotlsluk op bezoek geweest. Hij vertelde
dat hij sigarettepeukjes bijeen gezocht had en dat
Udlaktoor bij hem gekomen was om er te ruilen tegen
. naalden. Arnamarik was ook gekomen en had er willen ruilen tegen thee. Niakrorluk had er ook willen ruilen tegen thee. Nu, tegen het einde van de
april-maan, willen ze allemaal wat komen ruilen,
maar ze hebben niet veel gehad voor hun waren (28).
17 april. Vandaag ben ik met pater Van de Velde
en Tugaluark naar de blanken gegaan. Vanuit hun
kamp ben ik de berg afgedaald om een rol staaldraad te gaan ophalen. Die was erg zwaar en het
was uitputtend werk. Ik heb spek en rundvlees aan
mijn honden gevoerd (29). Een deel van het spek
heb ik voor mezelf gehouden.
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18 april 1958. Het is nieuwe maan. Vandaag stormde het. Vanwege de storm zijn we bij de blanken
gebleven. Het was wel erg vermoeiend (30) daar
bij die blanken. Overmand door slaap ben ik ingedommeld. Het heeft ook gesneeuwd en er heeft
zich een dikke laag verse, losse sneeuw gevormd.
19 april« Vandaag, zaterdag, zijn we naar huis
teruggekeerd. Het was mooi weer en warm. Na onze
terugkeer heeft pater Van de Velde tabak uitgedeeld. Mij heeft hij niets gegeven. Omdat ik sigarettepeukjes verzameld had kwam Udlaktoor, die
zelf tabak had, bij mij naar sigarettepeukjes
vragen. Ik heb haar niets gegeven omdat zij al
tabak gekregen had.
20 april. Vandaag is het zondag. Het heeft gesneeuwd en het was warm. Ussulik is niet naar de
H. Mis gekomen. Ik krijg nu meer bezoek dan gedurende de afgelopen winter. Anaidjak is niet
naar de H. Mis gekomen omdat haar voet pijn deed.
21 april. Maandag vandaag. Ik ben 's morgens niet
naar de H. Mis geweest omdat ik verkouden begon
te worden. Ik voelde me 's morgens helemaal niet
lekker. Pauguatsiark, Tullimark, Tareorak, Iviok,
Kaangunark en Aupilaardjuk zijn naar Tasserdjuark
gegaan, naar de blanken. Wij hebben aan mijn houten huisje (31) gewerkt. Er was nogal wat ijsafzetting en het begon er onaangenaam te ruiken.
Vandaag is het werkelijk prachtig weer geweest.
We hebben veel bezoek gehad. Angutingoark, Tuituark en Tareorak hebben wat gekibbeld omdat Tuituark de neiging heeft om op de plaats van de
vrouw des huizes (32) te gaan zitten. Inunajuk
heeft vandaag hard gewerkt} hij heeft metaal bewerkt met een hamer.
22 april « Vandaag is het mooi weer geweest, alhoewel het behoorlijk koud was. Tullimark en
Pauguatsiark zijn naar Tasserdjuark gegaan om de
spullen die ik daar achtergelaten had te gaan ophalen. Aan pater Van de Velde is vandaag het
Canadese staatsburgerschap verleend door de blanken die zijn aangekomen. Zij waren per vliegtuig

gekomen. We hebben veel gelachen want het was een
grappige vertoning (33).
23 april. Vandaag is het mooi weer geweest. Pater
Van de Velde, Pauguatsiark, Aupilaardjuk en Olrongajok zijn een lading olie gaan halen. Zij hebben
Aliksalik, Kraumajark en het kind van Kraumajark
mee naar Tasserdjuark genomen, naar de blanken (34).
Pangninnuark, Kringakittok, Krittark en Arnasluk
zijn thuisgekomen. Het schijnt dat Krittark een
behoorlijke verwonding had opgelopen toen hij een
van zijn honden een aframmeling gaf. Het schijnt
dat hij zich gestoken had. Toen ik bij Krittark
op bezoek ging had ik het geluk gekookt kariboevlees te kunnen meeëten. En op bezoek bij Kimalerk
heb ik soep gegeten. Inunajuk en Tuituark waren
daar samen op bezoek. Tuituark was in een zeer
goede stemming. Ze had gekookt vlees gegeten.
29. 24 april. Vandaag is het mooi weer geweest. Tegen
de avond begon het echter te sneeuwen en te stuiven. Kakiojark, Ussuksungark en Padlak zijn aangekomen. Ukuaraardjuk is op bezoek geweest, (bij
Tartotortok). Hij (Tartotortok) vertelde dat Najaga Ukuaraardjuk niet (bij ons) had willen laten
overnachten. Omdat hij (Ukuaraardjuk) erg vermoeid was en zij (Arnaroserk, Awongaitsiark's
vrouw) toch met geen mogelijkheid tot andere gedachten gebracht zou kunnen worden, had hij (Ukuaraardjuk) een lot geworpen (aldus Tartotortok).
Hij (Tartotortok) gaf te verstaan dat dit waarschijnlijk de reden was waarom mijn vrouw al zo
lang ziek was (35). Ik voel me veel tevredener nu
dat mijn dochters er beter doorvoed (36) uitzien
dan gedurende de afgelopen winter. Het schijnt dat
Pangninnuark en zijn gezin vanmorgen hun laatste
vissen opgegeten hebben. Ze zitten nu ongetwijfeld
zonder voedsel.
25 april. Vandaag was de hemel helder. Naar men
zei stormde het echter te Tasserdjuark. Er zijn
thee, tabak en kerkboeken aangekomen. De kerkboeken zullen betaald moeten worden. Het is overigens
niet zo belangrijk dat ze betaald moeten worden,
want ze zijn namelijk heel nuttig voor ons, gelo85

vigen. Angutingoark schijnt gezegd te hebben dat
ze het niet zo belangrijk vindt of ze nu wel of
geen kerkboek heeft, zolang ze maar een rozenkrans heeft. Het is werkelijk verheugend dat er
nu nieuwe kerkboeken voorradig zijn. De gezinnen
van Nannuark en Kakortangoark, die gewoonlijk aan
de overzijde van de baai, te Sanerak, verlangen
te wonen, zeggen dat zij dat willen omdat er te
Kugaardjuk nu bijna niets anders dan geesten van
overleden mensen beginnen te zijn (37). Nannuark
heeft overigens te kennen gegeven dat hij te Kugaardjuaraardjuk begraven wil worden.
26 april 1958.Vandaag zijn mijn dochter Pitjorluk
en ik er samen op uit gegaan. Te Pikiuliaardjuk
hebben we ons kamp opgeslagen. Toen de zon onder
was, was het koud. Bij zonsondergang hebben we
een begin gemaakt met het opslaan van ons kamp.
Onze sneeuwhut was niet een van de warmsten. Er
was stuifsneeuw.
27 april. Zondag vandaag. We hebben met tegenwind
gereisd. Er was stuifsneeuw. Toch kwamen we redelijk goed vooruit al was het wel vermoeiend met
die tegenwind. Het was koud. Ik heb twee vossen
gevangen, één te Pudlak en één te Akkudlerk. Ze
waren allebei dood. We hebben een sneeuwhut gebouwd om te overnachten; die was veel warmer
(dan de vorige). En de honden hebben voortreffelijk gegeten. Ik ben nog erg moe, maar ik voel
me al heel wat beter (dan voorheen). Het is erg
vervelend dat ik geen horloge bij me heb. 's Avonds
heb ik aantekeningen gemaakt.
28 april. Vandaag was er niet zoveel stuifsneeuw.
We hebben ons kamp betrokken in een oude, verlaten sneeuwhut, niet ver van de rand van het zeeijs. Bij de verlaten sneeuwhutten lagen vijf
bootjes (38). Er waren veel oude sneeuwhutten,
wel vijf, en ze stonden vlak bij elkaar. De middelste ervan was de ruimste. Er zijn hier ijsberen in de buurt geweest. Vlakbij de ruimste
sneeuwhut lag een gebroken slee. En een ijsbeer
heeft zeehondehuiden en zeehondespek, die hier
lagen opgeslagen, opgegeten.

29 april« Vandaag zijn Pitjorluk en ik samen naar
de ijsrand gegaan. Ik heb daar drie zeehonden geschoten en er nog eens drie alleen maar verwond.
Er stond een stevige bries. We hebben lever gegeten (39) en thee gedronken. Daarna zijn we naar
ons kamp teruggekeerd.
30 april. Hoewel we vandaag weer samen naar de
ijsrand zijn gegaan, zijn we onverrichterzake
naar ons kamp moeten terugkeren. Er was n.l. geen
open water. Op de terugweg hebben we Komalik en
Kattalugark ontmoet. We zijn met ons allen naar
het kamp teruggekeerd. De sneeuwhut was nu heel
wat minder ruim.
1 mei. Vandaag zijn we opnieuw naar de ijsrand
gegaan. Er was stuifsneeuw. We hebben geen zeehonden geschoten hoewel er wel open water was. Niets
32. aan te doen dat we geen zeehonden hebben kunnen
buitmaken.
2 mei. Vandaag zijn we weer naar de ijsrand gegaan.
Alleen Kattalugark heeft een zeehond geschoten.
Het was nochtans mooi weer. Wat hadden we een eetlust.
3 mei. Het is volle maan. Vandaag zijn we opnieuw
naar de ijsrand gegaan. We hebben geen zeehonden
geschoten. Wel heb ik er twee verwond. Het was moeilijk om feilloos raak te schieten. Ik ben met het
bootje door het pasgevormde ijs heengevaren. Dat
bood veel weerstand want het was over elkaar heengeschoven.
4 mei. Vandaag was het zondag. Tegen de avond
zijn we aan de terugreis begonnen. Onderweg hebben we aan ademgaten op zeehonden gejaagd. Komalik heeft er één buitgemaakt, een zeehondevrouwtje dat nog maar pas een jong geworpen had. We
hebben lever gegeten en thee gedronken. We zijn
tot aan Ikerasaark gekomen.
5 mei. Vandaag hebben we te Ikkerasaark niet geslapen. Komalik wel. Tegen de avond hebben we te
Ikkerasaark de wacht betrokken bij de ademgaten.
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6 mei 1958. Vanmorgen heb ik een zeehond gedood.
En Komalik heeft er ook een buitgemaakt. Toen er
mist kwam opzetten ging hij naar zijn slee. Hij
verdween uit het gezicht. Hij ging terug naar
de ijsrand. Samen met mijn dochter ben ik weer
op reis naar huis gegaan. Het was warm en onderweg zijn we gestopt om ons te verfrissen. We
hebben een warme maaltijd bereid en gekookt vlees
gegeten en thee gedronken. Kablalik, Inuktauwak
en Krilunerk zijn aangekomen. Ze waren op weg
naar de ijsrand. Tegen de avond zijn we samen
weer vertrokken.
7 mei. Vandaag hebben we onze thuisreis voortgezet. Te Nuvukslilt hebben we in de boot, die
bovenop de slee stond, geslapen. Het was niet
koud.
8 mei. Vandaag zijn we thuisgekomen. Pangninnuark
Kringakittok en Nagliksak zijn ook thuisgekomen.
Ze waren bij de blanken te Tasserdjuark geweest.
9 mei. Vandaag zijn pater Van de Velde, Pangninnuark, Tartotortok, Nagliksak en ik naar Tasserdjuark gegaan om goederen op te halen. Samen met
pater Van de Velde hebben we een grote tank opgeladen. Utaraardjuark, Okpik, Naujainnuark, Ivilinnuark, Tislumaluk, Iviok en Arnasluk zijn aangekomen.
10 mei. De maan is in haar laatste kwartier. Het
is zaterdag vandaag. We zijn thuisgebleven. Het
is mooi weer geweest. Kakortangoark, Nunguksait
en Maniktok zijn aangekomen. Ze vertelden dat Awataut diarrhée heeft. Ze vertelden ook dat Kattalugark hierheen gebracht zal worden. Hij gaat
trouwen. Hij moet heel waarschijnlijk wel erg gelukkig zijn. Maniktok schijnt echter gezegd te
hebben dat hij nog wel eens, God weet wanneer,
zal morren.
11 mei. Zondag vandaag. Het is prachtig weer geweest. 's Avonds heb ik aantekeningen gemaakt.
12 mei. Vandaag maandag. Ik ben met Ikoalaark en

Pitjorluk naar de blanken gegaan. Ussuksungark,
Nagliksak, Pangninnuark en Ukuaraardjuk zijn
naar Kunguaardjuk vertrokken om daar het kariboevlees, dat ze er achtergelaten hadden, te gaan ophalen. Het is vandaag buitengewoon mooi weer geweest.
13 mei. Vandaag zijn Kattalugark, Komalik, Tikerk
en Krilunerk aangekomen. Pangninnuark is ook aangekomen, met kariboevlees op zijn slee. Ik ben
gaan kijken maar hij heeft zijn slee niet afgeladen. Hij wilde kennelijk niet dat men zijn lading
zag. Het kan me niets schelen. Hij doet maar wat
hij wil, hij is per slot van rekening zijn eigen
baas.
14 mei. Vandaag was het woensdag. Ik ben naar de
blanken gegaan. Er is natte sneeuw gevallen. Dat
is toch jammer, want morgen is het Hemelvaartsdag en dan zal het vanwege al die natte sneeuw
niet gemakkelijk zijn om met de slee te reizen.
15 mei. Vandaag was het Hemelvaartsdag. Ik ben
's morgens vertrokken. Te Tasserdjuark mistte het.
Ik heb twee grote olievaten op mijn slee meegenomen. Nog voor het middaguur was ik alweer thuis.
Men vertelde mij dat Pangninnuark tegen Pitjorluk
gezegd had: "jouw vader is onderweg heel waarschijnlijk omgekomen" (40).
16 mei. Vandaag was het vrijdag. Ik heb wat zaken
verhandeld. Ik was erg tevreden over mijn ruil.
Ik ben niet naar de handelaren hoeven te gaan (41).
Vandaag was er stuifsneeuw. Er wordt nog steeds
gepraat over de kop van die ijsbeer die ik deze
winter van Pangninnuark gekregen heb. Wat doet het
er ook eigenlijk toe, ik heb hem immers niet gestolen. Men zegt dat ik die gestolen heb. Laat ze
maar denken. Ik kan daar maar beter geen aandacht
aan schenken, ik ben immers gedoopt. Laat mij vooral mijn doopsel niet vergeten.
17 mei. Vandaag heb ik wat bezittingen vooruit gebracht naar Tlkerardjuark. Deze morgen zijn Maniktok en Kattalugark getrouwd. De moeder van Maniktok
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is Uilik en haar vader was Nullorluk. De moeder
van Kattalugark was Ikedroardjuk en zijn vader
was Akreamoliark. Het schijnt dat Angutingoark
het handtasje en de haarspeld die Maniktok ter
gelegenheid van haar huwelijk ten geschenke gekregen had, aan haar ontfutseld heeft; ze wilde
die hebben.
18 mei 1958. Volle maan. Zondag vandaag. Ik ben
vandaag te Kugaardjuk geweest.
19 mei. Maandag vandaag. Het zicht was nagenoeg
nihil. Samen met pater Van de Velde hebben we
's avonds naar de radio geluisterd. De zender ervan werkte niet goed. Via de ontvanger hebben we
vernomen dat Aglukkrak zich met een zakmes heeft
gestoken of gesneden.
20 mei. Vandaag is het slecht weer geweest. Savik
is thuisgekomen. Ik heb horen vertellen dat Irkalugark naar de ijsrand bij Itigo wil gaan. Hij
(Savik) vertelde dat Nilaulark, toen deze van de
ijsrand terugkwam, gezegd had dat men zeehonden
slechts goed kan raak schieten wanneer men de bijstand van de geesten inroept. En omdat Angutitark
hem een beletsel toegewenst had, was hem het buitmaken van zeehonden onmogelijk geworden (42).
CAHIER
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37. 21 mei. Vandaag was het woensdag. Iviok en Arnasluk zijn aangekomen. Ze kwamen van Ikerasaark.
Miluguktok is aangekomen van de overzijde van de
baai. Tullimark is thuisgekomen. Tullimark was
achtergelaten bezittingen gaan ophalen.
22 mei. Vandaag was het donderdag. Ukuaraardjuk
en Aupilaardjuk zijn 's avonds thuisgekomen. Het
weer is bij het vallen van de avond beter geworden.
23 mei. Vandaag ben ik verhuisd naar Tikerardjuark.
Het dooide, 's Avonds begon de sneeuw te stuiven.
Wat een raar weer.

24 mei. Vandaag was de maan in haar eerste kwartier. Ik ben vandaag te Tikerardjuark gebleven.
Er was stuifsneeuw en het sneeuwde ook. Het weer
was bar slecht. Het schijnt maar geen goed weer
te willen worden.
25 mei. Vandaag was het Pinksteren. We zijn te
Tikerardjuark geweest, 's Avonds heb ik mijn
kamp opgebroken en ben ik vertrokken. Ik heb twee
bootjes op mijn slee meegenomen en ook nog een
sleetje. Een van mijn bootjes heb ik dwars op de
voorzijde van mijn slee gezet.
26 mei. Vandaag heb ik te Norarsiorvik mijn bootje geschilderd en aldaar achtergelaten. Ik heb
Krakongoark (43) doodgeschoten. Vandaag was het
helder weer.
27 mei. Vandaag hebben we ons kamp opgeslagen aan
de oever van de rivier van Niakroknaardjuk« We
hebben kariboesporen gevonden. We hebben een kraanvogel en een zeemeeuw gezien. Ik heb vijf sneeuwhoenders geschoten. Het is moeilijk om aan voedsel
te komen.
28 mei. Vandaag was er verschillende keren stuifsneeuw. Ik heb drie jonge kariboes, die geweien
beginnen te krijgen, gezien. Terwijl ik ze probeerde te besluipen kwam er een grote, gekleurde vos
(44) aan. Hoewel ik van alles deed om hem op de
vlucht te jagen, wilde hij er maar niet vandoor
gaan. Aanvankelijk verdween hij, maar kort daarop
kwam hij terug met een eekhoorn in zijn muil en
liep toen in de richting van de kariboes die lagen te rusten. De kariboes sloegen toen op de
vlucht. Ik heb slechts één kariboe geschoten.
29 mei. Vandaag heeft het gesneeuwd. Het zicht
was bijna nihil. Ik ben thuisgebleven. Ik heb de
huid van de kariboe gedroogd. Ik ben op sneeuwhoenderjacht gegaan. Een sneeuwuil heeft een
sneeuwhoender, die ik geschoten had, gepakt. Hoewel hij heel dichtbij zat, had ik hem niet gezien.
Hij pakte hem en ging er vandoor. Dat was Jammer.
Sneeuwuilen deugen eigenlijk nergens voor.
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30 mei 1958. Vandaag is het geen mooi weer geweest. We hebben ons kamp opgebroken en zijn vertrokken naar een plaats niet ver van ons vertrekpunt. We kwamen maar heel langzaam vooruit. Er was
stuifsneeuw - niet zo erg overigens - maar er lag
een dikke laag losse sneeuw en overal lag er akredlorka (45). Dat gleed helemaal niet.
31 mei. Vandaag was er stuifsneeuw. Ik ben thuisgebleven. Mijn voorraad hondevoedsel begint snel
te slinken.
1 juni. Het is volle maan. Zondag vandaag. We zijn
vertrokken, maar we hebben niet ver gereisd. We
zijn een grote helling overgetrokken naar een meer
dat, hoewel het niet diep is, toch al gaten in het
ijs had. Ik was daar blij om want mijn voorraad
petroleum was heel klein (46). Het was mooi weer
en erg warm.
2 juni. Hoewel het vandaag verschillende keren
sneeuwde was het toch mooi weer. Het was warm. De
sneeuw werd er zacht van. We hebben ganzen, een
steltlopertje en kleine zwarte vogeltjes gezien.
Het was voor het eerst goed glad omdat het voor
het eerst goed dooide.
3 juni. Vandaag dooide het. Het sneeuwoppervlak
was goed glad. Het was ook veel warmer. Ik heb
een eekhoorn gevangen en ook nog twee sneeuwhoenders. We hebben ons kamp opgeslagen aan een
meer. Ik heb een gat in het ijs gekapt, maar er
waren geen vissen. We hebben overigens met de
haak gevist.
4 juni. Vandaag stormde het. Het was koud. We
zijn in het kamp gebleven. Het was ergerlijk, omdat we bijna zonder voedsel zaten en omdat het
hondvoedsel ook zo goed als op was. En bovendien
ging het ook nog sneeuwen.
5 juni. Vandaag was het beter weer. Ik heb één
vis gevangen.
6 juni. Vandaag was er opnieuw stuifsneeuw, maar
niet te erg. Ik heb weer één vis gevangen. We

hebben ons kamp opgebroken en zijn verder getrokken. We hebben drie kariboes gezien. Ik heb ze
niet gehad. Wat jammer toch.
7 juni. De gehele nacht door heb ik kariboesporen
gevolgd. Dat was erg vermoeiend aan de voeten.
Niets dan losse sneeuw. Ik heb geen volwassen kariboe geschoten, maar wel een kalf dat niet meer
kon volgen. Het begon erg te stuiven en af en toe
waren er zeer zware windstoten. We hebben zeehondevlees van het afgelopen seizoen gegeten. Mijn
beide dochters hebben een stuk zeehondevel gegeten (47). We hadden nog wel wat voedsel, maar we
wilden niet alles opmaken.
8 juni. Omdat het vandaag slecht weer was zijn we
in het kamp gebleven. Later klaarde het op. Ik
heb zes sneeuwhoenders geschoten, 's Avonds hebben we gegeten. Nadat we 's avonds gebeden hadden,
braken we ons kamp op en vertrokken we naar Kringorslerk. Veel wind en af en toe zware windstoten.
Het sneeuwdek begint nu meer en meer weg te smelten.
9 juni. De maan is in haar laatste kwartier. Onderweg vingen de honden een geur op. Ik stopte en
ging bovenop een heuvel rondkijken. Ik zag drie
kariboes. Ik heb ze gehad. We hebben nu weer voedsel. Wat hebben we gegeten.' We hebben ook beendermerg gegeten. Het weer begint nu beter te worden.
Tegen de avond zijn we gaan slapen. De lucht begon
weer helemaal op te klaren.
10 juni. Vanmorgen, toen ik ontwaakte, trok ik mijn
jappa (48) aan. Mijn broek had ik nog niet aan.
Ik zat op het bedplatform en was met het een en ander bezig. Omdat de honden jankten en wild aan hun
kettingen trokken ging ik naar buiten. Ik zag twee
kariboes. Een ervan heb ik geschoten, de andere
is ontkomen. Het sneeuwoppervlak was bevroren en
brak onder mijn gewicht. Mijn voeten deden erg
veel pijn en waren heel erg koud. Onder de sneeuw
begint zich bovenop het ijs water te vormen.
11 juni. Vandaag was het erg mistig, Ik ben in
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het kamp gebleven. Er hing een drukkende warmte.
12 juni 1958. Mooi weer vandaag en erg warm. Er
was geen wolkje aan de hemel. Ik heb vijf kariboes geschoten. Een ervan miste een hoef.
13 Juni. Vandaag was het herhaaldelijk mistig.
Toch was het mooi weer. Ik ben in het kamp gebleven.
14 juni. Vandaag hebben we een ijsduiker gezien.
's Nachts was het herhaaldelijk mistig.
15 juni. Vandaag zondag. Ik ben in het kamp gebleven. Er was geen wolkje aan de hemel en het
was warm.
16 juni. Vandaag ben ik per slee naar Isortok vertrokken. Ik ben daar niet aangekomen omdat er teveel plaatsen waren waar er helemaal geen sneeuw
meer lag. Mijn dochter en ik zijn toen dwars door
de heuvels naar ons kamp teruggekeerd, 's Avonds
viel er motregen en begonnen er gaten te vallen
in het ijs van Kringorslerk.
17 juni. Het is nieuwe maan. We hebben een hommel
gezien. Vandaag hebben Pitjorluk, Ikualaark en
Aupidlak hun tent naast de onze opgeslagen. Er
stond vandaag veel water op het ijs. Ik heb één
kariboe geschoten.
18 juni. Vandaag was het warm en er stond veel
wind. Ik heb zes vissen gevangen.
19 juni. Heel mooi weer vandaag. Ik heb vissen
gevangen. Die beginnen goed vet te worden. Er
stond bijna geen water meer op het ijs. Ik heb
een roodkeelduiker gehoord. De kleine vogeltjes
hebben eieren gelegd, de lichtgekleurden ook.
20 juni. Het was vrijdag vandaag. Ik heb twee vissen gevangen. Midden op het meer lag zoveel water
op het ijs dat het op een zee leek. Mijn honden
hebben moeten zwemmen.

21 juni. Vandaag heeft het gedurende de nacht geregend. Overdag hield het op met regenen. Het was
de eerste regen van deze lente. Ik heb weer zes
vissen gevangen.
22 juni. Vandaag, zondag, was het mistig. Het weer
begint nu steeds beter te worden.
23 juni. Maandag vandnag. De vissen waren moeilijk
te vangen. Pitjorluk heeft er één gevangen, Najaga
één en ik twee. We hebben twee kariboes gezien. Ze
hoorden ons echter omdat het aan het begin van de
nacht was (49) en sloegen op de vlucht.
24 juni. Mooi weer vandaag. Ik heb vissen gevangen,
ik weet niet meer hoeveel. Mooi weer, het was warm.
Ik heb twee vrouwtjes-eidereenden geschoten en
één mannetjes-eidereend.
44. 25 juni. Vandaag zijn we met ons allen gaan vissen.
We hebben veel vissen gevangen. Ikualaark heeft ook
vis gevangen. Ik heb een grote forel gevangen. Ik
heb één kariboe geschoten met een .22 (50), een
volwassen koe. Langs de oevers stond veel water.
26 juni. Vandaag regende het. Ik heb twee vissen
gevangen en Pitjorluk één.
27 juni. Vandaag was het mistig en er viel verschillende keren motregen. Ik heb ik weet niet
hoeveel vissen gevangen, zalmforellen en ook een
zuigvis. Mijn honden hebben verschillende keren
moeten zwemmen omdat het water zo diep was. (51).
28 juni. Vandaag was het verschillende keren mistig en het heeft geregend. Ik heb vissen gevangen.
De sneeuw op het land begint nu echt goed te verdwijnen en het water langs de oevers is erg diep.
29 juni. Vandaag was het zondag. De hemel was wolkeloos en er stond wind.
30 juni. Maandag vandaag. Het was erg warm. We
zijn met ons allen gaan vissen en hebben er heel
veel gevangen. Mijn slee en mijn bootje dreven
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herhaaldelijk toen we naar het ijs gingen en naar
land terugkeerden.
1 juli 1958. Het is volle maan. Mooi weer. We zijn
weer gaan vissen. Het ijs is van de oever losgebroken. Toen we tegen het vallen van de avond naar
ons kamp terugkeerden, zagen we aan het uiteinde
van het meer kariboes; vier koeien en vier kalveren. Eén koe en één kalf heb ik gemist. Ik heb drie
(volwassen) kariboes geschoten.
2 juli. Mooi weer vandaag. Pitjorluk heeft een kariboekalf geschoten. Er beginnen muggen tevoorschij
te komen.
3 juli. Mooi weer vandaag. Ik heb met de visharpoen
op een grote forel toegestoten, maar ik heb hem
niet gehad.
4 juli. Vandaag stond er veel wind. Tegen de avond
heb ik een pas volwassen kariboe geschoten. Het
dier had me net geroken toen ik schoot.
5 juli. Vandaag zaterdag. Iviok en Ikotisluk zijn
vanmorgen aangekomen. Ze waren aan het verhuizen.
Ze kwamen van Alianartolik Krammanerk. 's Avonds
begon het te regenen. Ik heb vandaag vier vissen
gevangen.
6 juli. Vandaag was het zondag. We zijn in het
kamp gebleven. Tegen twaalf uur heb ik Pitjorluk
en Ikualaark laten gaan kijken of ze al wakker waren. Ikotisluk zei dat hij net wakker geworden was.
Omdat we het wachten beu waren hebben we op ons
zelf gebeden, 's Avonds hebben we gezamelijk de
rozenkrans gebeden. Okoktok, die oorpijn had, begint nu beter te worden. Het heeft gedurende de
avond verschillende keren geregend.
7 juli. Vandaag was het bewolkt. Het heeft geregend maar er zijn ook opklaringen geweest. Gedurende de nacht heeft Iviok een pas volwassen kariboe geschoten. We zijn er met de slee op uit gegaan om te gaan vissen. Ikotisluk, Iviok en ik
hebben vissen gevangen. Hoeveel precies weet ik

niet meer.
8 juli. Vandaag was het koud en het sneeuwde verschillende keren. Het zicht was slecht. Ik ben in
het kamp gebleven.
9 juli. Vandaag zijn we er tevoet op uit gegaan.
Kariboes hebben we niet gezien. Het heeft geregend
en gesneeuwd.
10 juli. Vandaag heeft het verschillende keren geregend. Ik heb twee vissen buitgemaakt met de visharpoen.
11 juli. Vandaag hebben Ikotisluk en zijn gezin
hun kamp opgebroken en zijn vertrokken. Ik heb ik
weet niet meer hoeveel vissen gevangen.
12 juli. Vandaag heeft het veel geregend. Ik ben
tevoet op weg gegaan naar Isortok. Ik heb geen kariboes gezien. Met de visharpoen heb ik een grote
forel buitgemaakt. Wat was die grote forel vet.
13 juli. Het heeft weer veel geregend vandaag. Ik
ben in de buurt van het kamp gaan vissen. Ik heb
verschillende grote forellen gezien, maar ik heb
47. er geen buitgemaakt. Ik heb wel andere vis gevangen.
14 juli. Maandag vandaag. Mijn gezinsleden zijn
lang blijven slapen. Het heeft dikwijls geregend
vandaag. Ik heb een dikke, vette, grote'forel laten ontsnappen. Ik heb een bergplaats van gedroogd
kariboevlees gemaakt. De jonge vogeltjes beginnen
nu uit te vliegen.
15 juli. Vandaag regende het alweer; er was veel
wind en het mistte. Ik heb de grote forel gevangen die ik gisteren had laten ontsnappen; ik heb
hem geharpoeneerd.
16 juli. Het is nieuwe maan. Tegen de avond heb
ik mijn kamp opgebroken en ben ik vertrokken. We
hebben ergens langs de oever van Kringorslerk
overnacht. Om zes uur 's morgens werd ik wakker
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en heb toen twee vissen gevangen.
18 juli 1958. (52) Vandaag was het mooi weer. Er
was heel weinig wind en het regende niet. Het was
wel bewolkt.
19 Juli. Vandaag heb ik samen met Ikotisluk kariboes buitgemaakt. Ikotisluk schoot er vier en ikzelf twee. Hoewel Iviok kariboes gezien heeft,
heeft hij er geen geschoten. Sommigen van hen
hadden hem gezien, zo vertelde hij. Er zijn nu
heel veel muggen. De netten hebben zuigvissen gevangen.
20 juli. Zondag vandaag. Vlak voor onze tent heb
ik twee forellen gevangen, grote.
21 juli. Maandag vandaag. Mooi weer. Iviok is voedsel uit een bergplaats gaan halen.
22 juli. Mooi weer vandaag. Heel hoog in de lucht
hebben we vliegtuigen gezien. Ikotisluk heeft veel
vissen gevangen. Ikzelf heb er vier gevangen.
23 juli. Heel mooi weer vandaag} een wolkeloze hemel. Er waren massa's muggen.
24 juli. Geen wolkje aan de hemel vandaag. We zijn
tevoet op jacht gegaan. We hebben kariboes buitgemaakt: koeien met kalveren.
25 juli. Mooi weer vandaag, ondanks het feit dat
het bewolkt was. Vanmorgen zijn we naar ons kamp
teruggekeerd. Er waren heel veel muggen. Het was
erg vermoeiend (53) en men ging ervan zweten. We
kregen het benauwd van al die muggen.
26 juli. Vandaag heeft het heel veel geregend. Het
ijs is gebroken.
27 juli. Zondag vandaag. Alleen Iviok is met ons
komen meebidden. Zijn tent was veel te klein en
daarom hebben we de rozenkrans bij ons gebeden.
Ikotisluk legt 's morgens niet zoveel ijver aan
de dag om te komen bidden.

28 juli. Vandaag zijn we tevoet op jacht gegaan.
We hebben geen kariboes gezien. We zijn daarom
maar gaan slapen. Er waren heel veel muggen.
29 juli. Vandaag is Ikotisluk een volwassen karieboestier, die hij ontdekt had, achterna gegaan.
Ik ben samen met Iviok tevoet op jacht gegaan. We
hebben geen kariboes gezien, 's Avonds zijn we in
49. ons kamp teruggekeerd. Omdat we geen kariboes zagen zijn we naar huis teruggekeerd. Het regende
hard, zodat we kletsnat werden.
30 juli. Het is volle maan. Veel wind vandaag. De
netten hebben vis gevangen.
31 juli. Vandaag is Ikotisluk thuisgekomen. Hij
had de kariboestier buitgemaakt.
1 augustus. Vandaag was het vrijdag. We hebben
ons kamp stroomafwaarts verplaatst.
2 augustus. Vandaag zaterdag, hebben we ons kamp
opgebroken en zijn we verdergatrokken, 's Nachts
heeft het heel hard geregend. We hebben ons kamp
opgebroken en zijn verder getrokken.
3 augustus. Vandaag, zondag, zijn we verder getrokken omdat we bijna geen voedsel meer hadden
(54). We hebben overnacht te Oanaslerk.
4 augustus. Vandaag hebben Iviok en ik getracht
een doorwaadbare plaats in de rivier over te steken. Die was tamelijk diep. We hebben onze broeken uitgetrokken, maar hebben ons niet verlustigd
aan vieze praatjes. We waren echter verontwaardigd
toen we er achter kwamen dat Ikotisluk ons door
zijn verrekijker had gadegeslagen en zich aan ons
verlustigd had. Ikotisluk vertelde dat hij kariboes geschoten had. Terug in het kamp hebben we
gerookt, want Iviok had ergens op een plekje wat
tabak weggestopt. Hij vertelde dat iemand hem had
aangeraden wat tabak op een dergelijke wijze weg
te bergen.
5 augustus. Vannacht heeft het heel veel geregend.
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. We zijn tevoet gaan jagen. We hebben geen kariboes gezien. We hebben onderweg overnacht.
6 augustus 1958. Vandaag hebben we kariboes geschoten. Ikzelf een volwassen kariboestier en
Ikotisluk en Iviok ieder één pas volwassen kariboe.
7 augustus. Vandaag waren er 's nachts veel muggen. 's Morgens heb een kariboe geschoten, een
volwassen stier. Er waren veel muggen. We zijn
naar ons kamp teruggekeerd.
8 augustus. Vandaag heb ik twee kariboes geschoten. Ikotisluk en Iviok zijn in het kamp teruggekeerd. Zij hadden twee kariboes geschoten. Er waren veel muggen.
9 augustus. Vandaag ben ik in het kamp gebleven.
Ikotisluk is een bergplaats gaan leeghalen.
C A H I E R

II

. 18 augustus.(55) Mooi weer vandaag. We zijn tevoet gaan jagen. Ik heb geen kariboes gezien. We
kregen er honger van. Ik heb een poolhaas geschoten. Omdat ik geen kookpot bij me had, heb ik
niet gegeten (56).
19 augustus« Vandaag mooi weer. Ik ben in het
kamp teruggekeerd. Ikotisluk en Iviok zijn vertrokken. Ze zijn naar Kunnuark gegaan. Het was
erg vermoeiend.
20 augustus. Mooi weer vandaag. We hebben ons
kamp opgebroken en zijn op weg gegaan naar de kust.
Ik heb geen kariboes gezien maar wel sporen. Het
was erg vermoeiend.met de vracht op de rug.
21 augustus. De maan is in haar laatste kwartier.
's Morgens was het mistig. Ik heb mijn kamp opgebroken en ben verder getrokken. Bij de rivier
van Kringorslerk heb ik sporen gezien, maar geen
kariboes. 's Avonds regende het.

22 augustus. Vandaag regende het af en toe. Tustendoor was het heel mooi weer.
23 augustus. Vandaag zijn we verder getrokken. Ik
heb één kariboe geschoten, een pas volwassen dier.
Tegen de avond begon het te regenen. De kariboe
heb ik op mijn rug naar de tent gebracht. Hij was
zwaar. Het was overigens wel iets om blij over te
zijn.
24 augustus. Vandaag zondag. Ik ben in het kamp
gebleven. Ik heb één kariboe gezien; ik heb hem
geschoten. Heel mooi weer; het was warm. Er waren
muggen.
52. 25 augustus. Vandaag maandag. Het was bewolkt, maar
toch wel mooi weer. Ik ben tevoet op jacht gegaan.
Ik heb geen kariboes gezien. Mijn vrouw heeft op
de plaats waar er gewoonlijk tenten staan naar sigarettepeukjes gezocht. Ze heeft een kleintje gevonden. We hebben gerookt, maar vanwege de regen
was de smaak er bijna helemaalaf. Wat hadden we
toch een trek in thee en om te roken.
26 augustus. Vandaag hebben we ons kamp opgebroken
en zijn verder getrokken, 's Morgens was er geen
wolkje aan de hemel maar 's avonds regende het.
We hebben een kleine, heel oude, hoorn van een muskusos gevonden. Hij was jammer genoeg helemaal ongeschikt om er een visspeer van te maken.
27 augustus. Vandaag zijn we weer verder getrokken.
Het was koud. Te Alianartolik heb ik sporen gezien,
maar geen kariboes. Ik heb visnetten uitgezet.
28 augustus. Vanmorgen hebben de netten drie vissen gevangen.
29 augustus. Het is volle maan. Vandaag waren we te
Igluvigartorvik. De netten hebben vissen gevangen
en mijn honden hebben gegeten. Wat smaakt vis toch
goed. Ik ben tevoet op jacht gegaan. Ik heb geen
kariboes gezien. Wel heb ik sporen van kariboes
gevonden, en ook van een wolf.
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30 augustus 1958. Vanmorgen hebben de netten twaalf
vissen gevangen. We hebben ons kamp verplaatst. Het
regende dat het goot, maar korte tijd later klaarde het toch op. Wat zou ik toch graag willen roken.
31 augustus. Mooi weer vandaag. We zijn weer verder getrokken. We hebben sporen van kariboes gezien. Het was erg vermoeiend. Te Norarsiorvik hebben we thee gedronken en heb ik gerookt. We kwamen
daar aan toen het al pikkedonker was.
1 september. Vandaag was het mooi weer. Er stond
wind. We zijn in het kamp gebleven. Ik ben op zeehondejacht gegaan, maar er waren geen zeehonden.
Ik heb twee zeemeeuwen en twee roodkeelduikers geschoten. De netten hebben één kavisilik (57) en
schol gevangen. Mijn honden zijn heel erg mager.
2 september. Vandaag zijn we in het kamp gebleven;
we zijn thuisgebleven. Er was veel wind. Ik heb
visnetten uitgezet, van oever tot oever. Ze hebben
geen vissen gevangen. We zitten nu wel heel krap
in het voedsel.
3 september. Vandaag hebben de netten drie zalmforellen gevangen. Eén van de netten heeft vier
schollen gevangen. We hebben ons kamp opgebroken
en verplaatst naar Kuurg. Er stond wind. 's Avonds
hebben de netten vissen gevangen. Met de olie daarvan hebben we licht gemaakt. Ik heb een zeemeeuw
geschoten.
4 september. Mooi weer vandaag. Ik ben wat achtergelaten bezittingen gaan ophalen. Ik heb een gehoornde uil geschoten. De netten hebben heel veel
vissen gevangen. De honden hebben goed gegeten en
wijzelf hebben nu een overvloed aan voedsel.
5 september. Mooi weer vandaag. Ik ben vertrokken
om de mensen die te Isortok verblijven te gaan bezoeken. De oude en zijn oudje (Nimgajorak en Kakiojark) waren op zeehondejacht; er was niemand, 's
Avonds regende het hard, maar het klaarde weer
gauw op.

6 september. Zaterdag vandaag. De maan is in haar
laatste kwartier. We hebben ons kamp opgebroken
en verplaatst naar Isortok. We zijn aangekomen bij
de oude en zijn oudje. Het is goed theedrinken en
eten bij hen. Ze hadden drie zeehonden geschoten.
De oude vrouw vertelde dat ze haar atigi (58) aanhad en dat die kletsnat geworden was en rondom
haar hals helemaal uitgerekt was. Ze moest er erg
om lachen. Bij haar voel je je echt op je gemak.
We zijn haar veel dank verschuldigd.
7 september. Vandaag zondag. We zijn in het kamp
gebleven. Hij (Nimgajorak) vertelde dat Ermiut
zich probeert te wreken, maar dat hij zijn doel
steeds mist (59). Hij vertelde ook over de tijd
van vroeger toen Sennertak, Mitkolilik, Ussuknark
en Kakiojark, die met Tullugarnark getrouwd was
en Ussuknark tot schoonvader had, te Aivilik op
drift waren geraakt op een ijsschots. Omdat zij
(Kakiojark) was beginnen te huilen, zo vertelde
hij, had haar schoonvader haar toegesnauwd: "Familielid, als je bescherming van de geesten wilt
hebben, hou dan op met dat gejammer". Zij droeg
de stenen lamp en de stenen kookpot op haar rug
en viel in het water. Sennertak riep haar daarop
toe: "Gooi die lamp toch weg, die heb je niet nodig om in leven te blijven". Maar zij was bang geweest en hoewel zijzelf de lamp niet had willen
weggooien had hij haar daartoe gedwongen.
8 september. Vandaag maandag, zijn we op zeehondejacht gegaan. Het was mooi weer. Ik heb drie
zeehonden geschoten en mijn jachtgezel heeft er
twee geschoten. Ussukdjuanajuk heeft twee zeehonden geschoten, Mangak één en Krittark drie. We
hebben hen onderweg ontmoet. Getrokken door de
motorboot (60) zijn we naar het kamp teruggekeerd.
De wind was namelijk opgestoken.
9 september. Vandaag is de motorboot gevaarlijk
vastgelopen op de zeebodem. We hebben haar weer
vlotgetrokken. Ussukdjuanajuk is heel wat keren
het ijskoude water ingegaan nadat hij eerst de
koorden van zijn laarzen vaster had aangetrokken.
Het was vermoeiend. We zijn wat zaken gaan verhan-
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delen te Kugaardjuk. We zijn er blijven slapen.
10 september 1958. Vandaag waalde het. Met tegenwind zijn we op weg naar huis gegaan. Dat was erg
vermoeiend. Om zeven uur kwamen we thuis. Mijn
handen stonden vol met gesprongen blaren. Te Tikerardjuark hebben we thee gedronken.
11 september. Vandaag zijn we in het kamp gebleven. Zij (Kakiojark) heeft heel wat verteld. Vroeger, toen ze nog jong was, zei haar schoonvader,
Ussuknark, op een keer tegen haar: "Nichtje, trek
jouw kolliktark (61) en je kariboeschoenen aan en
ga sneeuw tegen de wanden van de sneeuwhut aanscheppen want het is hier binnen werkelijk te koud".
Ze had haar kolliktark en haar kariboeschoenen aangetrokken en was begonnen sneeuw tegen de wanden
van de sneeuwhut aan te scheppen. Terwijl ze daarmee bezig was riep hij haar met luide stem toe,
waarop zij terug naar binnen ging. Hij zei toen:
"Nichtje, doe me een plezier en ga terug naar jouw
moeder die nu zo ver van je vandaan is. Je deugt
toch nergens voor. Ga dus maar". Ze vertelde dat
ze toen was gaan huilen omdat ze zich al zo sterk
aan haar man was gaan hechten. Hij (Ussuknark) had
toen gezegd: "Men zal nog medelijden met jou krijgen omdat je zo huilt". Dat alles gebeurde terwijl
haar man afwezig was. De oude vrouw (haar schoonmoeder) had toen gezegd: "Pak jouw spulletjes maar
bij elkaar en pak ook de pisdoekjes van de kolliktark van jouw moeder (62) en ga nu maar gauw". Ze
vertelde dat ze vertrokken was terwijl het stormde en dat ze sporen gevolgd had. Bij haar moeder
aangekomen had die gezegd: "Nu zal hij degene die
hij zo graag als schoondochter wilde hebben inderdaad als schoondochter hebben". Het had echter
niet lang geduurd eer zij - wijlen Atokrak - stierf,
zo vertelde zij (63). Ze vertelde ook nog dat Tullugarnerk (64) een hond had, een mager scharminkel. En toen hij zich op een dag gereed had gemaakt om naar de ijsrand te gaan en de hond zijn
tuig had aangedaan, had Ussuknark gezegd: "Hij
zal ongetwijfeld doodvriezen". Hij (Tullugarnerk)
had hem daarop ten antwoord gegeven: "Je had er
beter aan gedaan zo zorgzaam te zijn toen het om

haar (Kakiojark) ging". Ussuknark, zo vertelde ze,
had zich toen van den domme gehouden. Zij is een
goede vertelster, dat oudje.
12 september. Veel wind vandaag, "s Nachts heeft
het gevroren en gesneeuwd. We zijn in het kamp
gebleven. De oude (Nimgajorak) is verschillende
keren komen aanlopen en hij heeft weer heel wat
verteld. Onder meer over overledenen die de mensen kwaad berokkenen. Eén heeft hij er zelfs met
naam en toenaam genoemd: Ermiut (65). Hij vertelde o.a. dat Ikotisluk, Ussudjuanajuk en Kablalik
ziek waren geworden toen ze op een keer op reis
waren naar Aivilik. Vlak voor Kekertanajuk waren
ze gestopt, zo vertelde hij. Ussukdjuanajuk had
59. toen gezegd dat het was alsof hij daar een oude
man zag, die op een stok leunde. En kort daarop
had hij geen pijn meer gevoeld (66). Hij zei dat
het de overleden Ermiut geweest was.
13 september. Het is nieuwe maan. Vandaag ben ik
naar de blanken gegaan. Ussudjuanajuk en Inunajuk
zijn te Isortok aangekomen. Ik ben bij de blanken
in een grote tent blijven slapen.
14 september. Zondag. Ik ben naar huis teruggekeerd. Het was vandaag mooi weer.
15 september. Vandaag, maandag, zijn we thuisgebleven. Er stond veel wind.
16 september. Vandaag ben ik mijn bootje gaan ophalen. Hoewel ik zeehonden gezien heb, heb ik er
geen geschoten. Krittark is aangekomen. Hij heeft
zijn kamp opgebroken en verplaatst naar Isortok.
17 september. Vandaag zijn we thuisgebleven. Er
stond wind. Ik heb mijn visnetten in orde gebracht.
Men vertelde dat vroeger degenen die 's zomers aan
het vijlen waren de gewoonte hadden de woorden
"kiakokkia, kiakokkia" (67) uit te spreken.
18 september. Vandaag stond er weinig wind. We
zijn op zeehondejacht gegaan. Onderweg stak de
wind weer op. Er waren ongelooflijk veel zeehon105

den. Ze waren niet te tellen. Ussudjuanajuk
schoot er achtien, Nimgajorak drie en ikzelf
vijf; de boot was namelijk te onstandvastig.
Mangak en Tullugarnerk zijn aangekomen. Zij
hebben hun kamp opgebroken en zullen binnenkort
naar Kuurg verhuizen.
19 september 1958. De maan is in haar eerste
kwartier. Er was veel wind en de sneeuw kwam met
vlagen naar beneden. We zijn in het kamp gebleven.
Het was koud en er lag een beetje sneeuw. Krittark
heeft mij verteld dat Nannuark gezegd heeft dat
hij verschillende keren een rossige hond gezien
dacht te hebben en dat hij zich daarna beter was
gaan voelen (68). Krittark zei dat hij Udlaktoor
verdenkt omdat hij ziek is geweest.
20 september. Vandaag is het niet erg koud geweest,
ondanks het feit dat het al meer en meer begint te
vriezen. Mangak heeft diarrhée. Najaga en ik hebben zeehondeolie bewerkt en ik heb visnetten geknoopt. Krittark heeft verteld dat hij nachtmerries gehad had. Hij was uit zijn slaap gewekt door
de overleden Atkrartok. Omdat die verschillende
keren naar hem toe was gekomen, was hij wakker geworden.
21 september. Vandaag zondag. Olrongajok is aangekomen. Hij was aan het verhuizen. Zijn bootje was
overvol. Het bootje van Ussukdjuanajuk is op drift
geraakt. Met de motorsloep zijn we het gaan zoeken
maar omdat het donker was hebben we het niet gevonden. Wijzelf zijn overigens ook behoorlijk lang
op drift geweest. De brandstoftank en de benzineleiding bevroren namelijk en de uitlaat brak. Mangak heeft weer diarrhée. Het schijnt dat hij vanmorgen, toen hij bezig was zijn tent op te breken,
keer op keer heeft moeten rennen om zich van zijn
last te ontdoen.
22 september. Heel veel wind vandaag. Olrongajok
en Ussugiktark zijn naar Matjok gegaan en Napoardjuk is met hen meegegaan. Ze hebben een bootje
op hun slee meegenomen. Ze hebben vissen gevangen.
Ze vertelden dat een deel van de rivier reeds be-

vroren is. Het was koud.
23 september. Vandaag zijn Olrongajok, Ussugiktark, Ussukdjuanajuk, Okpik en Arnamarik naar
Matjok gegaan. Er was veel wind. Ze hebben een
boot op hun slee meegenomen.
24 september. Veel wind vandaag. Irkalugark is
per boot aangekomen. Aivikuluk en Kukijaut beginnen diarrhée te krijgen. Er zijn or nog maar enkelen die geen diarrhée hebben (69).
25 september. Ussukdjuanajuk, Inunajuk, Mangak,
Krittark, Otokrannuark en ik zijn per boot naar
Kugaardjuk gegaan. Er was wind.
26 september. We zijn met z'n allen op zeehondejacht gegaan in de boot van Krittark, d.w.z.
Irkalugark, Mangak, Padlak en ik. Irkalugark heeft
twee zeehonden geschoten, Padlak één, Mangak twee
en ikzelf drie. Ussukdjuanajuk, Nimgajorak, 01rongajok en Tullugarnerk zijn ook per boot op
jacht gegaan en hebben heel wat zeehonden gevangen. Er waren veel stormvogels. Utjukpautit en Okpik hebben hun kamp verplaatst naar Matjok.
27 september. Het is volle maan. Vandaag zijn Nannuark, Pangninnuark en Kajordjuk per boot aangekomen, Ze waren aan het verhuizen. Kakortangoark en
Kattalugark zijn samen met Tikerk naar Krairtuaardjuk vertrokken. Het schijnt dat Komalik op z'n
eentje vertrokken is om de sledehonden rond de
baai te leiden.
C A H I E R

III

28 september. Vandaag zondag. We zijn op bezoek
gegaan naar Krairtuaardjuk. Ikualaark en Pitjorluk
zijn er blijven overnachten. Ik heb twee ringen
van de huid van een baardrob (70) gekregen om er
treklijnen en draaglijnen voor visnetten van te
maken. Het was niet erg koud maar er stond wel
wind.
29 september. Vandaag hebben Irkalugark, Mangak,
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Ussudjuanajuk, Olrongajok en ik wat bezittingen
vooruit gebracht. Komalik vertelde dat hij twee
keer had moeten overnachten. Te Atersilervik had
hij het erg koud gehad omdat het getij zijn tent
was binnengedrongen (71).
30 september 1958. Vandaag hebben Irkalugark, Inunajuk, Olrongajok en ik ons kamp opgebroken, en zijn
vertrokken. Irkalugark en ik naar Kitingujaark, Inunajuk naar MatJok en Olrongajok naar Areark.
1 oktober. Vandaag ben ik samen met Irkalugark en
Olrongajok verder getrokken naar Kunguaardjuk.
Ussugiktark was daar al aangekomen vanuit de richting van Inerdjuark; hij vertelde vijf kariboes
te hebben gezien. Aupilaardjuk en Savik waren al
te Kunguaardjuk. Ussugiktark vertelde dat hij afgelopen maandag vertrokken was. Hij heeft een heel
kleine tent en gebruikt z'n .22 als tentstok.
2 oktober. Vandaag hebben de netten veel vissen
gevangen. Het was helder weer. Pangninnuark, Komalik, Ussukdjuanajuk en Tugaluark zijn aangekomen.
Ik begin diarrhée te krijgen. Kukuwak heeft er al
lang last van.
3 oktober. Vandaag zijn Irkalugark, Savik, Komalik,
Pangninnuark, Kajordjuk, Olrongajok, Tarreorak,
Aupilaardjuk en ik op kariboejacht gegaan. Komalik
en ik raakten steeds weer achterop en haalden de
anderen pas in toen deze al bezig waren hun tonten
op te zetten. Vannacht heb ik, terwijl ik sliep,
mijn bed bevuild; vanwege de diarrhée.
4 oktober. Vandaag heeft het verschillende keren
gesneeuwd. We zijn uiteen gegaan. Komalik raakte
achterop; hij schoot namelijk een kariboe. Wijzelf
hebben vandaag twee kariboes gezien, maar omdat
het donker begon te worden hebben wij ze niet beslopen. Irkalugark, Savik en ik zijn nu alleen.
5 oktober. De maan is in haar laatste kwartier.
Zondag vandaag. We hebben twintig kariboes geschoten. Irkalugark vijf, ikzelf zeven en Savik acht.
We hebben een sneeuwhut gebouwd. Die was lekker

warm.
6 oktober. Vandaag hebben we voedselbergplaatsen
gemaakt. Mooi weer. We zijn er met de slee in de
buurt op uit gegaan; niet ver echter. We hebben
geen kariboes gezien. Mijn honden hebben zich te
barsten gevreten. Ik heb ze een flinke aframmeling gegeven.
7 oktober. Mooi weer vandaag. We zijn aan de thuisreis begonnen. We hebben de weg via Kuurg genomen.
Te Kakiwaktorvik hebben we overnacht. Met onze
sleden hebben we een karmak (72) gemaakt.
8 oktober. Vandaag zijn we thuisgekomen. De visbergplaats was helemaal vol. Het is verheugend
dat ik nu zoveel voedsel heb. Maar men zou ook
gaan denken dat ik nu meer verwanten heb (73).
9 oktober. Vandaag is Komalik naar Kugaardjuk
vertrokken. Hij vertelde dat hij afgelopen nacht
de billen van zijn vrouw bevuild had terwijl hij
met zijn rug naar haar toe lag te slapen. Pangninnuark, Tartotortok en Ussulik zijn aangekomen.
Ze zijn aan het verhuizen naar Kuurg.
10 oktober. Vandaag zijn de gezinnen van Ukuaraardjuk en Tulorealik aangekomen. Ze zijn aan
het verhuizen. De netten hebben vandaag zeer veel
vissen gevangen.
11 oktober. Mooi weer vandaag. Kajordjuk, Miluguktok, Tarreorak, Aupilaardjuk en Olrongajok,
die op kariboes waren gaan jagen, zijn thuisgekomen. Ze hadden negentien kariboes geschoten. Aupilaardjuk had een volwassen kariboestier geschoten.
12 oktober. Het is nieuwe maan. Vandaag hebben de
netten veel vissen gevangen. Twee visbergplaatsen
zijn al helemaal vol en de derde begint nu ook vol
te raken. Men vertelde dat Olrongajok, terwijl allen om het vlugst aan het schieten waren, verschillende keren geroepen had: "Wacht toch even, wacht
tochl" Het was om je dood te lachen, vertelden ze.
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Het schijnt dat Kajordjuk en Tarreorak bijna ruzie
gekregen hadden over een kariboe die Kajordjuk geschoten had (74).
13 oktober 1958. Vandaag zijn Irkalugark en ik
naar Kugaardjuk gegaan. Het sneeuwde verschillende keren en hier en daar was het zeeijs erg
gevaarlijk. Op twee plaatsen waren er nog open
gaten in het zeeijs.
14 oktober. Vandaag zijn we naar huis gegaan. Kajordjuk en ik hebben bij de blanken geslapen omdat we geen van beiden een tent bij ons hadden.
We zijn daar in de duisternis aangekomen. We hebben ons brandstof verschaft (75).
15 oktober. Vandaag zijn we te Kunguaardjuk teruggekeerd toen het al pikkedonker was.
16 oktober. Vandaag zijn Irkalugark, Savik, Nagliksak, Ukuaraardjuk, Kaangunark, Pauguatsiark,
Tullimark, Pangninnuark, Kattalugark en Ussullk
vertrokken. Ze zijn op kariboejacht gegaan, 's Avonds kwamen Pangninnuark en Kattalugark weer terug. Naar ze zeiden omdat ze diarrhée hadden en
vanwege de losse sneeuw. Ussulik was er niet bij.
Vandaag was er ook stuifsneeuw.
17 oktober. Mooi weer vandaag. Ussulik is thuisgekomen. Hij had één keer overnacht. De netten hebben niet veel vissen gevangen. Tugaluark is op
kariboejacht gegaan.
18 oktober. Vandaag zijn Pangninnuark, Tarreorak,
Aupilaardjuk, Saglutoor, Olrongajok, Tartotortok
en ik te Inerdjuark gaan vissen.
19 oktober. De maan is in haar eerste kwartier.
Zondag vandaag. Olrongajok, Pangninnuark, Aupilaardjuk, Ussulik, Tarreorak, Saglutoor en Tartotortok zijn te Inerdjuark gaan vissen. Ikzelf
ben samen met Miluguktok naar Inerdjuaraardjuk gegaan. Inunajuk, Angutingoark en Awingark zijn
stroomopwaarts van Kunguaardjuk gaan vissen. Irkalugark, Tullorealik en Koma U k hebben sneeuwhutten

gebouwd.
20 oktober. Vandaag hebben we een sneeuwhut
gebouwd. Er werd geen sneeuw tegen de wanden aangeschopt want het was niet koud vandaag. De koepel van de sneeuwhut is gedeeltelijk naar binnen
ingezakt (76). Udlaktoor en Tikerk hebben ook een
sneeuwhut gebouwd.
21 oktober. Vandaag mooi weer. Te Inerdjuark hebben we vissen gevangen. Men zegt dat Udlaktoor
afgelopen zomer wat uitwerpselen van Tiriganniark meegenomen had en dat zij (Tiriganniark)
daarop ziek geworden was (77). Toen ze te Kuurg
waren, was zij (Udlaktoor), toen het al pikkedonker was, naar haar gaan kijken. Tiriganniark
was diezelfde nacht nog, zo wordt er verteld, verschillende keren lijkbleek geworden.
22 oktober. Vandaag zijn Komalik, Tartotortok.
Miluguktok, Kajordjuk en ik te Inerdjuark gaan
vissen. Het was helemaal niet koud; de sneeuw
werd zelfs een beetje zacht. Irkalugark, Savik en
Nagliksak zijn thuisgekomen. Ze hadden kariboes
geschoten. Irkalugark vier en Savik en Nagliksak
samen zes.
23 oktober. Vandaag was het niet koud. Het sneeuwoppervlak was zelfs een beetje zacht. Pauguatsiark
en Tullimark zijn thuisgekomen. Ze hadden geen kariboes geschoten. Ze zijn 's nachts thuisgekomen.
Van Olrongajok heb ik een deel van zijn vangst gekregen (78), een grote volwassen mannetjesvis.
24 oktober. Vandaag ben ik te Isortok zeehondeolie gaan halen. Het was mooi weer. 's Avonds
heeft het geregend. Kattalugark en Ussugiktark
zijn met me mee gegaan.
25 oktober. Vandaag zijn we te Inerdjuark gaan
vissen. Ik heb één vis gevangen, een grote volwassen mannetjesvis. Het is niet erg koud geweest.
26 oktober. Vandaag zondag, 's Nachts was er stuifsneeuw, maar overdag klaarde het op en 's avonds
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was het weer mooi weer. We hebben wolf gespeeld,
maar alleen met mannen onder elkaar (79).
27 oktober 1958« Vandaag is het volle maan. Samen met Kattalugark, Ussudjuanajuk, Olrongajok,
Ussugiktark en Kajordjuk ben ik op jacht gegaan.
Te Irkaluksiorvik hebben we Iviok, Padlak en
Kablalik ontmoet. Die waren op weg naar huis.
28 oktober. Vandaag was er vaak stuifsneeuw. We
hebben kariboesporen gevonden. Te Alianartolik
hebben Kajordjuk, Kattalugark en ik een kamp
opgeslagen; we hebben samen één sneeuwhut gebouwd.
Ussudjuanajuk, Olrongajok en Ussuguktark hebben
er samen ook een gebouwd.
29 oktober. Vandaag zijn we in het kamp gebleven.
We zijn gaan vissen en hebben vis gevangen.
30 oktober. Vandaag zijn we in het kamp gebleven.
Het was erg mistig. We hebben vis gevangen. Kattalugark heeft drie grote volwassen mannetjesvissen
gevangen en ikzelf vier. Ik ben bij Ussukdjuanajuk
en de zijnen op bezoek geweest. Ussukdjuanajuk vertelde een verhaal. Toen hij te Matjok was, zo zei
hij, had hij op een nacht een vrouw gezien die hij
niet herkend had; en later in die nacht had hij het
gevoel gehad dat hij in een droomtoestand verkeerde en van de aarde werd opgeheven. En degenen die
te Kitingujaark te slapen lagen waren zichtbaar
geworden. Hij zei dat dit volgens de gebruiken van
de shamanen een bepaalde betekenis heeft (80). Hij
was, zo vertelde hij, via het luchtgat in het gewelf in zijn sneeuwhut teruggekeerd.
31 oktober. Vandaag was het koud. Ik heb samen
met Kattalugark en Ussukdjuanajuk een kamp opgeslagen te Isortok. Olrongajok en de zijnen
zijn huns weegs gegaan. Kajordjuk is met hen
meegegaan.
1 november. Ussukdjuanajuk heeft vandaag kariboes
geschoten. Kattalugark en ik hebben ons kamp opgeslagen te Kringorslerk.

2 november. Zondag vandaag. We zijn teruggegaan naar ons kamp te Isortok.
3 november. Vandaag zijn we naar Alianartolik vertrokken. We hebben sporen gezien van één kariboe.
We kwamen maar heel langzaam vooruit omdat we allebei metalen strips onder de glijders van onze
sleden hadden (81). Arnaroserk menstrueert; dat
is de eerste keer sedert de geboorte van Aitjaurtongiavik.
4 november. De maan is in haar laatste kwartier.
Vandaag was het mistig. Te Kakiwaktorvik hebben
we overnacht.
5 november. Mijn vrouw heeft opgehouden te menstrueren. Vandaag ben ik thuisgekomen. Kattalugark
niet-, die heeft zijn kamp te Kitingujaark.
71. 6 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. Kattalugark is ook in het kamp gebleven. Pitjorluk is
nu beter.
7 november. Vandaag is Kattalugark thuis aangekomen. Pauguatsiark ook. Mooi weer. Ik heb ibjo (82)
gekregen van Tullorealik. Irkalugark is een voedselbergplaats gaan leeghalen te Kuurgmuggiark. Men
zegt dat Ussukdjuanajuk midden in de nacht is thuisgekomen; hij had zich in de weg vergist.
8 november. Vandaag heb ik de glijders van mijn
slee van ibjo voorzien. Mooi weer. Ik heb ze allebei afgekregen, maar ik ben niet klaar gekomen
met het polijsten van de ibjo.
9 november. Olrongajok heeft de glijders van zijn
slee gepolijst. Vandaag, zondag, ben ik thuisgebleven. Sommigen zijn gaan vissen te Inerdjuark.
10 november. Vandaag heeft Pangninnuark de glijders van zijn slee voorzien van ibjo. Olrongajok
heeft zijn kamp opgebroken en is vertrokken.
11 november. Het is nieuwe maan. Vandaag ben ik
wat bezittingen gaan ophalen die ik had achterge-
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laten. Het was mooi weer· Pangninnuark is wat
bezittingen vooruit gaan brengen.
12 november 1958. Vandaag heeft Pangninnuark zijn
kamp opgebroken en is vertrokken. Irkalugark
heeft wat bezittingen vooruit gebracht. Ikzelf
ben thuisgebleven.
13 november. Vandaag ben ik samen met Ikualaark
naar Kugaardjuk gegaan. Het was mooi weer.
14 november. Vandaag ben ik terug thuisgekomen.
Pater Van de Velde is naar de blanken gegaan.
15 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ukuaraardjuk was in zijn schik toen hij thee gezien
had. Maar toen hij hoorde dat die gekocht was van
het tegoed van zijn ijsberehuid was hij helemaal
niet zo blij, zo vertelde men.
16 november. Vandaag, zondag, ben ik thuisgebleven. Ukuaraardjuk is vertrokken. En Savik heeft
zijn kamp opgebroken en is ook vertrokken. Ussulik
heeft de glijders van zijn slee van ibjo voorzien
en Tartotortok heeft de ibjo van de glijders van
zijn slee gepolijst.
17 november. De maan is in haar laatste kwartier.
Het was maandag vandaag. Ik ben thuisgebleven.
Tartotortok en Pangninnuark hebben hun kamp opgebroken en zijn vertrokken. Er was stuifsneeuw,
maar niet al te erg. Tarreorak is naar Kugaardjuk
vertrokken.
18 november. Vandaag ben ik vertrokken om een
voedselbergplaats in het binnenland te gaan loeghalon. Het was helemaal niet glad.
19 november. Vandaag is het heel helder weer geweest. Ik ben maar heel langzaam vooruit gekomen.
Het was koud·
20 november. Vandaag is de sneeuw erger gaan stuiven. We hebben sporen van kariboes gezien. Ik heb
de voedselbergplaats opengebroken en leeggehaald.

21 november. Vandaag is er stuifsneeuw geweest,
maar niet al te erg. We zijn aan de thuisreis
begonnen.
22 november. Vandaag stormde het maar tegen de avond klaarde het op.
23 november. Vandaag was het zondag. Mooi weer.
We zijn thuisgekomen.
24 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. Komalik, Aupilaardjuk en Kaangunark zijn thuisgekomen.
Udlaktoor heeft geen tabak meer. Ze begint er uit
te zien als een zieke. Ze heeft toch z'n zin om
te roken. Heus waar, ik lieg niet. Ze ziet er heel
bedrukt uit en ze lacht helemaal niet meer. En men
zegt dat ze niets anders doet dan slapen.
73. 25 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. 's A1vonds heb ik haar (Udlaktoor) een bezoek gebracht.
Ze zag er werkelijk heel neerslachtig uit. Ik
denk dat ze ziek is. Ze keek zelfs niet op of om.
26 november. Het is volle maan. Ik heb mijn kamp
opgebroken en ben vertrokken. Vanmorgen, toen wij
op het punt stonden om te vertrekken, kwam Udlaktoor naar buiten en liep al lachend op ons toe.
Ze zei dat ze wat sigarettepeukjes van Irkalugark
wilde krijgen. Ze wilde dat ik hem dat zou vertellen.
27 november. Vandaag ben ik een zeehond uit een
herplaats te Isortok gaan halen. Tullugarnerk en
zijn gezin hebben hun kamp opgebroken en zijn vertrokken. Er lagen oude knipsels een eindje verwijderd van de sledesporen. Ik denk dat zij een oud
gebruik hebben nagevolgd (83). Dat vermoed ik.
Udlaktoor vertelde dat Ukuaraardjuk verschillende
keren gezegd heeft dat Kaggotark zich niet gemakkelijk onverhoeds door een onzichtbare macht te
pakken zal laten nemen. "Hij (Kaggotark) heeft
nochtans geen shamanistische neigingen en draagt
geen amuletten. Maar moest het iemand anders zijn
die net als hij zo vaak en zo gemakkelijk ziek is,
dan
Hij moet daarom heel waarschijnlijk
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over еп beschermgeest beschikken" (84). En toen
zij (Udlaktoor) 's avonds op bezoek kwam vroeg ze
of er in onze oude sneeuwhut een hond achtergela
ten was (85). Zij dacht aan een geest, daar is
niet de minste twijfel aan.
28 november 1958. Vandaag was het niet koud. Ik
ben te Tasserdjuark, bij de blanken, aangekomen.
Ik heb Kajordjuk, Kakiojark, Ussuksungark, Pangninnuark en Nagliksak gezien. Ze zeiden niets. Ik
heb Kamingoark gezien on hij vertelde dat de baas
wil vertrekken. "Ga hem opzoeken", zei hij. Ik ben
de gebouwen binnen gegaan. Ik heb pater Lessard
toen gezien. Hij wilde met mij meegaan, maar om
dat er naar men zei niets dan stenen op de weg
lagen ben ik niet met hem meegegaan, "t Is toch
jammer, want in gedachten had ik er al in toege
stemd.
29 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. Er was
stuifsneeuw. Ik woon nu in een hut van ijsblokken.
Mijn hut is erg klein. Mijn vrouw is in een mis
troostige stemming omdat de hut veel te klein is.
Komalik is naar Matjok vertrokken.
30 november. Komalik is naar Matjok vertrokken.
Hij is mijn sanerak (86) gaan ophalen; die heeft
pijn in zijn handen en enkels. Vandaag zondag.
Mooi weer. Ik ben thuisgebleven. Zij (Kakortangoark + gezin) hebben hun kamp verplaatst.
CAHIER

IV

1 december. Ik heb mijn kamp opgebroken en ben ver
trokken naar Kugaardjuk. We hebben vannacht niet ge
slapen. Er was stuifsneeuw, maar niet al te erg.
We kregen er slaap van. In gedachten was het als
of we naar huis toe gingen.
2 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik heb
aan een lantaarn gewerkt maar ik heb die niet kun
nen herstellen.
3 december. Vandaag ben ik wat bezittingen, die
ik had achtergelaten, gaan ophalen. Het was mooi

weer.
4 december. De maan is in haar laatste kwartier.
Vandaag is de maan van november in haar laatste
kwartier. Ik ben thuisgebleven. Mijn vrouw begint te menstrueren.
5 december. Vandaag ben ik naar Tasserdjuark gegaan.
Ik heb geen brandstof kunnen vinden. Er was stuifsneeuw te Tasserdjuark.
6 december. Mooi weer vandaag. Ik heb verschillendo kuren horen vertellen dat men een hekel aan ons
heeft. Het is alsof men ons in armoede wil zien
leven. Het is erg vervelend. En waarom dan toch
dragen ze ons zulk een haat toe? Angutingoark is
werkelijk een moeilijk mens om mee om te gaan; ze
is een en al tong (87).
7 december. Vandaag zondag. We zijn thuisgebleven.
We hebben nu electriclteit. We hebben horen vertellen dat het dochtertje van Ussukdjuanajuk te Matjok overleden is.
8 december. Vandaag feestdag van Maria. Mooi weer.
Ik heb gewerkt aan de electriciteitsmasten. Mijn
lamp ging niet aan. Inunajuk en Krilunerk zijn
aangekomen om wat zaken te verhandelen. Katta76. lugark ook.
9 december. Mooi weer vandaag. Het was niet koud.
Ussulik is aangekomen. Hij is aan het verhuizen.
Tullorealik en Kablalik, zo vertelde hij, hebben
hun kamp verplaatst naar de omgeving van Kiniktok en Komalik en Kattalugark hebben hun kamp verplaatst naar Tikerardjuaraardjuk. Het schijnt dat
afgelopen zomer iemand binnenin mijn huisje een
geluid gehoord heeft. Het was alsof er geklopt
werd. Men zegt dat Pujatark het gehoord heeft. Het
kleine kindje van Pangninnuark was op dat moment
erg ziek. Toen het kort daarop beter begon te worden had men gedacht dat het een geest was (88).
Omdat we maar zwak zijn hebben we soms gedachten
die met het (ware) geloof helemaal niets te maken
hebben.
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10 december 1958. Vandaag is het nieuwe maan. Kablalik en Tullorealik en hun gezinnen zijn aangekomen. Ukuaraardjuk en Savik zijn thuisgekomen, even. als Olrongajok en Tullugarnerk. 's Avonds ben ik bij
Kimalerk en haar gezin op bezoek geweest. Kimalerk
was aan het naaien. Zij was franjes aan het maken
voor haar atigi. Angutin^oark was kariboeschoenon
aan het maken. Kimalerk is sneller ondanks dat zij
een oude vrouw is. Mijn vrouw is bezig een atigi
te maken, een atigi voor mij. Het is bijna middernacht. Mijn dochters slapen nu. Vandaag was het
koud, maar niet al te erg.
11 december. Vandaag was er stuifsneeuw, maar niet
al te erg. Irkalugark is vertrokken, 's Avonds heb
ik Tullorealik en zijn gezin een bezoek gebracht.
Het gewelf van hun sneeuwhut was gedeeltelijk naar
binnen in elkaar gezakt. Hij vertelde dat Kimalerk
steeds maar bleef doorzeuren over het feit dat ze
een onbeschadigde kroes wilde hebben om uit te
drinken en dat Angutingoark, haar schoondochter,
daar opmerkingen over gemaakt had (89). Kimalerk
was toen weggegaan en was de gehele dag niet
thuisgekomen, maar bij haar dochter gebleven.
12 december. Vandaag was het koud. Ik heb sneeuwblokken tegen de wanden van mijn houten huisje
aangebracht (90). Angutingoark is bij ons iwalu
(91) komen halen, in ruil voor zeep.
. 13 december. Zaterdag vandaag. Pangninnuark is
thuisgekomen. Hij had één vos gevangen, 's Avonds
ben ik op bezoek geweest bij Udlaktoor. Ze was
een zakmes aan het zoeken. Ze lachte helemaal
niet. Ukuaraardjuk was elders op bezoek.
14 december. Vandaag zondag. Ussulik is op bezoek geweest, en Tullorealik en Ukuaraardjuk en
Udlaktoor ook. Udlaktoor zei geen woord. Toen ze
wegging zei ze "aaa...aaa..", iets anders wist ze
niet uit te brengen. Ussulik en zijn schoonzoon
Tarreorak worden bij elk hoogtij door water omsingeld. Ze kunnen dan niet meer in of uit hun
sneeuwhut.

15 december. Vandaag was het koud. Er was geen
wolkje aan de lucht. Padlak Is aangekomen om wat
zaken te verhandelen. Ik heb de beschermende sneeuwlaag rond mijn houten huisje afgemaakt. Vanmorgen
voelde ik mij verkouden, maar gedurende de dag ben
ik mij wat beter gaan voelen. Ik heb het kruis hersteld.
16 december. Vandaag was het mooi weer. Kablalik
en Pauguatsiark zijn vertrokken; ze zijn naar hun
vossevallen gaan kijken. Iviok, Padlak, Miluguktok,
en Komalik zijn aangekomen. Ze vertelden dat Krllunerk en Kattalugark gisteren vertrokken zijn. Vandaag heb ik mijn sneeuwmes, dat ik gebroken had,
hersteld.
17 december. Mooi weer vandaag. De maan is in haar
eerste kwartier. Savik en ik zijn vissen gaan halen
te Kuguaardjuk. We hebben daar overnacht. We hebben sporen gevonden van een veelvraat. De oude
sneeuwhut was heel koud en in onze primus zat nog
maar heel weinig brandstof.
18 december. Vandaag was het mooi weer. Er hing
een door de koude gevormde damp. We zijn aan de
thuisreis begonnen. Laat in de avond zijn we thuisgekomen. Er was niemand om een deel van de thuisgebrachte lading vis in ontvangst te nemen. In vergelijking met vroeger beginnen de mensen gieriger
te worden om vis te verdelen (92).
19 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ikotisluk is aangekomen om wat zaken te verhandelen.
Inunajuk, Ivilinnuark, Miluguktok en Kakiojark zijn
aangekomen. Ze zijn aan het verhuizen. Ik ben bij
Ukuaraardjuk op bezoek geweest. Hij vertelde dat
hij te Matjok bij Inunajuk op bezoek geweest was
en dat Tuituark neerslachtig was geweest vanwege
de thee. Ze had gezegd dat mensen die geen thee
hebben gemakkelijk beschaamdheid veroorzaken (93).
Toen hij z'n thee opgedronken had was hij weer
vlug naar buiten gegaan. Ukuaraardjuk zei, dat als
zij bij hem op bezoek komt hij ook een stuurs gezicht zal zetten. We hebben hartelijk gelachen.
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20 december 1958. Vandaag zaterdag. Ussukdjuanajuk
en Pisusuittok zijn aangekomen. Ze zijn aan het verhuizen. Ik heb aan mijn slee gewerkt maar ben er
niet mee klaar gekomen. Ik word nog erg gauw moe.
21 december. Vandaag was het zondag. De missiepost
was stampvol. Er was werkelijk geen plekje om te
knielen. Het is mooi weer geweest vandaag.
22 december. Vandaag stormde het. 's Avonds klaarde het op. Ik ben verkouden; dat is vermoeiend.
De generator is weggebracht. Ussukdjuanajuk en 01rongajok hebben die op een slee meegenomen. Pater
Van de Velde en Irkalugark zaten samen op één slee.
23 december. Mooi weer vandaag. Komalik, Krilunerk,
Krittark, Iviok, Kakortangoark, Padlak en Utaraardjuk zijn aangekomen. Zij vertelden dat Nannuark
van zijn bedplatform gevallen was en bovenop een
kist terecht gekomen was en dat hij zich nogal bezeerd had aan z'n ribben. Hoewel hij vastbesloten
was om te komen meefeesten, was hij niet meegekomen omdat hij zich te erg bezeerd had.
24 december. Mooi weer vandaag. We hebben de kadgek (94) gebouwd. Ussugiktark, Tugaluark en Tarreorak zijn de generator gaan halen. Ze vertelden
dat de slee waarop de generator stond te Adliaroserk door het ijs was gezakt en dat Ussukdjuanajuk en Olrongajok te water waren geraakt. Dat
kwam omdat het water daar tot boven het ijs gestegen was en opnieuw bevroren was(95). We hebben de
nachtwake gehouden; daarna hebben we ons goed vermaakt. Vannacht is de tent waarin de generator
stond door een petroleumlamp in brand geraakt.
25 december. Het is volle maan. Het is mooi weer
geweest vandaag. We hebben schietwedstrijden gehouden. Savik, Kattalugark, Aliksalik en Ussuksungark hebben raak geschoten.
26 december. Vandaag was het mooi weer. We hebben
hardloopwedstrijden gehouden en wedstrijden met
de hondenslee. Krilunerk en ik zijn samen eerste
geworden. Omdat mijn honden steeds op huis wilden

aanstevenen ben ik op de terugweg slechts tweede
geworden.
27 december. Mooi weer vandaag. Ik heb zeehondeolie uit een bergplaats te Kangersluk gehaald.
Het was niet koud. 's Avonds ben ik bij Padlak op
bezoek geweest en laat in de nacht ben ik naar
huis teruggekeerd. Nu, torwi.jl ik bezig ben met
hot makon van deze aantekeningen, komt Ukuaraardjuk
nog op bezoek, Vandaag was het zaterdag.
28 december. Zondag vandaag. Het was kouder, maar
toch heel mooi weer. Krilunerk is aangekomen. We
hebben met de trom gedanst. Sommigen hebben voor
het eerst gedanst. Pangninnuark heeft voor het
eerst gedanst. Hij draagt de naam van wijlen Kakortok en werd begeleid met diens lied (96). Pauguatsiark, Situjark genaamd, werd begeleid met
diens lied. En Kakiojark werd begeleid met een
heel oud lied, met het lied van Krilunerk; en Savik,
Anaittok genaamd, werd begeleid met diens lied.
Kajordjuk, Issarataitok genaamd, werd begeleid met
diens lied. Ukuaraardjuk deed het waarschijnlijk
niet helemaal goed. Als ik hem vaker zou hebben
zien dansen dan zou ik niet twijfelen; maar ik heb
hem niet vaak zien dansen, vandaar mijn twijfel.
Ussukdjuanajuk heeft gedanst op het lied van Situjark.
29 december. Vandaag ben ik naar de blanken gegaan.
Ik heb naar brandstof gezocht, maar niets gevonden.
Ukuaraardjuk is ook naar de blanken gegaan. Bovenop het ijs van de rivier van Adliaroserk stond
water en er lagen veel stenen.
30 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik begin opnieuw verkouden te worden. Dat is vermoeiend.
Ukuaraardjuk en Pangninnuark zijn op bezoek gekomen. Pangninnuark komt vaak rondkijken en rondneuzen (97), zelfs het droogrek onderzoekt hij. Hij
doet dan alsof hij niets zoekt, maar ondertussen
geeft hij zijn ogen goed de kost.
31 december. Vandaag ben ik niet naar buiten gegaan. Ik heb zelfs de omgeving niet gezien. Ik
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ben verkouden en ik heb last van mijn hart, maar
gelukkig niet al te erg. Rond half één ben ik naar
buiten gegaan. Het was bewolkt. Pangninnuark is
naar de blanken gegaan. Utaraardjuark en Pisusuitok zijn terug naar hun kamp vertrokken.
1 januari 1959. Mooi weer vandaag ; het was niet
koud. Het is het feest van de Naamgeving. De kalender begint. De generator is begonnen te draaien
en de lampen zijn aangegaan. Ik ben bij Kimalerk
en haar gezin op bezoek geweestj ik heb er thee
gedronken. Kimalerk vertelde dat ze gedroomd had
van een hond die de kleur had van een wolf en die
geen staart had. Naar haar zeggen behoorde die
hond ofwel aan Ussukdjuanajuk en de zijnen toe,
ofwel aan het gezin van Padlak. Ze dent dat het
ergens op duidt, n.l. op een geest (98); hoewel
ze dat niet gezegd heeft twijfel ik daar niet aan.
2 januari. Het was niet koud vandaag, maar er
was wel stuifsneeuw. Ik heb heel lang geslapen.
Ik heb geen bezoeken afgelegd. Ik was nog moe,
maar ik voelde me toch al wat beter. Ussugiktark
is op bezoek gekomen. Hij vertelde dat Pangninnuark de gewoonte heeft om steeds maar rond te
neuzen en dat hij hem zou willen schrijven: "Laat
Angijok (99) ophouden met rondneuzend", want elke keer als hij op bezoek komt kijkt hij zoekend
rond. Hij (Ussugiktark) liegt niet. Hij (Pangninnuark) heeft de neiging om zelfs het droogrek
aan een onderzoek te onderwerpen. Pangninnuark
zou een goede politieagent zijn, want het speuren
zit hem in het bloed. Hij heeft zelfs de gewoonte
om het achtereinde van het bedplatform te onderzoeken. Hij gedraagt zich dan alsof hij nergens
naar op zoek is en alsof hij nergens aan denkt.
3 januari. Mooi weer vandaag; het was niet koud.
Maniktok en Tikerk zijn aangekomen. Ze zijn geneesmiddelen komen halen voor Awataut, de aangenomen dochter van Kakortangoark. Ze vertelden dat
Kakortangoark gezegd heeft dat hij het liefst dáár
woont waar er geen geesten zijn (100). Hij heeft
gezegd dat Kugaardjuk een plaats is waar men steeds
ziek wordt (101). Vandaag ben ik Kimalerk en de

haren gaan bezoeken. Pujatark was bezig de haren
van het vel van een kariboepoot af te schrapen en
Aivikuluk was bezig een stuk bont aan haar sokken
te zetten, 's Avonds ben ik bij Tullorealik en
z'n gezin op bezoek gegaan. Tullorealik was bezig
een gewei te zagen om er een sneeuwtester (102)
uit te maken. Ik heb thee gedronken. Ussukdjuanajuk, Nagliksak en Tulllmark zijn naar de blanken
gegaan. Het schijnt dat Ussukdjuanajuk's sledehonden hun treklijnen hebben opgevreten. Ze waren bijna helemaal opgevreten, zo vertelde men.
Ivilinnuark, Miluguktok, Utjukpautit en Okpik zijn
vertrokken. Ivilinnuark en Miluguktok hebben hen
op hun slee mee naar Akkudlerk genomen, naar het
gezin van Padlak en van Pisusuittok. In de loop
van de avond heb ik aantekeningen gemaakt. Het is
nu één uur 's nachts.
CAHIER

V

4 januari. Zondag vandaag. Anaidjak is op bezoek gekomen, tegelijk met Tuituark en Udlaktoor.
Mijn huisje was erg donker en ze moesten hartelijk
lachen. Udlaktoor vertelde dat ze bij Anaidjak
naar de ingang van de windtunnel en van het portaal had moeten zoeken; ze had niet geweten dat
de oude kadgek niet voorzien was van een gewone
ingang en dat er voor de ingang een oude, versleten deken gehangen was. Toen ze eenmaal binnengeraakt was, zo vertelde ze, was Anaidjak er niet
en Tullorealik had tegen haar geglimlacht. Ze moesten er hartelijk om lachen dat Anaidjak hier op
bezoek was. Mijn houten huisje was n.l. erg donkœ.
5 januari. Mooi weer vandaag. We zijn naar Tasserdjuark gegaan. Tartotortok ook; hij zei dat hij
ging proberen brandstof te vinden. Irkalugark en
Nagliksak zijn naar Itigo gegaan (103); ze zijn
vertrokken. Arnasleark is (uit het ziekenhuis)
thuisgekomen. Ussukdjuanajuk en Tugaluark zijn
ook naar Tasserdjuark gegaan. Er wordt verteld
dat Ukuaraardjuk Kannerkoktoor (104) brandstof
van Ussukdjuanajuk heeft gestolen (105).
6 januari» Vandaag Drie Koningen. Tullugarnerk is
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voor het eerst sedert lange tijd weer op bezoek
geweest. Het was zijn eerste bezoek sedert ik een
houten huisje bezit. We hebben dia's gekeken (op
de missiepost). Miluguktok, Kakiojark, Kajordjuk
en Ivilinnuark, die aangekomen waren, vertelden
dat ze hun sneeuwhutten hebben tussen Nuvuksliit
en Toongartoor. Ze vertelden dat hun honden verschillende keren ademgaten geroken hadden en dat
Miluguktok zijn slee gebroken had en dat Utjunajuk
ziek was.
7 januari 1959. Vandaag stormde het bijna, maar
klaarde het toch op. Ik had mij voorgenomen vis te
gaan halen, maar ik ben niet vertrokken omdat ik
namelijk dacht dat het zou gaan stormen. Men heeft
verteld dat Pangninnuark's vrouw gezegd heeft dat
pater Van de Velde mij opdracht gegeven heeft een
beeldje te maken van een ijsbeer en van een mens
(106). Hij zou dat gezegd hebben.
89. 8 januari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Kakortangoark is aangekomen om inkopen te doen. Hij is blijven overnachten. Omdat hij maar drie honden bij
zich had zag hij er tegenop om met tegenwind te
reizen.
9 januari. Vandaag was het nieuwe maan. Krittark,
Krilunerk en Tungilik zijn aangekomen. Ze komen
inkopen doen. Ik ben bij Ukuaraardjuk en zijn gezin op bezoek geweest. Zijn vrouw zag er helemaal
niet tevreden uit. Ze vertelde over haar ziektes.
Zij (Ukuaraardjuk c.s.) hebben met het gezin van
Aupilaardjuk een dubbele sneeuwhut met gezamelijke
ingang (107). Die (Aupilaardjuk c.s.) hadden heel
veel plezier. Aivikuluk was er op bezoek en Aliksalik, Aupilaardjuk en Aivikuluk hadden dolle pret
van het lachen. Maar zij, Udlaktoor, had geen plezier.
10 januari. Vandaag ben ik via Tasserdjuark naar
Kunguaardjuk gegaan om vis te halen. Reizend via
Kuurg ben ik laat in de nacht naar huis gekomen.
90. 11 januari. Vandaag zondag. Krittark, Krilunerk,
Komalik, Tikerk, Kattalugark. Maniktok, Savik,

Arnasleark en Padlak zijn aangekomen om deel te
nemen aan de zondagsmis. Iviok is niet aangekomen
hoewel die wel vertrokken was. Men zei dat hij
zich waarschijnlijk in de weg vergist heeft. Tokannerk is ook aangekomen.
12 januari. Vandaag mooi weer. Ik ben vertrokken naar Nuvuksliit, naar Padlak en Pisusuittok.
Maar zij waren er niet. Er waren alleen maar
vrouwen (in het kamp). Itingoark, Issumatark en
Utjunajuk waren achtergebleven. Ik heb bij Itingoark en de haren overiacht.
13 januari. Vandaag zijn Komalik, Krilunerk, Kattalugark en Savik aangekomen. Ik heb me gereed gemaakt en ben met hen meegegaan. Te Pudlat hebben
we ons kamp opgeslagen en overnacht. Ik heb twee
zeehonden buitgemaakt; een ervan was een heel groot
volwassen mannetje, de andere was een kleine.
14 januari. Vandaag hebben we ons kamp opgeslagen
te Ikkerasaark. We hebben Ikotisluk en Krittark
onderweg ontmoet. Ze gingen zeehonden jagen aan
de ademgaten. Ze vertelden dat er te Omanark geen
zeehonden waren.
1.5 januari. Vandaag hebben we zeehonden gejaagd
aan de ademgaten. Savik heeft een zeehond gevangen, een zwanger vrouwtje. Tegen de avond zijn
we naar ons kamp teruggekeerd. Krittark vertelde
dat hij verleden herfst, toen hij op ijsberejacht
was, ergens zijn kamp had opgeslagen en dat hij
verschillende keren nachtmerries had gehad. Hoewel hij gebeden had, was er geen verandering in
gekomen. Hij vertelde dat hij op een gegeven moment gezegd had: "Maar verdorie nog aan toe, wie
is dat dan toch die zich zo vlakbij mij ophoudt?"
Hij vertelde dat de nachtmerries toen waren opgehouden (108). Hij vertelde ook dat zijn vader,
Nannuark, hem steeds met magische zangen achtervolgt. Hij herhaalde dat zelfs nog een keer:
"Mijn vader achtervolgt mij een beetje met magische zangen (109); hoewel dat doorgaans geluk
brengt bij het buitmaken van wild, wordt men er
tegelijkertijd heel gemakkelijk door aan ziekten
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blootgesteld" (110). Hij is al dikwijls met mij
mee geweest en ik moet zeggen dat hij nu een sterkere neiging tot bidden heeft (dan voorheen).
16 januari 1959. Vandaag hebben we zeehonden gejaagd aan de ademgaten. Het stormde. Ikotisluk
heeft een jonge baardrob gedood en ik een zeehond.
Kablalik en Pauguatsiark zijn aangekomen. Krittark
wil de baas spelen over mijn zaken. Maar hij is mijn
baas niet. Ik ben er stellig van overtuigd dat hij
ook een aandeel in mijn jachtbuit wil hebben. Ik heb
hem echter niets gegeven omdat ik geen hondevoedsel
heb (111). Het lijkt erop dat hij daarom een beetje boos op mij is. Dat laat me echter onverschillig17 januari. Vandaag hebben we zeehonden gejaagd
aan de ademgaten, maar niemand1 heeft er een buitgemaakt. Ik heb weliswaar met de harpoen toegestoten en Savik ook (maar we hebben gemist). Krittark wilde kennelijk heel erg graag zelf een zeehond buitmaken want hij heeft de gehele dag door
zonder oponthoud de wacht gehouden bij een ademgat.
18 januari. Vandaag, zondag, hebben we aan de ademgaten gejaagd. Kattalugark heeft een zeehond gedood.
Hij is de enige die een zeehond gehad heeft. Het
stormde, maar het was niet erg koud.
. 19 januari. Vandaag zijn we naar huis vertrokken.
Te Kangerk heb ik overnacht, samen met Kablalik
en Pauguatsiark. Komalik en Krilunerk hadden vlakbij ons ook een sneeuwhut opgetrokken. Onze sneeuwhut was uiterst klein, maar wel zeer warm. Het (gewelf) droop erg.
20 januari. Vandaag ben ik, evenals Pauguatsiark
en Kablalik, te Kugaardjuk aangekomen. Er lag losse sneeuw, maar toch ging het wel. Ik heb onderweg een groot olievat achtergelaten; Kablalik ook.
Komalik had kennelijk zo veel haast om thuis te
komen dat hij onderweg zelfs niet stopte, terwijl
wij wel halt gehouden hebben om thee te drinken.

21 januari. Vandaag zijn Pangninnuark en Tullimark thuisgekomen. Ze waren vis gaan halen. Het
schiet me te binnen dat Kablalik en ik samen in
één sneeuwhut overnacht hebben. Kablalik had veel
luizen en ik veel pinwormen.
22 januari. Vandaag zijn Padlak, Ivilinnuark en
Miluguktok vertrokken. Padlak is op weg naar huis
tiogimn en Miluguktok en Ivilinnuark zijn vertrokken naar Areark, naar de blanken (112). Men beweert dat Ivilinnuark vaak steelt. Er is vandaag
heel wat over en weer geloop geweest van bezoekers.
Men vertelde dat Ivilinnuark verleden zomer over
wijlen Kangitork gezegd had: " Wel, hij heeft degene die hij met alle geweld als vrouw wilde hebben tot vrouw gehad (113)". Men zei dat Ivilinnuark een shamaan is. Iksiwalitark was zijn vader
(114).
23 januari. Vandaag was het geen al te mooi weer;
er was nochtans geen wolkje aan de lucht. Iviok
en Ikotisluk zijn aangekomen; ze komen inkopen
doen. Er schiet me nu net iets te binnen. Op een
avond hadden we ons kamp opgeslagen. Pauguatsiark
stond op de vloer (van de sneeuwhut) en was aan
het eten. We hadden de deuropening nog niet afgesloten. De lamp wierp via de ingang van de sneeuwhut schaduwen (naar buiten). Ik dacht (buiten) iets
te zien, maar zei niets. Maar Kablalik zei: "Verdorie, men zou zeggen dat er daar(buiten) iemand
is". Ikotisluk zei ook: "ík denk ook dat er daar
iemand is". Kablalik zei toen: "ik zag zojuist mijn
leverpartner". Ik ben het die hij als leverpartner
heeft. Ikzelf zei echter niets, hoewel ik dacht
iets gezien te hebben. Ikzelf was er echter van
overtuigd dat het een schaduw was, maar zij dachten ongetwijfeld dat het een geest was (115). Maar
het was geen geest, daar ben ik volstrekt zeker
van.
24 januari. Vandaag was het volle maan. Kakortangoark is vandaag aangekomen. Hij had noch tabak,
noch aanstekerbenzine. Hij kwam binnen juist op
het moment dat onze voorraad thee op was en we
bezig waren aan onze laatste mok thee. In de duis-
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ternis is hij terug naar huis gegaan.
25 januari 1959. Zondag vandaag, Krittark, Iviok,
Savik, Komalik, Kattalugark en Tikerk zijn aangekomen. Ze vertelden dat Krilunerk vandaag een
sneeuwhut voor Mangak gebouwd heeft. Tokannerk
en Tikerk hebben ruzie gemaakt. Tikerk dacht dat
Tokannerk haar wilde aanvallen. Ze zei dat ze
96. dacht dat zij (Tokannerk) met haar op de vuist
wilde gaan. Ze hebben ruzie gemaakt omdat Tokannerk voortdurend steelt.
26 januari. Vandaag ben ik naar Tasserdjuark gegaan, naar de blanken. Van Niptanaatsiark heb ik
een beetje thee in een flesje gekregen. Op de terugweg heb ik brandhout op mijn slee meegenomen.
Op de grote helling heb ik mijn slee gebroken. Ik
ben tegen een hindernis gebotst. Wegens de losse
sneeuw ben ik in botsing gekomen. Ik raakte bijna
helemaal buiten adem (door de botsing). Niet lang
echter. Maar het was wel een erg benauwend moment.
27 januari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik heb
mijn slee, d.w.z. de langste die ik heb, van ibjo
voorzien. Komalik, Padlak en Arnasleark zijn aangekomen. Pauguatsiark en Tugaluark zijn vanmorgen thuisgekomen. Ze waren vis gaan halen. Irkalugark en Pangninnuark zijn zeehonden gaan halen.
Olrongajok en de zijnen zijn vandaag ook thuisgekomen.
97. 28 januari. Vandaag heb ik petroleum gezocht. De
kan waarin twee gallons gaan was vol. Krittark
en Komalik hebben ook petroleum gezocht. Omdat ik
maar tergend langzaam vooruit kwam ben ik 's avonds
pas thuisgekomen.
29 januari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik heb
een speelgoedvliegtuigje gemaakt. Krilunerk is aangekomen. Padlak is door zijn slee omver gereden
(116).
30 januari. Vandaag ben ik vis gaan halen. Aupilaardjuk en Kaangunark zijn ook vis gaan halen. We hadden geen thee (bij ons). Mijn vissen waren gedeel128

telijk opgevreten door een veelvraat; ze waren
echter niet allemaal op. Mijn klem had de veelvraat
losgelaten; wat spijtig toch (117). De tong van
mijn klem was afgebroken.
31 januari. Vandaag zijn we thuisgekomen toen
het al donker was. Ik was onderweg bij mensen ge
stopt. Aupilaardjuk en Kaangunark waren niet ge
stopt. Op de terugweg naar huis haalde ik ze in.
Komalik en Kattalugark zijn vertrokken.
9H. 1 L'obruari. Vandaag /.ondag. Een blanke die hier
was heeft samen met ons de H. Mis bijgewoond. We
hadden geen thee meer en we hadden er toch zo'η
trek In. Sommige mensen hebben nog wel thee; die
moeten wel heel erg tevreden zijn. Omdat ik geen
thee meer had ben ik op bezoek gegaan bij Irkalugark en z'n gezin. Ik heb geen thee gedronken hoe
wel ze wel thee hadden (118). Men zegt dat sommi
gen thee van hem gekregen hebben. Ik ben daarna
bij Kimalerk en haar gezin op bezoek gegaan. Ik
heb daar thee gedronken die gezet was van bladeren
die al verschillende keren gekookt waren. Ik heb
horen vertellen dat er mensen zijn die verschil
lende keren thee bij hen hebben gekregen. Hoewel
ze aan het eten waren heb ik niet meegegeten (119).
Tuituark is op bezoek geweest. Ze vertelde dat
Angutingoark haar opzij geduwd had; toen zij (Tui
tuark) naar buiten ging had zij (Angutingoark)
haar met de deufc opzij geduwd. Angutingoark heeft
de gewoonte de mensen steeds opzij te duwen,
zelfs mensen die aan het bidden zijn en ook kin
deren. En waar het mijzelf betreft, zij duwt mij
meer dan gelijk wie ook maar. Mijn vrouw begint
te menstrueren, Vandaag heeft Angutingoark op de
missiepost bij het werk daar een helpster gehad,
zegt men. Het schijnt dat ze verteld heeft dat
ze zich bij pater Van de Velde niet helemaal op
haar gemak voelt (120). Anaidjak heeft dat verteld.
Verder zei ze dat Angutingoark slechts alleen wil
werken (op de missiepost). Dat zou ze zelf gezegd
hebben.
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99. 2 februari·1959. Vandaag maandag. De blanke en Pangnlnnuark zijn naar Tasserdjuark vertrokken. De Blanke ging terug naar de basis. Het is een radardeskundige. Irkalugark en pater Van de Velde zijn
naar de mensen die te Tikerardjuaraardjuk wonen
gegaan. Hij is Kiliutark gaan bezoeken. Hij heeft
haar de biecht afgenomen en haar het H. Oliesel
toegediend. Naar het schijnt was ze heel blij.
Toen hij haar ten afscheid de hand drukte had ze
die met beide handen vastgegrepen, zo vertelde
hij (Van de Velde).
3 februari. Vandaag was het koud. Ikotisluk en
Kakortangoark zijn aangekomen; ze komen inkopen
doen. Irkalugark en Ussulik zijn naar hun geweerval gaan kijken. Men zegt dat Kakiojark verteld
heeft over haar tweede man en hun eerstgeboren
kind. Ze heeft verteld dat ze zich ervan ontdaan
had terwijl haar man afwezig was. Ze zei dat men
(121) haar gedwongen had zich ervan te ontdoen
en dat ze het daarom gereed gemaakt had om te begraven; maar omdat het (kindje) zo huilde had ze
het weer opgenomen. Toen haar man thuiskwam had
die gezegd: "Kijk daar nu toch eens, zo'n arm
klein wichtje, en dan nog wel een jongetje
En ons dan verbieden dat kind groot te brengen..
..1" Ze vertelde dat hij toen naar buiten was ge100. gaan (122). Toen hij even later weer terug binnen.
kwam had hij gezegd: "Vooruit,laat het mij nog
eens een keer zien
Ach, kijk nu toch eens...
..En dan ons verbieden dat kind groot te brengen..
..." Ze vertelde dat ze het daarna opnieuw gereed
gemaakt had om het te begraven. (Terwijl ze daarmee bezig was) was Utjugunniark binnengekomen en
had gezegd: "Wij zouden het misschien kunnen aannemen". "Wel, neem het danJ" had ze (Kakiojark)
geantwoord, en ze was begonnen het (kindje) weer
te ontdooien. Utjugunniark was toen naar buiten
gegaan. Toen ze korte tijd later weer binnenkwam
had ze gezegd: "Het schijnt dat we op het punt
staan ons kamp op te breken en te vertrekken. Begraaf het maar, want anders zal het voor jou voortaan altijd een bron van verlegenheid zijn (123).
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Doe het maar gauwj" Ze vertelde dat ze het toen
te vriezen had gelegd. Het kleine wichtje had
nog heel, heel lang liggen schreien, zo vertelde
ze.
4 februari. Vandaag was het mooi weer. Ik heb
mijn goweerval verplaiitst. lïn Tnrtotortok henl'l.
y.ijn Kowuorval ()0ii vorplan ist. Olrongajok,
Tullugarnerk en Ussugiktark zijn vertrokken.
101. Irkalugark en Nagliksak zijn naar Itigo vertrokken. Ik heb een harpoenkop gemaakt voor mijn gewee rval.
5 februari. Vandaag ben ik naar Tasserdjuark gegaan,
naar de blanken. Midden in de nacht ben ik samen
met Tullimark en Kaangunark vertrokken. Ik heb de
radio (van de missiepost) mee naar huis gebracht.
Ik heb onderweg ibjo verloren want er lagen verdorie niets dan stenen op de weg. Tartotortok en
Aupilaardjuk zijn ook naar de blanken gegaan.
6 februari. Vandaag ben ik naar mijn geweerval
gaan kijken. Die had geen zeehond geschoten. Ik
heb haar verplaatst. Die van Tartotortok had ook
geen zeehond geschoten. Hij heeft allebei ζ 'η geweorvallon verplaatst. Arnasleark en Tokanork zijn
aungekomen.
7 februari. Nieuwe maan. Vandaag zaterdag. Er was
stuifsneeuw. Kakiojark is naar de blanken te Tas
serdjuark gegaan. Tuituark, die op bezoek kwam,
heeft het een en ander verteld. Tuituark vertelde
dat ze, toen ze bij Patingnitaitok op bezoek was,
bepaalde toespelingen had gemaakt aan het adres
van Angutingoark. Angutingoark (die daar ook op
102. bezoek was) had daar echter niet op gereageerd.
Tuituark was helemaal van streek geraakt van het
feit dat Angutingoark haar niet van repliek ge
diend had (124). Sommigen schijnen alleen maar bij
hun medemensen op bezoek te gaan om te kunnen rod
delen. Alleen daarom leggen ze bezoeken af. Ze
schijnen niets anders in gedachten te hebben dan
het zaaien van tweedracht.
8 februari. Vandaag, zondag, ben ik bij Anaidjak
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en haar gezin op bezoek geweest. Anaidjak zei heel
misprijzend: "Kugaardjuk kan dan een geschikte
plaats zijn om in de hemel te komen, wanneer je
er langere tijd woont, krijg je (in het wonen aldaar) steeds minder plezier (125). Niakrorluk is
vandaag voor het eerst sedert lange tijd weer op
bezoek geweest. De gehele winter heeft ze ons geen
bezoek gebracht. Najaga, mijn vrouw, werd door haar
weer op de korrel genomen. Zo zei ze: "Wijlen jullie moeder deugde nergens voor en Arnannuark en
jij zijn op dezelfde leest geschoeid, en om wille
van haar zullen jullie wel altijd zo blijvenj" Ze
zei ook: "Pater Van de Velde is verdomme weer eens
de grote vent komen uithangend (126) Hij vertelde
dat de moeder van Pitjorluk ook ziek was". Dat was
de eerste keer dat ik dat hoorde.
103. 9 februari 1959.Vandaag maandag. Het was erg koud.
Samen met Tartotortok ben ik naar mijn geweerval
gaan kijken. Die had geen zeehond geschoten. Pater
Lessard is aangekomen. Ussukdjuanajuk heeft hem op
zijn slee meegebracht. Hij (Savik) vertelde dat het
te Tikerardjuaraardjuk stormde. Savik was er op uit
gegaan om vis te gaan halen, maar vanwege de storm
was hij teruggekeerd.
10 februari. Het stormde vandaag. Ik heb een speelgoed-vliegtuigje gemaakt. Pater Lessard is hier
gebleven. Arnannuark is op bezoek geweest. Ze had
weer het een en ander te roddelen. Zo vertelde ze
dat Tuituark een lange jurk van Angutingoark gekregen had en dat Angutingoark gezegd had dat ze
gierig zou zijn indien het om iemand anders dan
haar (Tuituark) ging. "Als jij het niet zou zijn,
zou ik hem uitsluitend voor mijzelf behouden" (zou
ze gezegd hebben). Ik heb het goed begrepen. Ze
wilde daarmee het volgende zeggen: n.l. dat ze haar
man Pangninnuark aan niemand anders zou willen afstaan dan aan haar (127). 's Avonds ben ik op bezoek gegaan bij het gezin van Arnannuark. Miluguktok lag al in bed en was een beetje kwaad. "Arnannuark", zo zei hij, "laat dat nou toch, laat die
104. toch met rust" (128). Pangninnuark, Tullugarnerk,
Olrongajok en Ussugiktark zijn thuisgekomen. Ze
hadden aan de ademgaten gejaagd, maar geen zeehon-
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den buitgemaakt. Pangninnuark had bijna een veelvraat gevangen, maar het dier had zich uit de val
losgetrokken. Hoewel er zeehonden in de buurt van
de ademgaten gekomen waren, was er toch niemand
die er een had kunnen doden.
11 februari. Vandaag vastendag, aswoensdag. Pater Lessard is vlak voor zijn vertrek nog even
op bezoek geweest. Ik was hem daar erg dankbaar
voor. Samen met pater Van de Velde kwam hij naar
mijn vrouw kijken. Kakortangoark, Krilunerk,en
Ikotisluk zijn aangekomen. Kakortangoark kwam tabak kopen en de overigen kwamen andere zaken inslaan. Vanavond hebben we de rozenkrans gebeden.
Angutingoark ging (onder het bidden) naar buiten.
Of ze flauwgevallen is of niet, weet ik niet. Toen
ze naar buiten ging, holde ze bijna. Pangninnuark
ging haar op een draf achterna. Ik begreep niet
wat hij zei. Er wordt echter verteld dat zij (Angutingoark) sedert eergisteren niet meer geslapen
heeft en dat terwijl ze toch niet ziek is. Men zei
dat ze door een geest benaderd is.
105. 12 februari. Vandaag zijn we vis gaan halen te
Kunguaardjuk», Miluguktok, Savik, Tarreorak en ik.
De vissen in Tullorealik's bergplaats waren opgevreten door een veelvraat, 's Avonds hebben Tarreorak en ik wat onenigheid gehad (129). Ik had
van de blanken n.l. slechts één dollar gekregen
voor twee ringen, terwijl Tarreorak drie pakjes
sigaretten gekregen had voor een kleine kajak.
Ik zei hem dat dat een te lage prijs was voor zo'n
kajak. Tarreorak zei dat het mij niets aanging en
dat ik hem (met die opmerking) in het geheel niet
in verlegenheid bracht. Hij zei nog een hoop onbelangrijke dingen. Ik liet hem mij overigens zijn
denkbeelden niet opdringen.
13 februari. Vandaag zijn we naar huis teruggekeerd.
Onderweg hebben we te Tikerardjuaraardjuk een politieagent ontmoet. Hij had Totalik bij zich als
gids. (Toen we hem zagen) zei ik tegen Tarreorak:
"We zijn bijna door de politie opgepakt", "Ja",
antwoordde deze, "we zijn bijna door de politie
opgepakt". Op de thuisreis hebben we met de po133

litieagent samengereisd. Vandaag heeft het gestormd.
106. 14 februari 1959.Vandaag zaterdag. De politieagent
en zijn gids zijn hier gebleven. Het schijnt dat
Angutingoark het een en ander verteld heeft over
Inunajuk. Verleden herfst had Inunajuk Angutingoark, terwijl ze bezig was de baby in haar amaut
te doen, om haar middel vastgegrepen. En elke keer
wanneer ze Inunajuk gaat bezoeken probeert deze
zachtjes tegen haar wang te tikken (130). Ik zal
ook nog iets schrijven over Angutingoark, over
toen ze naar buiten ging terwijl wij aan het bidden waren. Men zegt dat ze de indruk had gehad
dat Atartaark, wijlen haar stiefvader, en diens
vrouw en wijlen haar moeder, zich vlakbij haar ophielden (131). Men zegt dat ze die indruk al sedert het begin van de winter had. En gedurende twee
nachten had ze nagenoeg niet kunnen slapen. Het
schiet me ook te binnen dat Udlaktoor aan Arnannuark verteld heeft dat Aliksalik vaak hartkloppingen had. Wijlen Katokkrak, haar stiefvader,
had haar de laatste keer dat zij hem zag zijn eigen wanten gegeven met de opdracht ze af te dragen
(132). Haar schoonvader, Ukuaraardjuk had, toen
hij hoorde dat Katokkrak gestorven was, haar ge107. dwongen om ze weg te smijten, samen met haar eigen
wanten. Nadat ze dat gedaan had was ze hartkloppingen begonnen te krijgen (133). Maar zeker niet
alleen vanwege dat feit. Haar schoonmoeder, wijlen
Arnaktasaark, had haar namelijk gedwongen haar atigi te omranden met haar (Arnaktasaark's) eigen borduursel. Toen ze deze (atigi) was begonnen te dragen, had ze hartkloppingen gekregen. Als het nu
alleen nog maar het borduursel was geweest, dan
was het waarschijnlijk niet zo erg geweest, maar
ze had het borduursel aangebracht op een oude jurk
van haar (134) (Arnaktasaark) en dat dan vervolgens
op haar eigen atigi bevestigd. "Die daar (Arnaktasaark) was er de oorzaak van dat ze hartkloppingen
begon te krijgen". Aldus de uitleg van Udlaktoor.
15 februari. Vandaag zondag. De politieagent en
Totalik zijn naar de blanken gegaan. Vandaag was
er wat stuifsneeuw; niet te erg overigens.
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16 februari. Vandaag zijn we bij de blanken te
Tasserdjuark gebleven. Ik heb een kleine slee
gemaakt. Tuituark vertelde dat hij (de politieagent) op bezoek was geweest en dat hij gezegd
had dat niemand anders dan wijzelf zorg moeten
dragen voor onze cheques. Hij had ook nog gezegd
dat aangezien we veel verwanten hebben, deze ons
108. maar een houten huisje zouden moeten bezorgen. Zij
zouden dat (het bouwmateriaal daarvoor) maar voor
ons moeten gaan halen. Hij had ook nog gezegd dat
we er geen gewoonte van moeten maken te betalen
wanneer er door iemand anders aankopen worden gedaan voor onze rekening. Ze vertelde dat Totalik
gezegd had: "Die daar heeft zich ook weer verschillende keren laten horen". Het ging over Angutingoark. Hij had echter niet gezegd waarover het
ging. Het zou best zo kunnen zijn dat Tuituark
alleen maar roddelt.
17 februari. Vandaag is hij (Totalik) aangekomen.
Hij bracht een kist thee mee. Wat een geluk. We
hebben thee gekocht. Ze hebben de kleine slee van
pater Van de Velde, die met stalen strips beslagen
is, gebruikt, want er lagen stenen op de weg. Totalik zei dat de met stalen strips beslagen slee
heel stroef gleed. De politieagent is op bezoek
geweest. Hij vroeg mij sedert hoeveel winters ik
getrouwd ben (135). Ik heb hem geantwoord dat ik
dat niet wist. Hij moest lachen. Vandaag is het
koud geweest.
18 februari. Vandaag heb ik de slee afgewerkt. Ik
heb ibjo op de glijders aangebracht en dat gepolijst. Ik ben gefotografeerd met de jappa van mijn
vrouw aan (136).
109. 19 februari. Vandaag ben ik te Nuvuksliit een groot
vat zeehondeolie gaan halen. Itingoark was zo mager
als een lat. Ze vertelde dat ze regelmatig bloed
verliest en herhaaldelijk diarrhée heeft. Ze zei
ook dat haar foetus heel vaak hard wordt. Ze vertelde echter dat ze zich nu toch wat beter begint
te voelen. Ik ben ook op bezoek geweest bij Utjunajuk en haar gezin. Utjunajuk begon meteen weer
te roddelen. Ze vroeg mij of mijn vrouw ziek is.
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Ze vertelde ondermeer dat ze enige tijd geleden
haar vingerhoed kwijtgeraakt was toen ze ergens
op bezoek was. Hij was op de vloer gevallen en
had een ongewoon hard metalen geluid gemaakt, "ik
kreeg er koude rillingen van", vertelde ze, "en
dacht eraan dat ik zulk soort gewaarwordingen telkens heb wanneer er iemand ziek gaat worden. Die
vingerhoed had toebehoord aan Kingaidlak. Tegenwoordig gebruiken we vaak voorperpen van overleden mensen (137) omdat wij geen van allen nog
langer redenen hebben om oude gebruiken na te volgen. En kijk, metalen voorpwerpen hebben eenmaal
de eigenschap (wanneer ze vallen) een hard metalen geluid voort te brengen". Utjunajuk vertelde
dit.
110. 20 februari 1959. Vandaag ben ik thuisgebleven.
Pangninnuark, Irkalugark en Tartotortok zijn petroleum gaan zoeken in niet helemaal geledigde vaten. Arnannuark komt vaak op bezoek en roddelt dan
over van alles en nog wat. Soms is het niet plezierig om naar haar te luisteren. Ze is sprekend haar
overleden moeder. Ze heeft de neiging de spot te
drijven met haar medemensen. Het is niet plezierig
om naar haar te luisteren.
21 februari. Mooi weer vandaag. Ik ben ademgaten
gaan zoeken. Ik heb twee geweervallen geplaatst.
Ik heb vijf ademgaten gevonden, maar ik heb slechts
twee geweervallen.
22 februari. Zondag vandaag. Krittark en Ikotisluk
zijn gekomen om de H. Mis bij te wonen. Er was wat
stuifsneeuw. Ze hebben vandaag iedereen een bezoek
gebracht.
23 februari. Het was volle maan. Vandaag ben ik
via de blanken aan het uiteinde van Tasserdjuark
naar mijn vallen gaan kijken. Ik ben er niet binnengegaan (bij de blanken). Ik heb smeerolie gevonden en ook petroleum. Ik was daar erg tevreden
over. Ik ben ook benzine gaan halen. Ik had die
te Ekremalitark achtergelaten.
111. 24 februari. Vandaag was er wat stuifsneeuw. Het
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was echter goed weer om te werken. Ik ben naar mijn
geweervallen gaan kijken. Ze hadden geen zeehonden
geschoten. Van de ene was de peilstok van het hefboompje losgeschoten en van de andere was het schot
niet afgegaan. Wat verschrikkelijk jammer toch,
want ik heb geen hondevoedsel meer. Tartotortok
heeft zijn geweerval ook geplaatst. Ik heb Krittark gezien. Hij vertelde dat het ginds in het
noorden echt stormde. Krittark en Ikotisluk zijn
aangekomen om inkopen te doen. Ik heb twee blokjes tabak gekregen van Ikotisluk(138). Hij vertelde dat hij overmorgen naar de ijsrand wil vertrekken en dat hij mijn bootje op zijn slee wil
meenemen. Savik zal waarschijnlijk met hem meegaan. Afgelopen herfst, toen Najaga bij Kiliutark op bezoek ging, had deze tegen haar gezegd:
"Wanneer mijn tijd zal zijn gekomen en ik sterven
zal, dan wil ik niet dat men bang van mij zal zijn.
Ikzelf ben altijd erg bang geweest. Vroeger spraken de ouden van dagen, wanneer ze op sterven lagen vaak de wens uit niet alleen te worden gelaten.
Ik wil beslist geen bron van angst zijnJ" (139).
112. 25 februari. Vandaag was er stuifsneeuw. Ik ben
naar mijn twee geweervallen gaan kijken en heb
ze opgehaald. Ze hadden geen zeehonden geschoten; er waren er geen in de buurt geweest. Dat is
heel jaininer( want ik heb geen hondevoedsel meer.
Mijn honden beginnen weg te kwijnen van de honger.
Ze eten wel regelmatig vis, maar mijn visvoorraad
begint uitgeput te raken. Ik heb een zeehond van
pater Van de Velde gekregen. Wat een geluk. En
mijn vrouw heeft een vaatje olie gekregen. Hoewel
mijn verwanten olie hebben denken ze niet aan anderen (140).
26 februari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Mijn
honden hebben goed gegeten, zeehondevlees. Arnamarik had, toen ze nog jong was, haar oudste kind
gekregen toen ze op weg was naar Aivilik. Samen
met haar man en haar zwager, Nimgajorak, hadden ze
wat spullen vooruit gebracht. Ze vertelde dat ze
zelfs niet gezien had of het nu een jongetje of
een meisje was. Ze wist het niet. Toen ze weer
thuisgekomen waren, werd het blok zoetwaterijs,
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dat het venster van de sneeuwhut vormt, weggenomen
en werd Arnamarik door deze opening naar binnen gebracht. Nimgajorak volgde namelijk alle oude voorschriften na. Zij (Arnamarik) vertelde dat ze onder de gegeven omstandigheden onderhevig was aan
strenge voorschriften (141).
113. 27 februari 1959. Vandaag zijn Savik en ik vertrokken. We hebben overnacht te Kangersluk. Ik heb een
zeehond gekregen van Olrongajok. Ik ben hem erg
dankbaar. Savik's sneeuwmes was gebroken. Ik heb
het hersteld door het opnieuw te klinken. Hij heeft
een zeehond genomen uit een bergplaats van Pangninnuark (142); één enkele.
28 februari. Vandaag hebben we overnacht aan de ·
landzijde van Ublaarsliit. We waren n.l. maar heel
langzaam vooruit gekomen. Savik vertelde dat zijn
vrouw zwanger is en dat er een broertje of zusje
voor Tiriganniark op komst is. Omdat die nog veel
te klein is, zo vertelde hij, denkt hij erover het
kind ter adoptie te geven (143). Hij zei ook gehoord te hebben dat de politie verboden heeft om
kinderen ter adoptie af te staan (144). Hij zei
dat hij bij Kimalerk navraag wil gaan doen over
de(ze) politie(mededeling).
1 maart. Vandaag zondag. We zijn naar Ikkerasaark
gegaan. Twee van mijn vossevallen waren dichtgeklapt. Men had dat met de schacht van een harpoen
gedaan. Ik weet niet precies wie het gedaan heeft.
Krittark? Iviok misschien, of Ikotisluk? En twee
geweervallen waren gebroken. Men beweert dat Pau114. guatsiark ze met zijn slee gebroken heeft. De geweren van Kattalugark en Nannuark waren allebei
aan de kolf afgebroken.
2 maart. Vandaag zijn we aan de ademgaten gaan
jagen, maar niemand heeft een zeehond buitgemaakt.
Hoewel Savik geschoten heeft, heeft hij geen zeehond gedood. Er is geen zeehond in de buurt van
mijn geweerval geweest.
3 maart. Vandaag is de geweerval van Savik niet afgegaan, hoewel zij toch door een zeehond benaderd
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werd. Er was geen zeehond in de buurt van mijn ge—
weerval geweest. Ik heb een zeehond geharpoeneerd
aan een van de ademgaten. Krittark en Ikotisluk
zijn aangekomen. Ikotisluk vertelde dat hij mijn
bootje op zijn slee heeft meegebracht. Krittark
vertelde dat Kiliutark sedert afgelopen maandag
niet meer in leven is.
4 maart. Vandaag zijn Olrongajok, Ussugiktark,
Kablalik, Pauguatsiark en Tullimark aangekomen.
Olrongajok en Ussugiktark zijn blijven overnach115. ten. Pauguatsiark, Tullimark en Kablalik waren op
weg naar huis en zijn doorgereisd. Krittark heeft
gezegd dat hij gauw naar huis zal terugkeren.
5 maart. Vandaag zijn Savik, Krittark en Ussugiktark op weg naar huis vertrokken. Olrongajok,
Ikotisluk en ik zijn naar de ijsrand gegaan. Er
was geen open water en we zijn toen maar gaan jagen aan de ademgaten. Hoewel er een zeehond (in
het ademgat) naar bovenkwam, haalde hij geen adem.
Bij Olrongajok kwam er ook een naar boven, maar
haalde ook geen adem.
6 maart. Vandaag zijn we naar de ijsrand gegaan.
Olrongajok heeft twee zeehonden geschoten; Ikotisluk schoot er één. Ikzelf heb geen zeehond
geschoten.
7 maart. Vandaag, zondag, zijn we naar de Ijsrand
gegaan. Ik heb één zeehond geschoten, Olrongajok
twee en Ikotisluk ook twee.
8 maart. Vandaag zijn we naar de ijsrand gegaan.
Ik heb twee zeehonden geschoten. Ikotisluk heeft
een ijsbeer gedood, een volwassen mannetjesbeer.
Ik heb er oen deel van gekregen, een schouder (145).
Men beweert dat Kiliutark gezegd zou hebben: "ik
geloof dat ik nu het verschil tussen goed en kwaad
begin te begrijpen. Wanneer jullie het goede doen,
116. dan zullen jullie kinderen ook het goede doen. Maar
wanneer jullie kwaad doen dan zullen ook zij kwaad
doen. Wanneer jullie alleen aan het goede denken,
dan zullen er geen ongelukken gebeuren. En alleen
maar aan het kwade denken is ook beter (dan het
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ten uitvoer brengen ervan). Maar alleen aan het
goede denken is nog beter". Zo zou Kiliutark gesproken hebben.
9 maart 1959. Vandaag zijn we opnieuw naar de ijsrand gegaan. Vandaag begon de sneeuw te stuiven.
Ikotisluk is zijn bovenbroek en zijn kolliktark
kwijtgeraakt; ze zijn allebei verdwenen in het
kruiende ijs. Op de terugweg stak er een zware
storm op. Het was koud.
10 maart. Vandaag zijn we op weg naar huis gegaan.
Mijn geweerval had een zeehond geschoten, een volwassen mannetje. Te Ikkerasaark woedde de storm
nog veel erger. We hebben de nacht doorgebracht
aan de landzijde van Ublaarsliit. Onze sneeuwhut
was ijskoud. We hebben gezamelijk ijsberevlees gegeten.
11 maart. Vandaag stormde het geweldig. We hebben
117. te Kangerarviaardjuk overnacht. Ik heb wat zeehondeolie uit een bergplaats van Ussukdjuanajuk
gekregen; één van zeehondehuid gemaakte zak die
was opgevuld met olie.
12 maart. Vandaag zijn Olrongajok, Ikotisluk en
ik thuisgekomen. Er was af en toe wat stuifsneeuw,
maar het begon toch al wat op te klaren. Op de terugreis hadden we geen thee meer. En Olrongajok
en ik hadden geen tabak meer. Ikotisluk is geen
roker.
13 maart. Vastendag vandaag. We zijn thuisgebleven. Tartotortok, Tullugarnerk, Ukuaraardjuk en
Tullorealik hebben aan de ademgaten gejaagd.
Tartotortok heeft een zeehond buitgemaakt.
14 maart. Vandaag hebben Tartotortok, Tullugarnerk, Savik, Ussugiktark en ik aan de ademgaten
gejaagd. Tullugarnerk heeft een zeehond buitgemaakt
en Tartotortok, Savik en ik ook. Mijn geweerval
heeft ook een zeehond geschoten.
15 maart. Vandaag zondag. We zijn thuisgebleven.
We hebben naar de radio geluisterd en via de zen140

der gesproken. Er wordt verteld dat Kiliutark de
wens te kennen gegeven had op het gravelstrand
van Okpik begraven te worden. Ze wenste ook dat
de kinderen rondom haar graf een speelplaats
zouden hebben (146).
118. 16 maart. Vandaag hebben Savik, Tartotortok, Krlttark, Tullugarnerk, Olrongajok, Irkalugark, Ussukdjuanajuk, Ussugiktark, Ukuaraardjuk en ik aan de
ademgaten gejaagd. Irkalugark heeft twee zeehonden
buitgemaakt en Krittark één. Mijn geweerval heeft
zeehond geschoten. Tullorealik heeft ook aan de
ademgaten gejaagd. De geweerval van Ukuaraardjuk
heeft ook een zeehond geschoten, een volwassen mannetje. Ukuaraardjuk had de geweerval van Irkalugark
in gebruik. Hij heeft de harpoenkop ervan verloren.
17 maart. Vandaag hebben we aan de ademgaten gejaagd.
Irkalugark heeft een zeehond gedood en ik ook. Olrongajok heeft ook een zeehond buitgemaakt. Nog
voordat Savik de harpoenkop op zijn harpoen bevestigd had was er een zeehond in het door hem bewaakte ademgat adem komen halen.
18 maart. Vandaag hebben Tullugarnerk, Tartotortok,
Nagliksak, Irkalugark, Ukuaraardjuk en ik aan de
ademgaten gejaagd. Ukuaraardjuk heeft een zeehond
buitgemaakt en ik ook. Pujatark en Najaga hebben
ruzie gemaakt vanwege de kinderen. Waarom toch
worden wij en onze dochters steeds bejegend alsof
we geen verwanten hebben, terwijl we toch verwant
zijn? Pater Henry heeft bij Pujatark navraag gedaan over haar trouwplannen. Men zegt dat ze verteld heeft dat ze nu nog geen man wil hebben. Maar
waarom is ze dan afgelopen winter avond na avond
119. bij Pauguatsiark op bezoek geweest? Ik heb verschillende keren horen vertellen dat vroeger aan ongetrouwde vrouwen gezegd werd angst te hebben voor
mannen die nog niet getrouwd zijn en dat men hen
verbood 's avonds bezoeken te gaan afleggen. Men
beweert echter dat Pauguatsiark bang is van Pujatark; in verband met de mogelijke zenuwcrises van
zijn verloofde Pujatark. Men zegt dat Pauguatsiark
dit verteld heeft,
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19 maart 1959. Vandaag zijn Tartotortok, Kaangunark,
Nagllksak en ik samen aan de ademgaten gaan jagen.
Kaangunark heeft een zeehond buitgemaakt. Mijn geweerval heeft ook een zeehond geschoten. En de geweerval van Tartotortok ook. Sommigen zijn naar
Tasserdjuark gegaan om een lading goederen te gaan
ophalen.
20 maart. Vandaag vastendag. Er was stulTsnoonw.
Irkalugark en Tullugarnork zijn to Tasserdjuark
υυη lading goederen gaan ophalen. Ikzelf ben thuisgebleven.
21 maart. Vandaag zaterdag. Kablalik, Pauguatsiark,
Padlak, Kaangunark, Irkalugark en ik zijn een la
ding goederen gaan ophalen. Ik heb niets op mijn
120. slee mee teruggebracht omdat er niets meer te ver
voeren viel. Ik heb wat benzine van mezelf op mijn
slee meegebracht.
22 maart. Vandaag zondag. Ik ben thuisgebleven.
Het was mooi weer.
23 maart. Maandag vandaag. Ik ben vis gaan halen.
Bij Kakiojark heb ik thee gedronken en gegeten.
Het was mooi weer, prachtig weer. In de loop van
de nacht ben ik thuisgekomen.
24 maart. Vandaag zijn we aan de ademgaten gaan
jagen. Tullorealik, Tullugarnerk, Ussukdjuanajuk,
Pauguatsiark, Tullimark, Kaangunark en ik hebben
aan de ademgaten gejaagd. Tullugarnerk, ik en mijn
geweerval hebben een zeehond buitgemaakt. Ussukdjua
najuk heeft weliswaar met de harpoen toegestoten
in een ademgat waarbij Krittark reeds eerder de
wacht had gehouden, maar hij heeft geen zeehond
buitgemaakt.
121. 25 maart. Mooi weer vandaag. Ik heb aan mijn slee
gewerkt. Vandaag zijn Kajortok, Kraumajark en Orsokittok aangekomen. Ze kwamen uit Aivilik. Er is
een sneeuwvoertuig aangekomen met daarin drie blan
ken en één Inuk.
26 maart. Vandaag heb ik twee vaten olie versleept.
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Het derde heb ik onderweg achtergelaten. Men zegt
dat Arnannuark dikwijls hoofdpijn heeft en dat ze
sedert een tijdje geen bezoeken wil afleggen. Net
toen de blanken aankwamen begon het kind van Arnannuark verschrikkelijk te huilen (147). Ze zei
dat het zo erbarmelijk huilde omdat de baas een
naamgenoot is van haar kind, Nanorluk. Verleden
jaar had ik die namelijk de naam "Nanuk" gegeven.
27 maart. Vandaag ben ik bij de blanken brandhout
gaan halen. Van Kamingoark heb ik een zakje meel
gekregen in ruil voor twee vissen. Wat een buitenkansje.
28 maart. Mooi weer vandaag; heel prachtig weer,
Komalik, Tikerk, Maniktok, Tungilik, Nunguksait,
Ikotisluk en zijn vrouw en al hun kinderen zijn
aangekomen.
CAHIER

VII

122. 28 maart, (vervolg) Ze zijn aan het verhuizen. Vanavond is Pangninnuark thuisgekomen. Hij was naar
Areark geweest om naar zijn vossevallen te kijken.
Het schiet me nu pas te binnen dat enige tijd geleden het houten huisje van Kimalerk en haar gezin bijna afgebrand is. Aivikuluk was bezig de
tank van de lamp te vullen. De benzine vatte echter vlam en zij had de lamp opzij gegooid. De
buiken van de vossevellen die te drogen hingen waren verbrand. Men zei dat Aivikuluk was gaan huilen.
Ikualaark was uit verlegenheid gaan meehuilen.
29 maart. Vandaag Pasen. We hebben een feestmaal
123. gehouden. Er waren blanken gekomen met een sneeuwvoertuig. Een van hen, een radardeskundige, heeft
met ons meegegeten.
30 maart. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het röntgenteam is nog niet aangekomen. Ik verwacht hen.
31 maart. Vandaag ben ik samen met Irkalugark,
Savik, Olrongajok, Tullimark, Aupilaardjuk en
Kaangunark vertrokken. Het schijnt dat Angutingoark gezegd heeft dat zij Pangninnuark verdenkt
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(van ontrouw).
over hem en de
(Pangninnuark,
namelijk samen
laardjuk heeft

Ze droomt namelijk voortdurend
vrouw van Aupllaardjuk. Zij
Aupilaardjuk en zijn vrouw) zijn
naar Aivilik vertrokken en Aupizijn vrouw meegenomen.

1 april 1959. Vandaag is het röntgenteam aangekomen. Ikzelf ben naar Aivilik vertrokken. Samen
met Pitjorluk heb ik te Kunguaardjuk overnacht.
Te Matjok heb ik sporen van ijsberen gevonden ; van
een berin met jongen.
2 april. Vandaag zijn we verder getrokken. Niet
ver van Naujalik hebben we, toen de zon nog aan
de hemel stond, ons kamp opgeslagen in een oude
verlaten sneeuwhut.
124. Заргіі. Mooi weer vandaag. We zijn verder getrok
ken. Te Taaknerk heb ik wat bezittingen achtergela
ten in een bergplaats en te Kitingujaark hebben we
overnacht.
4 april. Veel wind vandaag. De aarde dampte. Het
was goed glad. Niet ver van Inuksugallialuk heb
ben we overnacht. We hebben ons kamp opgeslagen
toen het reeds donker was.
5 april. Vandaag hebben we zeehondevlees en vis
achtergelaten (in een bergplaats). Zondag. Te
Netjilinajuk hebben we samen overnacht.
6 april. Vandaag was het mooi weer. Het sneeuwoppervlak was bedekt met rijm. Bij zonsondergang zijn
we te Nauja (148) aangekomen. De honden begonnen
moe te worden. Ik ben vandaag maar langzaam voor
uit gekomen.
7 april. Vandaag ben ik (te Nauja) gebleven. Ik
heb verschillende keren thee gedronken en maktaar
(149) gegeten. Ik heb onderdak gevonden bij het
gezin van Ulligatark.
8 april. Nieuwe maan. Vandaag ben ik opnieuw (te
Nauja) gebleven, 's Avonds hebben we met de trom
gedanst bij Arnatornerk thuis. Er waren maar heel
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weinig mensen aanwezig. Ik ben bij Nabvark op be125. zoek geweest. Ik heb gegeten en thee gedronken.
Zij vertelde dat Aaluk, de vrouw van Sivannertok,
verleden lente spottenderwijs Tiaksak had nagedaan:
"Arnagseark heeft over het voedsel tegen mij gelogen en ze heeft me in grote verlegenheid gebracht".
Ze vertelde dat zij (Tiaksak) haar (Arnagseark)
niet de minste weerstand geboden had; "Het was mij
onmogelijk haar ook maar de minste weerstand te bieden". Zij (Nabvark) vertelde dat zij (Aaluk) haar
(Tiaksak's) manier van spreken werkelijk volmaakt
had nagebootst. Zij vertelde ook nog dat Tiaksak
(haar zoon), terwijl hij slaapwandelde, met alle
geweld naar buiten wilde gaan. Ze vertelde dat ze
het hem belet had. "Die daar, die wil ik te pakken
gaan nemen, die wil ik me gaan eigen maken", had
hij steeds maar weer herhaald, zo vertelde ze.
En geloof het of niet, Arnagseark - die nu dood
is - was zeer kort daarop gestorven (150). Aldus
de woorden van Nabvark.
126. 9 april. Vandaag ben ik (te Nauja) gebleven. Ik
ben bij Arnaojark op bezoek geweest. Ze vertelde
over een oude vrouw, over Ubloreark. Toen Ubloreark nog jong was had ze een kind gekregen. Dat
wilde maar niet groeien, maar het had een hoofd
als van een volwassene. Degene die toen nog in
de amaut zat (het kind) at gewoonlijk een hele
schouder van een kariboe op. Nadat haar man gestorven was had ze het (kind) gedood door het onder haar voeten te vertrappen. Het kind had, met
opengesperde mond opkijkend, nog een hele tijd geleefd. Uiteindelijk had ze het afgemaakt. Zij
(Arnaojark) vertelde dat ze haar (Ubloreark) had
teruggezien toen die al een stokoud vrouwtje geworden was. Omdat ze waren aangekomen en hun tenten opgeslagen hadden, was ze haar toen gaan opzoeken. Zij was toen helemaal alleen. Ze lag op
de vloer met een deken over zich heen en bewoog.
Ze had toen gedacht: "Wat is er toch met die daar
127. aan de hand?" Ze dacht dat ze hevige schokkende
bewegingen maakte en ze was bang van haar geworden. Het had haar daarna echter verbaasd (toen ze
merkte) dat het haar hoge ouderdom was die er de
oorzaak van was dat ze zich voortdurend zo bewoog.
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Dat was zo haar gewoonte. En steeds wanneer het
's winters stormde hief ze haar hoofd niet op;
maar telkens wanneer het mooi weer begon te worden waste ze haar aangezicht met zeehondeolie en
was een en al lach en hief haar hoofd fier op. Ze
vertelde dat Ubloreak maar heel weinig at, maar
dat ze ontzettend veel dronk. Aldus het verhaal
van Arnaojark.
10 april 1959. Vandaag ben ik (nog) te Nauja gebleven. Ik heb inkopen gedaan. Ik ben bij Nabvark
op bezoek gegaan. Ze vertelde dat Katokkrak afgelopen winter, telkens wanneer hij alleen was, erg
bang was geworden van wijlen zijn moeder, Arnagseark. Ze vertelde dat hij vaak de indruk had het
128. knerpend geluid van voetstappen op de bevroren
sneeuw te horen. Ze vertelde ook dat Ulligatark,
die een eindje was gaan wandelen, bij haar op bezoek gekomen was en dat hij gezegd had: "Vandaag
dacht ik dat zij die in mijn sneeuwhut woonde
(wijlen zijn vrouw, Arnagseark) mij waarlijk goed
te pakken had". Ze vertelde dat Ulligatark gezegd
had dat hij een kreet geslaakt had net als een hevig geschrokken kind.
11 april. Vandaag ben ik aan de terugreis begonnen.
Het weer was niet koud; mooi weer. Ik heb te Anigorslerk overnacht. Ik heb Tikerluk (mijn hond)
doodgeschoten.
12 april. Vandaag zondag. Er was stuifsneeuw en
we hebben met tegenwind gereisd. Bij een meer
waar een oude sneeuwhut stond van Pangninnuark
en Aupilaardjuk, hebben we overnacht. We hebben
ons kamp opgeslagen toen de zon nog hoog aan de
hemel stond.
13 april. Vanmorgen stormde het, maar we zijn toch
vertrokken. Onderweg zijn we Komalik tegengekomen
te Amitjunajuk; we hebben samen thee gedronken. Hij
129. vertelde dat een van zijn honden alleen maar wil
vechten en dat hij steeds harder begint te trekken.
Hij zei dat die waarschijnlijk wel dood zal gaan.
Te Netjiligaardjuk heb ik ook Ivilinnuark en Miluguktok ontmoet. Miluguktok is getrouwd met Arnan146

nuark en Ivilinnuark met Tislumaluk.
14 april. Vandaag zijn we bij heel mooi weer verder getrokken naar de voorzijde van Krairtuaardjuit. Het was niet koud vandaag.
15 april. Mooi weer vandaag. We zijn verder gereisd
naar Ujarataark. In het donker hebben we daar ons
kamp ingericht. We hebben ons kamp betrokken in
een oude sneeuwhut.
16 april. Mooi weer vandaag. We zijn maar heel
langzaam vooruit gekomen. Vlakbij Naujalik hebben we ons kamp opgeslagen toen de zon nog aan de
hemel stond.
17 april. Mooi weer vandaag. Te Kunguaardjuk, waar
we een deel van onze lading hadden achtergelaten,
hebben we Ussukdjuanajuk ontmoet. Hij kwam vis ophalen. Op de terugweg zijn we met hem mee gereisd.
130. 18 april. Vanmorgen zijn we thuisgekomen. Mijn geweer was (onderweg) van de slee gevallen. Ik ben
er voor teruggekeerd naar Matjok. Ik had namelijk
niet gedacht dat het vlakbij (het eindpunt van de
reis) van de slee was gevallen. Ik ben er de afstand van één dagreis gedurende korte dagen voor
teruggegaan en ben er voorbij gegaan zonder het
te vinden. Wat jammer dat ik er voorbij gegaan ben.
19 april. Vandaag zondag. Ik ben thuisgebleven.
Wat had ik toch een slaap. Een paar blanken en
Niptanaatsiark en zijn vrouw zijn aangekomen. Ze
zijn met het sneeuwvoertuig aangekomen.
20 april. Vandaag maandag, ik ben thuisgebleven.
Krilunerk is aangekomen en ook zijn vrouw, Tungilik. Irkalugark, Tartotortok en Tullorealik zijn
aan de ademgaten gaan jagen en naar hun geweervallen gaan kijken.
21 april. Mooi weer vandaag. Mangak is op bezoek
geweest. Hij vertelde dat er in zijn huis 's nachts
herhaaldelijk een geluid te horen is en dat dit
hem verhindert te slapen. En hij zei dat Kukijaut
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erg bang is voor het onbekende. Ik ben bij Udlaktoor op bezoek geweest. Ze had het over haar twee
131. aangenomen kinderen en zei dat die waarschijnlijk
niet lang zullen leven omdat ze zich veel te veel
inspannen.
"Hun stiefvader heeft hen nochtans bezworen dat ze
zich niet zo moeten inspannen.' maar omdat ze niet
zijn zoals ik spannen ze zich toch veel te veel
in" , zei ze.
22 april 1959. Mooi weer vandaag. Ik ben naar
Kunguaardjuk gegaan om mijn achtergelaten bezittingen op te halen. Bij Kakiojark en de haren heb
ik thee gedronken en vis gegeten. Ukuaraardjuk en
Kaangunark heb ik ergens op de rivier van Kunguaardjuk ontmoet, juist toen ik aan de thuisreis
begonnen was. We hebben samen thee gedronken.
23 april. Het is volle maan. Vanmorgen ben ik
thuisgekomen. Ik heb niet overnacht. Vandaag ben
ik thuisgebleven. Ik ben bij Kukijaut en haar gezin op bezoek geweest. Ze vertelde over Niakrorluk. Die schijnt gezegd te hebben dat ze Arnasleark als schoondochter wil hebben; maar omdat ze
gekibbeld had was ze kwaad op haar geworden en
sedertdien was Niakrorluk niet meer op bezoek geweest. Zij wil haar (Arnasleark) als schoondochter
hebben voor Nagliksak. Kukijaut wil Tabvik's zoon
132. als schoonzoon hebben, zei ze, maar Mangak wil
Nagliksak (151).
24 april. Vandaag zijn Savik, Padlak en Nagliksak
thuisgekomen. Ze waren naar Tallordjuark geweest.
Padlak had een geweer gekocht en Nagliksak en Savik elk een accordeon. Kablalik en Tullimark zijn
thuisgekomen. Kablalik had drie kariboes geschoten
en Tullimark één.
25 april. Vandaag is het koud weer geweest. Tullorealik is op bezoek geweest en hij heeft verteld
over Nannuark. Het schijnt dat die Saglutoor of
Utjukpautit als vrouw wil hebben. Hij schijnt gezegd te hebben dat hij er een wil die veel jonger
is dan hijzelf. Hij wil iemand hebben die voor hem
laarzen kan maken. De enige manier waarop hij haar
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zal kunnen onderhouden is met behulp van zijn ouderdomspensioen (152). Tullugarnerk en Ussugiktark
zijn thuisgekomen. Ze hadden karlboes geschoten,
negen in totaal. Vandaag zijn ze thuisgekomen.
133. 26 april. Zondag vandaag. Vannacht zijn Ivilinnuark en Miluguktok thuisgekomen. Ze kwamen van
Aivilik. Komalik is naar zijn kamp op het zeeijs
vertrokken. Ze hadden allemaal een accordeon gekocht. Pangninnuark is vannacht thuisgekomen. Men
vertelde dat hij in totaal zes karlboes geschoten
had. Vandaag ben ik op bezoek geweest bij het gezin van Mangak. Hij vertelde het een en ander. Omdat men gisteren krilajok (153) bedreven had, zo
zei hij, begint zijn rug nu langzamerhand beter
te worden. Hij vertelde dat Kukijaut de vragen gesteld had en dat hij, Mangak had moeten lachen hoewel hij niet de spot met haar had willen drijven;
maar het was zo grappig. "Wie, wie?" vroeg ik hem.
En hij antwoordde dat Tuituark de séance had voorgezeten. Hij vertelde ook nog dat Pitjorluk gisteren bij hen op bezoek had willen komen, maar dat
Arnasleark zich bij de deur had opgesteld. Omdat
ze binnen zo heftig hoorde praten had ze gedacht
dat er ruzie gemaakt werd. Pitjorluk dacht dat zij
ruzie aan het maken waren.
C A H I E R

VIII

134. 27 april. Vandaag maandag, 's Avonds zijn Ukuaraardjuk, Kaangunark, Aupilaardjuk, Tarreorak en Ussulik thuisgekomen. Ze vertelden dat Tarreorak in
totaal zes karlboes geschoten had, Ussulik twee
en Aupilaardjuk drie. De radardeskundige is teruggekeerd naar de blanken. Ik ben met hem meegegaan.
We hebben samen gegeten. We hebben geen thee gedronken.
28 april. Vandaag ben ik thuisgebleven. Kattalugark
is aangekomen. Hij komt inkopen doen. Het stormde,
maar niet al te erg. Tegen de avond is het mooi
weer geworden.
135. 29 april. Vandaag zijn Ivilinnuark en Miluguktok
vertrokken; ze gingen terug naar huis, naar Nu149

vuksliit. Ik heb mijn geweerval gezet. Ik had twee
ademgaten gevonden, 's Avonds zijn Krittark, Ikotisluk en Tugaluark thuisgekomen van hun reis naar
Tallordjuark. Pauguatsiark was er niet bij; die was
samen met iemand voedsel uit een bergplaats in het
binnenland gaan halen. Ze vertelden dat Arnamarik
met hem meegegaan is naar de bergplaatsen in het
binnenland.
30 april 1959. Vandaag is er een vliegtuig aangekomen. Het kwam uit Tallordjuark. Het schijnt dat
Aliksalik gezegd heeft dat ze Angutingoark om nadere uitleg zal vragen omdat ze van Tuituark gehoord heeft dat zij haar verdenkt in verband met
Pangninnuark. Angutingoark schijnt gezegd te hebben: "ik heb alleen maar wat willen plagen".
1 mei. Vandaag, bij het begin van de kalender,
heeft mijn dochter Aupidlak haar Eerste Communie gedaan. Vanmorgen zijn Irkalugark en Kukuwak
thuisgekomen.
136. 2 mei. Vandaag heb ik mijn twee geweervallen verplaatst. Toen ik er vandaag naar ging kijken hadden ze geen zeehonden geschoten. Krilunerk en
Tungilik, man en vrouw, zijn aangekomen. Ik heb
vandaag hard gewerkt omdat ik naar Orsortoor zal
gaan om pater Henry op te zoeken. Hij heeft mij
vroeger gedoopt en onderricht. Ik heb hem vroeger
heel dikwijls op reizen vergezeld en we hebben
heel wat met elkaar gebabbeld en samen gelachen.
3 mei. Vandaag zondag. Ik ben bij het gezin van
Nannuark op bezoek geweest. Hij had niet al te veel
te vertellen. Hij zei dat hij deze lente eerst te
Tinikpajuk zal gaan vissen en daarna zal hij met
z'n netten gaan vissen te Kugardjuaraardjuk, helemaal op z'n eentje. Hij zei dat hij zeker niet
zal gaan huilen. Alleen zijn laarzen baren hem
zorgen. Ik ben ook bij het gezin van Kimalerk op
bezoek geweest. Ze vertelde dat ze Nannuark was
137. gaan bezoeken en dat Nannuark gezegd had: "ik
ben helemaal niet verlegen voor de eigenaar van
de boot (Ussukdjuanajuk). Deze zomer zal ik de
baai oversteken. En deze zomer ook ga ik heel ze150

к г praten met die daarginds, met Saglutoor. Ze zal
niet meer weigeren, ze zal toestemmen. En Kimalerk,
kan ik jou niet als tweede (vrouw) hebben?". "Maar
natuurlijk", had Kimalerk hem bevestigend geant
woord. Hij had ook gezegd dat hij haar van het
geld van zijn ouderdomspensioen van thee en tabak
zou kunnen voorzien en dat haar dochter (Unalerk)
nu iemand heeft om mee samen te leven en dus on
derdak is. Hij maakte zich alleen maar zorgen over
het drinkwater, zijn laarzen en meer van die din
gen.
4 mei. Vandaag ben ik vertrokken. Ik ben op weg
gegaan naar Orsortoor. Maandag. Pitjorluk en ik
zijn goed opgeschoten. Vandaag heb ik overnacht
ter hoogte van Iviengernak. Het is vandaag niet
koud geweest.
5 mei. Het was koud vandaag. Even stroomafwaarts
van Areark Hebben we bij het krieken van de dag
ons kamp opgeslagen. Het begon koud te worden en
138. de sneeuw begon laag over het sneeuwoppervlak te
stuiven.
6 mei. Vandaag zijn we (in het kamp) gebleven. Het
stormde en het was koud. Ik ben naar de vuilnis
belt gegaan (154). Ik heb rundvet gevonden; wat
een verrassing. Pitjorluk is in het kamp gebleven.
Omdat Pitjorluk alleen wilde blijven wachten is
ze in het kamp gebleven. Ze had gezegd: "Vader,
ik zal wel hier blijven, ga maar naar de vuilnis
belt kijken want het kamp van de blanken is hier
vlakbij. Misschien is er wat rundvet te vinden".
Ik ging er heen en zocht naar de vuilnisbelt maar
die was vanwege de storm niet te vinden. Ik kende
de precieze ligging ervan ook niet. Ik dacht al:
"Niets aan te doen, ik zal maar naar ons kamp te
ruggaan". Maar op de terugweg vond ik het spoor
van een slee. Ik heb dat gevolgd en vond de vuil
nisbelt. Ik heb inderdaad rundvet gevonden. Wat
een buitengewone boffer. Het stormde.
7 mei. Vandaag Hemelvaartsdag. Nadat we samen ge
beden hadden en de rozenkrans hadden gezegd, heb
ben we ons gereed gemaakt voor het vertrek. Het
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139. stormde en op de rivier raakten we de weg kwijt,
niettegenstaande het feit dat het weer in vergelijking met gisteren beter was. We hebben thee
gezet en ons kamp opgeslagen. Omdat mijn zweep
van de slee gevallen was, ben ik er voor teruggekeerd. Tijdens mijn afwezigheid waren de honden
echter op de slee afgekomen en hadden zich te
barsten gevreten. Pitjorluk kwam mij huilend tegemoet. Wat had ik toch een medelijden met haar. Te
Karmartalik hebben we ons kamp opgeslagen. We hebben zeehondevlees en vissen achtergelaten (in een
bergplaats). Van pater Van de Velde had ik zes
zeehonden en ook nog vissen als reisproviand meegekregen.
8 mei 1959. Vandaag zijn we 's avonds verder getrokken. Omdat ik de weg kwijtraakte zijn we vlak
langs het kamp van de blanken die te Ikpigaardjuk
wonen (155) , gekomen. We hebben de sporen gevolgd
van Takolik en de klerk (van de Hudson's Bay Comp.)
die op weg zijn naar Orsortoor.
140. 9 mei. Het is al vandaag, 's Avonds hebben we ons
kamp opgeslagen te Sagleroknat. We hebben ons kamp
opgeslagen toen het al avond was.
10 mei. Vandaag zondag, 's Avonds zijn we te Orsortoor aangekomen. De mensen kwamen met z'n allen
de oever af. Okradjuanajuk, die mij tegemoet kwam,
huilde. Orsonnuark erkende mij niet. Ik hem wel.
11 mei. Vandaag ben ik (te Orsortoor) gebleven.
De mensen die te Orsortoor wonen zijn niet zo erg
talrijk. Degenen die ik gezien heb waren: pater
Henry, de broeder, pater Goussaert, de vijf geadopteerde jongens van pater Henry (156): Ujaralt,
Summitok, Okpik, Adgiark en Annakannerk. (verder
heb ik de volgende personen gezien): Innangajok,
de vrouw van Aaluk, en haar dochter Ijerak; Iterutark en zijn vrouw, Tarreorak, en Arverk, het
kind van Iterutark; Ikualaark en zijn vrouw Arnanaark en haar drie kleine kinderen. Ikualaark
heeft twee kinderen die al volwassen zijn. Een
141. van de twee, een vrouw, is al getrouwd en wel met
Aliksalik. Illisiitok, het kind van Arnanaark, is
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getrouwd met Siviark. Kunnaark, de zoon van Ikualaark, is getrouwd met Nujakret, de dochter van
Kaukortok. De vrouw van Kaukortok was naar het
ziekenhuis vertrokken. Kaukortok zorgt voor twee
kleintjes, één van zijn dochter en één van zijn
zoon. Orsonnuark is getrouwd met Palanaark. Palanaark heeft drie eigen kinderen, waarvan twee jongens. Het vierde is van Siviark, de vrouw van IIlisiitok. Oogark's vrouw, Itingoark, heeft één
dochter. En Immalik en Otokreark, die getrouwd zijn,
hebben twee kinderen. Otokreark, de man, is afkomstig uit Kidlinerk. Tawaluk en Krekut zijn broers.
Oiorak en Tagluk en hun kinderen Kajalik, Arnatsau142. jok, Arnakidlerk en Angutitsiark waren er ook. Verder was er nog een blanke, de klerk (van Hudson's
Bay Company). Dan waren er nog Itigarpaktok en Maggok, en Kangoannuark, de zoon van Maggok; en Sirkrinerk en Summitok. Die hebben drie kinderen.
Een ervan was (naar het ziekenhuis) vertrokken,
want het had zijn penis bevroren. Summitok is de
dochter van Tislumaluk.
12 mei. Vandaag ben ik (te Orsortoor) gebleven.
Ik ben op bezoek geweest bij Ikualaark. Hij vertelde dat hij een van zijn twee kinderen verloren had. Toen het stierf had hijzelf ook wel willen sterven omdat hij er naar zijn zeggen zo sterk
aan gehecht was (157). Hij vertelde ook dat hij
zijn honden door ziekte verloren had. De laatste
die hij verloop, had hij de keel afgesneden en vanaf dat ogenblik waren er geen honden meer gestorven; omdat hij die (laatste) de keel afgesneden
had. Hij heeft nu nog twee honden. Ik ben ook
op bezoek geweest bij de familie van Orsonnuark.
Orsonnuark vertelde 't een en ander. Afgelopen
winter had hij, omdat hij zich totaal uitgeput
voelde, aan zijn zoon de opdracht gegeven zijn verrekijker in stukken te breken (158) omdat hij zo
143. geweldig graag beter wilde worden. Ik vroeg hem:
"En ben je echt beter geworden?" "Welnee", antwoordde hij, "ik begon toen pas echt doodziek te
worden". Hij vertelde dat de verrekijker er een
was van een soort dat lang en groot is. Ik heb
hem toen gezegd: "Je hebt die prachtige verrekijker laten vernietigen en je bent niet eens be153

ter geworden". Hij zei daarop dat het inderdaad
erg spijtig is dat hij nu geen verrekijker meer
heeft. Ik heb hem goed uitgelachen.
13 mei 1959. Vandaag zijn er politieagenten aangekomen. Ze zijn op weg naar Utkusiksalik, naar
Amujat, om een gekke vrouw op te halen. Men zegt
dat het gaat om Omajasse, de vrouw van wijlen
Putujark. Oiorak is als tolk meegegaan. Omdat pater
Henry niet wilde meegaan had hij hem gevraagd.(mee
te gaan). Pater Henry wilde namelijk niet dat Oiorak door de baas, Itimak, zou worden uitgehoord(159),
want Oiorak wil niet dat Okradjuanajuk en haar gezin naar Arviligdjuark vertrekken. Ze zijn dezelfde dag weer vertrokken.
144. 14 mei. Vandaag zijn we 's avonds vertrokken. Vlakbij de voorzijde van Abvark hebben we ons kamp opgeslagen. Het begon mistig te worden Okradjuanajuk
heeft heel vaak gelopen, maar zij heeft ook op de
slee geslapen.
In mei. Vandaag zijn wo vorder getrokken. Wo hebbon ons kamp opgeslagen op het zeeijs. Okradjuanajuk
vertelde dat Ussugalaark en Kajotinnuark zich verleden herfst heel kwaad hadden gemaakt. Okradjuanajuk had haar man geholpen omdat Kajotinnuark zo
kwaad was. Toen Ussugalaark hem al worstelend op de
grond had gekregen was Okradjuanajuk naar buiten
gegaan (160). Ze vertelde dat Ussugalaark Kajotinnuark belet had om op te staan en dat hij hem gekieteld had. Hij (Kajotinnuark) wilde toen een
vuistgevecht met hem aangaan, maar Ussugalaark had
daar niet in toegestemd omdat hij hele grote zweren aan zijn onderkaak had. Ze vertelde dat Orsonnuark (die van het gebeuren getuige was), omdat hij
hem (Kajotinnuark) te angstaanjagend begon te vinden, gezegd had: "ik ben nog maar net ternauwernood
aan de hongerdood ontkomen en ik ben dus nog heel
145. erg zwak. Ik zal daarom zeker geen handgemeen met
jou aangaan, zeker niet nu je in zo'n buitengewoon
woeste stemming verkeert. Maar vergeet niet dat
ik niet de enige Inuk ben" (161). Ze vertelde dat
Kajotinnuark toen wat tot bedaren gekomen was.
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16 mei. Vandaag hebben we ons kamp in de nabijheid
van Karmartalik opgeslagen. Ik kon Karmartalik niet
vinden. Onze voedselvoorraad is zo goed als op.
17 mei. Vandaag hebben we met de slee een grote afstand afgelegd. Ik heb me in de weg vergist en we
zijn ergens anders terecht gekomen. Wat ik voor
Karmartalik hield was het niet. De honden waren
erg moe en hadden niets meer te eten. Ik kwam maar
erg langzaam vooruit. Jammer, want het was Pinksteren. Ik ben niet gestopt om mijn gebeden te zeggen.
Onder het reizen door heb ik af en toe wat gebeden.
Het was werkelijk mijn schuld niet.
18 mei. Vandaag zijn we weer eens flink verdwaald,
tot voorbij Kitigaardjuit. Omdat ik Kitigaardjuit
herkende konden we in de goede richting naar Kuurg
verder reizen. Bij daglicht nog kwamen we te Kuurg
aan. We zijn maar tergend langzaam vooruit gekomen.
146. 19 mei. We hebben ons kamp opgeslagen stroomopwaarts van Karmartalik. Samen met Pitjorluk en
Atekrertok ben ik naar Karmartalik gegaan om hondevoedsel te halen, want ik heb er een bergplaats.
Wij hebben goed gegeten en de honden ook.
20 mei. Vandaag zijn we (in het kamp) gebleven omdat het erg mistig en koud was en omdat de honden
moe waren. Ik heb metalen strips onder de glijders
van mijn slee aangebracht. Okradjuanajuk was nu
eens bedroefd, dan weer uitbundig van vreugde.
21 mei. Vandaag is het mooi weer geweest. We zijn
weer verder getrokken, 's Nachts viel er sneeuw,
natte sneeuw. Okradjuanajuk heeft weer een aanval
van zotternij gehad. Ze bond haar dochter, die op
de slee lag te slapen, met de hondezweep vast en
begon rondom de slee te rennen. Toen ze weer bij
zinnen kwam zei ze dat ze zichzelf een nietsnut
vond.
22 mei. Vandaag zijn we (in het kamp) gebleven.
147. Het sneeuwde en er was ook stuifsneeuw. Okradjuanajuk was weer buiten zinnen van vreugde. Ik begin het vermoeden te krijgen dat ze mij wil ver155

leiden. Als ik er helemaal zeker van ben dat ze
mij beproeft dan is het mijn vaste voornemen
haar het volgende te zeggen: "ik wil niet tekort schieten in mijn (geloofs)overtuiging".
Uiterlijk ben ik de rust zelve, maar in mijn
binnenste knaagt het, omdat ik gedoopt ben. Ik
heb vrouw en kinderen. Als ik zeg dat ik niet
wil, dan zal zij dat waarschijnlijk wel begrijpen.
Voor ons gelovigen is Okradjuanajuk niet gemakkelijk in de omgang.
23 mei 1959. Het is volle maan. Vandaag zijn we
verder getrokken. We hebben ons kamp opgeslagen
te Kotsinnark. Het was mooi weer, geen weer om
ijdel te blijven. Okradjuanajuk was in een speelse bui. Het was alsof ik de vrouw was (162). Met
mijn ogen alleen al kon in Okradjuanajuk's bedoelingen raden. Hoewel Utjutuinnuark reeds een
kind heeft lijkt zij veel rustiger en verstandiger (dan haar moeder).
24 mei. Omdat het vandaag zondag was en ik wilde
bidden en de rozenkrans zeggen, zijn we (in het
kamp) gebleven. Maar ook omdat ik de zondagsrust
wilde houden. Het was mooi weer. Ik heb geprobeerd
wat te slapen, maar Okradjuanajuk belette mij dat.
Ik ben haar man toch niet. De omgang met haar valt
mij zwaar.
148. 25 mei. Vandaag zijn we verder getrokken. Okradjuanajuk is buiten kennis geweest en begon onsamenhangend te praten. Ze zei ondermeer dat ik wel
heel erg gelovig moet zijn. Zie je nu wel, ze heeft
me waarschijnlijk inderdaad willen verleiden, maar
is daartoe niet in staat geweest vanwege mijn diepe geloof. Terwijl ze buiten kennis lag sloeg ze
onsamenhangende taal uit. Ze heeft er waarschijnlijk van afgezien (mij te verleiden) nadat ze Pitjorluk en mij afgelopen zondag zo vurig had zien
bidden.
26 mei. Vandaag ben ik thuisgekomen. Wat had ik
toch een medelijden met hen allen (die thuis waren
achtergebleven); ze waren het wachten meer dan
beu en verkeerden in een neerslachtige stemming.
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Ik heb mijn vrouw meteen gevraagd: "Verdenk je mij
(van ontrouw)?" "Wel nee.1", zei ze. Okradjuanajuk
was buiten zinnen van vreugde.
149. 27 mei. Vandaag zijn we thuisgebleven. Ik heb mijn
honden gevoerd met vissen die verleden zomer gevangen waren; die kwamen uit een van de bergplaatsen
van pater Van de Velde die nog niet helemaal leeg
was. Er was wat stuifsneeuw vandaag. Okradjuanajuk
en haar gezinsleden hielden 's avonds maar niet op
met het heen en weer lopen om bezoeken af te leggen. Het schijnt dat de mensen van Kugaardjuk aan
ons lot waren beginnen te twijfelen en dat ze verschillende keren allerlei dromen hadden gehad. Kukijaut vertelde dat ze de indruk had gehad het aangezicht van mijn dochter Pitjorluk te zien. Als
het nu Padlak ('s gezicht) geweest was, dan zou
ze wel geweten hebben wat dat betekende. Zij (Arnaroserk) vertelde dat Udlaktoor ook een droom had
gehad. Ze had gezegd dat die voor haar heel aanschouwelijk geweest was. Ze had gezegd: "Hoewel
ik droom hecht ik er toch niet al te veel belang
aan". En Mangak zou gezegd hebben dat hij op
juiste wijze voorspeld had dat wij op het punt
stonden om thuis te komen. Hij had het geweten
door zijn dromen (163). Hoe, weet ik niet, dat ben
ik vergeten.
28 mei. Vandaag ben ik thuisgebleven. Okradjuanajuk heeft een lied gezongen. Zij was heel luidruchtig. Ze scheen waarlijk haar uiterste best te
doen. Het ging als volgt: "De afgrond (164) is
150. waarlijk afschrikwekkend". Toen ik bij haar op bezoek ging zei ze nog: "ik denk dat ik in vergelijking met mijn oom en mijn neef het minst gelovig
ben".
29 mei. Vandaag zijn Najaga en ik samen vis gaan
halen. We hebben te Kunguaardjuk overnacht. Te
Matjok en te Kunguaardjuk was er open water. Het
dooide. Men zegt dat Pangninnuark benzine verstopt
heeft. Zijn vrouw, Angutingoark, heeft dit, naar
men zegt, over haar man verteld.
30 mei. Vandaag zijn we samen (in het kamp) geble-
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ven omdat het geen mooi weer was. Tegen de avond,
toen het mooi weer begon te worden, hebben we
voorbereidselen getroffen voor de thuisreis. Het
begon echter weer koud te worden en de sneeuw begon te stuiven. Op klaarlichte dag hebben we te
Isortok geslapen. We hebben maar kort geslapen.
We waren slechts voor korte tijd gestopt, maar
hadden toch de tent opgeslagen.
.41 moi 1959. Vandaag y.ondug. We zijn thuisgekomen. We zijn 's avonds thuisgekomen. Okradjuanajuk en de haren zeiden dat ze ten einde raad waren
151. van het wachten. En Atekrartok had een bal gestolen, de bal van Ikualaark. Atekrartok, de dochter
van Okradjuanajuk, is een heel grote leugenaarsster. Dat zijn ze overigens allemaal, die van Okradjuanajuk.
1 juni. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik ben bij
Okradjuanajuk en haar gezin op bezoek geweest. Ze
vertelde dat ze bij Nannuark op bezoek geweest was
en dat Nannuark gezegd had: "Men zegt dat jij drie
dochters hebt". "Ja", had ze hem geantwoord. "En
men zegt dat één ervan volwassen is", "ja", had
ze hem geantwoord, "Ja". "Wel, deze zomer zal ik
helemaal op m'n eentje wonen en ik heb niemand om
vissen te splijten en gereed te maken om te drogen. Haar de vissen gereed te laten maken en op
het droogrek te plaatsen terwijl ik aan het vissen ben, is zeker toch niet te veel van haar gevraagdi ik wil graag iemand hebben om mijn vissen
te splijten en greed te maken om te drogen". Het
schiet me nu net te binnen dat ik op een avond te
Orsortoor bij Orsonnuark en zijn gezin op bezoek
was. Zijn tweede vrouw huilde. Orsonnuark was
kwaad en draaide zelfs zijn hoofd niet om; hij zag
152. eruit alsof hij kwaad was. Op de avond van de volgende dag had zijn dochter buiten heel lang staan
huilen; naar men zei, omdat Orsonnuark weer kwaad
was. Oogark was, na eerst een hele tijd buiten te
zijn gebleven, naar binnen gegaan en zijn vrouw
was hem gevolgd, 's Anderdaags was Oogark op bezoek gegaan en had gezegd dat alleen al het kijken in de richting van de sneeuwhut (van Orsonnuark) hem al neerslachtig maakte.
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2 juni. Vandaag ben ik naar de blanken gegaan.
Terwijl ik bezig was water op te warmen om thee
te zetten kwam pater Lessard er aan. Wat was ik
blij. Zonder thee te hebben gedronken ben ik met
hem meegegaan (naar de blanken). Ik heb (daar)
thee gedronken. Ik was hem heel dankbaar. Op de
terugweg ben ik met hem meegegaan naar Kugaardjuk.
's Avonds hebben we via de radio vernomen dat een
van zijn familieleden overleden was en zonder te
hebben geslapen is hij teruggekeerd. Ik heb hem
weer teruggebracht (naar de blanken).
3 juni. Vanmorgen, toen het begon te dagen, heb
ik vlakbij de landingsbaan geslapen in een grote
tent. Hoewel ik op pater Lessard gewacht heb,
heeft die zich niet laten zien. Mangak kwam bij
mij aan toen ik thee aan het zetten was. Hij vertelde dat Okradjuanajuk gezegd had dat als pater
Lessard iemand anders dan ik als gids kon vinden,
153. zij dan niet graag had dat ik met hem meeging, omdat ze zo erg naar mij verlangde en omdat Nuliajuk steeds zo triest was (vanwege mijn afwezigheid).
Wat mijzelf betreft, ik maak mij in het geheel
niet bezorgd over hen. Wat mij wel bezorgd maakt
is dat zij naar de maatstaven van een gedoopt mens,
zoals ik, een onaangenaam persoon is. Okradjuanajuk staat steeds bereidwillig klaar. Maar ik heb
mijn houten huisje niet gebouwd om er spotternij,
hoogmoed en zonde in te bedrijven. Het verontrust
mij dat ze willen proberen het te gaan gebruiken
om er te dansen en om er shamanistische praktijken te bedrijven. Dat is zeer verontrustend.
4 juni. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het schiet
me nu pas te binnen dat Aliksalik eergisteren
ziek was. Ik was bij hen op bezoek gegaan. Op weg
naar huls liep ik 's avonds nog even binnen bij
Okradjuanajuk en haar gezin. Niakrorluk kwam toen
op bezoek en zei: "indien je weet hoe het moet,
kom haar dan belezenJ" (165) Okradjuanajuk is niet
154. katholiek en staat bovendien bekend als shamaan.
Wat jammer toch; dat stemt mij droevig. Ze denkt
niet alleen aan bidden, dat heb ik goed begrepen.
Het was veel beter geweest wanneer zij (Niakrorluk) niets was komen vragen.
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5 juni 1959. Vandaag ben ik bij de blanken het een
en ander gaan ophalen. Toen ik op het punt stond
te vertrekken zei Okradjuanajuk: "Om mijnentwille,
blijf niet overnachten, want het wachten op jou
wordt mij veel te machtig". Ik heb me niet gehaast.
Bij dageraad, toen ze lag te slapen, ben ik thuisgekomen. Ze komt heel dikwijls bij ons bidden. Het
schiet me te binnen dat Pangninnuark afgelopen winter twee aan Savik toebehorende kariboes mee naar
huis heeft gebracht. Eén ervan hadden ze helemaal
opgegeten en van de andere hadden ze één schouder
al opgegeten. Het schijnt dat men dat eerst te weten kwam toen Irkalugark thuisgekomen was, want
Pangninnuark had er niets van gezegd (166). Tartotortok heeft dit verteld.
155. 6 juni. Nieuwe maan. Vandaag zaterdag. We zijn
thuisgebleven. Vanmorgen heb ik een wezel gezien
die al geruid had. Toen ik dat tegen Okradjuanajuk
vertelde zei ze: "Een wezel? Dat was geen wezeli"
Vandaag ben ik bij Konwalaark en haar gezin op
bezoek gegaan. Ze vertelde dat haar zoon zich helemaal niet goed voelt. Ze vertelde ook dat men
het wild dat hij buitmaakt niet mag eten. Toen ik
deze morgen naar buiten ging lag Okradjuanajuk
heel erg te kreunen, maar later op de dag was ze
weer iedereen aan het bezoeken. Weer thuisgekomen
was ze echter weer beginnen te kreunen. Toen ze
vandaag gekookt vlees meebracht, zei ze (okradjuanajuk): "Het was een eekhoorn.'" "Het was werkelijk
een wezel", antwoordde ik haar. "Heb jij een wezel
gedood? Dat kun je niet.' Het is meer dan waarschijnlijk dat die niet gevangen kan wordenJ" "Vooruit1,1
heb ik haar geantwoord, "bewijs dat maar eens".
Okradjuanajuk dacht dat de wezel, die ik gezien
had, een geest was. Ze heeft ook beweerd dat Ussugalaark eigenlijk haar enige steun en toeverlaat
is en dat ze waarschijnlijk alleen dankzij hem in
leven gehouden wordt (167).
156. 7 juni. Zondag vandaag. Het dooide. Het sneeuwoppervlak was doordrongen van vochtigheid. Gisteren
dooide het sneeuwoppervlak ook. Vandaag zijn Irkalugark en Niakrorluk - de vrouw van Tartotortok in allerijl naar Okradjuanajuk's tent gerend.
160

Wel, wel, Okradjuanajuk had ademhalingsstoornissen.
8 juni. Vandaag maandag. Irkalugark, Okradjuanajuk en Savik zijn verhuisd. Niakrorluk, de vrouw
van Tartotortok, heeft haar kamp opgeslagen te
Kotaidrordjuark. Op de terugweg ben ik bij hen
aangekomen; ik was zeehonden gaan jagen. Ik heb
geen zeehond buitgemaakt; ik heb er één alleen
maar verwond. Bij Niakrorluk heb ik thee gedronken en kariboerib gegeten. Ze vertelde dat men
Okradjuanajuk eigenlijk had willen achterlaten,
maar dat zijzelf niet gewild had dat zij werd achtergelaten. Ze vertelde dat zij (Okradjuanajuk)
de gewoonte heeft grote hoeveelheden thee te willen drinken en dat ze dikwijls toevallen heeft.
En omdat ze dikwijls toevallen heeft wil Niakrorluk haar niet bij zich in de buurt hebben (168).
C A H I E R

IX

157. 10 juni. (169) Vanmorgen ben ik van de blanken
teruggekeerd. Ik heb pater Van de Velde bij de
blanken achtergelaten. Ik begin verkouden te worden. Vandaag hebben Ussukdjuanajuk en zijn gezin hun tent verplaatst.
11 juni. Vandaag heb ik Ikotisluk en zijn gezin
een bezoek gebracht. Hij vertelde dat zijn voorraad kariboevlees snel begint te slinken; vanwege
de zieken. Hij vertelde dat men in hun naam vaan
een stuk vlees komt halen, omdat zieken doorgaans
geen schadelijke gevolgen ondervinden wanneer ze
van zijn jachtbuit eten (170). "Voor mij is het
eigenlijk allemaal eender", zoi hij. Ik heb hom
цо/. к<і dal Ik hut niut woot.. "Knrlhonvluos 1н
voor mij nllomaal eender", (zei hij). En Iko
tisluk herhaalde: "Het moet inderdaad werkelijk
158. allemaal eender zijn". Tuituark is ook voedsel bij
Ikotisluk komen vragen.
12 juni. Vandaag is Kablalik naar Arearkslerk ver
huisd om er een voorraad gedroogde vis te gaan aan
leggen. Kattalugark is pater Van de Velde gaan op
halen. Toen hij vertrok leek het erop alsof Ussuk161

djuanajuk zich in allerijl gereed maakte en ook
vertrok om pater Van de Velde te gaan ophalen.
Pater Van de Velde is 's avgnds thuisgekomen. De
mensen zijn erg verkouden. Sommigen zijn er niet
al te beroerd aan toe. Wat mij betreft, ik ben
verkouden en Aitjaurtongiavik is heel erg verkouden. Kablalik is naar Arearkslerk vertrokken. Hij
vertelde dat hij een voorraad gedroogde vis wil
gaan aanleggen.
13 juni 1959. Vandaag is Pangninnuark gedurende
de nacht thuisgekomen. Ik ben vandaag in bed gebleven. De verkoudheid geeft mij een beklemmend
gevoel op de borst.
14 juni. Vandaag was het zondag. Ik ben in bed gebleven. De verkoudheid maakt je droefgeestig, vooral wanneer je op zeehonden wil gaan jagen.
159. 15 juni. Vandaag voelde ik me wat beter. Ik ben
weer aan het werk gegaan en weer dikwijls naar '
buiten gegaan. Ik heb me voorgenomen om morgenochtend vroeg, wanneer ik naar de H. Mis ga, te
gaan biechten. Tegen mijn verwachting in ben ik
's nachts weer ziek geworden. Wat jammer toch. Ik
kan er echter niets aan verhelpen.
16 juni. Vandaag ben ik weer in bed gebleven. Het
was geen mooi weer. Er was veel wind en het regende ook. Ukuaraardjuk is op bezoek geweest. Ik herinner me dat er van hem beweerd wordt dat, wanneer
hij zieken gaat bezoeken, deze zich door zijn invloed beter gaan voelen (171). Als hij weer weg is
zal ik kunnen nagaan of men er echt beter van wordt
zoals men beweert. Nee hoor, er is niets veranderd;
ik ben noch verbeterd, noch verslechterd. Hij vertelde dat, toen hij onlangs op karlboejacht was,
het erop geleken had dat hij schijndood was geweest. Twee dagen lang had hij niets anders gedaan
160. dan slapen. Ukuaraardjuk vertelde dat hij, toen
hij weer goed wakker geworden was, zich gereed
had gemaakt om via Umeojaark verder te reizen. Maar
nee hoor, zo vertelde hij, Umeojaark was niet te
zien geweest en toch was hij niet verdwaald. Umeojaark was er heel eenvoudig niet. Toen hij de ber162

gen van Awaletkuaardjuk zag, had hij ze herkend.
Ukuaraardjuk vertelde dat hij op de terugweg verdorie zo maar van de goede weg was afgedwaald.
17 juni. Vandaag zijn Pauguatsiark en Pujatark
getrouwd. Ze zijn nu man en vrouw. Mogen ze met
de hulp van Hierboven een goed echtpaar wordenJ
Het schiet me te binnen dat Tullorealik tegen
Kongarnaark gezegd heeft: "Een vlieg, een strontvlieg, knijp die dood in je nekJ" Kongarnaark
heeft ze niet dood willen knijpen, zegt men. Vroeger, toen we nog kinderen waren, moesten wij vliegen en andere insecten op onze slapen dooddrukken.
Verbazingwekkend, niet, dat er sommigen zijn die
de oude gebruiken nu nog navolgen. Ik heb dat goed
begrepen.
161. 18 juni. Vanmorgen, toen de H. Mis afgelopen was,
zijn Pujatark, Pauguatsiark, Aivikuluk, Kringakittok en Papik allemaal samen water gaan halen.
Pauguatsiark en Pujatark zijn gisteren getrouwd.
Die hebben vannacht waarschijnlijk heel veel water gedronken .. ..'
19 juni. Vandaag zijn Pauguatsiark, Pujatark, Kringakittok, Tullimark en Aivikuluk samen gaan vissen.
Men zegt dat Pauguatsiark één vis gevangen heeft;
niemand anders heeft een vis gevangen. Ik begin
beter te worden, hoewel ik nog in bed lig. Het is
vermoeiend geen zeehonden te kunnen gaan jagen.
20 juni. Vandaag heb ik de kolf van mijn geweer
hersteld. Ik begin steeds beter te worden. Ik heb
mijn broek aangetrokken en ben opgestaan. Men zegt
dat Udlaktoor haar man, Ukuaraardjuk, telkens wan162. neer die zoek is, en zelfs wanneer hij flink ziek
is, niet gelooft. "Nee (ik geloof hem niet)",
schijnt ze gezegd te hebben, "Want hij verliest
gewoonlijk zijn eetlust niet; hij eet zelfs te
veel en mensen die echt ernstig ziek zijn houden
gewoonlijk op met eten". Het schiet me te binnen
dat ze zei dat Angutingoark op bezoek is geweest
en dat ze vertelde dat haar ademhaling niet helemaal in orde was toen ze binnenkwam.."Ze zei dat
ze mij wel wilde belezen" (172). Ze vertelde ook
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dat Kingaidlak, ook wel Maniilak genaamd, in haar
droom verschenen was, dat ze nachtmerries had gehad en dat ze gedroomd had van een ijsschots die
boven kwam drijven en tussen hen in verscheen (173).
Aldus de verhalen van Udlaktoor.
21 juni 1959. Vandaag zondag. Ik ben niet naar de
H. Mis geweest, al twee zondagen niet. Vandaag voelde ik me beter. Kimalerk kwam op bezoek. Kimalerk
vertelde dat de kraaien heel dikwijls krassen.
"Laten we nu maar hopen dat Kugaardjuk veel vissen
zal hebben", (zei ze) (174).
163. 22 juni. Vandaag zijn pauguatsiark, Pujatark, Tullimark en Kogarnaark vertrokken om een bootje te
gaan halen en om op zeehonden te gaan jagen. Pangninnuark, Kringakittok, Aivikuluk en Papik zijn
ook vertrokken; ze zijn op volwassen zeehonden en
op baby-zeehonden gaan jagen. Vandaag zijn Ikotisluk, Okralujujok en Atoratark aangekomen.
23 juni. Vandaag voelde ik me werkelijk heel veel
beter. Ik heb (tussendoor) maar één keer geslapen.
Anaidjak is op bezoek geweest. Toen ze wegging zei
Pitjorluk tegen haar: "Mijn grootmoedertje heeft
een heldere glans rond zich". Dat kwam omdat de
zon door het venster een helder schijnsel op haar
wierp. Anaidjak zei dat als zij vurig gelovig was
164. het best eens een aureool zou kunnen zijn. We hebben hartelijk gelachen.
24 juni. Vandaag zijn mijn dochter Pitjorluk en
Angutingoark gaan vissen. Ussuksungark is ook
gaan vissen. Ussuksungark heeft drie vissen gevangen; Pitjorluk en Angutingoark hebben geen
vissen gevangen, 's Avonds zijn Najaga, mijn vrouw,
en ik samen gaan vissen. Ik heb vier vissen gevangen. Najaga heeft er geen gevangen. Ik raakte er
uitgeput van. Toen we thuiskwamen was Napoardjuk
nog op bezoek. Ze vertelde dat ze zich niet op haar
gemak voelde om naar huis te gaan omdat het hoog
tij was. Ze is toch naar huis gegaan, er voor zorgdragend niet gezien te worden door pater Van de
Velde. Ze voelde zich niet voor hem op haar gemak
omdat het al middernacht was (175).
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25 juni. Vandaag zijn Irkalugark, Savik, Nagliksak,
en Nuliajok aangekomen. Pangninnuark, Kringakittok,
165. Papik en Aivikuluk zijn thuisgekomen. Ze vertelden
dat Tartotortok en zijn gezin en Okradjuanajuk en
de haren hun kamp hebben opgeslagen te Kotaidrordjuark. Ze vertelden dat Nuliajok vier zeehonden
buitgemaakt had.
26 juni. Vandaag zijn Irkalugark, Savik, Nagliksak,
Kringakittok en Kukuwak naar huis vertrokken. Ikzelf ben ook vertrokken; ik ben met hen meegegaan.
We zijn aangekomen bij Krimitsiark en Arnakok, een
getrouwd stel. Ze waren alleen. We hebben gegeten
en thee gedronken; we waren verzadigd. Hij vertelde over mensen die ziek zijn. "Ziekte, dat is niet
iets om onder je dak te hebben". Hij vertelde dat
zijn vrouw, toen ze ziek was, beter gemaakt was
omdat ze door alle daarginds aanwezige blanken verzorgd was (176). Ussuksungark, die met mij meereis166. de, en ik hebben bij Irkalugark en de zijnen, die
te Saattok verblijven, overnacht. Ik dacht er aan
dat ik mijn honden best graag zou willen voeden.
Ik heb ze niet gevoed. Zij hadden nochtans zeehonden in voorraad. Maar wat doet het er toe? Mijn
honden zullen er echt niet van sterven. Men wordt
(bij hen) echt niet goed onthaald op voedsel en
thee (177).
27 juni. Vandaag hebben we aan de ademgaten gejaagd. Ik heb verschillende zeehonden gemist, maar
er toch twee gedood. Irkalugark heeft er vier buitgemaakt en Savik één. Tegen de avond heeft Ussuksungark een volwassen zeehond gedood en ikzelf een
jonge zeehond; aan een ademgat. Vlakbij Kekertardjuark hebben Ussuksungark en ik overnacht. We
hebben jonge zeehond gegeten.
28 juni. Vandaag zondag. We zijn samen (in het kamp)
gebleven. Het heeft de gehele dag geregend. Ussuksungark zat vol luizen, hijzelf, zijn onderkleding
en zijn deken ook. Zijn huid was overdekt met beten
en open wondjes.
167. 29 juni. Vandaag zijn we samen verder getrokken.
Ussuksungark heeft aan een ademgat een jonge zee165

hond buitgemaakt. We zijn via Ublaarsliit gereisd.
Te Ublaarsliit heb ik een zeehond gedood. Tugaluark en Pialaark, een getrouwd stel, wonen helemaal alleen te Ublaarsliit. We hebben aan de ademgaten gejaagd. Ik heb verschillende keren een
jonge zeehond gemist, maar Ussuksungark heeft hem
weer buitgemaakt. Ik heb nog eens een jonge zeehond gemist. Tugaluark heeft die buitgemaakt. Het
is beginnen te regenen. Het begint slecht weer te
worden. Te Ikkerassark hebben we overnacht.
30 juni 1959. Vandaag zijn we aangekomen bij Pauguatsiark, Tullimark, Pujatark, de vrouw van Pauguatsiark en Kongarnaark die te Saglaardjuit verblijven. Ze hadden helemaal niet veel zeehonden
in voorraad en ze hadden geen thee en geen tabak.
We zijn vertrokken en hebben met hen samengereisd.
Ik heb een jonge zeehond geharpoeneerd aan een
ademgat. Te Ublaarsliit zijn we gaan slapen.
168. 1 juli. Vandaag heeft Ussuksungark een jonge zeehond gemist; die verdween onder de ijsrand. Het
begon te regenen en het werd koud. We hebben opnieuw te Ublaarsliit overnacht. De jeugd vermaakte zich goed. Ussuksungark scheen helemaal niet
verlegen te zijn. Zij stoeiden met elkaar. Hij
scheen voor niemand verlegen te zijn. Hij voelde
zich alleen niet helemaal op z'n gemak met Puja-tark. Ussuksungark heeft vandaag twee zeemeeuwen
geschoten. Bij Pialaark had men geen thee en geen
tabak meer en bij Pauguatsiark geen thee meer.
2 juli. Vandaag zijn we op weg naar huis gegaan;
Pauguatsiark en z'n vrouw ook. Ik heb twee zeehonden gedood, volwassen mannetjes. En Pauguatsiark
heeft ook twee zeehonden gedood. Tullimark heeft
een jonge zeehond buitgemaakt aan een ademgat. Nadat we aangekomen waren bij een kleine bergplaats
met thee, die ik achtergelaten had, hebben we thee
gedronken en hebben we het vet van een jonge zeehond gegeten, van mijn jonge zeehond. Dichtbij
Asungasungark hebben we ons kamp opgeslagen omdat
het af en toe regende.
169. 3 juli. Vandaag zijn we verder naar huis getrokken.
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We zijn tot bij Krimitsiark, Olrongajok en Kablalik
en hun gezinnen gekomen. Krimitsiark vertelde, dat
hij Pauguatsiark, toen die geboren werd, verzorgd
had (178) en had drooggewreven met de huid van een
zeekoet die hij pas gevangen had. Krimitsiark vertelde dat hij ook zijn navelstreng had doorgesneden. Hij vertelde ook over wijlen Kakortok. Vroeger, toen hij nog een kind was, begon het op een
keer hard te donderen en hij beval zijn zoon, Nuliallk, krilajok te bedrijven. Maar ondanks dat,
kwam er geen verandering in (bleef het donderen).
Kakortok was toen naar buiten gegaan en nadat hij
even weg geweest was, was hij weer binnen gekomen
en had gezegd: "ik heb mijn Ijaardjuk (179) te pakken gekregen en ik heb hem verdomme eenvoudigweg
met mijn mes in z'n onderbuik gestoken". En toen
(de donder) opnieuw te horen was, was het heel ver
weg geweest dat die te horen was. (De donder) was
niet meer dichterbij gekomen.
4 juli. Vandaag zijn we bij het aanbreken van de
dag thuisgekomen. Kablalik en zijn vrouw zijn aangekomen. Ze zijn Nannuark komen opzoeken omdat die
ziek is. Ze zijn terug naar huis gegaan.
170. 5 juli. Vandaag, zondag, zijn we thuisgebleven. Ik
heb niet veel om over te schrijven.
6 juli. Vandaag hebben we aan de ademgaten gejaagd.
Krittark heeft een jonge zeehond gedood; Arnasluk
heeft ook een jonge zeehond gedood en Pangninnuark
heeft een jaarling buitgemaakt. Tartotortok heeft
een jonge zeehond gedood en Iviok heeft een volwassen zeehond buitgemaakt.
7 juli. Vandaag is Ukuaraardjuk in de morgen thuisgekomen. Ussulik is aangekomen en Utaraardjuk, Kajordjuk en Kakiojark zijn vandaag aangekomen. Ze
kwamen van Ikaartalik. Pater Van de Velde is samen
met Pangninnuark naar Ikaartalik vertrokken om te
gaan dopen, want in het gezin van Padlak is een
zoon geboren. Kajortok en Nagliksak zijn aangekomen. Toen pater Van de Velde vertrokken was zijn
Kringakittok, Tullimark en Nuliajok naar de netten gaan kijken. Ik heb ze door de veldkijker ga167

degeslagen. Ze hadden veel plezier. Kringakittok
171. en Nuliajok waren alleen en renden rond. Tullimark en Aivikuluk waren ook samen aan de overkant van de rivier waar niemand was. Ze glimlachten toch zo liefelijk. Ik heb ze door de veldkijker gezien. Toen ze thuiskwamen hadden ze een
roeispaan verloren.
8 juli 1959. Vandaag is Kajortok terug naar huis
vertrokken. Ussukdjuanajuk is met hem meegegaan.
Mijn netten hebben vandaag een paar vissen gevangen. Het schiet me eerst nu maar te binnen dat
Ikualaark een hele ham van een kariboe als geschenk naar Inunajuk en zijn gezin heeft gebracht.
Omdat Inunajuk zo dankbaar was wilde hij haar kussen. Omdat zij heel dikwijls uit haar neus bloedt,
en hij bijna nooit, wilde hij daarmee bewerkstelligen dat zij, net als hij, niet meer uit haar
neus zou bloeden (180). Maar Ikualaark heeft hem
niet willen kussen.
9 juli. Vandaag ben ik bij Nannuark op bezoek geweest. Hij vertelde over insecten, "ik gebruik
die als middel om te voorkomen dat de honden rauwe
voetzolen krijgen van het vele lopen op het scherpe ijs in de lente. Wil je horen hoe?" "Nee", zei
ik, (waarop hij gewoon verder ging) en zei: "ze
vermorzelen onder de voetzool van jonge hondjes,
dat is het middel om te voorkomen dat ze rauwe
voetzolen krijgen van het vele lopen op het scherpe, ruwe ijs in de lente". Hij vertelde ook nog
172. dat Okradjuanajuk toen ze (bij hem) op bezoek was
op een zeer onbeschaamde wijze gespot had. Hij
had haar toen gezegd: "Zij die het kruisteken maken en die gedoopt zijn willen niet graag zo bespot worden. Je zult dat waarschijnlijk wel op de
een of andere manier ondervinden". Hij had dat nog
maar nauwelijks gezegd of ze bracht zich per ongeluk een grote snijwond toe. Dat vertelde Nannuark.
Hij zei ook nog: "Saglutoor wil mij niet als echtgenoot hebben en dat terwijl ze al theedrinkend
naar believen zal kunnen roken. En kijk, ik ben
al lang een oude man; het is echt niet zo dat ik
tyaar wil hebben om samen mee te slapen. Ik denk
niet dat ik ziek zal worden. Deze zomer wil ik

168

echter op een plaats gaan leven waar geen andere
mensen zijn en ik,wil haar alleen maar hebben om
voor het onderhoud van mijn laarzen te zorgen.
Als ik haar zie zal ik haar zeggen: "Eerst heb
je er verschillende keren in toegestemd, en nu
begin je achter mijn rug om steeds vaker bespottelijk over te spreken. Als je een mening hebt,
dan moet je er voor uitkomen. Je bent familie van
m
ij» Je bent mijn nicht. Omdat we via onze ouders
173. aan elkaar verwant zijn, wil ik niets achter jouw
rug om ondernemen (181)".
10 juli. Vandaag heb ik een mug gezien. Er was
veel wind. De netten hebben veel vissen gevangen.
Er waren vissen. Ik heb gedurende de nacht aantekeningen gemaakt want 's avonds is het niet gemakkelijk om te schrijven vanwege de mensen die
op bezoek komen. Ukuaraardjuk en Kakortangoark
hebben samen aan de ademgaten gejaagd.
11 juli. Vandaag zaterdag. Ik heb de binnenbekleding van mijn houten huisje verwijderd. Het schijnt
dat Udlaktoor gezegd heeft dat ze Kingaidlak vlak
voor zijn dood verschillende keren in mijn gedaante gezien heeft, en nu heeft ze mij, Awongaitsiark,
verschillende keren gezien in de gedaante van Kingaidlak. Ze begint nu te denken dat ook ik heel
waarschijnlijk binnenkort zal sterven. Het schiet
me te binnen dat Niakrorluk verteld heeft dat Nagliksak verleden lente een zeehond beslopen had en
dat die een gezicht had als van een mens. Ze zei
174. dat hij er bang van geweest was. (Het dier) had
grote zwempoten. Hij had gezegd dat het Nuliajok
was en dat ze bij Ussugalaark was (182). Ze vertelde dat Savik de zeehond ook gezien had. Volgens
haar was Ussugalaark weer bezig geweest met boze
gedachten.
12 juli. Vandaag zondag. Vanmorgen zaten er geen
vissen in de netten. Gedurende de nacht zijn 01rongajok en Ussugiktark aangekomen. Ze kwamen
van Kangersluk, van het uiteinde van de baai van
Kangersluk. Ze vertelden dat ze hun honden daar
achtergelaten hadden en dat ze (tot hier) gelopen
hadden.
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13 juli 1959« Vandaag maandag. Vannacht zijn Kringakittok en Tullimark naar Tasserdjuark gegaan,
naar de blanken. Ik zou eigenlijk samen met hen
zijn vertrokken, maar tot mijn verbazing waren zein het midden van de nacht al weggegaan. Maar
niettegenstaande dat zijn Ussuksungark en Padlak
toch nog vóór hen naar de blanken vertrokken.
14 juli. Ik ben vandaag naar Tasserdjuark gegaan,
175. naar de blanken. Ik heb een jong hondje meegenomen voor Niptanaatsiark. Hij was erg tevreden.
Niptanaatsiark zei dat hij het hondje zal teruggeven wanneer hij vertrekt (van de radarbasis).
Vanwege dat kleine hondje was de reis erg vermoeiend; ik was erg moe van het lopen. Gisteren
is Irkalugark aangekomen; hij kwam inkopen doen.
Hij kwam van Kangersluk. Vandaag is hij naar huis
vertrokken. Nuliajok is met hem meegegaan. Niakrorluk, Tartotortok's vrouw, heeft gezegd dat
Nuliajok, die omwille van Nagliksak mee naar Kangersluk gaat, tegen hem moet zeggen dat zij wil
dat hij naar huis komt. Zij wil dat Nagliksak zo
snel mogelijk naar huis komt (183).
15 juli. Vandaag ben ik in de morgen thuisgekomen.
Er was veel wind. De netten hebben ik weet niet
hoeveel vissen gevangen. Vanmorgen om vijf uur heb
ik deze aantekeningen gemaakt. Overdag gaat het
niet gemakkelijk vanwege de bezoekers, want die
willen kijken en die zouden het dan rondvertellen
(184).
176. 16 juli. Vandaag heb ik niet veel vissen gevangen.
Het schijnt dat Okradjuanajuk verteld heeft dat
Pitjorluk en Aivlkuluk bij Tartotortok thee gestolen hebben.Ze liegt. Ze doet niets anders dan
liegen. Okradjuanajuk heeft ook nog gezegd dat het
voor komt dat zij niet genoeg te eten krijgt om
haar buik vol te eten. Niakrorluk heeft dat verteld. Niakrorluk, Tartotortok's vrouw, vertelde
ook nog, dat toen zij gisteren twijgen aan het
sprokkelen was, een van mijn honden heel hard had
geblazen naar iets vlakbij haar (185). Toen ze
op huis aankwam hield hij nog niet op. Het was
net alsof hij iets zag en alsof hij probeerde te
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vluchten. Ze zei dat het waarschijnlijk door Okradjuanajuk komt, omdat zij een shamaan is. Niakrorluk vertelde ook nog dat ze herhaaldelijk bang is.
17 juli. Vandaag hebben de netten veel vissen gevangen. Ikualaark en Aupidlak zijn met mij meegegaan. Pauguatsiark, Pujatark, Kaukortok en Naglik177. sak zijn aangekomen. Ze zijn thuisgekomen. Vanavond is Okradjuanajuk op bezoek gekomen. Ze leek
erg droevig gestemd. Ze zei dat ze zich geen zorgen wil maken. Haar gedachten schenen verward te
zijn. Vast en zeker vanwege Nagliksak. Vast en zeker was Nullajok omwille van Nagliksak naar Kangersluk vertrokken. Wat haar dwars zat was dat Nagliksak thuisgekomen was.
18 juli. Vandaag zaterdag. De netten hebben heel
veel vissen gevangen. De bodem van mijn boot was
helemaal bedekt. Het is lang geleden dat ik zoveel
vissen gevangen heb. Terwijl ik de netten in de
gaten hield heb ik ook een roeispaan gemaakt. Daarom duurde het zo lang eer ik hem af had.
19 juli. Vandaag zondag. Deze morgen heb ik van
zes tot zeven uur aantekeningen gemaakt. Vandaag
hebben Tartotortok en Nagliksak vissen gevangen
met de hengel.
178. 20 juli. Vandaag maandag. De netten hebben heel
veel vissen gevangen. Tullimark, Kringakittok en
Nagliksak zijn naar de blanken gegaan. Pangninnuark en Kakortangoark hebben vlakbij de plaats
waar ik mijn netten heb uitstaan de hunne geplaatst.
Ze hebben niet veel vissen gevangen en zijn weer
vroeg naar huis gegaan. Meer naar Kotaidrordjuark
toe hebben ze hun netten opnieuw uitgezet.
21 juli. Het is volle maan. Vandaag kwam Atekrartok op bezoek. "Men vraagt je te komen. Mijn moeder wil dat je komt", (zei ze). Ik ging haar bezoeken. Ze had het benauwd en zei: "Sedert hij
(Ussugalaark, haar man) zweren heeft maak ik mij
dikwijls veel te veel zorgen. Het is me werkelijk
onmogelijk mij niet bezorgd over hem te maken; ik
maak me werkelijk onophoudelijk zorgen over hem.
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Indien ik mocht komen te sterven dan is het niet
onmogelijk dat ik hem toch nog zal zien" (186).
Het was op haar man Ussugalaark dat Okradjuanajuk doelde.
22 juli 1959. Vandaag heb ik de netten niet leeg
gehaald omdat ik (ander) werk te doen had. Ik heb
179. dollen gemaakt. Nagliksak en Ubloreajukjuk hebben
met de hengel vissen gevangen. Terwijl ik door
werkte (aan de dollen) ben ik op bezoek geweest
bij Niakrorluk. Ze vertelde dat Ubloreajukjuk vaak
bang wordt en dat ze op Okradjuanajuk begint te
lijken.
23 juli. Er stond wind. Ik heb geen netten (uit
staan). Ik heb ze niet uitgezet, 's Avonds heeft
Okradjuanajuk weer last van haar hart gehad. Ik
ging er heen omdat ik erbij geroepen werd. Ze
zei: "Wanneer ik buiten bewustzijn zal zijn, zal
ik mij geen .zorgen maken over mijn kinderen. Het
is de zorg om hen die mij zo uitput. Wanneer ik
mocht komen te sterven dan zal ik hem waarschijn
lijk toch nog wel kunnen zien. Ik heb medelijden
met mijn vadertje (187); (ik zou het erg vinden)
wanneer ik zou komen te sterven gedurende haar
afwezigheid".
24 juli. Vandaag stond er weinig wind. Ussuksungark en ik zijn met ons tweetjes met de kano uit
gevaren. Ik heb twee zeehonden geschoten. Iviok
en Arnasluk zijn ook met de kano uitgevaren. Iviok
heeft een jonge zeehond buitgemaakt.
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180. 25 juli. Vandaag stond er wind. Omdat Pangninnuark en Pauguatsiark in de kleine baai waar ik
mijn netten uitgezet had de hunne ook hebben uit
gezet, ben ik er niet heengegaan. Ze hebben overi
gens niet veel vissen gevangen. Men zegt dat Savik
vannacht aangekomen is. Hij kwam van Isloolik. Hij
is aan het verhuizen. Vannacht zijn ze aangekomen.
26 Juli. Vandaag zondag. Vanmorgen, toen iedereen
nog sliep, heb ik gehoord dat de twee broers Ol172

rongajok en Ussugiktark jammerlijk verdronken zijn.
En Angerdraotuark, die bij hen was, is verdwenen.
181. Men heeft echter sporen van hem gevonden. Men vraagt
zich af of hij al dan niet aan land geraakt is. Dat
is niet bekend, zegt men. Het schijnt dat men Krimitsiark nog niet ingelicht heeft. Men zegt dat
men bang is voor zijn reactie (188). Vanmorgen ben
ik bij Okradjuanajuk op bezoek geweest. Ze vertelde dat ze elke nacht steeds weer van mij droomt.
Ussugalaark en ik zijn dan samen. Ze denkt werkelijk dat ze mij steeds zo ziet. "En ik", zei ze
"ik zeg dan elke keer dat mijn bootje geen mast
heeft. En nadat ik dat gezegd heb, ben ik verdwenen". Dat is het (wat ze droomt).
27 juli. Vandaag, maandag, stond er wind. Het waaide hard. Iviok en Kaangunark zijn deze avond thuisgekomen. Ze waren naar de blanken geweest. Het
schijnt dat Kaangunark tegen Nagliksak gezegd had:
"Men heeft ons beiden vlees gegeven en blikken do182. zen". Maar wat is er gebeurd? Nagliksak heeft rondverteld dat hij gelogen heeft.
28 juli. Vandaag zijn Pangninnuark, Kringakittok
en Tartotortok naar Kangersluk vertrokken om Irkalugark te gaan ophalen. Ik denk er nu pas aan
dat Nannuark vertelde dat hij op de morgen, kort
voordat Nuliajok aankwam, Olrongajok en Ussugiktark dacht te zien aankomen. Ze kwamen om de rozenkrans mee te bidden. Hij vertelde dat hij daarna het voornemen had gehad bij hun vader op bezoek
te gaan. Hij had hem willen zeggen: "Je zult je
twee kinderen spijtig genoeg wel nooit meer terugzien; maar je hebt nóg iemand om groot te brengen.
Wees dus maar héél, héél sterk. Je hebt honden en
je zult er nog dikwijls op uit kunnen gaan, telkens
wanneer het mooi weer is". Hij had niet geweten
dat men kort daarna het nieuws over hen zou vernemen. Nannuark zei dat hij niet gedroomd had en dat
183. hij niets verteld had. Hij zei ook nog: "Kajalik
heeft me eens gevraagd: Broer, ken jij de magische
zangen van de baardrob? En nu kan ik het hem niet
meer vragen. Wat ben ik toch een stommeling geweest dat ik het hem niet onmiddellijk gevraagd
heb". Vandaag zijn Ussukdjuanajuk, Ikotisluk,
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Nimgajorak, Pialaark, Tugaluark en Atorattark aan
gekomen. Men zegt dat Nimgajorak bij Nannuark op
bezoek is geweest en dat die, sprekend over Tullugarnerk, gezegd heeft: "Het ziet er niet naar
uit dat hij iemand is die zichzelve in acht neemt,
ondanks 't feit dat ik toch mijn uiterste best ge
daan heb hem tot bezinning te brengen".
29 juli 1959. Vanmorgen is Irkalugark aangekomen.
Hij vertelde dat Kablalik een baardrob geschoten
had. Er wordt verteld dat Krimitsiark zich van het
leven heeft willen beroven, maar dat zijn vrouw
en zijn dochter hem daarvan weerhouden hebben. Men
beweert dat hij gezegd heeft: "indien ik van mijn
voornemen afzie, dan zal het zeker niet door hen
184. zijn dat ik weerhouden word. Uiterlijk mag het er
dan de schijn van hebben dat zij mij weerhouden
hebben, ціааг ik heb in het geheel nog niet van
mijn besluit afgezien; ik heb echter niet enkel
en alleen aan de Inuit gedacht" (189). Men beweert
dat Krimitsiark dat gezegd heeft.
30 juli. Vandaag was het helder. Het waaide. Samen
met Irkalugark zijn we de rivier overgestoken naar
Tullugarnerk's gezin. Irkalugark zei: "Wat een on
geluk. Ook al had ik meteen geweten dat ze in het
water gevallen waren dan was het me toch volstrekt
onmogelijk geweest hen te redden. Maar ik had er
zelfs niet het flauwste benul van. Mijn schoonzoon
(die bij me was) had (enige dagen tevoren) gezegd:
Wanneer de zondag voorbij is dan zal ik vertrekken.
Het is vanwege hen daarginds, had hij gezegd, dat
ik weer naar huis wil gaan, omdat zij zich anders
veel te ongerust zullen beginnen te maken. Ik zal
dus binnenkort vetrekken. Hij doelde op zijn ouders.
Toen hij bezig was zijn kamp op te breken ging ik
er op uit om te vissen en terwijl ik aan het vis
sen was zag ik plotseling in de verte honden. Ik
maakte natuurlijk de gevolgtrekking dat het de
honden moesten zijn van degenen die (verderop) aan
het vissen waren. Maar toen ik al vissend (met de
haak) allengs dichterbij kwam, zag ik dat er al
leen maar honden waren. Toen ik ze herkende ging
ik er rechtstreeks naar toe. Ik zag toen iets
zwarts in het water en trok daaruit de conclusie
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185. dat ze in het water gevallen waren. Ik ben toen
naar mijn kamp teruggekeerd. De volgende dag heb
ik mijn kamp opgebroken en ben ik vertrokken. Ik
wilde namelijk een man als metgezel hebben om een
onderzoek naar hen te gaan instellen (190). Ik
ben toen mensen, die gingen vissen, tegengekomen
en met hen ben ik toen naar de plaats van het ongeluk gegaan. We vonden Ussugiktark aan de oppervlakte drijven. We hebben toen een met een steen
verzwaarde lijn naar hem toe gegooid en hem naar
de oever getrokken. Wat verderop dreef iets net
onder het wateroppervlak, maar we konden niet uitmaken wat het was. Tullugarnerk zei daarop dat
het enige wat hem bezighoudt is, hem uit het water
te halen. Arnamarik zei dat ze dacht dat hij waarschijnlijk wel aan land had kunnen komen wanneer
het op korte afstand (van de oever) (gebeurd) was.
Arnamarik zei dat Ussugiktark aan één been ongeschoeid was en dat hij aan het andere been een
laars had die onder z'n knie heel strak was toegesnoerd. "Hij moet dus waarschijnlijk aan land
zijn geraakt. Hij heeft hem (Olrongajok) waarschijnlijk te hulp willen komen maar moet uitgeput zijn
geraakt door het ijskoude water"(191). Arnamarik
zei ook nog: "Alhoewel hij (Tullugarnerk) zich van
kant heeft willen maken, heeft hij het (uiteindelijk) toch niet gedaan omdat ik hem ervan weerhou186. den heb". Tullugarnerk zei toen: "Je kunt ervan
overtuigd zijn dat ik mij van kant zal maken als
ik dat wil. Jij kunt me daarvan onmogelijk weerhouden. Maar ik doe mijn uiterste best om mijzelf
in bedwang te houden". Dat heeft Tullugarnerk gezegd. We hebben thee gedronken bij Arnamarik en
de haren.
31 juli. Vandaag zijn Irkalugark, Pangninnuark,
Kringakittok en ik op zeehondejacht gegaan. We
hebben geen zeehonden geschoten. We hebben overigens wel een baardrob gezien. Hoewel we zeehonden
tegenkwamen waren het er toch niet veel. Vanwege
de wind hebben we niets geschoten, 's Avonds stak
er een hevige wind op. We hebben te Kiniktok overnacht. We begonnen uitgehongerd te raken.
1 augustus. Vandaag was het 't begin van de maand
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augustus. Deze morgen was het koud. We hebben te
Kiniktok overnacht. We hebben een roodkeelduiker
en twee zeemeeuwen gegeten omdat niemand van ons
een zeehond geschoten had. Niets aan te doen. Op
de terugweg hebben de netten vissen gevangen. De
187. netten van Pangninnuark hebben twee vissen gevangen en die van mij drie. Het schijnt dat Okradjuanajuk via de post twee biljetten van één dollar
van Ussugalaark heeft ontvangen. Tot mijn grote
verbazing had zij ze, denkend dat ze geen waarde hadden, weggegooid. Ik heb hen toen gezegd dat
ze allebei de waarde van één dollar hebben. Een
van de twee had Arnangoark in haar zak, maar omdat die lang op de grond gelegen had, was die helemaal bevuild met modder. Hoe is het toch mogelijk
dat zij geen kennis van geld hebben.
2 augustus 1959. De zee was spiegelglad vandaag.
Mijn netten hebben vandaag vier vissen gevangen.
Het is erg lang geleden dat mijn honden te eten
hebben gekregen.
3 augustus. Vandaag waaide het. Krilunark en
Aupilaardjuk zijn aangekomen. Ze kwamen van Kugaardjuk, van de saputit. Mijn netten hebben negen vis188. sen gevangen. Het waaide, 's Avonds ben ik bij Kakortangoark en z'n gezin op bezoek geweest. Kakortangoark vertelde dat hij eergisteren 's avonds
niet kon inslapen. Hij zei dat hij de indruk had
gehad vanuit de richting van de zee een langwerpig voorwerp te zien verschijnen, weer verdwijnen
en vervolgens weer terugkomen. Hij meende dat het
weer tevoorschijn gekomen was. "Echt waar", zei
hij. Hij was ervan overtuigd geweest dat het echt
zichtbaar was. Het leek erop dat de dwarskant wat
langer was en het scheen niet erg hoog te zijn.
Ullik zei: "Dat moet Kanajosluk (192) zijn geweest".
Maar te oordelen naar wat Kakortangoark zei leek
het helemaal niet op Kanajok. Aldus het verhaal van
Kakortangoark. Het lijkt op die van shamanen.
4 augustus. Nieuwe maan. De zee was vandaag spiegelglad. Gisteren zijn Krimitsiark, Ussulik, Tarreorak en Kajortok aangekomen. Vandaag hebben ze
inkopen gedaan. Krimitsiark zei: "ik had me gis-
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189. teren voorgenomen om hem daar (Tullugarnerk) te
gaan opzoeken en mijn deelneming te betuigen. Ik
had echter niet verwacht dat hij zich zo vreemd
ten opzichte van mij zou gedragen. Hij bleef me
maar aanstaren. En ik, arme sukkelaar, ik, die
niet een van de schrandersten ben, ik heb me dan
toch nog tot hem gericht en gezegd: ik heb niet
zomaar zondermeer toegegeven; het is omdat mijn
dochter en mijn vrouw zo erbarmelijk gesmeekt heb
ben, dat ik naar hen geluisterd heb. Ik zou in
het geheel niet wensen dat iemand zou moeten doormaken wat ik te doorstaan heb gehad; dat is voor
een eenvoudig mens gewoon niet doenlijk". Irkalugark heeft gezegd dat het er op lijkt dat Krimitsiark meer rede toont dan Tullugarnerk. "Tullugarnerk schijnt de waarheid nog maar steeds niet
te aanvaarden", (zei hij). Irkalugark vertelde
ook dat Krilunerk gisteren gezegd had: "Als die
daarginds het niet als feit aanvaard, dan kan men
niets voor hem doen. Als hij het niet gelooft dan
moet hij heel eenvoudig maar zelf gaan kijken en
zich er van vergewissen".
190. 5 augustus. Vandaag is het vliegtuig van de politie aangekomen met Kongiarolik en Utjuligaardjuk
(aan boord). De politie is gaan zoeken naar de
verdronkenen, maar heeft hen niet gevonden. Irkalugark ging ook met hen mee en vertelde (later) dat ze niet erg goed gezocht hebben. Okrarte ging ook mee en riep (op een gegeven moment):
"DaarJ Een zeehondje.'" Irkalugark vertelde dat hij
geantwoord had: "Daar zitten gewoonlijk geen zeehonden". "Dan moet het heel waarschijnlijk een
kleine haai zijn geweest", had (Okrarte) toen gezegd en was rood geworden tot achter zijn oren
(193).
6 augustus. Vandaag zijn we met pater Lessard naar
de blanken gegaan. Pater Lessard ging op weg naar
huis en maakte zich gereed om te vertrekken. Men
zou zeggen dat hij geen echt tehuis heeft. Ik ben
blij dat ik met hem heb kunnen meegaan. Er is een
grote hoeveelheid hout verbrand. Ik heb hout gekregen en heb me ook spijkers verschaft. Ik heb
buiten geslapen en ben gedurende de dag (bij de
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blanken) gebleven.
191. 7 augustus 1959. Vandaag ben ik niet weggegaan.
Ik ben met een vrachtwagen naar de oever van
Tasserdjuark gereden. Gedurende de avond zijn we
samen met pater Lessard te Adliaroserk gaan vissen. Pater Lessard heeft vier vissen gevangen.
Mijn honden hebben ze opgegeten.
8 augustus. Vandaag heb ik, omdat ik zo'n slaap
had, op het bed van pater Lessard geslapen. Pater
Lessard heeft ook geslapen, 's Avonds zijn een radardeskundige en ik tevoet vertrokken, op weg naar
huis. Ik ben met de radardeskundige meegegaan. Het
waaide hard.
9 augustus. Vandaag zondag. We zijn te Kugaardjuk
gebleven. De radardeskundige heeft samen met ons
gebeden. Hij is niet gedoopt.
10 augustus. Vandaag ben ik bij de blanken die te
Tasserdjuark wonen het een en ander gaan ophalen
samen met Kaangunark, Tullimark, Kringakittok en
de radardeskundige. We hebben niet bij de blanken
192. gegeten. We hadden wel herhaaldelijk honger. Bij
de Inuit hebben we verschillende keren gegeten en
thee gedronken. We hebben buiten thee gezet. Bij
de Inuit hebben we ook vis gegeten.
11 augustus. Vandaag zijn we (bij de blanken) gebleven. Het regende heel hard. Ik heb me hout verschaft. We hebben geslapen op een plaats waar er
geen kachel stond. Het was koud. Kaangunark en
Tullimark hebben heel lang geslapen. Ze zagen er
mistroostig uit. Nagliksak is aangekomen. Hij vertelde dat hij een klein visje gekregen had.
12 augustus. Afgelopen nacht heeft het gesneeuwd
en is er ook stuifsneeuw geweest. We hebben geslapen in een tent waar er een kachel stond. Het
was er erg warm. We hebben wat brood gegeten dat
een blanke ons gegeven had. We waren, dat is begrijpelijk, erg tevreden.
13 augustus. Vandaag was het mooi weer. 's Avonds

zijn we naar huis vertrokken. Mijn honden hebben
een lading op de rug gedragen. Ze waren overladen
en ik heb heel dikwijls op hen moeten wachten.
193. 14 augustus. Vandaag zijn we per kano te Kotaidrordjuark met de netten gaan vissen. Mijn dochter Pitjorluk is in het water gevallen, omdat ze uitgleed.
Ze ging kopje onder. Ze is op eigen kracht weer boven gekomen. Met de kano heb ik haar opgepikt. Irkalugark en Okradjuanajuk hebben verschillende keren veel plezier gehad en moesten erg lachen. Okradjuanajuk heeft gezegd dat Ikualaark en Pitjorluk
heel dikwijls stelen. Maar zijzelf is het die liegt,
ik ken haar wel. Ze heeft gezegd dat ze aan de politie wil gaan zeggen dat ze honger heeft en dat ze
geen vlees hebben (194). Het ziet er naar uit dat
ze geloofd worden. Ik ben bij Kimalerk op bezoek
geweest. Ze vertelde dat Kringakittok gedroomd had.
Hij dacht iets gezien te hebben dat op een ijsbeer
leek. Kimalerk zei daarop: "Wel, het duurde niet
lang eer hij gezien werd. Hij maakte aanstalten om
dichterbij te komen". Dat vertelde Kimalerk.
194. 15 augustus. Vandaag, zaterdag, heb ik aan de vloer
(van mijn houten huisje) gewerkt. Het schijnt dat
Uilik over Okradjuanajuk verteld heeft dat die enige tijd geleden naar de Kugark wilde gaan kijken.
Ze zei dat ze was gaan kijken en beweerde het volgende: "Omdat er zoveel bloed in de rivier terecht
komt willen er maar geen vissen zijn. Jij (Uilik)
schijnt gewoonlijk geen ontzag voor mij te hebben,
hè? Maar als de netten nu eens verdraaid veel vissen beginnen te vangen, zul je dan meer ontzag
voor mij krijgen?" En het schijnt dat de dag daarop de netten van Kakortangoark maar drie schamele
vissen gevangen hadden (195). Men zegt dat Uilik
haar geloofde. En enige tijd later moesten Uilik
en de haren nota bene bij ons voedsel komen halen.
Aldus Uilik. Zij gelooft in shamanen.
16 augustus. Vandaag zondag. Na de rozenkrans te
hebben gebeden, ben ik naar de netten gaan kijken.
Ik heb een zeehond laten zinken (196). Wat verschrikkelijk jammer toch.
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195. 17 augustus 1959. Vandaag zijn we samen met Pangninnuark, Irkalugark, Savik en Kakortangoark naar
Rangersluk gegaan, 's Morgens zei Pangninnuark dat
hij de open zee op zou gaan. Hij zou naar de net
ten gaan kijken. Kakortangoark zei: "Het lijkt er
op dat ze naar Kangersluk zullen gaan, want ze heb
ben gesproken over bezittingen die ze daar achter
gelaten hebben". Tegen mij hadden ze daarvan niets
gezegd. Toen hij dat tegen mij vertelde dacht ik:
"indien men mij op sleeptouw wil nemen dan kan ik
best mee naar Kangersluk gaan". Toen hij terug
kwam (van zijn netten) zei hij dat hij naar Kanger
sluk zou gaan om ginds eerst en vooral wat achter
gelaten bezittingen te gaan ophalen. "Kun je me op
sleeptouw nemen?", (vroeg ik hem). Pangninnuark
vroeg toen: "Heb je benzine?" Ik heb daarop beves
tigend geantwoord, "ik zal een oliekan halen, want
iemand op sleeptouw nemen vraagt meer brandstof".
Ik heb een klein beetje overgegoten in een kleine
kan hoewel hij een grotere kan was gaan halen. Na
ons vertrek hebben we samen te Kiniktok een baard196. rob geschoten. Wie nu precies de baardrob schoot
viel niet uit te maken. Irkalugark heeft een zee
hond geschoten. Dat was de enige zeehond die van
daag geschoten werd. We hebben te Kangersluk over
nacht.
18 augustus. Vandaag zijn we (te Kangersluk) geble
ven, vanwege de wind. Savik heeft een zeehond ge
schoten en ikzelf een baardrob, maar ik heb hem
niet buitgemaakt omdat hij zonk.
19 augustus. Vandaag heb ik een zeehond geschoten.
De wind was veel minder hevig. Na uiteen te zijn
gegaan, hebben we op zeehonden gejaagd. Ik heb
vijf zeehonden geschoten en ook nog een baardrob.
Kakortangoark heeft drie zeehonden geschoten. We
zijn Ukuaraardjuk en Kaangunark tegen gekomen.
Ukuaraardjuk vertelde dat hij twee zeehonden ge
schoten had en dat Kaangunark een zeehond, die
lag te slapen, had gedood. Hij had hem geharpoeneerd. 's Avonds zijn we bij Krimitsiark en ζ'η
gezin aangekomen. We hebben thee gedronken en ik
heb tabak gekregen. Bij Krimitsiark heb ik ook nog
materiaal gekregen om zolen van laarzen van te ma180

ken.
197. 20 augustus. Vandaag heb ik vier zeehonden geschoten, en Kakortangoark twee. Krimitsiark en zijn
gezin zijn vertrokken; ze hebben hun kamp verplaatst. Ukuaraardjuk heeft hem op sleeptouw genomen naar Igluligaardjuk waar Krimitsiark een
nieuw kamp opgeslagen heeft. Samen met Kakortangoark ben ik via het kamp van de mensen die te
Tinosivik wonen verder getrokken. De gezinnen
van Nannuark, Tullugarnerk en Krittark wonen daar.
Ze hadden een voorraad van dertien zeehonden. Men
vertelde dat Iviok in zijn kano in slaap gevallen
was terwijl hij op zeehondejacht was en dat hij
vanwege de eb afgedreven was. Het had er helemaal
op geleken alsof er niemand in de kano zat. Nannuark vertelde:"Enige tijd geleden, toen we pas
hier waren, begon die daar, die vrouw, stilaan
haar verstand te verliezen. Ze jammerde maar. En
toen ze waarlijk op onredelijke wijze begon te
jammeren gaf men mij een geweer; (haar toestand)
verbeterde toen onmiddellijk"(197). We zijn thuisgekomen. Pangninnuark en Ukuaraardjuk en hun kameraden zijn ook thuisgekomen.
198. 21 augustus. Vandaag zijn we thuisgebleven. We
hebben het zeehondevet bewerkt. Er was weinig wind.
Irkalugark heeft een baardrob laten zinken, niet
ver van hier. Hoewel die al in het net vastzat,
was hij er toch uitgeraakt (198). Die van Okradjuanajuk doen maar niets anders dan lachen, elke keer
dat men er op bezoek gaat. Men zou nog zeggen dat
de aarde een plaats is om plezier te maken. Ze zijn
overal te horen. Ze doen niets anders dan zonder
reden luidruchtig schaterlachen.
22 augustus. Vandaag heeft het erg gemotregend en
ook geregend. Ik heb een jonge zeehond geschoten
toen we niet ver van hier samen met Kakortangoark,
Pitjorluk en Aupidlak op open zee waren. Nadat we
thuisgekomen waren en ik aan het werk gegaan was,
kwam men zeggen dat Okradjuanajuk buiten kennis
lag. Omdat er niemand anders in de buurt was ging
ik er naartoe. Het leek erop dat ze wel bij bewustzijn was. Ze deed alsof ze er aan dacht Katho-
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Іі к te willen worden en zei dat haar gebedenboek
- het gebedenboek dat ze al lang heeft - niets
waard was (199). Het schiet me eerst nu pas te
binnen dat Kaangunark, Nagliksak en Kringakittok,
toen ik enige tijde geleden op bezoek was bij de
blanken, daar ook op bezoek gekomen waren en dat
ze zich bezig hadden gehouden met het vertellen
van vieze verhaaltjes. Een blanke begon naar mijn
vrouw te vragen en ze hadden veel plezier. Ze
199. vertelden vieze verhaaltjes en schimpten op vrouven. Ik begon toen te denken: "Die daar, die gaat
mij niet in verlegenheid brengen", en ik zei:
"Mijn vrouw krijg je niet, daar kan geen sprake
van zijn". Ik heb geprobeerd hem dat aan zijn ver
stand te brengen (200). Hij wilde zelfs al met
mij meegaan toen hij plotseling, tot mijn grote
verbazing, tranen in zijn ogen kreeg en tot in
keer kwam. Hij werd overigens ook door een ande
re blanke op ζ'η nummer gezet.
23 augustus 1959. Vandaag zondag. Tullorealik
heeft verteld dat Olrongajok ondersteboven dreef
toen hij naar de oever gehaald werd en dat het was
alsof hij iets zeer krampachtig omklemde. Hij ver
telde dat het erop leek dat zijn jappa uitgetrok
ken was en dat hij ervan overtuigd was dat hij
door een boze geest in het water getrokken was;
en dat Angerdraotuark beschermd was, kwam door
dat hij in staat geweest was zijn beschermgeest
te zien. "Niettegenstaande dat hij eerst samen
met de anderen in het water gevallen was, was
hij er toch nog door zijn beschermgeest aan wal
gebracht. Indien hij door zijn opvoeder zelf be
naderd zou zijn, dan (201)
maar ja, dat zal
men wel nooit te weten komen". Hij zei verder nog
dat Angerdraotuark verdwenen was omdat men te vlug
in zijn buurt gekomen was. 's Avonds ben ik bij
200. Tullorealik op bezoek geweest. Tullorealik vertel
de dat hij 's morgens gedroomd had dat hij op reis
was over nieuw, dun ijs en dat de honden en de slee
door het ijs gezakt waren en dat ze in het water
terecht gekomen waren. Hij vertelde dat hij bang
geworden was van het gevaar. Hoewel hij zijn doch
ter naar de overzijde van de rivier had willen bren
gen, had hij haar niet overgezet zei hij. Hij had
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haar nochtans gezegd dat hij haar naar de overzijde
van de rivier zou brengen omdat het zondag was (om
de H. Mis bij te wonen).
24 augustus. Vandaag heb ik aan mijn houten huisje
gewerkt. Ik ben er niet mee klaargekomen. Vandaag
zijn Kablalik en z'n gezin thuisgekomen. Ze kwamen van de saputit van Kugaardjuk. Er stond maar
weinig wind.
25 augustus. Vandaag hebben we op zeehonden gejaagd.
De zee was spiegelglad. Ik heb een volwassen zeehond geschoten en Tullimark heeft een jonge zeehond
geschoten. Men zegt dat Okradjuanajuk en Pitjorluk
ruzie gemaakt hebben. Okradjuanajuk heeft beweerd
201. dat ze heel dikwijls steelt. Omdat ze haar de les
las vroeg Pitjorluk haar: "Bij wie steel ik dan zo
dikwijls?". "Bij ons, bij ons, bij onsJ" antwoordde Okradjuanajuk. Pitjorluk zei daarop: "Jij ook,
jij steelt ook steeds". Het schijnt dat Okradjuanajuk toen haar mond hield. Udlaktoor heeft verteld
dat Okradjuanajuk gezegd heeft dat ze haar beschermgeest tevoorschijn wil laten komen. Toen ze dat zei
heeft ze (Udlaktoor) gezegd: "Ook ik heb vroeger
dikwijls gedacht om eens te zien of ik dat wel kon.
Ook ik heb iemand waar ik in hoge mate op gesteld
was en die ik wilde behouden, achtergelaten". Ze
bedoelde daarmee haar man, Katokkrak. "En die daarginds (Ussugalaark) is ook weggebracht, zij is er
waarschijnlijk de oorzaak van geweest dat hij vertrokken is" (202). Tot zover het verhaal van Udlaktoor.
26 augustus. Hoewel ik vandaag samen met Tullimark
op zeehondejacht ben gegaan hebben we geen zeehonden geschoten; er stond heel veel wind. Kattalugark
en Krilunerk zijn aangekomen; ze verhuizen. Ze kwamen van de saputit van Kugaardjuk. Ze vertelden
dat Maniktok deze lente er vreselijk aan toe ge202. weest was tengevolge van zware hoofdpijnen. En Krilunerk zei dat ze (op een keer) onverstaanbare dingen had liggen mompelen. Nadat ze iets onverstaanbaars gemompeld had over wijlen Ussugiktark, was
ze stilaan rustiger geworden. Hij vertelde ook dat
Nunguksait enige tijd geleden een vreselijke nacht183

merrie had gehad· Hij had gezegd dat hij van ginds
boven, vanuit de richting van het meertje, iets
dat min of meer wit, maar toch ook min of meer
zwart was, zich in de richting van de zee had
zien verplaatsen. En toen Uilik hem in die toestand had aangetroffen, had ze gezegd dat het er
helemaal op leek dat het niet de eerste keer was
dat Nunguksait zulke nachtmerries had.
27 augustus 1959. Vandaag ben ik in de avond naar
mijn visnetten gaan kijken. Ik heb één zeehond
geschoten. Ik heb meegeluisterd naar de radio.
Toen het donker was ben ik naar huis gegaan. Het
schijnt dat Okrad juana juk è'n Irkalugark tijdens
mijn afwezigheid elkaar graag bezoeken.
C A H I E R

XI

203. 27 augustus (vervolg). Irkalugark was in het donker van Okradjuanajuk weggelopen nadat ze eerst
een hele tijd met ingehouden stem hadden lopen
giechelen. Toen Okradjuanajuk er genoeg van kreeg
hem achterna te lopen, riep ze: "Die daar is werkelijk verschrikkelijk bang". Men zegt dat Okradjuanajuk tijdens mijn afwezigheid - we waren naar
de radio aan het luisteren - helemaal geen broek
aan had. Toen ik dat vernam, was ik er werkelijk
helemaal niet blij mee.
28 augustus. Terwijl ik vandaag aan het werk was
heb ik herhaaldelijk uitgekeken naar een vliegtuig. Het is niet aangekomen. Vandaag stond er
wind en het was ook bewolkt.
204. 29 augustus» Vandaag is het vliegtuig aangekomen.
Pitjorluk, Kongarnaark, Pujatark en Utjuligaardjuk
zijn naar Igluligaardjuk vertrokken (203). Kongiarolik en Kraumajark zijn niet vertrokken. Zij waren er met de kano op uit gegaan en het vliegtuig
heeft niet op hen gewacht. Udlaktoor heeft verteld
dat ze graag wil dat Kaggotark onderzocht wordt,
omdat hij zo sterk neigt naar de geesten van de
gestorvenen (204). "Dat is waarschijnlijk de reden
waarom hij beslist niet onderricht wil worden. En
's avonds heeft Kaggotark de gewoonte er zomaar
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tussenuit te knijpen". Aldus de woorden van Udlaktoor. Vandaag heb ik tegen Okradjuanajuk het volgende gezegd: "ik ga je iets vertellen, misschien
zul je je zelfs kwaad maken ...." "ik maak me nooit
kwaad.'" (zei ze). "(Jij beweert) dat mijn dochters
dikwijls bij jullie stelen. Mocht je ze daarop betrappen dan wil ik in elk geval dat je weet dat ik
ze daartoe in het geheel niet aanzet", "ik weet
zeker dat ze vaak stelen", (zei ze). "Heb je het
hen dikwijls zien doen?", (vroeg ik). "Hoewel ik
het hen gewoonlijk niet zie doen, weet ik het toch
zeker", (zei ze weer). (Ik zei haar toen:) "Wanneer de mensen die hier al lang met mij samenleven
zouden beweren dat allebei mijn dochters dieveggen
zijn, dan zou ik het geloven. Tegen het begin van
205. de lente heeft men gezegd dat jij beweerd hebt dat
ze dikwijls tabak stelen, Dat neem ik niet van je
aan. Die daar (mijn dochters) zijn geloofwaardig.
In het begin van de lente heeft Ikualaark bij jullie een balletje weggenomen hoewel ik het haar
verboden had. Ze beweerde echter dat het haar eigendom was en omdat ze daar zeker van was had ze
het, zoals ze vertelde, tijdens jullie afwezigheid
weggenomen. Van wie hebben jullie het gekregen?"
"Van de vrouw van Ikotisluk", (antwoordde ze), "ik
ben gaan vragen of men het jullie gegeven heeft
en men heeft mij gezegd dat dat niet het geval is.
Dingen die mij niet toebehoren wil ik niet in huis
hebben. Moest ik diep in de armoede zitten dan zou
ik,dingen kunnen wegnemen, maar ik zou niet te verlegen zijn de eigenaar ervan op de hoogte te stellen. Als men bemerkt dat die daar (mijn dochters)
stelen dan wil ik dat men dat tegen mij persoonlijk komt zeggen, want ik zorg hier op aarde niet
enkel en alleen voor het levensonderhoud van die
twee". (Ze zei daarop:) "Je zegt dat je onder jouw
dak geen dingen wil hebben die jou niet toebeho206. ren. Heb jij dan werkelijk helemaal nooit iets
verborgen gehouden?" "Wat zou ik geprobeerd hebben
verborgen te houden?", (vroeg ik). "Dat van Nunguksait.'", (antwoordde ze). "Wat er tussen mij en
Nunguksait gebeurd is, is een publiek geheim voor
iedereen die hier woont. Maar ik heb jou helemaal
door.' Afgelopen lente ben ik jou, niettegenstaande
het feit dat je een vrouw bent en geen man, ervan
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gaan verdenken dat je slechte bedoelingen jegens
mij koestert. (Een tijd lang) heb ik je zelfs niet
meer willen aankijken.'" Dat snoerde haar de mond
en het leek erop alsof ze ging huilen. Ik wilde
haar echter niet berispen (205). Ik heb het alleen
maar gedaan omdat het er naar uitziet dat ze meer
en meer begint te liegen. (Ze zei nog:) "Men
zegt dat jouw dochters zeer dikwijls door mij berispt worden, maar als ik dat al gedaan heb, dan
ben ik me daarvan niet bewust geweest". Ik begon
haar daarop uit te lachen. Het leek er toen werkelijk op dat ze me zou verwensen.
30 augustus 1959. Vandaag, zondag, ben ik Mangak
gaan bezoeken. Mangak was een kajak aan het maken.
Okradjuanajuk begint weer vriendelijk te doen.
Kakortangoark was een visspeer aan het maken en
Tullorealik was een tand, een tand van een zeehond, aan het vijlen. Men vertelde dat Ukuaraar207. djuk wil dat men het aangenomen kind van Aliksalik
de naam Arnaktasaark geeft. "Dat is de naam van
een werkelijk kwade wraakgeest en daarom zal het
waarschijnlijk wel niet blijven leven", (beweerde
men). En Tartotortok zou gezegd hebben: "Wat doet
het ertoe dat het aangenomen kind van Aliksalik
sterft, het is toch nog onmondig". Men beweerde
dat hij dat gezegd zou hebben. En ook nog dat Tartotortok gezegd zou hebben dat het iets is om
je helemaal niet druk over te maken.
31 augustus. Het is nieuwe maan. Vandaag maandag.
Ik heb aan mijn houten huisje gewerkt. Ik ben
Tullorealik gaan bezoeken. Hij vertelde dat 01rongajok de gehele zomer niet uit zijn gedachten
geweest was; eerst nadat hij er openlijk over gesproken had, was hij hem beginnen te vergeten.
Maar afgelopen nacht, zo vertelde hij, had hij de
indruk gehad dat hij zou binnenkomen. Hij vertelde
dat hij toen helemaal onder de dekens gekropen
was; het had erop geleken alsof de tent in een
inktzwarte duisternis gedompeld werd. Anaidjak
vertelde dat ze een tijdje later, toen ze naar
bed ging en ging liggen, achter in de tent iets
gevoeld had en dat ze er met haar voeten op gestampt had omdat ze het steeds duidelijker begon
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te voelen. Daarop had ze niets meer gevoeld. Ze
208. vertelde dat haar hond, Arnangojark, die zeker
geen reden heeft om voortdurend te liggen janken,
steeds maar jankt, en dat dat heel zeker een slecht
voorteken is (206).
1 september. Vandaag hebben we samen met Pauguatsiark en Tullimark de open zee op gegaan. Ik heb
drie zeehonden geschoten, Tullimark drie en Pauguatsiark één. We zijn terug thuisgekomen toen het
al donker was.
2 september. Vandaag waaide het. Pauguatsiark en
Tullimark zijn naar Tasserdjuark gegaan, naar de
blanken. Ik heb vandaag aan mijn houten huisje gewerkt. Het is nog niet af. 's Avonds hebben Okradjuanajuk en ik bandopnamen gemaakt (207).
3 september. Vandaag was het nieuwe maan van september. Tegen de avond zijn Tullimark en ik de
209. open zee opgevaren. Ik heb een zeehond geschoten;
Tullimark heeft geen zeehond geschoten. Deze morgen heb ik Tullorealik bezocht. Hij vertelde dat
de blanke, toen die wakker werd, over zijn droom
verteld had. Hij zei dat hij gedroomd had over een
muskusos die met pijl en boog door Inuit beschoten werd. Tullorealik zei dat het geen muskusos
was, maar een grote hond, die het eigendom is van
een van degenen die gisteren bandopnamen gemaakt
hadden. (Volgens hem) was het de beschermgeest van
Okradjuanajuk; zij moet die in gedachten hebben
gehad terwijl ze bandopnamen aan het maken was.
4 september. Vandaag ben ik thuisgebleven. Tegen
de avond was er minder wind. Pisusuittok is samen
met Kajordjuk en Kakiojark aangekomen; ze kwamen
inkopen doen. Ze vertelden dat Krimitsiark nu bij
hen woont en dat deze er tegenop ziet om naar Kangerslukdjuark te gaan. Hij heeft gezegd dat hij
daarginds wil wachten tot zich nieuw ijs gevormd
zal hebben.
210. 5 september. Vandaag zaterdag. Ik heb hard doorgewerkt. Het waaide, maar niet te hard. Het schiet
me te binnen dat Kakortagoark verteld heeft dat hij
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enige tijd geleden datgene wat Okradjuanajuk steeds
bewusteloos maakt, of datgene wat haar beschermgeest is, vlak voor haar tent gezien had. Hij dacht
dat het een hond was. Kakortangoark schijnt niet
helemaal volgens de richtlijnen van het Geloof te
denken.
6 september 1959. Vandaag zondag. Krittark, Tullugarnerk en Kablalik zijn samen met hun gezinnen
met de kano van Nannuark naar de H. Mis gekomen.
Omdat г een harde wind opstak zijn ze vandaag blij
ven overnachten.
7 september. Vandaag zijn ze weer (hier) gebleven.
Hoewel er nog wind stond, was het toch al beter
weer. Nannuark is op bezoek geweest. Hij vertelde
dat hij Tullugarnerk verschillende keren uitge
lachen had. Hij had er zelfs zijn stem van verlo
ren. Hij zei ook: "Men beweert dat van een van de
211. benen van die daar (Ussugiktark) de laars afge
trokken was. De reden waarom men hem een van z'n
laarzen had uitgetrokken was, dat hij de kousen
van die daar, z'n pleegmoeder, aanhad (208). Aan
het andere been had hij een laars die strak onder
de knie was vastgesnoerd. Men had hem zijn ene
laars uitgetrokken". Aldus Nannuark.
8 september. Vandaag zijn Ussukdjuanajuk en zijn
gezin aangekomen; ze kwamen inkopen doen. Irkalugark, Pangninnuark en ik zijn op zeehondejacht ge
gaan. Irkalugark heeft een jonge zeehond gescho
ten. Pangninnuark en ik hebben vandaag geen zee
honden geschoten. Het waaide.
9 september. Vandaag stond er wind; we zijn thuisgebleven. Ik heb gewerkt. Ik ben bezig een houten
huisje te bouwen. Ik ben bij Anaidjak op bezoek
geweest. Ik heb thee gedronken van de blanke. Ze
zei dat ze hem, Asen (Balikci), veel dank verschul
digd is.
212. 10 september. Vandaag zijn Tullimark, Pauguatsiark
en ik de open zee opgevaren. Ik heb twee zeehonden
geschoten. Pauguatsiark en Tullimark hebben geen
zeehonden buitgemaakt. Tullimark heeft een baard188

rob verwond. Het vliegtuig is aangekomen om Konglarolik op te halen. In het begin van de nacht
zijn we thuisgekomen.
11 september. Vandaag was de zee spiegelglad, maar
in de avond waaide het hard. Ik heb twee zeehonden
geschoten, Irkalugark drie en Pangninnuark één.
12 september. Vandaag stond er een zeer harde wind
en het sneeuwde verschillende keren. Kajortok is
aangekomen. Hij kwam van Kangersluk. Hij bracht
voor mij de huid van een jonge baardrob mee. Hij
had ammunitie van mij gekregen. Hij vertelde dat
hij gisteren samen met zijn zoon tien zeehonden
geschoten had.
213. 13 september. Vandaag zondag. Kajortok is naar
huis teruggekeerd. Er was veel wind en het was
koud. 's Avonds ben ik bij Kakortangoark en ζ'η
gezin op bezoek geweest. Kakortangoark was bezig
een stuk kariboegewei te bewerken.
14 september. Vandaag is de blanke vertrokken. Er
stond nog wel veel wind, maar toch was het beter
weer. Tegen de avond ben ik mijn netten gaan bin
nenhalen. Ik heb één zeehond geschoten.
15 september. Vandaag heeft Kakortangoark gedurende de nacht zijn laatste adem uitgeblazen terwijl
de overigen allemaal sliepen. Niemand had iets bemerkt. Vandaag is er een uitvaartdienst geweest
en hebben we hem begraven.
16 september. Vandaag zijn Tullorealik, Pauguatsiark en ik op zeehondejacht gegaan. Tullorealik
was de enige die een zeehond schoot. We zijn Ussukdjuanajuk, Tugaluark, Miluguktok, Utjukpautit,
214. Pialaark, Arnannuark, Kodleork en Okpik tegengekomen. Ze zaten allemaal in de motorsloep. Vandaag zijn Krilunerk, Kattalugark en Mangak vertrokken. Het schijnt dat ze naar Tikerardjuark zijn
gegaan. Het regende vadaag.
17 september. Vandaag waaide het hard. Krilunerk
is aangekomen om zijn honden op te halen. Hij ver-
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telde dat ze vandaag kano's verloren hebben, de
grote kano en een (kleine) kano. Dus de kano's
van Mangak en Krilunerk.
18 september 1959. Het is volle maan van september. Padlak en Arnasleark zijn vandaag aangekomen.
Er was vandaag zeer veel wind.
19 september. Vandaag zaterdag. Het waaide hard.
Het schijnt dat Kiliutark vlak voordat ze stierf
gezegd had dat ze niet wilde dat men een ijsbeer,
d.w.z. een berin zonder jongen, zou doden. Indien
iemand een dergelijke berin zou tegenkomen, had
ze gezegd, verbood ze hem die berin te schieten.
Men zegt dat die daar, Olrongajok en Ussugiktark,
gedurende de winter een (dergelijke) berin gescho215. ten hadden. De twee die een (dergelijke) berin geschoten hadden waren gewoonweg verdronken omdat
Kiliutark herhaaldelijk gezegd had dat ze niet wilde dat men binnen een jaar na haar dood een (dergelijke) berin zou doden (209).
20 september. Vandaag zondag. Ik was te Kugaardjuk.
Savik, Nagliksak en Abliluktok zijn thuisgekomen.
Ze kwamen van de blanken, van Tasaerdjuark. Tirignnniark IH vertrokken (naar hot ziekenhuis), vanwege haar ogen. Savik en Abliluktok hebben hun dochter weggebracht.
21 september. Vandaag maandag. Het was koud. Van de
huid van een baardrob heb ik lijnen gemaakt. Het
waaide hard en er begon ijs (de baai binnen) te
komen, oud ijs.
22 september. Vandaag was de zee spiegelglad. Ik
heb me gereed gemaakt voor het vertrek. Tegen de
avond begon ik de kano te laden. Ik heb mijn kano
geladen. Ik had me voorgenomen om mijn honden en
216. ook mijn bootje achter te laten en morgen terug
te komen om ze op te halen. Ik dacht: "Al heb ik
zo goed als geen hulp, toch wil ik verhuizen, al
is het maar een klein eindje verderop". Terwijl
ik dat zo dacht zag ik tot mijn verbazing twee
mensen aankomen, n.l. Miluguktok en Tugaluark.
Ze kwamen van Isortok, te voet. Ik zei hen dat ik
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het bootje had willen meenemen en mijn honden daarin had willen vervoeren, maar dat het te zwaar was
om het bootje op sleeptouw te nemen. Miluguktok zei
toen dat als het inderdaad mijn bedoeling was het
bootje mee te nemen hij er dan wel voor zou zorgen.
Ik heb daarmee ingestemd en heb toen mijn honden
ingeladen. Wat een geluk. Midden in de nacht zijn
we te Isortok aangekomen. Je kunt niet geloven
hoe blij ik wel was.
23 september. Vandaag was er veel wind en viel er
natte sneeuw. Kablalik, Kattalugark en Iviok zijn
naar Kugaardjuk vertrokken. Ze zijn tevoet teruggekeerd; ze hadden hun kano achtergelaten. Te Isor217. tok stonden er tenten; veertien in totaal. Ik ben
bij Nimgajorak en z'n gezin op bezoek geweest.
Achter in de tent was er iets boven Okralujujok
opgehangen, een franje. Dat verbaasde me. Omdat
Okralujujok erg ziek was had men boven haar een
franje, gemaakt van het witte buikvel van een kariboe, opgehangen (210).
24 september. Vandaag hebben we wat bezittingen
vooruit gebracht naar Matjok en we hebben de netten uitgezet. Op de heenreis lag er geen sneeuw,
maar op de terugweg wel, omdat het gesneeuwd had.
Pialaark en Okpik zaten bij me op de slee. Ze waren mee naar de netten gaan kijken.
25 september. Vandaag hebben Miluguktok, Krittark,
Ussukdjuanajuk, Ikotisluk, Mangak, Kablalik en ik
ons kamp verplaatst. Kablalik naar Kitingujaark en
de anderen naar Matjok, waar we ons kamp hebben opgeslagen. Tegen de avond heeft het gesneeuwd.
218. 26 september. Vandaag zijn we verder getrokken naar
Areark, samen met Miluguktok. Het sneeuwde hevig
toen we ons kamp opsloegen. We hebben netten uitgezet en ze hebben al ik weet niet hoeveel vissen
gevangen, 's Avonds ben ik naar de netten gaan kijken.
27 september. Vandaag zondag. We hebben ons kamp
opgebroken en zijn verder getrokken. Op het moment dat we vertrokken haalden Tugaluark en Pia191

laark ons in. Niet ver van Kunguaardjuk hebben we
veel patrijzen geschoten. Krilunerk en Kattalugark
waren ook aan het verhuizen. Ze haalden ons in terwijl we op weg waren naar Kunguaardjuk. Savik, Tarreorak, en Aupilaardjuk waren al te Kunguaardjuk.
Ze vertelden dat ze vandaag vanuit Inerdjuark te
Kunguaardjuk waren aangekomen. Toen we onze tenten
opsloegen heeft Savik Miluguktok geholpen en Awingark ook. Wij, wij zijn niet geholpen.
28 september 1959. Vandaag zijn we (te Kunguaardjuk)
219. gebleven. De netten hebben veel vissen gevangen.
Sommige netten hebben heel veel vissen gevangen.
29 september. Vandaag zijn we (te Kunguaardjuk)
gebleven. Ik heb een karmak gebouwd (211). De netten hebben een overvloed aan vissen gevangen.
Miluguktok heeft vandaag eveneens een karmak gebouwd, maar hij is er nog niet ingetrokken. Ik heb
een visbergplaats gemaakt.
30 september. Vandaag hebben Savik en Tugaluark
ook een karmak gebouwd. Tarreorak heeft Krilunerk
om zijn slee gevraagd, maar het schijnt dat hij
geweigerd heeft. Hij vertelde dat hij Miluguktok
ook om zijn slee gevraagd had maar dat die eveneens
weigerde. We hebben allemaal diarrhée (212). We
hebben de slaaphuiden bevuild. We kunnen het niet
verhelpen, want onze uitwerpselen zijn zo dun.
1 oktober. Het is nieuwe maan; nieuwe maan van oktober. Savik, Aupilaardjuk, Kaangunark en wij zijn
via Atokwait vertrokken. Miluguktok, Tugaluark en
220. Kattalugark zijn via de kleine drooggevallen riviertjes gegaan. Te Ivitarorsiorvik zijn we uiteen
gegaan.
2 oktober. Vandaag was het mooi weer. We zijn via
Atokwait en Ningerslerk gereisd. We hebben sporen
gevonden van één enkele kariboe maar we hebben hem
niet gezien. Tussen Atokwait en Kuurg hebben we
ons kamp opgeslagen.
3 oktober. Vandaag was het helder weer. Tegen de
avond kwamen er wolken opzetten en begon het te
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sneeuwen en begon de sneeuw te stuiven. Langs de
Atokwait hebben we toen het donker begon te worden ons kamp opgeslagen.
4 oktober. Vandaag zondag. We hebben met ons allen samen gebeden. We zijn (In het kamp) gebleven
omdat het hevig sneeuwde. We zijn er tevoet een
eindje op uit gegaan; Kaangunark met mij en Aupi221. laardjuk met Savik. Wij hebben sporen van karlboes
gevonden. Het sneeuwde hevig en er was ook stuifsneeuw.
5 oktober. Vandaag zijn we weer verder getrokken.
Er viel sneeuw en het zicht was nihil. We zijn in
de richting van thuis gereisd, in het pikkedonker.
Het was koud. 's Nachts klaarde de hemel weer helemaal op.
6 oktober. Vandaag was het gedurende de morgen helder weer en het was niet koud. Toen we vertrokken
kwam er mist opzetten en vormde zich rijm. Tegen
de avond begon er een hele fijne ijsregen te vallen
en werd het koud. We zijn via Awaletkuaardjuk naar
huis gereisd. Te Krammaninnuark hebben we ons kamp
opgeslagen. Omdat de tenten klein zijn hebben we
ze tegen elkaar aan gezet.
7 oktober. Vandaag zijn we naar huis gereisd. We
hebben de sledesporen van Irkalugark, Pauguatsiark
en Tullimark gekruist op de terugweg, overigens
zonder hen te hebben gezien. Midden in de nacht
zijn we thuisgekomen. Irkalugark en zijn gezin verblijven te Inerdjuark.
222. 8 oktober. Vandaag zijn we thuisgebleven. Savik is
iemand gaan ontmoeten te Tasserdjuark. Het sneeuwde vandaag weer. De groep van Miluguktok, Kattalugark en Tugaluark hebben ook geen kariboes gezien;
de groep van Krittark, Ikotisluk en Padlak heeft
zes kariboes geschoten. Komalik en Ivilinnuark
zijn uit het binnenland aangekomen; ze zijn op weg
naar de kust. Komalik is aangekomen met nog maar
slechts drie honden. En Ivilinnuark schijnt nog
maar één hond te hebben. Hun honden zijn van honger omgekomen. Ik heb horen zeggen dat Tullugarnerk
193

en Ussukdjuanajuk kariboes geschoten hebben.
9 oktober 1959. Vandaag is Pangninnuark aangekomen en in de avond zijn Ussulik, Kajortok en Tartotortok aangekomen. Ze verhuizen naar Kunguaardjuk. Miluguktok en Tugaluark zijn naar Matjok
gegaan.
10 oktober. Vandaag heb ik aan mijn slee gewerkt
en ik heb een visbergplaats gemaakt. De netten
hebben vandaag veel vissen gevangen.
11 oktober. Vandaag zondag. Ik ben te Matjok zeehondeolie gaan halen. Er zijn er nu veel aan het
vissen. Kajordjuk en Kakiojark te Areark; Tullugarnerk, Ussukdjuanajuk, Ikotisluk, Ivilinnuark,
Napoardjuk en Tireark stroomopwaarts van Krammanerdjuark; Krittark, Arnasluk, en Inuktaowak te
Krammanerdjuark; Kablalik, Pisusuittok, Kraumajark en Kaukortok stroomafwaarts van Krammanerdjuark. Utjukpautit, Okpik en Tokannerk zijn te
Kitingujark aan het vissen. Arnasleark en Tislumaluk hebben sneeuw bijeen gegaard en hebben die
aangestampt om er sneeuwblokken voor de bouw van
sneeuwhutten van te kunnen maken (213). Arnamarik
en Konwalaark zijn te Matjok netten gaan nazien.
Het schijnt dat vandaag de vissen te Inerdjuaraardjuk massaal aan het trekken waren, 's Avonds, op
224. de terugweg, heb ik Tullorealik en Anaidjak, die
aan het verhuizen waren, een eindje stroomafwaarts
van Inardjuark ingehaald. Anaidjak liep voor de
honden uit en Tullorealik had een lijn om zijn
lichaam gebonden om de slee te helpen trekken. Ze
hadden vier honden en ze hadden een kind bij zich,
hun aangenomen kind. Hij was helemaal doorweekt
van het zweet. Ik heb enkele van mijn honden aan
hen gegeven en op de slee gezeten zijn ze te Kunguaardjuk aangekomen. Pauguatsiark en Tullimark
zijn thuisgekomen. Ze hadden geen kariboes geschoten.
12 oktober. Vandaag zijn we te Inerdjuaraardjuk
gaan vissen. We zijn gaan vissen samen met Tartotortok, Savik, Kattalugark, Krilunerk, Ussulik,
Kajortok, Kusugak, Pangninnuark, Kringakittok, Pa-
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pik, Kukuwak, Awingark, Saglutoor, Tarreorak,
Aupilaardjuk, Kaangunark, Ukuaraardjuk en Iviok.
We hebben allemaal vissen gevangen. Miluguktok
225. en Tugaluark zijn naar Tasserdjuark gegaan, naar
de blanken. Ik begin zonder tabak te raken, maar
(sommige) mensen hebben nog tabak.
13 oktober. Vandaag zijn we te Inerdjuaraardjuk
gaan vissen. We hebben vis gegeten. Toen we naar
huis gingen bleef Ussulik alleen achter. Toen hij
naar huis terugkeerde, zo vertelde hij, was een
van zijn honden (onderweg) rondom Saglutoor, die
even stroomopwaarts van Kunguaardjuk zat te vissen,
gelopen; ze was omstrengeld door een van de treklijnen, op haar knieën zittend meegesleurd. Hij
vertelde dat ze over een grote afstand meegesleurd
was omdat de honden maar niet wilden stoppen. Ze
wilden niet stoppen omdat de leider van het hondespan een vis in zijn bek had. Na thuiskomst hebben
de jongeren onder de mannen en vrouwen baseball
gespeeld. Miluguktok en Tugaluark zijn thuisgekomen. Ze vertelden dat ze (bij de blanken) niets
hadden kunnen verhandelen. Ze hadden echter wel
een beetje thee gekregen. Ze vertelden dat Ivilinnuark wel wat zaken verkocht had.
CAHIER

XII

226. 14 oktober. Vandaag zijn Ukuaraardjuk, Kaggotark
en Kattalugark van Tasserdjuark thuisgekomen; ze
kwamen van de blanken. De netten hebben veel vissen gevangen, 's Avonds, toen Kajortok op bezoek
kwam, vertelde hij, dat de Arviligdjuarmiut, niettegenstaande het feit dat ze zeer dikwijls onderricht krijgen, voor wat voedsel, thee en tabak betreft toch de gierigsten zijn (in vergelijking met
andere groepen) (214). Ik heb hem toen geantwoord:
"Aivilik, Orsortoor, Tallordjuark, al die plaatsen
heb ik zeer dikwijls bezocht. Inderdaad, (je hebt
gelijk), zij zijn de gierigsten en dat niettegenstaande het feit dat ze toch zo dikwijls onderricht
krijgen. Maar er zijn ook sommige zaken die het
227. onderwerp van het onderricht zijn die door sommigen toch ook veel beter worden nagevolgd (dan door
anderen)". Hij stemde daar volkomen mee in. Hij
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scheen maar al te goed te begrijpen dat ik doelde
op degenen die te Aivilik wonen.
15 oktober 1959. Vandaag was het volle maan van
oktober. Krilunerk en Nagliksak zijn thuisgekomen.
Atekrartok was bij hen. Vandaag heeft men, terwijl
men op de knieën bij gaten in het ijs (op vissen)
zat te wachten, veel vissen gevangen met de visspeer. Het was vandaag heel mooi weer.
16 oktober. Vandaag zijn Pauguatsiark, Pujatark,
Aupilaardjuk en Kaggotark naar Kugaardjuk gegaan.
Het was mooi weer en niet koud. Vandaag hebben de
netten veel vissen gevangen. Sommigen wonen nu in
sneeuwhutten, anderen in een karmak.
17 oktober. Vandaag ben ik naar Kugaardjuk vertrokken. Heel vroeg in de morgen, om vier uur, ben ik
vertrokken. In de vroege ochtend was het mooi weer
en niet koud. Vandaag was het zeer glad voor de
228. slee. Om tien uur ('s avonds) ben ik terug thuisgekomen.
18 oktober. Vandaag was het zondag. Ik ben niet
naar de netten gaan kijken, Angutingoark is ziek;
haar borsten beginnen te zwellen en men zegt dat
zich (daarop) zweren vormen. Pujatark heeft sneeuw
verzameld en aangestampt. Men zegt dat Anaidjak
laarzen aan het maken is en dat Abliluktok van
woonplaats veranderd is. Het was koud vandaag.
Okradjuanajuk heeft gezegd dat haar beschermgeest
belust is op een stuk kariboehuid dat aan Komalik
toebehoort en dat haar beschermgeest ook belust
is op Komalik zelf (215). Wat zal Komalik gaan
doen? Krilunerk heeft rondverteld dat Angutingoark ziek geworden is omdat ze zich kwaad gemaakt
had (216). Hij vertelde dat ze zich te Kunguaardjuk
kwaad gemaakt had.
19 oktober. Vandaag is Pangninnuark naar Kugaardjuk
verhuisd omdat zijn vrouw, Angutingoark, ziek is.
Savik is ook naar Kugaardjuk vertrokken en Tullimark is naar Tasserdjuark gegaan, naar de blanken.
229. Het was koud vandaag. We hebben gevist. Ik heb een
volwassen mannetjesvis gevangen, een van een erg
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brede en hoge lichaamsbouw.
20 oktober. Het was koud vandaag. Komalik en Kajortok zijn via Tasserdjuark vertrokken om zeehondeolie te gaan halen. Arnannuark en haar gezin
hebben een sneeuwhut gebouwd. De netten hebben veel
vissen gevangen. Ik woon nu nog in een karmak. Daarin is het erg koud.
21 oktober. Vandaag was er stuifsneeuw, maar niet
te erg. Tullimark is thuisgekomen (van de blanken).
Hij vertelde dat hij geen thee gekregen had. Het
schijnt dat men voor het leven van Nimgajorak
vreest. Hij is ziek en totaal uitgeput. Sedert een
tijdje staan er vijftien sneeuwhutten te Kunguaardjuk. Vandaag hebben de netten veel vissen gevangen.
22 oktober. Vandaag heb ik sneeuw verzameld en aangestampt om er sneeuwblokken van te maken voor de
bouw van mijn sneeuwhut. Miluguktok is via Tasserdjuark naar Kugaardjuk vertrokken om zeehondeolie
en zeehonden te gaan halen.
23 oktober. Vandaag heb ik een sneeuwhut gebouwd.
230. Tarreorak is zeehondeolie gaan halen. Ik ben samen met Kaangunark ibjo gaan halen. Miluguktok is
vandaag thuisgekomen. Hij vertelde dat hij te Matjok overnacht had en dat Nimgajorak zijn eetlust
begint te verliezen.
24 oktober. Vandaag zijn we te Inerdjuaraardjuk
gaan vissen, maar er waren niet veel vissen. Miluguktok, Krilunerk en Pauguatsiark zijn ibjo gaan
halen. Komalik heeft vandaag te Kunguaardjuk veel
vissen gevangen.
25 oktober. Vandaag zondag. Miluguktok en Krilunerk
hebben de glijders van hun sleden van ibjo voorzien.
Udlaktoor schijnt gezegd te hebben dat het aangenomen kindje van Aliksalik afgelopen zomer zou zijn
blijven leven indien men dat werkelijk gewild had.
Het had er immers naar uitgezien dat het normaal
kon ademen. Maar alleen omdat men niet gewild had
dat het bleef leven, had het opgehouden te ade197

men (217).
26 oktober 1959. Vandaag heb ik de glijders van
mijn slee van ibjo voorzien. Krilunerk, Kattalugark, Ukuaraardjuk, Kaangunark en Miluguktok zijn
naar Tasserdjuark gegaan. Ik ben Kajortok gaan
231. bezoekn.,Hij vertelde, dat de hond die hij aan
Mangak afgestaan had, herhaaldelijk verlammingsverschijnselen vertoont. (De oorzaak daarvan is) waarschijnlijk dat de hond in feite het eigendom is
van Utatkralaark, zijn toekomstige schoondochter.
Het is vrijwel zeker daarom dat hij herhaaldelijk
verlamd raakt. Hij zei er over te denken de hond
terug te nemen. Als hij hem terug zou hebben dan
zal hij waarschijnlijk wel weer beter worden. Hij
vertelde ook dat hij een hond heeft, een teef, die
al lang loops had moeten zijn. Hij merkte op dat
Arviligdjuark kennelijk geen plaats is waar men
achter het vrouwvolk aanloopt. Ik heb hem daarop
het volgende geantwoord: "inderdaad, Arviligdjuark
is noch voor honden, noch voor mensen een geschikte plaats om achter het vrouwvolk aan te lopen.
Ze liggen als het ware voortdurend aan de ketting".
Kajortok zei daarop: "De mensen hier voelen zich
kennelijk niet erg aangetrokken tot personen van
het vrouwelijk geslacht". Dat stemde hem helemaal
niet blij en hij vroeg daarom ook waarom men zijn
stiefzoon iemand als toekomstige vrouw had aange232. wezen die veel ouder was dan hij. "Waarom? (Dat is
toch duidelijkJ) Laat jouw zoon haar tot vrouw nemen in ruil voor jouw eigen dochter (218). Ze is
immers in het geheel niet de bloedeigen zuster van
Issumakittok". Dat heeft hem de mond gesnoerd.
27 oktober. Vandaag ben ik naar Tasserdjuark gegaan,
naar de blanken, om te trachten petroleum en voedsel te vinden. Ik heb enkele kleine stukjes brood
gekregen en thee. De petroleum die ik kwam halen
was nagenoeg op. Ik heb nog een heel klein beetje
gevonden. Wie zou die gestolen hebben? Mijn brandstof tank was zelfs niet helemaal vol.
28 oktober. Vandaag heeft het flink gestormd. Ik
ben naar huis vertrokken. Ik ben thuisgekomen toen
het al donker was. Het is net alsof we geen buren
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hebben; ze komen gewoonlijk niet op bezoek. En
wanneer je op bezoek gaat bij mensen die thee hebben, dan willen ze je zelfs niet rechtuit aankijken.
Het is dan alsof ze willen dat je (onmiddellijk
weer) naar buiten gaat. Daaraan denken de mensen
waarschijnlijk.
29 Oktober. Vandaag was er stuifsneeuw, maar tussendoor klaarde het herhaaldelijk op. Kajortok en
Tarreorak zijn thuisgekomen. Ze kwamen van de
233. blanken, van Tasserdjuark. Irkalugark en Savik zijn
vandaag naar Kuurgmuggiark vertrokken om op kariboes te gaan jagen. Men is vandaag vaak op bezoek
geweest. Nuliajok is vandaag voor het eerst sedert
lange tijd weer op bezoek geweest. Ze vertelde dat
Okradjuanajuk nu te Matjok verblijft. Ze vertelde
dat toen zij (Okradjuanajuk) te Matjok aankwam,
Nimgajorak diezelfde nacht voor het eerst weer
eens goed had kunnen slapen (219). Ze vertelde dat
Krittark Okradjuanajuk was gaan ophalen. Het schijnt
dat Konwalaark dan weer wel, en dan weer geen weeën
voelt·, zij verwacht een kind. En men zegt dat Utjunajuk bloed verloren heeft. Om één 4iur 's nachts
kwam Kajortok nog op bezoek. Hij had rugpijn en zei:
"Er wordt beweerd dat degenen die met gelijk wie
ook geslachtsgemeenschap hebben, gewoonlijk pijn
in hun rug krijgen; maar hoewel ik iets dergelijks
niet doe, heb ik toch heel dikwijls pijn in mijn
It

rug .
30 oktober. Vandaag zijn we vertrokken; Krinulerk,
234. Kattalugark, Miluguktok, Ukuaraardjuk, Kaangunark
en ik. Het weer was niet koud. Ter hoogte van Kingaarkut hebben we overnacht. Terwijl we onze sneeuwhut aan het bouwen waren, kwamen Kajordjuk en Miluguktok aan.
31 oktober. Vandaag was er wat stuifsneeuw. We hebben te Alianartolik overnacht. We zijn aangekomen
bij Irkalugark en Savik. Ze vertelden dat ze vandaag te Alianartolik veel vissen gevangen hadden.
Ze zeiden ook dat Ukuaraardjuk, Tullorealik en
Tullimark stroomafwaarts van Igluvigartorvik overnacht hadden en dat Miluguktok en Kajordjuk te
Sidjartalik overnacht hadden omdat er hier vlak199

bij geen sneeuw lag om sneeuwhutten van te bouwen.
Oktober is ten einde.
1 november 1959. Vandaag zondag. Hoewel we ons
voorgenomen hadden (in het kamp) te blijven, zijn
we toch vertrokken omdat Irkalugark en Savik verder reisden. Miluguktok en Kajordjuk hebben hun
235. kamp iets boven Kaliptarsiorvik opgeslagen, omdat
zij ibjo gereed willen maken. Wijzelf zijn te Isortok gaan overnachten.
2 november. Nieuwe maan van de novembermaand. Het
was koud vandaag. Bij de rivier van Kringorslerk
hebben we een kamp opgeslagen, Krilunerk, Kattalugark, Savik, Irkalugark en ik. We hebben twee
sneeuwhutten die aan de binnenzijde in open verbinding met elkaar staan.
3 november. Het was koud vandaag. Bij de Oanaslerk
zijn we uiteen gegaan. Savik, Irkalugark en ikzelf
zijn de Sanerarutark stroomopwaarts opgegaan. We
hebben sporen gevonden, oude sporen. Toen het nog
licht was hebben we ons kamp opgeslagen op de rivier van Sanerarutark.
4 november. Vandaag was er geen wolkje aan de hemel en er was weinig wind. We hebben verschillende keren sporen van kariboes gezien. Terwijl we
aan het trekken waren begonnen de honden te snuiven. Tot onze verbazing hadden de kariboes ons al
gezien nog voordat wij ze zagen. Savik zag ze; ze
maakten zich uit de voeten. We hebben zelfs niet
geschoten.
236. 5 november. Vandaag was er stuifsneeuw en het zicht
was slecht. We zijn tevoet op jacht gegaan. Hoewel
we sporen vonden, zagen we geen kariboes. Savik
en ik waren samen; Irkalugark was tevoet zijns weegs
gegaan. We zijn in ons kamp teruggekeerd toen het
al donker begon te worden. Irkalugark was toen al
bezig sneeuw tegen de wanden van de sneeuwhutten
aan te scheppen.
6 november. Vandaag zijn we op weg naar huis vertrokken. Er was stuifsneeuw. We hebben opnieuw spo200

ren gevonden, twee verse, vlakbij Oanaslerk. Ter
hoogte van Titkreartalik hebben we, toen het al
donker was, ons kamp Ingericht. Mijn slee had geen
ibjo meer.
7 november. Vandaag zijn we, de Oanaslerk afzakkend,
op weg naar huis gegaan. Ik ben verschillende keren
achterop geraakt omdat ik geen ibjo meer had. Toen
het al donker was hebben we een kamp opgeslagen.
Tussen Oanaslerk en Niakroknaardjuk hebben we een
sneeuwhut gebouwd. Mijn honden beginnen te vermageren omdat ik geen hondevoedsel meer heb.
237. 8 november. Vandaag zondag. Mooi weer. We zijn de
rivier van Niakroknaardjuk afgereisd, Kekertardjuaraardjuk langs achteren gepasseerd en via Isortuaardjuk en Kuurg naar huis gereisd. We zijn thuisgekomen .toen het al donker was. We hebben gehoord
dat Nimgajorak overleden is. Men vertelde dat Ussulik en Tarreorak vertrokken zijn.
9 november. Vandaag zijn we thuisgebleven. Toen
Uilik en Tungulik gehoord hadden dat Nimgajorak
overleden was hadden ze dezelfde nacht niet geslapen (220). Ze zeiden dat ze onder hun slaapplatform geluiden gehoord hadden en dat hun bed bewogen had. Uilik zei dat ze over haar kind, Nunguksait, gewaakt had omdat ze niet wilde dat het door
Nimgajorak verrast en gepakt zou worden. En Anaidjak had achter haar houten kist een geluid gehoord,
en ook van achter de deur.
238. 10 november. Vandaag heb ik de glijders van mijn
slee van ibjo voorzien. Het was geen koud weer.
Men zegt dat Nimgajorak niet wil dat iemand anders
dan zijn eigen kinderen de olie van de zeehonden
die hij afgelopen zomer samen met zijn zoon buitgemaakt had, als brandstof gebruikt, omdat er onder die zeehonden ook zijn die hijzelf buitgemaakt
had. En men zegt dat hij ook verboden heeft dat
zijn bezittingen binnen een jaar na zijn dood gebruikt worden. En Utjukpautit heeft hij geboden
binnen een jaar na zijn dood bij niemand anders
te wonen dan bij haar eigen broer. Het leidt geen
twijfel dat dit alles bijgelovige praktijken zijn(221).
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11 november 1959. Vandaag ben ik via Tasserdjuark
naar Kugaardjuk gegaan om zeehondeolie te halen.
Van Pannartak, een Inuk (die op de radarbasis werkt)
heb ik een beetje meel gekregen. Bij het heldere
licht van de maan ben ik naar Kugaardjuk gereisd.
Ik heb de rozenkrans meegebeden. Pangninnuark en
Kringakittok waren juist thuisgekomen. Ze kwamen
van Itigo.
239. 12 november. Vandaag heeft Kimalerk Aivikuluk moeten wakker maken. "Het is verdorie meer dan tijd
dat die daar opstaat", zei ze. "s Nachts ligt ze
verdorie steeds met papier te ritselen, maar nu
kan ze het wel laten". Aivikuluk had plaatjes liggen kijken. Ik ben naar huis teruggekeerd. Te Sadrok en te Isortok waren er mensen. Savik was aan
het verhuizen. Ik heb hem te Isortok ontmoet. We
hebben samen thee gedronken en we hebben ook gegeten.
13 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik heb
de Ibjo van mijn slee geschaafd. Vandaag zijn Kajortok, Kusugak en Ukuaraardjuk naar Aivilik vertrokken. Het was vandaag heel helder weer. Bij
Tullorealik heb ik, toen ik bij hem op bezoek
ging, maaginhoud van een kariboe gegeten. Tullorealik vertelde dat Udlaktoor toen zij een keer
bij hem op bezoek gekomen was, weer heel vlug weggegaan was omdat er niemand anders aanwezig was.
240. Tullorealik zei: "Omdat ik, zelfs wanneer ik zeer
nadrukkelijk aan haar denk, in vergelijking met
vroeger veel bedaarder ben, had ik verdorie toch
wel verwacht dat ze wat langer op bezoek zou zijn
gebleven; ze is toch al lang volwassen.'" We hebben
hartelijk gelachen. Pujatark is ziek.
14 november. Het was mooi weer vandaag; heel aangenaam weer. Ik heb de netten binnengehaald. Er
zaten drie vissen in. Vannacht zijn Krilunerk,
Kattalugark, Miluguktok en Kajordjuk thuisgekomen.
Ze hadden kariboes geschoten. Miluguktok was achterop geraakt.
15 november.Vandaag zondag. We zijn thuisgebleven.
We hebben samen (vlees) gegeten en we hebben ook
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kariboevet geten. Miluguktok heeft niet met de anderen meegegeten. Ik vraag me af waarom. Bij Komalik
hebben we kariboevet gegeten en ook het vet van
de ingewanden. Het was volle maan.
16 november. Vandaag was het mooi weer; heel aangenaam weer. Vanmorgen, toen ik bezig was met het
241. treffen van voorbereidingen voor de reis, kwam
Tartotortok bij me aan en zei dat hij ging verhuizen. Hij zei dat hij niet te Matjok wilde overnachten omdat er daar pas iemand gestorven was (222).
Hij zei ook nog dat men vroeger Nimgajorak op de
volgende manier over zijn (Tartotortok's) zoon had
horen spreken: "Die heb ik toch gehad, hé.'" Dat zou
hij gezegd hebben. Tartotortok zei dat hij nu wil
dat het openbaar wordt dat hij zijn uiterste best
gedaan heeft om zich te wreken. "Die daar zijn onlangs nog, deze lente, verdronken", zei Tartotortok (223). We zijn naar Isortok vertrokken en hebben onze intrek genomen in een oude sneeuwhut.
17 november. Vandaag zijn we naar Kugaardjuk vertrokken. Toen we met de voorbereidingen voor de
reis bezig waren kwamen Ivilinnuark en Inunajuk
aan. Die waren (ook) op weg naar Kugaardjuk. We
zijn naar Kugaardjuk vertrokken. Nannuark en de
zijnen verblijven te Sadrok. Kablalik en Krittark
wonen ook te Sadrok. In het voorbijgaan ben ik er
samen met Tartotortok op bezoek geweest en we hebben er thee gedronken.
242. 18 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik heb
het bedplatform gemaakt. Het weer was niet koud.
Okradjuanajuk begint weer dikwijls op bezoek te
komen. Afgelopen zomer wilde zij niet komen bezoeken, maar nu begint zij van tijd tot tijd toch
weer binnen te lopen.
19 november.
Omdat hij er
pater Van de
ninnuark als
vandaag.

Vandaag is Ussukdjuanajuk aangekomen.
een dochtertje bijgekregen heeft is
Velde het gaan dopen. Hij heeft Panggids meegenomen. Het was niet koud

20 november. Vandaag is Ussukdjuanajuk aangekomen.
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Hij komt inkopen doen. Komalik, Aupilaardjuk, Kaangunark en Irkalugark zijn vertrokken. Ze zijn zeehonden 'gaan jagen. Het weer was niet koud.
21 november 1959. Vandaag heeft het opnieuw gesneeuwd. Ik heb de glijders van mijn kleine slee
van ibjo voorzien. Arnangojark kwam 's avonds op
bezoek en zei: "Mijn moeder heeft gezegd dat ze
één enkele vis zou willen eten".
243. 22 november. Vandaag, zondag, was het geen koud
weer. Men zegt dat Kakiojark en Nimgajorak (enige
tijd geleden) wilden dat Okradjuanajuk hen zou
komen bezoeken. Toen ze erheen gegaan was had
Kakiojark haar een héél pak thee en een héle doos
tabak gegeven (224). Toen ze 's avonds op bezoek
kwam, huilde ze. Naar ze zei omdat ze meer en meer
van Aloojark, het aangenomen kind van Irkalugark,
begint te houden.Maar toen het nog bij haar was,
had ze dergelijke gevoelens niet gekoesterd.
23 november. Vandaag, maandag, ben ik naar de blanken
gegaan. Het was niet koud. Via Adliaroserk ben ik
naar huis teruggekeerd. Ussulik en Tarreorak waren
te Adliaroserk. Pangninnuark, Kringakittok, Nagliksak en Pauguatsiark hadden te Adliaroserk overnacht.
Ze waren op weg naar Itigo.
244. 24 november. Het weer was vandaag niet koud. Tokannerk en Kaukortok zijn aangekomen. Utaraardjuk ook.
Hij vertelde dat hij te Kugardjuaraardjuk woont.
Hij kwam inkopen doen.
25 november. Het weer was niet koud vandaag, 's Avonds zijn Tullimark en Pauguatsiark aangekomen.
Pauguatsiark kwam terug naar huis. Hij kwam terug
hoewel hij naar Itigo had willen gaan. Ze vertelden dat Tullorealik naar Adliaroserk verhuisd is
en dat Tullimark een diepe wond aan zijn scheenbeen heeft opgelopen omdat hij (bij de blanken) met
zijn scheenbeen tegen de scherpe stalen rand van
de grote slee uitgegleden was.
26 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. Tullimark is zijn vossevallen gaan leeghalen. Het was
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vandaag geen koud weer.
27 november» Vandaag is Tullimark terug thuisgekomen. Padlak was met hem meegereisd naar Adliaroserk en ook naar de blanken die te Tasserdjuark
wonen.
245. 28 november. Vandaag ben ik te Okpik naar mijn vossevallen gaan kijken. Ik heb een poolvos gevonden
die doodgebeten was door een grote, gekleurde vos.
Een vliegtuig dat op weg naar Kugaardjuk was, probeerde te landen. Het raakte met z'n wielen de grond
maar landde uiteindelijk toch niet. Omdat ik dacht
dat het toch geland was, had ik me reeds op weg
naar huis begeven. Maar (toen ik zag) dat het weer
verder vloog keerde ik weer om en reisde ik voort
naar mijn oorspronkelijke reisdoel. Tullimark en
Padlak zijn thuisgekomen. Tullimark woont bij zijn
oudere broer.
29 november. Vandaag, zondag, was er wat stuifsneeuw. Tegen de avond klaarde het op. Aupilaardjuk en Kaangunark zijn aangekomen. Men vertelde
dat Aupilaardjuk een ijsbeer geschoten heeft, een
grote volwassen ijsbeer. En men vertelde ook dat
Irkalugark twee zeehonden geschoten heeft en Komalik ook. Aupilaardjuk heeft er ook twee geschoten
en Krittark één.
30 november. Vandaag maandag. We zijn te Tasserdjuark een vracht gaan ophalen. Savik, Pauguat246. siark en ik zijn te Tasserdjuark de vracht gaan
ophalen die het vliegtuig gebracht heeft. Ik raakte achterop omdat ik een grote vracht vervoerde.
Het water van Adliaroserk was over het ijs gestroomd.
En omdat de Kugaardjuk tot aan de vloedlijn onder
water stond, laadde ik een deel van mijn vracht af.
Net toen ik met het afladen begonnen was kwam
Tullugarnerk aan, ook met een lading op zijn slee.
En Ussukdjuanajuk en Tugaluark kwamen ook met een
lading aan. Ze zaten samen op één slee. Ze vertelden dat Ivilinnuark en Kablalik en Iviok nergens te zien waren. Tot onze verbazing hadden ze
zich in de weg vergist. Zij waren aan de overzijde
van de rivier afgedaald.
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1 december 1959. Nieuwe maan. Vandaag zijn Miluguk247. tok, Ikotisluk en Atorattark aangekomen. Ze komen
inkopen doen. Pauguatsiark is te Adliaroserk een
kleine slee gaan halen. Hij vertelde dat het daarginds stormde. Te Kugaardjuk stormde het niet.
2 december. Vandaag was de maan (weer) zichtbaar.
Er was wat stuifsneeuw, maar niet al te erg. Ik
ben vandaag bij Kimalerk en haar gezin op bezoek
geweest. Het was er niet al te warm. Ik ben daarna bij Okradjuanajuk op bezoek geweest. Daar was
het (ook) niet warm. Zij wonen in twee tenten die
ze over elkaar heen opgeslagen hebben. Okradjuanajuk schaterlachte; ze was hysterisch, 's Avonds
zijn Irkalugark en Komalik op weg naar huis hier
aangekomen. Komalik woont te Kunguaardjuk en Irkalugark te Kugaardjuk.
3 december. Vandaag zijn ze hier gebleven. Het
stormde, maar niet al te erg. Komalik vertelde dat
hij vier zeehonden buitgemaakt had en dat Irkalugark er twee gedood had. Pauguatsiark, Tullimark
en ik willen er al een hele tijd op uit trekken.
"Morgen, morgen", zeggen we steeds maar weer; de
248. hele week door zeggen we steeds maar: "Morgen".
4 december. Vandaag stormde het, maar tegen de
avond klaarde het op. Irkalugark en Savik zijn
vis gaan halen. Komalik is naar huis vertrokken.
Omdat zijn eigen slee gebroken was had hij een
plaatsje gevonden op de slee van Irkalugark.
Tullimark is (ook) op weg naar huis gegaan, naar
Adliaroserk. En Tullorealik is inkopen komen doen.
Hij is aangekomen met drie honden en een hele kleine slee. Hij is blijven overnachten.
5 december. Vandaag zaterdag. Gisteren zijn Pangninnuark, Kringakittok en Nagliksak thuisgekomen.
Ze kwamen van Itigo. Pangninnuark had drie poolvossen gevangen en Nagliksak had er vier gevangen.
Kringakittok had geen poolvossen gevangen.
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249. 6 december. Vandaag zondag. Pauguatsiark, Tulli-

mark en ik gaan morgen vertrekken. We gaan dan aan
de ijsrand jagen en vossevallen plaatsen.
7 december. Vandaag stormde het. Wie had dat nu
verwacht. We zijn niet vertrokken. Ik ben zeehonden gaan halen. Nagliksak en Savik gingen naar
Kangerarvik met de bedoeling om zeehonden te gaan
halen, maar vanwege de storm keerden ze terug.
Nagliksak begon het namelijk koud te krijgen. Hij
had alleen maar een kolliktark aan en naar men zegt
had hij zijn atigi niet eens aangetrokken. De zee250. honden die ik ging halen waren door het vloedwater
overspoeld en helemaal met ijs overdekt. Eén enkele
heb ik eruit kunnen halen. Op de terugweg ben ik
Tullugarnerk, Ussukdjuanajuk, Ikotisluk, Tugaluark
en Ivilinnuark tegengekomen. Ik heb alleen maar
Ussukdjuanajuk en Tullugarnerk daadwerkelijk ontmoet.
8 december. Vandaag feestdag van Maria. We hebben
de H. Mis bijgewoond.We hebben een gewijd Mariabeeldje gekregen, d.w.z. degenen die een houten
huisje hebben, namelijk wij, Tartotortok en Pangninnuark. Pisusuittok en Kablallk zijn aangekomen;
ze komen inkopen doen. Eergisteren is Okradjuanajuk weer op bezoek geweest, 's avonds. Ik had Iku251. alaark en Aupidlak al laten gaan slapen omdat, zo
zei ik (haar), ze anders 's morgens te lui zouden
zijn. Okradjuanajuk zei daarop: "Ja, natuurlijk.
Alle mensen zijn van tijd tot tijd lui, jij ook.'"
Ik antwoordde haar: "Ja, natuurlijk. Maar wat mij
betreft, het is niet mijn eigen idee; ze hebben
mij als ouder en men heeft ons vaak gezegd dat tegen hen te zeggen" (225). Daarop zweeg ze.
9 december. Vandaag zijn we samen met Iviok en Arnasluk via Tinosivik en Suluarnerdjuark vertrokken.
Ergens op de baai van Kangersluk hebben we overnacht. Mooi weer vandaag.
10 december. Vandaag mooi weer. We zijn weer verder getrokken, via Kangersluk en via Korvigdjuark.
Ter hoogte van Maniitordjuark zijn we bij mane252. schijn Ussulik en Tarreorak tegengekomen. In de
omgeving van Satjiktok hebben we overnacht.
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11 december 1959. Vandaag mooi weer. Arnasluk heeft
te Nakongajok een poolvos gevangen. Te Ikkerasaark
hebben we bij het licht van de maan ons kamp opgeslagen in twee oude sneeuwhutten die van binnen
in open verbinding met elkaar staan, in de sneeuwhutten van Krittark, Arnasluk, Irkalugark, Komalik,
Aupilaardjuk en Kaangunark. Omdat het gewelf erg
ingezakt was, hebben we het herbouwd.
12 december. Vandaag hebben we te Ikkerasaark aan
de ademgaten gejaagd. Niemand heeft een zeehond
buitgemaakt. Iviok zei dat er wel een zeehond bij
hem in de buurt geweest was, maar dat die geen adem
gehaald had.
13 december. Vandaag zijn we vertrokken naar de
plaats langs de ijsrand waar we (doorgaans) jagen.
Iviok heeft een zeehond gedood in een ademgat.
Omdat we ons kamp wilden opslaan toen het nog licht
was hebben we een oude sneeuwhut gezocht, maar we
hebben er geen gevonden. Jammer, want het was zondag (226).
253. 14 december. Vandaag zijn we naar de ijsrand gegaan.
We hebben de sporen van een ijsbeer gekruistj van
een volwassen beer.Ik heb twee zeehonden gedood;
Iviok één. In het donker zijn we naar het kamp teruggekeerd.
15 december.
Het was volle maan van december. We
zijn opnieuw naar de ijsrand gegaan. Ik heb twee
zeehonden geschoten; Iviok heeft er geen buitgemaakt.
Het was niet koud vandaag. Ik ben vossevallen gaan
uitzetten. Er waren geen sporen van poolvossen. Omdat (de anderen) voor mij thuisgekomen waren, hadden ze (al) soep gegeten. Ze hadden de soep warm
gemaakt. Omdat de thee bijna op was hadden ze op
mij gewacht.
16 december. Vandaag zijn we aan de thuisreis begonnen. Ik heb vossevallen uitgezet. Vandaag was
er verschillende keren stuifsneeuw. Te Imajuattok
hebben we 's avonds een kamp opgeslagen. Ik heb
de brander van mijn lamp hersteld. Tegen drie uur
's nachts zijn we gaan slapen.
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254. 17 december. Vandaag was er wat stuifsneeuw en 's
avonds stormde het ter hoogte van Korvigdjuark.
Vlakbij Utjudjuaat hebben we overnacht. Ik had
geen thee meer. Omdat Iviok (daar) wat thee achtergelaten had, hadden we toch nog een beetje
thee; en we hadden ook een paar vissen.
18 december. Vandaag zijn we met tegenwind op
weg naar huis gegaan. Te Kekertardjuark hebben
we thee gedronken. We hebben de thee van Iviok
helemaal opgemaakt. Het was koud met de wind tegen.
We zijn thuisgekomen.
19 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Men vertelde dat Nagliksak gisteren naar Tasserdjuark, naar
de blanken gegaan was. Maar omdat hij nergens (te
vinden) was, had men hem reeds opgegeven. Tartotortok en Savik waren, zonder eerst gegeten te hebben, naar de blanken gegaan. Nagliksak kwam thuis
tijdens Tartotortok's afwezigheid. Het schijnt dat
hij niets anders dan zijn jappa aanhad, waterdichte laarzen droeg, en alleen maar een katoenen broek
255. aanhad. Men had hem reeds bevroren gewaand, maar
tot ieders verbazing had hij de nacht bij mensen
die te Adliaroserk verblijven doorgebracht. Toen
hij eenmaal thuis was ben ik hem gaan bezoeken;
Krilunerk was daar ook op bezoek. Niakrorluk zei:
"Nagliksak is verdraaid nog aan toe niet bevroren
en dat in zo'n hevige storm". Toen Niakrorluk dat
gezegd had, sprak Krilunerk en zei: "Dat komt omdat zijn schoonmoeder Okradjuanajuk (227) ervoor
gezorgd heeft dat hij niet zou doodvriezen". Dat
zei hij tegen haar. Nagliksak scheen met deze zinspeling in het geheel niet gelukkig te zijn. Noch
Nagliksak, noch Niakrorluk (waren er gelukkig mee).
20 december. Vandaag zondag. Het stormde, met felle windstoten. Krilunerk vertelde dat Okradjuanajuk van Uilik een stukje kariboevet gekregen had
om mee naar huis te nemen. Ze had aan Krilunerk
gevraagd het met geweld uit haar handen te wringen. Hij zei dat hij dat natuurlijk niet had willen doen maar omdat ze zo was blijven aandringen
had hij het toch uit haar handen gewrongen. Hij
256. zei dat Okradjuanajuk zo zwak was dat hij bijna
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geen weerstand voelde en hij voegde er aan toe dat
ze zo onthutst was dat ze geen zinnig woord meer
had kunnen uitbrengen. Krilunerk vertelde dat.
21 decmber 1959. Vandaag was er wat stuifsneeuw.
Ik ben thuisgebleven. Irkalugark, Pangninnuark
en Adgorslak, Irkalugark's vrouw, zijn naar de
blanken gegaan. Ze hebben hun aangenomen kind, Niptajok, weggebracht. Hij gaat (naar het ziekenhuis)
omdat hij een zware verkoudheid heeft.
22 december. Vandaag ben ik te Kunguaardjuk vis
gaan halen. Het was aangenaam weer en het was niet
koud. Op de heenweg ben ik via Atanaslerk, Matjok
en Kuurg gereisd. Op de terugweg ben ik via het
meer dat Nauligiarvigdjuark van water voorziet,
Tasserdjuark, het vliegveld en de rivier van Adliaroserk gereisd. Er stond water op de rivier; het
257. water was over het ijs heengestroomd. Pisusuittok
en zijn kinderen zijn aangekomen, evenals Ussukdjuanajuk en zijn zoon en Ikotisluk en Tokannerk.
Utaraardjuk is aangekomen en Tullorealik en Ukuaraardjuk ook. Tarreorak is vandaag (ook) aangekomen. Hij vertelde dat hij vier van zijn honden
verloren had omdat ze ingesneeuwd waren terwijl
ze aan de lijn lagen. En Ukuaraardjuk had één hond
verloren.
23 december. Vandaag hebben we de grondvesten voor
de kadgek gemaakt. Sommigen waren weg. We hebben
met slechts enkele mensen samengewerkt. Udlaktoor
heeft sneeuw tegen de wanden aangeschept. Het was
niet koud. Pangninnuark is vandaag tevoet thuisgekomen; naar zijn zeggen om vier uur 's nachts.
258. 24 december. Vandaag hebben de kadgek gebouwd.
Kablaklik en ik hebben samen havermoutsepap gekookt. Irkalugark is thuisgekomen. Hij vertelde
dat Adgorslak en Niptajok vandaag vertrokken zijn;
ze zijn per vliegtuig vertrokken. We hebben de
nachtwake gehouden. We hebben snoepgoed gegrabbeld (228). Okradjuanajuk schijnt in het gedrang
Kaukortok omver te hebben gegooid en boven op
haar te zijn gaan liggen. Kablalik vertelde dat.
We hebben nugluktark (229) gespeeld en ik heb
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een pijp gewonnen.
25 december. Vandaag hebben Kablalik en ik samen
gekookt; zeehond met van alles en nog wat erbij.
Toen we het opaten, vond men het goed. We hebben
ook vis gegeten. We hebben ons werkelijk helemaal
vol gegeten. We hebben ook thee gedronken. We hebben schietwedstrijden gehouden. Niemand heeft (de
roos) raakgeschoten.
26 december. Vandaag hebben we hardloopwedstrijden
en wedstrijden met de hondenslee gehouden. Er hebben veel sleden deelgenomen. De treklijnen van
Kattalugark, Nagliksak en Savik raakten door el259. kaar en Nagliksak viel van de slee af. Kattalugark en Savik zijn samen op één slee aangekomen.
Utaraardjuk heeft gewonnen.
27 december. Vandaag zondag. Het stormde. Na het
bidden van de rozenkrans, hebben we getrommeld
en met de trom gedanst. Kajortok en Ivilinnuark
zijn takutsiariik aangoariik (230) en Iviok en
Kajortok zijn abvariik takutsiariik (231).
28 december. Vandaag zijn we thuisgebleven. Het
was koud. Ik heb een pijp gemaakt. Er was wat stuifsneeuw, maar niet al te erg. Er is niets om over
te schrijven.
29 december. Vandaag heb ik de pijp afgemaakt en
ik heb voor de pijp een voorraad (tabak) ingeslagen. Ik ben ook zoetwaterijs gaan halen om water
te kunnen maken en ik heb zeehondeolie overgeschept (in een andere container). Ik ben bij Nannuark op bezoek geweest en heb er thee gedronken.
260. 30 december. Het was nieuwe maan. Vandaag ben ik
samen met Krittark, Aupilaardjuk, Kaangunark, Komalik, Kattalugark, Krllunerk en Padlak vertrokken. Krittark en ik hebben samen gereisd. Mija
slee is aan één kant over de volle lengte opengespleten. Nadat we hadden geslapen en wakker geworden waren, hebben we die hersteld. Hij is nu
voldoende in orde. Het was niet koud vandaag.
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31 december 1959. Vandaag zijn we weer verder getrokken. Het was goed glad. Tegen de avond was er
stuifsneeuw. Dichtbij Satjiktok hebben we ons kamp
opgeslagen. Hoewel Krittark goed bidt doet hij
door zijn dromen en hallucinaties toch denken aan
een shamaan. Hij spreekt vaak kwaad over zijn medemensen. Hij vertelde dat Nannuark kwade gedachten koestert ten opzichte van zijn medemensen.
261. 1 januari 1960. Vandaag begon de nieuwe kalender.
Vandaag heb ik te Nakongajok een poolvos gevangen.
Krittark heeft ook een poolvos gevangen. En te
Saglaardjuit heb ik nog een poolvos gevangen. Komalik, Kattalugark, Aupilaardjuk, Kaangunark, Krilunerk en Padlak zijn onze kampburen.
2 januari. Vandaag hebben Aupilaardjuk en Krittark
aan de ijsrand zeehonden geschoten. We hebben overnacht in sneeuwhutten die naast elkaar staan. Hoewel Krittark de neiging heeft om te bidden is hij
vanwege zijn dromen en hallucinaties, geen aangenaam reisgezel. Hij bidt gewoonlijk het morgengebed terwijl hij zijn laarzen aantrekt en soms werkt
hij er nog een beetje bij. Hij vertelde dat Kajortok zich niet op zijn gemak schijnt te voelen. Hij
vermoedt dat hij aan wraakgeesten denkt. Hij zei
262. dat hij (Kajortok) vlak voor zijn (Krittark's)
vader overeind was gaan staan en hij dacht dat hij
getracht had hem te vleien.
3 januari. Vandaag zijn we, na 's morgens gebeden
te hebben, naar de ijsrand gegaan. Die was niet
ver van ons verwijderd want er was een groot ijsveld afgebroken. We moesten de sleden voortduwen.
Zondag vandaag. Onze buren vertelden dat ze niet
goed gebeden hadden en dat Aupilaardjuk (helemaal)
niet gebeden had. Ze hadden veel haast. Krittark
en Aupilaardjuk hebben zeehonden geschoten en
Krilunerk heeft er ook een geschoten. Er was al
snel geen open water meer en wij zijn daarom vroeg
naar het kamp teruggekeerd. Krilunerk heeft zijn
slee hersteld; hij had haar gebroken. Aupilaardjuk
is ibjo gaan halen en Komalik is twee geweervallen
gaan plaatsen.
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4 januari« Vandaag zijn we weer naar de ijsrand
gegaan. Ik heb twee zeehonden geschoten. Krilu
ne г к heeft een zeehond geschoten en Komalik ook.
263. Het schijnt dat onze buren vannacht heel veel
vieze verhaaltjes verteld hebben en dat ze pakigomiktok (232) gedaan hebben. Krilunerk was veruit
de sterkste van allen.
5 januari. Vandaag zijn we op weg naar huis gegaan.
Krittark en ik hebben in de omgeving van Satjiktok
in ons voormalig kamp overnacht. Het schiet me net
te binnen dat we een oude sneeuwhut hadden vlak
bij de ijsrand. Iviok en Arnasluk hadden daar drie
vossevallen. Van Iviok was één van zijn vossevallen op drift geraakt en van mijzelf twee van mijn
vallen.
6 januari. Vandaag, Driekoningen, zijn Krittark
en ik vanuit de omgeving van Satjiktok thuisgekomen. 's Avonds kwam Uilik op bezoek. Ze scheen
heel erg wrokkig te zijn en Uilik zei dat ze helemaal niet bang is.
264. 7 januari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Mijn vrouw
vertelde dat Aliksalik (tijdens mijn afwezigheid)
voor brandhout en olie gezorgd had en dat ze haar
daar zeer dankbaar voor is. Najaga, mijn vrouw,
is namelijk verkouden.
8 januari. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Maniktok vertelde dat ze gezegd had dat ze onmiddellijk naar pater Van de Velde wilde gaan omdat ze
steeds het gevoel had dat haar stief-oom (233)
haar aanraakte. Tungilik had gevraagd: "Waar?".
"Op mijn rug," (had ze geantwoord). (Tungilik had
toen gezegd:) "ik ga beslist niet met je mee, want
die kleine daar ligt al te slapen". En ze had er
aan toegevoegd: "ik denk dat ik waarschijnlijk wel
bang zal zijn". Maar naderhand had Tungilik gezegd
dat ze tot haar eigen verbazing niet bang geweest
was. Tikerk heeft verteld dat ze enige tijd geleden verschillende keren bang geweest was van Kakortangoark en dat ze hem toen sigarettepeukjes geofferd had (234).
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265. 9 januari 1960. Vandaag zijn Kaangunark, Nagliksak,
Iviok en ik naar de blanken gegaan. We hebben veel
thee gedronken. Diep in de nacht zijn we naar huis
teruggekeerd. Ik ben het eerst thuisgekomen.
10 januari. Vandaag was het zondag. We zijn thuisgebleven. Het lijkt erop dat er vandaag niet veel
te vertellen is. Irkalugark en Ukuaraardjuk zijn
eergisteren thuisgekomen. Ze hadden ijsberen geschoten; Irkalugark twee, met jongen, en Ukuaraardjuk één, naar men zegt een grote volwassen mannetjesbeer.
11 januari. Vandaag zijn we samen met Komalik, Aupilaardjuk, Pangninnuark, Savik en Kaangunark vissen gaan halen. Net toen we wilden vertrekken kwam
Nuliajok aanlopen en zei dat ze wilde meegaan om
266. op bezoek te gaan in een ander kamp en dat ze op
de slee wilde zitten. "Omdat het helemaal niet glad
is en ik toch al achterop geraakt ben wil ik niet
dat je met me meegaat", (zei ik haar). "Als de dagen gaan lengen dan kun je tevoet in een ander kamp
op bezoek gaan". (Naderhand vernam ik) tot mijn
grote verbazing dat ze toch tevoet gegaan was. Ze
had het andere kamp echter niet gevonden en was
's nachts thuisgekomen. Wij hebben te Kunguaardjuk
overnacht.
12 januari. Vandaag zijn we naar huis teruggekeerd.
Het was goed glad. Te Matjok hebben we thee gedronken en gegeten en hebben we de glijders van de sleden van een ijslaagje voorzien, 's Avonds zijn we
thuisgekomen. Pangninnuark had vijftien honden
(voor zijn slee) en Komalik elf. Ikzelf had er negen, Aupilaardjuk negen en Kaangunark zes.
267. 13 januari. Vandaag heb ik hardhouten balken gezaagd
om er glijders voor mijn slee van te maken. Ik ben
vandaag tegen tien uur bij Kajortok en z'n gezin
op bezoek geweest. Ze lagen nog in bed, allemaal.
Ik heb er thee gedronken. Kajortok vertelde dat zijn
Naja (235) vast blijft slapen hoewel hij haar steeds
probeert te wekken, maar dat ze telkens diep in de
nacht klaarwakker wordt. Op het ogenblik is het
midden in de nacht; het is één uur. Ik ben klaar
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met schrijven. Ik ben er erg tevreden over.
14 januari. Volle maan van januari. Pater Lessard
is aangekomen. Vandaag heb ik de (nieuwe) glijders aangebracht. Komalik heeft een sneeuwhut gebouwd en Ukuaraardjuk ook; Tarreorak heeft ook een
sneeuwhut gebouwd. Ukuaraardjuk heeft de sneeuwhut alleen gebouwd. Hij werd niet geholpen.
268. 15 januari. Vandaag heb ik de verbindingslijnen
van de dwarsliggers van mijn slee vastgeknoopt en
ik heb de glijders van ibjo voorzien. Vandaag zijn
Kajortok, Kusugak, Tartotortok, Krilunerk en Kattalugark vertrokken. Ze zijn ijsberen gaan jagen
te Saattok. Ivilinnuark en Tullugarnerk zijn aangekomen om voorraden in te slaan en om achtergelaten bezittingen op te halen. Toen ze samen naar
huis gingen ging Nuliajok mee om in hun kamp mensen op te zoeken. Aivikuluk vertelde dat ze aan
Arnangojark gevraagd had: "Van wie is jouw oudere
zus zwanger?" Arnangojark scheen geantwoord te hebben: "Mijn Utaralaark (236) heeft haar zwanger gemaakt. (Ik weet dat) omdat wij allemaal onder één
en dezelfde deken slapen". Utaraardjuk en Kajordjuk
zijn aangekomen om inkopen te doen. Ze kwamen van
Kugardjuaraardjuk. Ze wonen daar.
16 januari. Vandaag zijn Ukuaraardjuk, Krittark,ik,
269. Tullugarnerk, Ikotisluk en ook Ivilinnuark naar de
blanken gegaan. Ivilinnuark kwam als laatste aan
omdat hij Nuliajok op de slee had. Ikotisluk vertelde dat hij haar naar huis gestuurd had en dat
ze(inderdaad) naar huis gegaan was. En Ivilinnuark
vertelde dat hij (Ikotisluk) voor zichzelf geen
voedsel had, en dat hij ook nog gezegd had dat hij
dacht dat ze zich niet de gehele tijd goed zou
blijven gedragen wanneer ze te lang daarginds (bij
de blanken) zou blijven en dat hij gedoopt is. Hij
had haar echter ook naar huis gestuurd omdat hij
voor (de rest van de) winter een voedseltekort
voorzag. Hij zei, dat hij (Ikotisluk) gezegd had
dat hij de verantwoording voor haar niet op zich
wilde nemen omdat zij al volwassen is (237).
17 januari. Vandaag was het zondag. Er zijn blan215

ken aangekomen samen met Pannartak en Ikotisluk.
Aupilaardjuk heeft een sneeuwhut gebouwd, en Ukuaraardjuk een portaal. Utaraardjuk is naar huis
270. teruggekeerd. Pauguatsiark, Tullimark en Ameralik
zijn gisteren thuisgekomen. Ameralik kwam van ver
op bezoek. Hij vertelde dat hij van Kangerslukdjuark kwam, van Tasserdjuaraardjuk.
18 januari I960. Vandaag, maandag. Zijn Krittark
en Komalik naar de ijsiand vertrokken. Ussukdjuanajuk en Tugaluark zijn ook vertrokken. Naar ze
zeiden naar Inilik. Kakiojark heeft zijn kamp verplaatst en Kajordjuk is naar huis teruggekeerd.
Kakiojark is samen met zijn oudere broer meegegaan.
Ukuaraardjuk heeft verteld dat Krimitsiark hem
afgelopen zomer zeehonden uit zijn voorraad (die)
te Igluligaardjuk (opgeslagen lag) beloofd had.
Maar toen hij er heen gegaan was om ze op te halen
hadden Tullorealik en de zijnen er al twee van
weggenomen. Ukuaraardjuk zei dat hij Tullorealik
rekenschap zal gaan vragen omdat hij er helemaal
niets van gezegd had (238).
271. 19 januari. Mooi weer vandaag; het was niet koud.
Kablalik en ik zijn vertrokken. In de omgeving
van Asungasungark hebben we overnacht. Kablalik
vertelde dat Aivikuluk kort voordat Pujatark ging
trouwen gezegd had dat het haar neerslachtig maakte. Angutingoark had gezegd: "Je hebt toch ook een
(toekomstige) man; je zult in de toekomst dus waarschijnlijk ook wel trouwen". Aivikuluk had daarop
geantwoord: "Ja, maar dan zul je hem toch eerst
wel moeten opblazen". Haar verloofde is nog maar
een kind (239).
20 januari. Vandaag hebben we te Omanark overnacht.
Het was niet koud. Hij(Kablalik) vertelde dat indien Krittark het eerst komt vragen om Kaukortok
met Iviok te laten trouwen hij geen toestemming zal
geven omdat Krittark veel te lichtvaardig spreekt.
C A H I E R

XIV

272. 21 januari. Vandaag hebben we vlakbij de ijsrand
ons kamp opgeslagen. We zijn bij Krittark en Iviok
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aangekomen. Er kwam meer en meer stuifsneeuw opzetten. Tegen de avond ben ik naar mijn vossevallen gaan kijken. Tot mijn ontsteltenis raakte ik
mijn honden kwijt. De leider van mijn hondespan
had iets in z'n muil, (ging er vandoor) en werd
door de anderen achterna gezeten. Ik moest toon
tevoet naar ons kamp terugkeren. Toen ik daar in
de buurt kwam begonnen de honden van Iviok te Janken en hij kwam naar buiten met een geweer in de
hand. Hij zei dat hij dacht dat ik een ijsbeer was.
Omdat het donker was had hij mij niet herkend.
273. 22 januari. Vandaag zijn we naar de ijsrand gegaan
en hebben tegelijkertijd naar mijn honden gezocht.
Dichtbij de ijsrand heb ik ze gevonden. Ze waren
(achter een uitstekend stuk ijs) vastgehaakt, maar
hadden gelukkig hun treklijnen niet opgegeten. Wat
was ik toch blij dat ze hun treklijnen niet opgegeten hadden. Krittark en ik hebben zeehonden geschoten, elk één. Kablalik heeft geen zeehond geschoten. Krittark vertelde dat hij last van zijn
borst heeft en dat hij steeds de indruk heeft iets
te zien dat op een ijsbeer lijkt (249). Hoewel hij
de neiging heeft om goed te bidden is hij vanwege
zijn steeds weer terugkerende dromen en waanvoorstellingen niet erg aangenaam in de omgang. Komalik en Nunguksait zijn aangekomen. Hij (Komalik)
vertelde dat Nunguksait teveel naar voren gericht
had en in zijn atajok (241) had gepist. Omdat hij
werkelijk niet tot andere gedachten gebracht had
kunnen worden was hij met hem meegekomen. Krittark
zei: "Hij heeft waarschijnlijk al iemand te pakken
gehad en is daarom zo vaak bang". Hij sprak over
274. Komalik. Hij zei dat Komalik steeds angst heeft om
alleen te zijn.
23 januari. Vandaag zijn we naar huis vertrokken.
Het begon te stormen. Die daar (mijn reisgezellen)
heb ik niet gevonden. Ik was de laatste van allen
en vanwege de storm kon ik hen niet vinden. Ik heb
daarom te Korvigdjuark op m'n eentje de nacht doorgebracht. Het stormde vandaag en het zicht was nihil.
24 januari. Zondag vandaag. Na te hebben gebeden,
heb ik me gereed gemaakt om te vertrekken. Het storm-
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de, maar niet al te erg. Ik ben thuisgekomen. Angutingoark begint zweren te krijgen en Aivikuluk
begint opgezwollen halsklieren te krijgen. Kajortok, Tartotortok en Kusugak zijn 's avonds thuisgekomen .
25 januari 1960. Vandaag zijn we thuisgebleven.
Ik heb een pijp gemaakt. Men beweert dat Udlaktoor Angutingoark heel veel zweren toegewenst heeft.
En Maniktok schijnt gezegd te hebben: "Hoewel ik
275. haar geen zweren toegewenst heb, heeft ze die nu
toch omdat ze altijd maar alles aan pater Van de
Velde doorverteld. Hoewel ik haar geen zweren toegewenst heb, heeft ze die nu verdraaid nog aan toe
toch.'" Najaga vroeg haar: "Heb jij gewenst dat ze
zweren zou krijgen?" Maar toen ze haar dat vroeg
antwoordde ze: "ik heb haar echt niets toegewenst,
maar zij is gewoonweg een grote kletskous". (242).
26 januari. Vandaag zijn we weer thuisgebleven. Ik
heb de pijp afgewerkt. Abliluktok schijnt gezegd
te hebben: "De mensen moeten haar nog iets anders
toegewenst hebben, want zij (Angutingoark) is niet
ziek vanwege die zweren alleen". Najaga heeft haar
gevraagd: "Hoe dat zo? Heb je iets gehoord?" "ik
denk dat ik het wel weet, maar ik wil het niet zeggen", antwoordde Abliluktok. Wie haar dus nog iets
anders heeft toegewenst is niet bekend.
27 januari. Vandaag zijn we opnieuw thuisgebleven.
276. Morgen gaan we vis halen. Savik is naar Kangersluk
vertrokken. Pangninnuark zou zeehondeolie zijn gaan
halen, maar is niet vertrokken in verband met zijn
vrouw. Vandaag was het helder weer.
28 januari. Vandaag zijn Savik, Pauguatsiark, Tul1imark, Krilunerk, Kusugak, Kattalugark en ik vis
gaan halen. Er was geen wolkje aan de hemel. Bij
de monding van Isortok hebben we thee gedronken.
Omdat het koud was hebben we stroomopwaarts van
Krammaerdjuark opnieuw thee gedronken. Omdat er
geen vlees voorhanden was deed mijn maag pijn vanwege de thee; het was namelijk koud.
29 januari. Nieuwe maan. Januari is ten einde. Van218

daag zijn we naar huis teruggekeerd. Door de koude
vormde zich damp en het was niet glad. Te Krammanerdjuark hebben we thee gedronken en gegeten. Te
Kunguaardjuk hebben we in afzonderlijke sneeuwhut277. ten, die naast elkaar stonden, overnacht. We waren
met drieën. Pauguatsiark, Tugaluark en ik hebben
samen in één sneeuwhut geslapen.
30 januari. Vandaag zijn we thuisgebleven. Kringakittok en Kaangunark zijn naar de blanken gegaan.
Van Ukuaraardjuk heb ik ijsberevlees gekregen om
er een maal van te koken. Ik ben hem erg dankbaar.
31 januari. Vandaag zondag. Het was mooi weer. Er
zijn heel veel zieken (243). Ze hebben opgezwollen
halsklieren, zere kelen en er zijn er die zweren
hebben.
1 februari. Februari. Maandag vandaag. Kajortok,
Pauguatsiark en Tarreorak zijn naar de blanken gegaan, naar Tasserdjuark.
2 februari. Vandaag ben ik naar de blanken gegaan,
samen met Tugaluark. Bij de blanken stormde het.
's Avonds klaarde het op. Tussen negen en tien uur
ben ik thuisgekomen.
278. 3 februari. Vandaag stormde het. Ik ben thuisgebleven. Het ging ( buiten) erg tekeer. Ik heb een windscherm gebouwd. Men vertelde dat Kaangunark ziek is.
Maar Ukuaraardjuk schijnt gezegd te hebben dat het
er naar uitziet dat hij niet erg ziek is. "Hij ligt
weliswaar in bed, maar hij heeft zijn eetlust nog
helemaal niet verloren", zo zei hij.
4 februari. Vandaag stormde het. Bij het aanbreken
van de dag is Awataut gestorven (244). Het is meelijwekkend, zo'n kindje. Niets aan te doen. Het was
het dochtertje van Arnannuark en Miluguktok en het
aangenomen kind van Uilik. Het is erg droevig, maar
er werkelijk niets aan te doen.
5 februari. Vandaag is Kattalugark ook gestorven (245) ,
's morgens. Hij was de schoonzoon van Uilik, de man
van Maniktok en de zoon van Akreamoliark en Ikedroar-
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dj uk.
279. 6 februari 1960. Vandaag, zaterdag, heb ik naar
'ademgaten gezocht. Ik heb er drie gevonden. Ik
heb de geweerval geplaatst. Vandaag was er geen
wolkje aan de hemel en er was weinig wind. Tartotortok is ook naar zijn geweerval gaan kijken.
Die had geen zeehond geschoten.
7 februari. Vandaag zondag, Het was koud. Kablalik
en Ussukdjuanajuk zijn samen naar de blanken gegaan. Ze zijn politieagenten gaan ophalen. Twee
politieagenten en een blanke zijn bij de Inuit
inlichtingen komen inwinnen omtrent mogelijke arbeidkrachten (246). Nagliksak gaat binnenkort vertrekken. Er was een Inuk (bij de blanken). Zij
kwamen aan terwijl wij aan het bidden waren.
8 februari. Vandaag, maandag, zijn ze vertrokken.
En Sivudlivinerk (247) is aangekomen. Vanmorgen
ben ik bij Nannuark en z'n gezin op bezoek geweest. Hij vertelde dat hij vannacht de slaap niet
280. had kunnen vatten. Nannuark had niet geprobeerd
te bidden. Hij zei dat het was alsof hij vanaf
de achterkant van het bedplatform steeds weer naar
voren werd geduwd om hem aldus van het bedplatform te laten afvallen. Hij vertelde ook nog ('t
volgende): "Die daarginds, hij die gisteren gestorven is, de laatste van de twee, heb ik nog bezocht
op de dag voorafgaande aan die waarop hij zijn
laatste adem uitblies. Zijn binnenste was er werkelijk verschrikkelijk aan toe. Het zat vol met
slijm. Het was gewoonweg verschrikkelijk om aan
te zien met al die slijm en hij was werkelijk
helemaal aan het einde van zijn krachten. Hij is
danook gestorven". Aldus Nannuark. Ik heb thee
gedronken bij Nannuark.
9 februari. Vandaag zijn Kablalik en Iviok naar
de ijsrand vertrokken. Tegen de avond is er een
vliegtuig overgevlogen. Het zal de komende nacht
bij de blanken doorbrengen. Het komt de zieken
halen. Vandaag was er geen wolkje aan de hemel.
281. 10 februari. Het vliegtuig is aangekomen. Men zegt
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dat Irkalulik bij het aanbreken van de dag overleden is (248). Het zijn er elf die vertrekken.
Mooi weer vandaag, geen wolkje aan de hemel; prachtig weer om iets te doen. De geweerval had geen
zeehond geschoten. Ik heb haar verplaatst. Saglutoor is heel erg ziek. Omdat ze denkt dat haar einde nabij is, zo zegt men, heeft ze zich van haar
kleren ontdaan omdat ze haar eigen kleren niet aan
heeft (249). Deze winter, toen hun aangenomen kind
ziek was, waren Adgorslak en Irkalugark naar de
blanken gegaan. Terwijl Irkalugark sliep was zijn
aangenomen zoon, Niptajok, bijna gestikt. Hoewel
ze (Adgorslak) geprobeerd had Irkalugark te wekken, was hij maar niet wakker geworden. Als hij
wakker geworden was, zo beweert men, dan zou het
(kind) meer dan waarschijnlijk niet zijn blijven
ademen. Adgorslak had hem bij de haren gepakt en
282. geprobeerd hem met geweld wakker te schudden, maar
hij was niet wakker geworden. En toen het (kind)
weer normaal ademde was hij uit zichzelf wakker
geworden (250).
11 februari. Vandaag is er een vliegtuig aangekomen met de dokter, de politieagent, Totalik en een
tolk. Er was vandaag geen wolkje aan de hemel; werkelijk prachtig weer. Vandaag hebben we Irkalulik
begraven. Aulajut is vandaag aangekomen met de slee
van Kusugak.
12 februari. Volle maan. Vandaag ben ik naar de
blanken gegaan. Ik ben niet (in de barakken) binnengegaan. Men had ons n.l. aangeraden niet naar
binnen te gaan omdat er te Kugaardjuk mensen ziek
zijn. Toen ik de dop van een olievat afdraaide
werd mijn gezicht overdekt met olie en mijn atigi
en mijn haren ook. Toen ik terug thuiskwam heb ik
een beetje olie uit dat vat in mijn kachel gedaan.
Het ontplofte en mijn wenkbrauwen en mijn wimpers
verschroeiden. Mijn gezicht is niet verbrand, maar
ik voelde wel een intense hitte.
283. 13 februari. Vandaag was het volle maan van februari. Ik ben naar mijn geweerval gaan kijken. Die
had geen zeehond geschoten. Tartotortok heeft zijn
geweerval geplaatst bij een ademgat waarop een
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heel dun laagje Ijs lag. Ik heb drie ademgaten gevonden.
14 februari 1960. Vandaag zondag. Mooi weer. Het
schijnt dat Saglutoor begint op te knappen en dat
Atkrattuark ook beter begint te worden.
15 februari. Vandaag zijn Tartotortok en Savik
naar Itigo vertrokken. Aupilaardjuk en Kusugak zijn
vertrokken naar hun vossevallen en Kaggotark ook.
Vandaag heb ik twee geweervallen geplaatst. De geweerval van Tartotortok had een zeehond gemist.
's Avonds ben ik bij Niakrorluk op bezoek geweest.
Ze vertelde dat Atkrattuark elke keer dat Abliluktok op bezoek komt voortdurend zeer hevige hoest284. buien heeft. Ze zei dat ze 't volgende tegen Abliluktok gezegd heeft: "Ze lijkt telkens weer aan
het einde van haar krachten te worden gebracht.
Jij hebt ook diegenen die onlangs gestorven zijn
ten grave gedragen. Hoewel ik het je niet verbiedt
heb ik toch liever dat je niet al te vaak op bezoek
komt. Ga diegenen, daarginds, ook maar niet al te
vaak bezoeken, want ze zijn allemaal erg ziek (251).
Ga liever op bezoek bij jouw moeder en jouw grootmoeder.1" Ze vertelde dat ze geen voet meer in huis
gezet had.
16 februari. Vandaag dampte het buiten. Het was
prachtig weer om iets te gaan doen. Ussugalaark
is vannacht thuisgekomen. Het schijnt dat hij haar
(Okradjuanajuk's) sneeuwhut niet wist te staan.
Hij kwam van Orsortoor, van het ziekenhuis. Hij
heeft veel dingen verteld: over shamanen, over het
feit dat hij de kluts helemaal kwijtgeraakt was,
over Kajotinnuark en het feit dat die hem had wil285. len vernietigen. Omdat hij (Kajotinnuark) een shamaan is, zo zei hij, had hij waarschijnlijk onheil
gesticht, want hij was de kluts helemaal kwijtgeraakt. Het was niet aangenaam geweest (in een dergelijke staat te verkeren). Ussugalaark vertelde
dat hij zelfs van zichzelf gedacht had dat hij niet
langet meer wilde leven. Nuliajok is vandaag van
geloof veranderd. Ik had wel gedacht dat ze van
geloof zou veranderen. Ik heb haar goed doorzien.
Okradjuanajuk begint er opgezwollen uit te zien.
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Ze is ziek. Men beweert dat Ussugalaark wil dat ze
sterft (252). Men zegt dat hij dergelijke gedachten koestert.
17 februari. Vandaag waren er verschillende keren
opklaringen. De geweerval had een zeehond geschoten, een volwassen mannetje. Ussugalaark is te
Tikerardjuaraardjuk zijn vossevallen gaan halen.
Ivilinnuark had ze echter al gepakt en ze mee naar
huis genomen.
18 februari. Vandaag ben ik te Katjiktuaardjuk met
de haak gaan vissen. Ik heb vijf vissen gevangen.
Het was mooi weer vandaag. Men vertelde dat het te
286. Kugaardjuk stormde. Irkalugark en Kukuwak zijn
thuisgekomen. Ze waren naar hun vossevallen gaan
kijken. Ussugalaark vertelde dat bij Nannuark en
z'n gezin op bezoek geweest was, en dat de honden
(van Nannuark) toen hij wegging heel vervaarlijk
begonnen te grommen en hem de haren te berge hadden doen rijzen. Hijzelf was al blazend doorgelopen en had geprobeerd hen weg te jagen door met
zijn handen te zwaaien. Hij (Ussugalaark) zei dat
het erg angstaanjagend geweest was. "Wat was nu
het geval? Toen Krittark bij mij op bezoek geweest
was, had hij, toen hij naar huis ging, ook een
vreselijke angst doorstaan".
19 februari. Vandaag heb ik de geweerval verplaatst.
Pangninnuark heeft twee geweervallen geplaatst.
Ussugalaark heeft een sneeuwhut gebouwd. Ussugalaark heeft vandaag over het geloof en over shamanen
gesproken. Dat doet hij elke dag.
287. 20 februari. Vandaag ben ik naar mijn geweerval
gaan kijken. Die had geen zeehond geschoten. Pangninnuark 's geweerval had wel een zeehond geschoten.
Het schijnt dat Ussugalaark een groot olievat steeds
voor een bruine beer aanziet. Hij schijnt dat aan
Kimalerk verteld te hebben. Is dat nu niet verwonderlijk? Kimalerk heet immers ook Akslark (253).
Kimalerk heeft kennelijk over haar naam gesproken.
En Niakrorluk heeft Ussugalaark uitgevraagd over
diens navolgen van bijgelovige praktijken met betrekking tot thee. Niakrorluk heeft ook nog gezegd
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dat Ussugalaark gezegd had dat zijn verstand geleidelijk aan weer op orde begint te raken en dat
Okradjuanajuk geleidelijk aan beter begint te worden (254). Ussugalaark vertelde dat.
21 februari 1960. Vandaag zondag. Mooi weer; prachtig weer om iets te doen. Men zegt dat de politieagent die we verwachten binnenkort zal aankomen.
288. 22 februari. Vandaag zijn we vis gaan halen. Ussugalaark, Savik, Aupilaardjuk, Tugaluark en Kusugak
zijn vis gaan halen. En ik heb mijn geweerval verplaatst. Tartotortok heeft twee geweervallen verplaatst. De geweerval van Pangninnuark had geen
zeehond geschoten. Ik heb haar nagekeken.
23 februari. Vandaag zijn we thuisgekomen. Ussugalaark had naar men zegt te Kitingujaark overnacht.
Zijn medereizegers hadden te Kunguaardjuk overnacht.
Ik heb Arnangojark, de dochter van Ussugalaark gevraagd: "Slaap jij met Otaralaark (255)?" "Nee.'",
(antwoordde ze). "Slaapt jouw moeder met hem?"
(vroeg ik haar toen). "Nee.'", (antwoordde ze wederom) . Ussugalaark vertelde dat hij zich zorgen maakte over zijn vrouw en dat hij daarom zijn uiterste
best gedaan had om terug te keren zonder te overnachten. Hij had echter te Kitingujaark de nacht
doorgebracht. Hij zei dat hij geen al te goede voorgevoelens heeft. Volgens hem zijn de mensen van Arviligdjuark in ernstig gevaar vanwege de wraakzuchtige verwensingen van de mensen van Orsortoor. Er
heerst (volgens hem) griep omdat Okradjuanajuk hierheen gebracht is (256). Maar daar moet nog iets anders bij toegewenst zijn. Hij zei dat degenen die
zich willen wreken waarschijnlijk minder dan tien
in getal zijn. Volgens hem is dit de reden waarom
er zoveel inwoners van Arviligdjuark gestorven zijn.
24 februari. Vandaag ben ik naar de geweervallen
gaan kijken. Ze hadden geen van allen een zeehond
geschoten; noch de twee geweervallen van Pangninnuark, noch mijn beide geweervallen, noch de ene
geweerval van Tartotortok en die van Ukuaraardjuk
hadden een zeehond geschoten. Het schijnt dat Okradjuanajuk toen ze gisteren weer eens buiten zin-

224

290. nen was zelfs niet meer kon spreken. (Met gebaren)
gaf ze te kennen dat ze aangekleed wilde worden
en aan de overzijde van de rivier begraven wilde
worden. Irkalugark was juist thuisgekomen en was
nog niet klaar met (het afladen van) zijn slee,
toen hij er bij gehaald werd. Ik werd er ook bij
geroepen en Tartotortok ook. Maar omdat ik op de
missiepost was bereikte het bericht mij niet. Irkalugark had zijn kolliktark nog aan toen hij op
bezoek ging-, hij was zelfs nog niet eens zijn eigen sneeuwhut binnengegaan. Toen ik haar (later)
ging bezoeken gedroeg ze zich weer helemaal normaal; ze dronk zelfs thee. Men vertelde dat Ussulagaark haar jurk als kussen onder haar hoofd geschoven had en dat ze toen weer bij zinnen gekomen
was.
25 februari. Vandaag ben ik naar de geweervallen
gaan kijken. Geen van alle zes geweren had een
zeehond geschoten. Er zijn (kennelijk) geen zee291. honden. Okradjuanajuk schijnt een gezwollen hoofd
te hebben met (daarop) harde plekken. Ze schijnt
gezegd te hebben dat Ussugalaark haar wil laten
sterven en dat hij haar slechte lotten heeft toegeworpen.
26 februari. Nieuwe maan vandaag. We hebben aan
de ademgaten gejaagd. Ussukdjuanajuk heeft een
zeehond gedood. Ik heb toegestoten, tweemaal zelfs,
maar ik heb niet goed geraakt omdat de harpoenkop
van de schacht was losgeraakt. Pangninnuark heeft
ook toegestoten. Vannacht heb ik er een dochtertje bijgekregen. Rond tien uur is het geboren.
27 februari. Vandaag is de politieagent aangekomen,
samen met Totalik. Vanmorgen is zij gedoopt. Haar
naam is Sorvaluk. De politieagent heeft een sneeuwhut gebouwd, afgezonderd van de anderen.
28 februari. Vandaag zondag. De politieagent is
naar de blanken gegaan, naar Tasserdjuark. Men
heeft Okradjuanajuk meegenomen omdat zij ziek is.
Haar man Ussugalaark heeft haar weggebracht.
292. 29 februari. De politieagent was er vandaag niet
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bij; hij was (bij de blanken) gebleven. Ik ben mijn
geweerval gaan halen. Die had geen zeehond geschoten. Het ademgat was dichtgevroren. Ik heb (de geweerval) verplaatst. Irkalugark, Krittark, Kablalik,
Aupilaardjuk, Kajortok, Kususgak en Komalik zijn
naar de ijsrand vertrokken.
1 maart 1960. Vandaag begint de kalender van de maartmaan. Padlak en ik zijn vis gaan halen en we zijn
teruggekeerd zonder te overnachten. De politieagent
is teruggekomen. Hij zei dat hij nog niet klaar was
met het opschrijven van de mensen. Hij zei dat hij
dat wilde afmaken.
2 maart. Vandaag is de politieagent naar de blanken
gegaan. Hij vertelde dat hij overgeplaatst wordt en
dat hij zich te Tallordjuark gereed gaat maken om
(naar het Zuiden) te vertrekken. Ussugalaark, Ate293. krartok, Nuliajok en Arnangojark zijn gezamelijk
overal bezoeken gaan afleggen. Men zegt dat de politieagent hen had willen ondervragen. Ze gaan nu
overal op bezoek om zich in het openbaar te laten
zien, nu dat (de politieagent) juist weg is.
3 maart. Vandaag ben ik naar mijn geweerval gaan
kijken. Die had geen zeehond geschoten. Ik heb haar
verplaatst. Pangninnuark is ook naar zijn geweerval
gaan kijken. Totalik is vandaag gebleven.
4 maart. Totalik is vandaag vertrokken. Hij ging
terug naar huis via de blanken te Areark en via de
blanken te Ikpigaardjuk. Pangninnuark is naar zijn
vossevallen gaan kijken. Men zegt dat hij vijf poolvossen mee naar huis heeft gebracht, één van hemzelf,
twee van Ussugalaark en (twee) poolvossen die aan
Tarreorak toebehoren. Elke keer dat Ussulagaark op
bezoek komt spreekt hij steeds maar weer over degenen die zich willen wreken.
294. 5 maart. Vandaag ben ik naar de blanken geweest. Ik
heb de politieagent gezien; hij is met een éénmotorig vliegtuig vertrokken. Ik heb mezelf brandhout
verschaft en ook olie, in een oliekan. Men heeft
mij de post mee naar huis meegegeven en ook een
naaimachine. Bij het aanbreken van de dag ben ik
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thuisgekomen.
6 maart. Vandaag zondag. Toen Ussugalaark op bezoek kwam zei hij: "Maar wie is het dan toch die
zich wil wreken?" Ik heb hem geantwoord dat men
niet zo gemakkelijk aan de weet kan komen wie zich
wil wreken. Hij zei: "Kajotinnuark en Orsonnuark,
die willen zich allebei wreken". Dat zei Ussugalaark. Hij schijnt niet al te gelovig zijn. Hij
vertelde dat wijlen Putuark (hem) gezegd had dat
Jezus tot twee keer toe aan hem verschenen was en
tot hem was nedergedaald. Maar omdat hij (Putuark)
rondweg gelogen had, was hij van geloof veranderd.
Ik zei hem daarop: "iksivalitark, die de Roden (257)
navolgde,
C A H I E R
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295. 6 maart.(vervolg) heeft ook dikwijls beweerd dat
hij verschijningen had. Maar hij loog verdorie".
Ussugalaark zei toen niets meer.
7 maart. Vandaag zijn Sivudlivinerk en Aulajut op
bezoek geweest bij de mensen die te Tikerardjuaraardjuk wonen. Pauguatsiark is vis gaan halen.
Krilunerk, Iviok en Nagliksak zijn naar de blanken
gegaan. Ussugalaark heeft verteld dat hij met de
kano aan het varen was terwijl het pikkedonker was
en dat er toen verdorie van daarboven een helder,
schitterend licht verschenen was.
296. 8 maart. Vandaag zijn degenen die naar de ijsrand
gegaan waren, d.w.z. Irkalugark, Aupilaardjuk,
Komalik, Krittark, Kablalik, Kusugak en Kajortok,
thuisgekomen. Ze vertelden dat Kajortok drie poolvossen buitgemaakt had. Kusugak had één poolvos
gevangen. Ussugalaark vertelde dat hij vaak kwade
voorgevoelens heeft met betrekking tot ons gezin,
het gezin van Kimalerk, het gezin van Irkalugark,
en ook met betrekking tot zijn eigen dochter. Met
betrekking tot allen heeft hij kwade voorgevoelens.
Savik en Padlak zijn vandaag thuisgekomen. Savik
had twee kariboes geschoten en Padlak één.
9 maart. Vandaag kwam Ussugalaark op bezoek en
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vertelde (het volgende): "Het schijnt dat er een
dode is, één van degenen die vertrokken zijn". Ik
zei hem: "Het schijnt dat de vrouw van Pangninnuark overleden is". Het was net alsof hij daar
blij mee was. Hij lachtte luid. Hoe danook, het
ziet er naar uit dat Ussugalaark ook maar in ge297. lijk wat gelooft. Vandaag ben ik zeehonden gaan
halen. En mijn geweerval heb ik geplaatst bij
een ademgat dat naar een volwassen zeehondemannetje rook. Ik heb vier ademgaten gevonden.
10 maart 1960. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het
schijnt dat Arnangojark, Ussugalaark's dochter,
gezegd heeft: "Mijn Otaralaark heeft een gordel
omgedaan; hij wordt shamaanJ" (258). En Ikualaark
schijnt gevraagd te hebben: "Wil je dat ik het verzwijg?". "Oh, vertel het maar rond hoor", had Arnangojark geantwoord. Het schijnt dat Arnasleark
vandaag Ussugalaark en z'n gezin is gaan bezoeken
en dat Nullajok naakt in de slaapzak van Ussugalaark lag en dat Ussugalaark languit op zijn rug
naast haar lag.
11 maart. Vandaag ben ik naar mijn geweerval gaan
kijken. Die had geen zeehond geschoten. Ik heb
haar weer verplaatst. Vandaag was er wat stuifsneeuw,
maar niet al te erg. Het schijnt dat de honden van
Ussugalaark voortdurend veel belangstelling tonen
voor die van het gezin van Nannuark. Ussugalaark
heeft tegen Krittark gezegd dat honden onheil voe298. len aankomen. Krittark vertelde echter dat er in
zijn hondespan een loopse teef is en dat (die buitengewone belangstelling) waarschijnlijk het gevolg is van de paringsdrift. Krittark zei dat hij
niets gezegd had, hoewel hij er wel aan gedacht
had dat te doen.
12 maart. Vandaag zijn we thuisgebleven. 's Morgens was het koud weer, maar tegen het vallen van
de avond begon het mooi weer te worden. Nuliajok
begint ziek te worden. Het ziet er naar uit dat ze
de een of andere huidaandoening heeft. Ussugalaark
heeft gezegd dat als zij alléén zouden wonen, zonder buren, zij waarschijnlijk wel beter zou worden.
"Een tijdje geleden", zo vertelde hij, "toen ik al-
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leen onderweg was met Okradjuanajuk, was die zich
geleidelijk aan wat beter kunnen gaan bewegen. Indien ze volstrekt alleen zou zijn geweest, dan was
ze waarschijnlijk toch wel beter geworden". Ussugalaark vertelde dat.
13 maart. Volle maan. Vandaag zondag. Omdat Ussugalaark zoetwaterijs ging halen verloor Nullajok
tijdens zijn afwezigheid bijna het bewustzijn,
299. zegt men. Omdat het zondag was verloor ze bijna
het bewustzijn (259).
14 maart. Vandaag maandag. Vanmorgen ben ik bij
Ussugalaark op bezoek geweest. Hij was bezig zijn
laarzen aan te trekken. Ik kreeg de indruk dat het
net is alsof Nuliajok en hij man en vrouw zijn.
Enige tijd geleden toen hij bij Nannuark op bezoek was had hij gezegd dat er beweerd wordt dat
hij steeds sterker verdacht wordt in verband met
zijn dochter Nuliajok. Toen hij dat gezegd had,
had Nannuark hem geantwoord: "iemand die niet
wenst dat die handen daar aaneengesnoerd worden
en die benen onbeweeglijk gemaakt worden, die kan
verdorie maar beter niets anders doen dan de waarheid vertellen wanneer men hem wil verhoren". Ussugalaark had daarop gezwegen en had vervolgens
't gesprek op 'n ander onderwerp gebracht.
300. 15 maart. Vandaag zijn pater Van de Velde en Tarreorak naar de blanken geweest, 's Nachts zijn ze
weer thuisgekomen.
16 maart. Vandaag zijn Ussugalaark en zijn gezin
verhuisd. Ik ben naar mijn geweerval gaan kijken.
Het schijnt dat Tuituark, toen ze op bezoek kwam,
verteld heeft dat toen ze bij Kimalerk op bezoek
ging, deze gezegd had: "Naar mijn nichtje werd
enige tijd geleden met veel verlangen uitgezien.
En nu dat ik ze al begin te vergeten, komt ze
verdorie nog aan toe binnen.'" Ze vertelde dat ze
zich bij haar helemaal niet op haar gemak voelt.
Ze zei ook nog: "Angutingoark zou heel waarschijnlijk wat langer zijn blijven leven als ze via degenen daarginds vertrokken zou zijn "(260). Najaga,
mijn vrouw, vertelde dat ze haar daarop geantwoord

229

had: "Haar Airaardjuk (261) is verantwoordelijk
voor het feit dat ze niet vertrokken is. Hij heeft
301. haar eenvoudigweg geen toestemming gegeven. Afgelopen zomer en winter heeft hij het er verschillende keren over gehad dat ze vroeger al eens vertrokken was zonder dat hij daarvan op de hoogte was
en dat dit in het geheel niet iets was dat men zomaar eenvoudigweg kan vergeten". Ze zei dat Tuituark
daarop naar buiten gegaan was.
17 maart 1960. Vandaag heb ik mijn geweerval bij
een ademgat dat naar een volwassen zeehondemannetje rook.geplaatst. Pangninnuark is ook naar zijn
geweerval gaan kijken. Die had geen zeehond geschoten. De twee die Irkalugark geplaatst had,
heeft hij niet verplaatst. Toen we thuiskwamen
kwam er een vliegtuig aan. De politie had kariboehuiden en vlees in haar lading. Er was ook een
verpleger bij. Irkalugark en Savik zijn op kariboejacht vertrokken. Tugaluark en Ussukdjuanajuk
zijn ook op kariboejacht vertrokken. Het vliegtuig
is voor de nacht naar Tallordjuark gegaan. Sivudlivinerk Balikci is meegegaan.
302. 18 maart. Vandaag is het vliegtuig teruggekeerd.
Sivudlivinerk vertelde dat hij bij de politie
had willen overnachten maar dat men hem. gezegd
had dat er geen plaats was. Het was alsof de politie niet wilde dat hij bleef slapen. Hij was
toen naar het huis van de handelaar (Hudson's
Bay Company) gegaan, zo vertelde hij, en had daar
verschillende keren op de deur gebonsd. Omdat er
niemand was, zei hij, was hij toen maar naar de
tolk gegaan. Ze hebben Ipidluktordjuk, het dochtertje van Arnannuark, meegenomen omdat het ziek
is. De kariboehuiden hebben ze achtergelaten (262).
19 maart. Vandaag ben ik naar mijn geweerval gaan
kijken. Die had geen zeehond geschoten. Tartotortok is ook naar zijn geweerval gaan kijken. Die
had ook geen zeehond geschoten. Ik heb een kariboehuid gekregen om kleren van te maken. Wat ben ik
daar blij mee. En ik heb ook nog een huid gekregen
om op te slapen.
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20 maart. Vandaag zondag. Er is een sneeuwvoertuig
aangekomen. Op de terugweg hebben ze de weg via
Okpik genomen, maar ze zijn er voorbij gereden omdat ze een verkeerd spoor volgden.
303. 21 maart. Vandaag was er wat stuifsneeuw, maar
niet al te erg. Ik ben naar mijn geweerval gaan
kijken. Die had geen zeehond geschoten. Mijn rug
is niet in orde en Najaga, mijn vrouw heeft zweren.
22 maart. Het was koud weer vandaag. Kajortok kwam
op bezoek. Hij vertelde dat Oligattark eens de wacht
had betrokken bij een ademgat van Sangugajok en
een zeehond gedood had en hem aldus een mogelijke
buit ontfutseld had. 's Morgens hoorde hij een knerpend geluid van voetstappen op de bevroren sneeuw.
Omdat Krakrasja boven zijn droogrek (in het gewelf
van de sneeuwhut) een opening had, keek Sangugajok
erdoor naar binnen en zei: "Geef me langs hier wat
te etenJ" Oligattark zei daarop: "Die, daar, die
soep, die hangt boven het vuur; het zal niet lang
duren voordat die warm is. Kom toch binnen en eet.'"
Hij was daarop naar binnen gegaan en had gegeten.
304. Sangugajok zei daarna, sprekend over Oligattark,
dat hij naar hem toegekomen was met de bedoeling
hem het jagen onmogelijk te maken, maar dat hij
hem nu dankbaar was omdat hij zoveel gegeten had.
Daarom wilde hij hem geen kwaad meer berokkenen.
Miluguktok is aangekomen om inkopen te doen. Hij
vertelde dat hij een ijsbeer geschoten had, een
berin met twee jongen.
23 maart. Vandaag was er stuifsneeuw, maar niet
te erg. Kablalik en Krittark schijnen ijsberen
geschoten te hebben; Kablalik twee en Krittark één.
Komalik heeft twee poolvossen gevangen en Arnasluk
naar het schijnt één. Men vertelde dat er aan de
ijsrand niet veel open water was.
24 maart. Vandaag heb ik de gehele dag verhalen
verteld. Ik heb bandopnamen gemaakt. Het was koud
vandaag, 's Avonds ben ik terug naar huis gegaan.
305. 25 maart. Vandaag ben ik naar de blanken gegaan.
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Ik heb er een beetje witte bloem gekregen van Kablutsiark in ruil voor een vis.
26 maart 1960. Het was koud vandaag. Omdat ik allang geen aantekeningen gemaakt heb begin ik te
vergeten wat ik moet vertellen.
27 maart. Vandaag zondag. Ik ben bij Nannuark op
bezoek geweest. Hij zei: "Waarom heb je niet in
de sneeuwwand gestoken. Degenen die al lang niet
meer op bezoek geweest waren hadden vroeger de
gewoonte om met hun sneeuwmes in de wand van de
aki (263) te steken".
28 maart. Nieuwe maan vandaag. Het stormde. Tarreorak en Arnatsiark hebben er een dochtertje bij.
Ze zijn getrouwd. Het stormde vandaag. We zijn
daarom geen vis gaan halen.
29 maart. Vandaag zijn we vis gaan halen. We hebben de gehele nacht doorgereisd op weg naar huis.
's Morgens zijn we thuisgekomen. Ussugalaark heeft
306. zijn kamp te Kitingujaark. Toen ik bij hem aankwam heb ik thee gedronken.
30 maart. Vandaag is Ussugalaark 's avonds aangekomen. Het was mooi weer vandaag, maar 's avonds
begon het koud weer te worden. Hij vertelde dat
Okradjuanajuk waarschijnlijk overleden is, (en
voegde daar aan toe): "De geesten beginnen zich
verdorie vlak bij ons op te houdenJ"
31 maart. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik heb
bandopnamen gemaakt. Tarreorak en Kusugak zijn
thuisgekomen; ze hadden kariboes geschoten. Tarreorak had drie kariboes geschoten en Kusugak
twee. De gehele dag door heb ik bandopnamen gemaakt en verhalen verteld.
1 april. Vandaag ben ik naar de blanken gegaan.
Men beweert dat Ukuaraardjuk gezegd heeft dat
men zijn handen en voeten moet afsnijden als hij
dood zal zijn omdat anders iemand uit zijn nageslacht zijn tekortkomingen zal erven (264).
Mochten ze niet afgesneden worden, zo zou hij

232

gezegd hebben, dan zal hij waarschijnlijk iemand
van zijn verwanten willen doden (265). Ukuaraar307. djuk schijnt dergelijke gedachten te koesteren.
Maar zij (zijn vrouw) schijnt gezegd te hebben dat
ze het niet zal doen omdat ze er een veel te grote afkeer van heeft hem te verminken, "ik zal er
altijd een hartsgrondelljke afkeer van hebben, temeer daar men ons onderwezen heeft dergelijke dingen niet te doen. Moest het gebeuren dat hij zou
moeten vertrekken , het doet er niet toe waarheen
- vooropgesteld dat hij ermee akkoord zou gaan dan zou ik er veruit de voorkeur aan geven dat hij
overlijdt terwijl hij weg is. Want als hij hier
te Kugaardjuk zou komen te overlijden dan zou ik
me waarlijk geen raad weten" (266).
2 april. Vandaag zijn Komalik, Irkalugark, Tugaluark en Iviok spullen van pater Van de Velde
gaan ophalen. Het was mooi weer vandaag.
3 april. Vandaag zondag, 's Avonds hebben we een
film gezien over de paus en heel veel priesters.
308. 4 april. Vandaag zijn Irkalugark en ik vertrokken.
Ik heb twee poolvossen gevangen. In de omgeving
van Korvlgdjuark hebben we ons kamp opgeslagen.
's Avonds braken er twee van Irkalugark's honden
los en Irkalugark ging ze vastleggen. Hij vertelde dat ze niet veel hondevoedsel opgevreten hadden
en dat er ogenschijnlijk geen schade aangericht
was aan mijn vissen.
5 april. Toen we vanmorgen buiten kwamen zei Irkalugark: "Ze hebben verdorie mijn vissen helemaal
opgevreten. Ik had ze opgeborgen in de huid die
op de slee ligt". Tot zijn grote verontwaardiging
waren zijn vissen allemaal op. Vandaag zijn we
Krittark, Arnasluk, Krilunerk en Padlak tegengekomen. Krittark('s slee) was heel zwaar beladen.
Hij vertelde dat ze vanmorgen nog naar de ijsrand
gegaan waren en dat ze (daarna) aan de thuisreis
begonnen waren. Toen ze zich vanmorgen gereed
309. maakten hadden ze hun sleden in de looppas opgeladen en Krittark was het eerst klaar geweest.
Zelfs degenen die talrijk zijn (vele helpers heb-
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ben) zouden hem nog niet kunnen verslaan, zeiden
ze.
6 april 1960. Vandaag zijn we naar de ijsrand gegaan. Ik heb twee zeehonden geschoten. Irkalugark
heeft geen zeehond geschoten. Ik heb ook een vos
gevangen. Er was wat stuifsneeuw vandaag. Op het
open water was er zeer veel wind.
7 april. Vandaag was er stuifsneeuw. Hoewel Irkalugark' s geweerval was afgegaan, had ze gemist.
Hij vertelde dat het geweer bovenop het windscherm
gevlogen was. Vandaag hebben we aan de ademgaten
gejaagd. We hebben geen zeehonden buitgemaakt. We
hebben onze geweervallen geplaatst.
8 april. Vandaag zijn we naar de ijsrand gegaan,
maar er was geen open water. Het was vastendag.
We hebben de gehele dag niet gegeten, 's Avonds
zijn we naar ons kamp teruggekeerd.
310. 9 april. Vandaag zijn we naar Ikkerasaark gegaan
en hebben daar samen aan de ademgaten gejaagd.
We hebben geen zeehond buitgemaakt. Irkalugark's
geweerval was niet afgegaan en daarom had ze geen
zeehond geschoten. We hebben te Saglaardjuit overnacht.
10 april. Vandaag, zondag, hebben we aan de ademgaten gejaagd. Irkalugark's geweerval had een zeehond geschoten en Irkalugark heeft (aan de ademgaten) met de harpoen toegestoten. Toen Ussugalaark
deze winter midden in de nacht thuiskwam, had hij
gezegd: "ik heb gedachten als van een kind (267);
ik zal waarschijnlijk niet naar binnen willen gaan".
Udlaktoor had hem toen gezegd: "Er is niet de minste reden om zo te handelen". Toen ze dat tegen
hem gezegd had, had hij in de richting van zijn
sneeuwhut gekeken en had gezegd: "ik heb gedachten
als van een kind; Ik zal daar heel waarschijnlijk
niet naar binnen willen gaan". Het schijnt dat Komalik bij Okradjuanajuk op bezoek was omdat zij
311. zwellingen had. Het schijnt dat hij bij haar op
bezoek was en dat hij haar onderzocht om na te gaan
of er etter was.
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11 april. Vandaag had de geweerval van Irkalugark
een zeehond geschoten. Allebei mijn geweervallen
hadden geen zeehond geschoten. We zijn aan de
thuisreis begonnen. Dichtbij Satjiktok hebben we
in een aldaar staande sneeuwhut overnacht.
12 april. Volle maan van april. Vandaag zijn we
thuisgekomen. Ik heb zeehondeolie verloren. Hoewel ik er een heel eind voor ben teruggereisd, ben
ik niet bij de plaats (waar ik die verloren had)
gekomen. We hadden allebei geen thee en geen tabak
meer. Er zijn twee blanken aangekomen. Een van de
twee is Krimmerk (268).
13 april. Vandaag ben ik thuisgebleven. Buiten
was er stuifsneeuw. Aulajut en Aivikuluk zijn verloofd. Ze schenen allebei zeer tevreden te zijn
(269). Najaga vertelde dat bij Tartotortok de lamp
met groot vuur brandt, omdat hij zich vaak olie
verschaft.
312. 14 april. Vandaag is het röntgenteam aangekomen.
Tullimark en de blanken zijn naar Tasserdjuark
gegaan, naar de blanken. Het schijnt dat Ukuaraardjuk en Kukijaut gaan vertrekken, en Kimalerk
ook. Kimalerk schijnt gezegd te hebben (dat ze
niet zou vertrekken) als het aan haar lag.Men zegt
dat zij helemaal niet gelukkig is met haar vertrek.
Ze schijnt gezegd te hebben dat haar geestestoestand er beslist niet op vooruit zal gaan wanneer
ze (naar het ziekenhuis) vertrekt.(270).
15 april. Vasten- en onthoudingsdag vandaag. Er
was wat stuifsneeuw. Irkalugark heeft bij Sivudlivinerk verhalen verteld en krilajok nagedaan.
16 april. Zaterdag vandaag. Padlak, Pisusuittok,
Kakiojark, Kajordjuk en Miluguktok en hun gezinnen zijn aangekomen. Ze kwamen van Kugardjuaraardjuk. Ikotisluk, Tullugarnerk en Ivilinnuark zijn
ook aangekomen. Ze kwamen van Tikerardjuaraardjuk.
313. 17 april. Vandaag Pasen. We hebben vis gegeten.
Er zijn blanken aangekomen. Omdat Abliluktok zwellingen begon te krijgen, begon haar horloge vaak
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stil te staan. Elk uur viel het stil. Ze heeft het
weggegooid. Het schijnt dat Nlakrorluk haar verplicht
heeft het weg te gooien, naar men zegt, omdat uurwerken vaak slechte tijdingen aankondigen. Daarom
heeft ze het weggegooid.
18 april. Vandaag was de maan in haar laatste kwartier. Na het bidden van de rozenkrans hebben we met
de trom gedanst. Toen Miluguktok aan de beurt was
om te dansen zei Konwalaark dat het lied waarvan
hij zich bediende toebehoorde aan iemand die nog
vers in ieders geheugen lag (271). Het was Nlmgajorak's eigen lied.
19 april. Vandaag is de griep uitgebroken. Nagenoeg iedereen is in bed gebleven en begint ziek
te worden. Er zijn er maar weinigen die maar in
lichte mate (door de griep) zijn aangetast.
314. 20 april. Vandaag waren zeer velen door de griep
aangetast. Udlaktoor kwam op bezoek. Toen men met
de trom danste, zo vertelde ze, had ze de indruk
gehad alsof Nimgajorak zelf aan het dansen was. Ik
zou nog veel meer dingen willen opschrijven, maar
een aantal daarvan ben ik vergeten.
21 april. Omdat ik al lang geen aantekeningen meer
gemaakt heb begin ik meer te vergeten. Ik zal slechts
enkele gebeurtenissen opschrijven. Ik heb gedroomd
dat ik me op een zeer grote vlakte, die op ijs leek,
bevond. Ik had het gevoel alsof ik zou stikken.
Delen (van die ijsvlakte) begonnen geleidelijk aan
af te breken en daarmee begon ook het verstikkende gevoel minder sterk te worden. Najaga vertelde
dat ze ook een dergelijke droom gehad heeft. Ik
heb ook nog gedroomd dat men zei: "Kom, bidt de
rozenkrans nog een keer.'" Hoewel ik geen stem meer
overhad, baden we de rozenkrans toch weer. Het was
erg vermoeiend.
315. 22 april. Ik weet niet meer wie er vandaag gestorven is. Vandaag lijkt het erop dat het universum
heel klein begint te worden. Dergelijke gedachten
spelen door mijn hoofd. Het is alsof Arviligdjuark
heel eng begint te worden omdat (de mensen) in zul-
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ke grote aantallen sterven (272). Pangninnuark vertelde dat hij gedroomd had dat er in zijn borst
iets was dat zo wit als papier scheen te zijn. Hij
dacht dat er daarbinnen zoiets was. En hij zei dat
hij dacht dat wanneer het eruit gehaald zou worden,
hij waarschijnlijk wel beter zou worden. Pangninnuark had dat gedroomd. En Irkalugark had gedroomd
dat hij bang was van een muskusos. Sommige andere
dingen ben ik vergeten.
23 april. De gebeurtenissen van deze dag herinner
ik me niet meer, omdat ik al een hele tijd geen
aantekeningen meer gemaakt heb. Nannuark vertelde
dat hij ofwel gedroomd had, ofwel de indruk gehad
316. had een hond tussen de sneeuwhutten te zien rondlopen. Hij zei dat het was alsof hij ter plaatse
door de aarde verzwolgen werd en verdween.
24 april. Vandaag hetzelfde. Zondag. Ik ben blij
dat de bisschop aangekomen is. Maar toch is het
alsof ik niet werkelijk blij ben.
25 april. Vandaag, maandag, was er verschillende
keren stuifsneeuw. Ik begin (de gebeurtenissen)
te vergeten.
26 april. Nieuwe maan. Ik weet niet meer wat er
allemaal gebeurd is want ik heb al lang geen aantekeningen meer gemaakt. Sommigen beginnen eerder
dan anderen op te knappen.
27 april. De gebeurtenissen van deze dag ben ik vergeten. Ik weet zelfs niet meer wie er vandaag gestorven zijn. Ik heb ze niet opgeschreven omdat ik
te moe was.
28 april. (De toestand) is zorgwekkend. Hoewel ik
in gedachten de Schepper in het geheel niet vergeten ben, vermoeit het bidden mij te zeer.
29 april. Tullugarnerk schijnt gezegd te hebben
dat hij wil dat Komalik en Krilunerk zijn vrouw
317. komen halen wanneer hij sterft.
30 april. Kajortok, die al beter is, legt elke dag
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і bezoeken af. Hij doet niets anders dan rond
lopen. Kajortok heeft verteld dat hij van plan is
zich zeer goed in acht te nemen omdat hij nog zo
mager als een lat is.
1 mei 1960. De mei-maan (begint). De blanken vluch
ten weg omdat er zoveel sterfgevallen zijn (273).
2 mei. Najaga, mijn vrouw, heeft opnieuw een droom
gehad. Daarin werd gezegd: "Er zijn er nog maar
twee. Vooruit Awongaitsiark en Arnaroserk, blijf
standvastig, bidt de rozenkransJ" Ze had gedroomd
dat ze aldus werd toegesproken en dat we nog tal
rijker malen de rozenkrans gebeden hadden.
3 mei. Mijn honden vergaan van de honger. Er is
er één gestorven. De Inuit gaan nu (weer) vaak
naar Tasserdjuark.
4 mei. Ik heb twee dagen lang helemaal geen lust
gehad om te eten. Niets aan te doen.
C A H I E R

XVI

318. 5 mei. Ik ben de hele tijd thuis, omdat het (uitgaan) nog zeer vermoeiend is. Nog vóór ik beter
was, ging ik verschillende keren naar buiten, maar
hoewel ik me nu, na de inzinking, al een stuk beter
voel, ga ik toch nog niet naar buiten. Het schijnt
dat Kimalerk enige tijd geleden gezegd had dat ze
de indruk had dat haar borstkas er nog maar gedeeltelijk was. Men zegt dat ze gedacht had: "Hoe heb
ik het nu? Het is alsof mijn borstkas er maar gedeeltelijk is". Men zegt dat ze er met haar vuist
op geslagen had.
319. 6 mei. Vandaag heeft Tuituark verteld dat haar man
Inunajuk, eerder zal sterven dan zij. Ze zei dat
een vrouw die geen verzorger meer heeft gewoonlijk
snel ten huwelijk gevraagd wordt. Maar als zij een
ander onderdak zal hebben gevonden dan zal ze haar
Okka (274) niet meer kunnen zien (275). Het is alsof ze wenst dat hij (Inunajuk) sterft. Ze schijnt
die gedachte te koesteren.
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7 mei. Vandaag zaterdag. Ik ben beter. Het vliegtuig is uit Kuurgdjuark aangekomen. Degenen die
naar het ziekenhuis gegaan waren zijn thuisgebracht;
Tikerk, Maniktok, Tokannerk, Adgalrtok, Aitjaurtongiavik, Naujakuluk, Atislua, de broer van Tokannerk, en Aliksalik.
8 mei. Vandaag zondag. Het vliegtuig is vertrokken.
Ussulik, Ukuaraardjuk, Arnatsiark en twee kinderen
zijn vertrokken. Udlaktoor vertelde dat Kaggotark
320. gezegd heeft dat er een verpleegster aangekomen is.
9 mei. Vandaag ben ik naar buiten gegaan. Ik heb
mijn slee uit de sneeuw gedolven. Er zijn er die
vertrokken zijn om vis te gaan halen. Savik, Kusugak, Komalik, Krilunerk, Kablalik en Pauguatsiark zijn vis gaan halen. Komalik schijnt aan
Arnamarik gevraagd te hebben: "Wat ga je nu doen?
(276). Als je naar daarginds wil gaan dan kun je
heel eenvoudig meegaan". Het schijnt dat Arnamarik
enigszins misnoegd geantwoord had: "ik heb besloten bij die daar te blijven". Arnamarik schijnt
dat gezegd te hebben.
10 mei. Vandaag zijn Pangninnuark en ik vis gaan
halen. Juist toen Pangninnuark en Kringakittok gingen slapen kwam ik bij hen te Kunguaardjuk aan.
321. 11 mei. De maan van mei is vol. Vandaag heb ik
niet geslapen. Ik dacht: "Laat ik maar opblijven,
want hij heeft veel honden. Mogelijk helpt hij mij
met een hond .... Hij gebruikt namelijk sommige
van Irkalugark's honden. Als ik hem volg dan zal
dat beter zijn". Maar wat is er gebeurd? Hij heeft
er geen aan mij afgestaan. Hij was al heel ver
vooruit toen (zijn slee) op een steen vastliep.
Ik haalde hem in en dacht: "Nu hij toch zo goed
vooruit komt zal hij mij, wanneer ik hem help,
waarschijnlijk wel een hond afstaan om mij te helpen". Pas nadat we ons zeer lang zwaar hadden ingespannen kon hij vertrekken. En nog liet hij er
mij geen gebruiken (277). Ik heb hem niet meer ingehaald. Mijn arme honden vergingen van de honger.
Ik heb een deel van mijn lading te Areark achtergelaten omdat het (reizen) te vermoeiend was. 's-
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Avonds ben ik bij de mensen te Isortok aangekomen.
Ik heb thee gedronken bij Ikotisluk en z'n gezin.
322. 12 mei 1960. Vandaag ben ik thuisgekomen, 's Nachts
heb ik bovenop de slee geslapen. Ik was in mijn
slaapzak gekropen. Er was stuifsneeuw vandaag. Het
(reizen) was zeer vermoeiend. Ik was doodop en toen
ik thuiskwam ben ik in bed gaan liggen. Ik bedenk
dat als ik hen verdorie niet geholpen had, en gewoon doorgereisd was, zij alleen maar verder hadden kunnen reizen als ze de slee helemaal afgeladen zouden hebben.
13 mei. Vandaag ben ik niet naar buiten gegaan omdat ik zo moe was. Pangninnuark en Savik zijn hun
achtergelaten vracht gaan ophalen.
14 mei. Vandaag, zaterdag, heb ik aan de metalen
strips die onder de glijders van mijn slee gaan,
gewerkt. Het was mooi weer vandaag. Kajortok is
er voor de allereerste keer sedert hij weer ziek
was op uit gegaan.
15 mei. Vandaag zondag. Ik ben bij Tullorealik op
323. bezoek geweest. Hij vertelde dat hem de volgende
gedachten door zijn hoofd hadden gespeeld: "ik
zal weldra de enige zijn die weer hersteld is, nog
voordat alle bewoners van mijn sneeuwhut beter zijn".
Omdat die gedachte hem zo sterk door zijn hoofd gespeeld had, had het zo lang geduurd eer hij beter
was. Ik ben ook nog bij Nannuark op bezoek geweest.
Hij vertelde dat hij een tijd geleden, toen hij
vernam dat men met de trom ging dansen, de indruk
gehad had dat het net was alsof de Inuit en de
blanken vleugeltjes (278) hadden en dat hij de gevolgtrekking gemaakt had dat ze iets verkeerds gingen doen. Hij vertelde ook nog dat hij het zeer
benauwd gehad had terwijl zijn familieleden lagen
te slapen en dat hij zich de keel had willen afsnijden. Nannuark vertelde dat die gedachte hem
door het hoofd had gespeeld.
16 mei. Vandaag ben ik teruggegaan naar Areark
om de aldaar achtergelaten vissen op te halen. Ik
heb bij Kakiojark thee gedronken. Zij heeft haar
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tent te Isortok. Kakiojark vertelde dat ze zich
324. vandaag voor het eerst uitgerust voelde. Ze vertelde dat Tullugarnerk weer was begonnen te eten.
Vanwege zijn borst was hij er zeer erg aan toe geweest; en nadat zijn borst geen pijn meer deed
was hij er zeer erg aan toe geweest vanwege zijn
ingewanden. Ze zei dat de etter in zijn borst heel
waarschijnlijk doorgebroken was en dat hij verschillende keren bloed in zijn ontlasting had gehad. Ze zei dat hij heel waarschijnlijk zijn laatste adem uitgeblazen had omdat de etter zich in
de buikholte verspreid had.
17 mei. Vandaag ben ik Kajortok gaan bezoeken. Hij
vertelde dat Ussukdjuanajuk op bezoek geweest was
en verteld had dat hij gedroomd had dat Kajortok
geprobeerd had Tullugarnerk sterk te maken. Ussukdjuanajuk had verteld dat hij gedroomd had dat
Tullugarnerk Kajortok magische zangen had toegezongen. Kajortok zei dat het hem zeer verbaasde
dat Tullugarnerk hem, Kajortok, magische zangen
had toegezongen.
325. 18 mei. Vandaag is Ussugalaark aangekomen. Hij
kwam Siaksiak halen; dat is zijn kleindochter en
tegelijkertijd zijn dochter (279). Kajordjuk heeft
verteld dat hij op weg naar Areark bij hen aankwam
terwijl ze sliepen. Hij zei dat Ussugalaark en Nuliajok samen één deken hadden om onder te slapen
en dat Arnangojark en Aterkrartok samen ook één
deken hadden om onder te slapen. Zij zijn zusjes.
Ussugalaark en Nuliajok zijn vader en dochter.
Daarom willen ze dus niet onder de mensen wonen.
19 mei. Vandaag was ik te Tasserdjuark. Ik ben naar
de blanken geweest en heb er brandhout opgeladen.
Piglertak, Kablutsiark's vrouw, is thuisgekomen.
Pannartak is vertrokken. Het schijnt dat hij zelf
naar z'n vrouw toegegaan is omdat ze niet meer naar
huis wilde komen.
326. 20 mei. Vandaag ben ik thulsgebleven. Mooi weer.
Het was warm. Pangninnuark is vannacht thuisgekomen. Hij kwam van Itigo. Hij vertelde dat hij te
Itigo drie zeehonden geschoten had.
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21 mei 1960. Vandaag zaterdag. Het was heel warm.
Ik ben bij Niakrorluk op bezoek geweest. Ze vertelde dat Ussugalaark gezegd heeft dat, wanneer hij
naar Tallordjuark gaat, hij zijn gezinsleden zal
achterlaten wanneer hij daar in de buurt komt en
dat hijzelf alléén verder zal reizen naar Tallordjuark.
22 mei. Vandaag zondag. Ik ben bij Krittark en
ζ'η gezin op bezoek geweest en ik heb er ijsberevlees gegeten. Krittark vertelde dat hij zijn
vader niet meer onder zijn dak wil herbergen. Hij
zei dat hij genoeg van hem heeft (280).
23 mei. Vandaag zijn we vertrokken. Irkalugark,
327. Pangninnuark, Savik, Kajortok, Kukuwak en ik zijn
op reis naar Tallordjuark gegaan. Savik heeft een
zeehond geschoten, maar hij heeft hem niet buitge
maakt. Te Toongartoor hebben we ons kamp opgesla
gen. Ik begin zweren te krijgen en afgelopen nacht
heb ik huiduitslag gekregen.
, 24 mei. Vandaag zijn we verder getrokken. Ik heb
op twee plaatsen een zweer. Kringakittok bestuurde
mijn slee. We hebben Ivilinnuark en Ikotisluk ont
moet ter hoogte van Utkusiksak. Aan het uiteinde
van de baai van Kangerslukdjuark hebben we ons kamp
opgeslagen. Mijn zweer ettert niet.
25 mei. Vandaag zijn we weer verder getrokken. Via
(het kamp van) Ijitoor en z'n gezin zijn we bij
Okpigalik en Unalerk aangekomen. We hebben thee
gedronken en verse en gedroogde vis gegeten. Keasin328. nark, Krimitsiark en Titi waren op reis naar Tal
lordjuark. We zijn verder getrokken via Awatarpaardjuk, Arnatkoaksak, Ikertunaardjuk en Ongilitaitok.
Aan het uiteinde van Ongilitaitok zijn we bij Ameralik en Arnaternark aangekomen. Die stonden op
het punt te vertrekken. We zijn weer verder getrok
ken en hebben te Nutjuktok Keasinnark, Krimitsiark
en Titi ontmoet. We hebben thee gedronken en gege
ten. We zijn daarna weer verder getrokken en heb
ben te Tikerardjuark ons kamp opgeslagen. Mijn
zweren beginnen te etteren. Er zijn er twee.
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26 mei. Nieuwe maan vandaag. Toen we vanmorgen
wakker werden kwamen Krilunerk en Padlak aan.
Ze sloegen hun kamp op. Verder zijn Kablalik
Pauguatsiark, Tullimark en Inuktaowak ook aangekomen. Toen we weer vertrokken volgde Kablalik
329. ons, samen met Iviok. Omdat ze moe begonnen te
worden sloegen ze te Tarreornittok een kamp op.
Te Tasserdjuark ontmoetten we Akkrak en Pangnerk.
Ze waren met hun kleine slee op weg om zeehonden
te gaan jagen. We zijn te Tallordjuark aangekomen.
27 mei. Vandaag hebben we inkopen gedaan. Vanmorgen kwam Krilunerk aan en 's avonds kwamen Pauguatsiark, Ameralik, Ottark en Napatsekadlak aan. Ze
vertelden dat Tarraidjuk aan Krittark over zijn
dromen verteld had. Hij had gezegd dat hij een ham
van een ijsbeer, alleen maar een ham, in de richting van twee Inuit had zien lopen. Ik heb niet
gehoord wat hij dacht dat de betekenis ervan was.
Hij schijnt gezegd te hebben dat hij een shamaan
is.
330. 28 mei. Vandaag zijn we aan de thuisreis begonnen;
Irkalugark en ik samen op één slee. Savik, Kajortok,
Krilunerk, Padlak, Kablalik, Iviok, Pauguatsiark
en ik hebben bij het aanbreken van de dag ons kamp
opgeslagen in de nabijheid van Tikerardjuark.
29 mei. Vandaag zondag. We hebben gebeden en de
rozenkrans gezegd. Daarna zijn we vertrokken. Te
Nutjuktok zijn we bij het gezin van Keasinnark
aangekomen. Ze hebben ons thee aangeboden en we
hebben gedroogde vis gegeten. Daarna zijn we weer
vertrokken en zijn we via Ikertunaardjuk, Manerarmionark, Tasserdjuaraardjuk en het uiteinde van
de baai van Kangerslukdjuark verder gereisd. Ergens
tussen Nilakdjuark en Niakroknaardjuk hebben we
overnacht.
30 mei. Vandaag zijn we thuisgekomen te Kugaardjuk.
De honden hadden opengereten poten. Krittark en z'n
gezin hebben hun tent op het zeeijs. "Nannuark",
zo vertelde hij, "is verdorie heel misselijk geworden nadat hij zeehondelever gegeten had; en dat
terwijl hij in gedachten toch probeert om (de richt-
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lijnen van het geloof) zo goed mogelijk na te
volgen". (Nannuark) had gezegd: "Maar wat wil je?
Ik ben nu eenmaal zo". (Krittark) zei dat het dus
waarschijnlijk door zijn gebrek aan geloof kwam(281).
31 mei 1960. Vandaag zijn we thuisgebleven. Het
schijnt dat Ussukdjuanajuk, die toch de gewoonte
heeft om veelvuldig bezoeken af te leggen, nergens
meer op bezoek gaat. En Tugaluark heeft verteld dat
hij, hoewel hij nu niet meer bij zijn vrouw hoeft
te waken omdat ze gestorven is, maar niet in slaap
kan komen. Hij zei dat hij juist in de voorbije
dagen voor het eerst sedert lange tijd goed geslapen had en dat zij volledig uit zijn gedachten weg
geweest was. Hij zei echter dat hij haar waarschijnlijk nooit zal vergeten. Hij liegt niet, dat is
iets wat zeker is.
1 juni. De kalender van juni begint. Het schijnt
dat Ussukdjuanajuk verteld heeft dat het niet de
eerste keer was dat hij zich volkomen machteloos
voelde tegenover zijn vrouw, omdat ze vroeger al
verschillende keren het bewustzijn verloren had.
332. Hij heeft gezegd dat hij nog vaak aan haar denkt,
maar dat hij er desondanks toch niet al te zeer
over in zit. Hij heeft zelfs gezegd dat het hem
toeschijnt dat hij na haar dood zelfs een beetje
sterker is geworden (282).
2 juni. Vandaag zijn we thuisgebleven. Er is een
sneeuwvoertuig aangekomen. Er was een dokter bij
en ik weet niet hoeveel blanken. Mangak heeft verteld over zijn vrouw. Ze had vaak aanvallen van
benauwdheid gehad en telkens wanneer ze zich in
zo'n crisistoestand bevond had hij zich volkomen machteloos gevoeld. Toen zij stierf had hij
zich echter slechts onverschillig gevoeld. Hij
vertelde dat hij er zich overdag in het geheel
niet bezorgd over maakt, maar telkens wanneer het
avond wordt en hij (zijn woning) binnengaat, dan
zinkt hem wegens haar de moed in de schoenen.
3 juni. Vandaag ben ik mijn kano gaan halen. Ikotisluk is naar Kugaardjuk verhuisd, samen met Kakiojark en Okralujujok. Arnamarik en haar twee aange—
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nomen kinderen zijn alleen te Isortok achtergebleven.
4 juni. Vandaag is pater Goussaert 's morgens aangekomen. Niakrorluk heeft verteld dat Ussukdjuana333. juk gesproken had over Nalungiark, haar overleden
kind. Hij had gezegd dat Nalungiark hem de gehele
winter al door de geest gespeeld had en dat hij
er waarschijnlijk beter aan gedaan zou hebben er
over te spreken toen Tartotortok nog in leven was
(283). Hij had ook verteld dat wijlen zijn stokoude
vader gezegd had dat hij geen goede gedachten koesterde ten opzichte van Kangitoor omwille van Ivilinnuark. Ze heeft ik weet niet wat allemaal verteld.
Niakrorluk vertelde o.a. dat ze gisteren gedroomd
had over iets dat de indruk gaf op een mens te
lijken, maar dat ook op een kariboe leek. Ze vertelde ook dat Kablalik gisteren bij haar op bezoek geweest was en dat ze nu zekerheid omtrent
hem heeft, want hij had gezegd: "Degene die mijn
kleinzoon niet is, Savik, stond zojuist samen met
mij buiten; hij keek in mijn richting. Ik dacht
toen achter in de tent iets te zien dat op een
mens leek, maar het toch niet helemaal was". Ze
zei dat ze nu zekerheid omtrent hem heeft (284).
334. 5 juni. Vandaag Pinksteren. Zondag, 's Avonds ben
ik Ussukdjuanajuk gaan opzoeken. Hij heeft veel
verteld. Hij zei dat als hij Niakrorluk tot vrouw
zou willen nemen, hij haar waarschijnlijk wel zou
krijgen. Hij zei dat Niakrorluk nog niet voor haar
mening is uitgekomen maar dat ze toch duidelijk
op het punt staat zich positief uit te spreken
(over zijn aanzoek). Ussukdjuanajuk vertelde dat.
Hij heeft veel dingen verteld.
6 juni. Vandaag maandag. Irkalugark is vertrokken,
evenals Niakrorluk. Ze zijn naar Tasserdjuark verhuisd. Ze zijn gaan vissen. Vandaag heeft het verschillende keren gesneeuwd, maar niet te erg.
7 juni. Vandaag sneeuwde het; het was warm. Kringakittok, Aulajut en Savik zijn thuisgekomen. Ze
335. kwamen van Tasserdjuark.
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8 juni 1960. Vandaag voelde ik me (voor het eerst)
sedert ik griep kreeg helemaal beter. Pater Goussaert en Tugaluark zijn vanmorgen thuisgekomen. Ze
kwamen met een lading van Tasserdjuark. Ussukdjuanajuk is vandaag op zeehondejacht gegaan. De honden
zijn echter zonder bestuurder teruggekomen. (Terug
thuis) vertelde hij dat hij een zeehond beslopen
had en erop geschoten had, maar dat hij te hoog
geschoten had. Terwijl hij naar het ademgat was
gaan kijken waren de honden wild opgesprongen en
waren begonnen te trekken. Hoewel de slee ondersteboven lag hadden ze die toch recht getrokken,
omdat ze in zijwaartse richting getrokken hadden.
Hij was toen tevoet op weg naar huis gegaan.
9 juni. Vandaag was het volle maan van juni. Krittark, Pauguatsiark, Kablalik en Ikotisluk zijn
verhuisd.
10 juni. Vandaag hebben we bouwmaterialen voor de
missiepost vervoerd met slechts drie honden (voor
336. de slee). Udlaktoor heeft gezegd dat ze bang begint
te worden van Ussukdjuanajuk omdat hij steeds maar
op bezoek komt en omdat hij soms op zijn rug op
haar bedplatform gaat liggen. Udlaktoor zei dat ze
zich weinig op haar gemak begint te voelen met Ussukdjuanajuk.
11 juni. Vandaag zijn Ussukdjuanajuk, Tugaluark
en ik te Atanaslerk gaan vissen. Ik heb één vis
gevangen, Ussukdjuanajuk vijf en Tugaluark vijf.
12 juni. Vandaag, zondag, waren we niet met velen
in de H. Mis. Ussukdjuanajuk vertelde dat Udlaktoor,
telkens wanneer ze hem iets verteld, niets anders
te zeggen heeft dan dat hij weer erg lang op bezoek
blijft. Hij zei dat het geklets van Udlaktoor vervelend is om naar te luisteren.
13 juni. Vandaag zijn Aulajut en Aivikuluk getrouwd.
337. En ik ben verhuisd, evenals Ussukdjuanajuk. In de
omgeving van Kugaardjuk heb ik een jonge baardrob,
op het ogenblik dat die z'n ademgat indook, in z'n
achterwerk geschoten. Na mij heeft Ussukdjuanajuk
hem buitgemaakt(285). Omdat we allemaal nog ver246

kouden waren hebben we ter hoogte van Kiniktok
ons kamp opgeslagen.
14 juni. Vandaag heb ik mijn kamp opgeslagen op
de landtong van Kangerarvik. En ik heb een zeehond geschoten. Ussukdjuanajuk is verder getrokken, en Tugaluark heeft een zeehond geschoten. Er
was heel veel wind.
15 juni. Vandaag ben ik thuisgeblaven en ben ik
zeehonden gaan jagen. Ik heb één zeehond geschoten. De zeehonden waren schuw omdat er geen wind
stond en omdat het warm was.
16 juni. Vandaag was het erg warm. Ik heb mijn kamp
verplaatst naar de landzijde van Satjiktok. Ik heb
een zeehond geschoten, maar hij is in het ademgat
gegleden. Aupidlak heeft een grote zweer aan haar
wijsvinger.
338. 17 juni. Ik heb vandaag een jonge zeehond geschoten en ook een volwassen zeehond. Pitjorluk heeft
eveneens een volwassen zeehond geschoten. Ik heb
hem in de diepte laten zinken want hij zag er walgelijk uit. Hij was helemaal uitgemergeld en was
overdekt met heel veel etter. Ikzelf begin een
zweer te krijgen op mijn kin. En Aupidlak begint
een zwelling te krijgen onder haar oksel. Vandaag
hebben we Kablalik, Pauguatsiark en Inuktaowak ontmoet. Zij wonen te Ukiiwait. Wij hebben ons kamp
naar Ukiiwait verplaatst.
18 juni. Vandaag ben ik
Ikualaark, Pitjorluk en
jaagd hebben, hebben we
arm van Aupidlak begint
heb ook zweren.

thuisgebleven. Hoewel
ik op jonge zeehonden geer geen buitgemaakt. De
erg te zwellen en ikzelf

19 juni. Vandaag, zondag, zijn we thuisgebleven.
We hebben bij Kablalik gebeden. Kablalik heeft
voorgebeden. 's Avonds hebben we bij Kablalik de
339. rozenkrans gebeden en we hebben er baardrob gegeten.
20 juni. Vandaag ben ik samen met Pitjorluk,
Kablalik, Pauguatsiark en Inuktaowak vertrokken.
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We hebben Krittark, Ikotisluk, Arnasluk en Atorattark ontmoet. Ze vertelden dat ze gisteren aan de
ademgaten gejaagd hadden. Toen we met ons drieën
aan de ademgaten gingen jagen maakten Kablalik,
Pauguatsiark en ik zeehonden bult.
21 juni 1960. Vandaag zijn Pitjorluk en ik er alleen met de slee op uit gegaan. Ik heb vier zeehonden geschoten en daarna zijn we op weg naar
huis gegaan. Tullorealik en z'n gezin zijn aangekomen. Tullorealik vertelde dat hij twee jonge
zeehonden geschoten had en dat Anaidjak weliswaar
geprobeerd had een jonge zeehond te schieten,
maar dat het geweer niet afgegaan was omdat het
nog vergrendeld was.
340. 22 juni. Vandaag hebben we op jonge zeehonden gejaagd samen met Tullorealik, Tullimark, Pujatark
en Kaukortok. Kukilik, Pujatark, Tullorealik en
ik hebben jonge zeehonden buitgemaakt. Ikzelf heb
twee jonge zeehonden gedood aan één en hetzelfde
ademgat. Kaukortok heeft een jonge zeehond laten
zinken. Aupidlak's zweren zijn volop aan het etteren.
23 juni. Vandaag zijn we verhuisd. We hebben Komalik en Kusugak ontmoet; ze waren op zeehondejacht. Ik heb mijn kamp opgeslagen te Imiligaardjuit. De etterbuil onder Aupidlak's arm is doorgebroken en haar oksel heb ik opengestoken. Daar
stroomde veel etter uit. Gisteren vertelden Tullorealik en Anaidjak dat Pauguatsiark taboe is
omdat hij iets van een overledene draagt. Hij is
vooral gevaarlijk voor vrouwen die pas bevallen
zijn (286).
C A H I E R

XVII

341. 24 juni. Vandaag nieuwe maan. Juni is teneinde.
Ik ben naar Satjiktok vertrokken, naar de gezinnen van Kajortok, Krilunerk en Komalik. Nannuark
en de zijnen waren ook te Satjiktok. Komalik had
een baardrob geschoten. Bij Nannuark heb ik thee
gedronken. Nannuark zei: "Van mijn zoon, mijn
meestgeliefde, wordt beweerd dat hij gezegd heeft

248

dat hij mij niet meer wil zien. Maar zie, niet lang
geleden heeft hij mij toch om thee gevraagd, hè.1"
25 juni. Vandaag ben ik verhuisd naar Sadrok. Ik
heb twee zeehonden geschoten. Te Sadrok is er
praktisch geen begroeing; de zolen van de laarzen
verslijten er zeer snel.
342. 26 juni. Vandaag zondag. Ik ben thuisgebleven omdat het zondag was. Het was koud. Ik heb vandaag
een eend geschoten.
27 juni. Vandaag ben ik samen met Pitjorluk op
jonge zeehonden gaan jagen. We hebben geen jonge
zeehonden buitgemaakt. Ik heb ook geen volwassen
zeehond gedood; ik heb er twee alleen maar verwond.
Ik heb een dode zeehond gevonden. Vanmorgen zei
Ikualaark: "Toen ik daar vanmorgen uit dronk leek
het erg naar pis te smaken". Najaga antwoordde daarop toen ze thee ging zetten in het kleine keteltje:
"Het was geen pis die ik gedronken heb". Ikzelf zei:
"Misschien was het toch wel pis, want het (keteltje) stond naast Aupidlak". Ze had thee gemaakt
en toen die heet was had ze zich ingeschonken en
een teug genomen. De thee scheen een sterke geur
te hebben. Ik heb er toen aan geroken en het was
allemaal pis.
343. 28 juni. Vandaag ben ik thuisgebleven. Tarreorak
en Issumakittok zijn aangekomen. Ik heb één zeehond geschoten. Het regende vandaag, maar niet
te erg.
29 juni. Vandaag ben ik verhuisd. En Tarreorak is
terug naar huis gegaan. Ik heb een volwassen zeehond geschoten en ook nog een jonge zeehond. Tarreorak heeft een volwassen zeehond gedood. Bij het
aanbreken van de dag heb ik mijn kamp opgeslagen.
Saglutoor, Utjuligaardjuk, Patingnitaittok en
Adgairtok zijn alleen thuis achtergebleven. We
hebben thee gedronken en gedroogde vis gegeten.
We hebben ons rond gegeten.
30 juni. Vandaag zijn we thuisgebleven. De honden
hadden doorgesleten poten. Er waren niet veel zee-
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honden. Onze buren hier zijn erg vrijgevig.
1 juli 1960. De kalender van juli begint. We zijn
te Isloraardjuittok gaan vissen samen met Pitjorluk, Ikualaark, Issumakittok en Tarreorak. Ik heb
344. ik weet niet meer hoeveel vissen gevangen. Pitjorluk heeft er vier gevangen, Ikualaark drie, Isumakittok twee en Tarreorak één. Aupilaardjuk is
aangekomen. Hij vertelde dat hij niet bij zijn
bootje had kunnen komen omdat het ijs gebroken
was. Hij had er niet bij kunnen komen hoewel hij
er niet ver meer vanaf was.
2 Juli. Vandaag zijn we thuisgekomen. Ik heb een
volwassen zeehond geschoten en ook een jonge zeehond. Men zegt dat Nannuark van vreugde begon te
kraaien toen hij hoorde dat hij zou gaan verhuizen.
Hij was zo blij omdat hij wilde verhuizen. Vandaag
waren er veel muggen.
3 juli. Vandaag zondag. We hebben met ons allen
samen gebeden. Aupilaardjuk en Tikerk hebben niet
meegebeden, want ze sliepen nog. 's Avonds heeft
345. Aupilaardjuk ook niet meegebeden omdat hij een
zeehond achterna gegaan was. Tarreorak heeft een
zeehond geschoten, een jonge zeehond. Aupilaardjuk
heeft geen zeehond geschoten.
4 juli. Vandaag zijn we vertrokken. Aupilaardjuk,
Tarreorak, Isumakittok en ik zijn op zeehondejacht
gegaan. Tarreorak heeft een zeehond geschoten. We
hebben te Sadrok overnacht.
5 juli. Vandaag heeft Aupilaardjuk een volwassen
zeehond geschoten en ik een jonge zeehond, bien
jonge baardrob, die ik besloop, dook onder vóór
ik de kans kreeg erop te schieten.
6 juli. Vandaag heeft Aupilaardjuk een baardrob
geschoten en ik heb twee zeehonden geschoten. Van
de buitgemaakte baardrob heb ik stukken huid gekregen, één om er 'n lijn van te maken en één om er
schoenzolen van te maken. Ik heb ook vlees en ingewanden gekregen om er een maaltijd van te koken.
Wat een geluk.
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346. 7 juli. Vandaag zijn we op weg naar huis vertrokken zonder zelfs maar te hebben geslapen. Ik heb
vijf zeehonden geschoten en Aupilaardjuk vier.
Er waren heel veel waterloopjes bovenop het ijs.
en ze waren heel diep. We zijn maar langzaam vooruit gekomen.
8 juli. Vandaag was het volle maan van juli. We
zijn thuisgebleven. Tarreorak is teruggekeerd om
de zeehonden die hij gedood had te gaan ophalen.
Eergisteren had hij n.l. zijn slee gebroken. Op
de terugweg stootte hij op een baardrob, maar omdat hij hem niet gezien had, dook die door zijn
toedoen onder.
9 juli. Vandaag zijn we naar Kugaardjuk vertrokken.
Er was veel ijs. We hebben de kano verschillende
keren over het ijs moeten slepen. Te Suluarnerdjuark
waren er zeehonden. In de omgeving van Kugaardjuk
waren er geen zeehonden. Tegen de avond zijn we aan347. gekomen. Ik was blij toen ik pater Mary zag. De
voorkant van pater Van de Velde's jappa was helemaal gescheurd en pater Goussaert had een gebruind
gezicht. Pater Mary had geen gebruind gezicht. Hij
had foto's van het afneemspelletje (287) bij zich.
De vrouw van Krimmerk droeg geen jurk. Ze zag er
niet bepaald als een schoonheid uit. Ussukdjuanajuk was bezig een houten huisje te bouwen en Pangninnuark was bezig zijn kano te herstellen. Savik
was vis aan het klaarmaken om te drogen en Mangak
ook. Ussukdjuanajuk en Pangninnuark schenen nog
geen grote voorraad gedroogde vis te hebben en ze
schenen zich daar ook niet erg voor in te spannen.
Ze waren immers met (ander) werk bezig.
10 juli. Vandaag zondag. We zijn thuisgebleven.
348. De netten hebben zes vissen gevangen. Udlaktoor
heeft verteld dat Ussukdjuanajuk aan het begin
van de lente dikwijls op zijn rug op haar bedplatform was gaan liggen en dat hij daarbij een
jappa droeg die hij als hoofdkussen gebruikt had
voor zijn vrouw, toen die op sterven lag. Ze zei
dat ze hem ervan verdenkt wraakgeesten te zenden (288). "Daar is geen twijfel over mogelijk",
zei ze; enige tijd geleden, toen Kaggotark
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op een nacht op het punt stond last van zijn hart
te krijgen, was zij (de overleden vrouw van Ussukdjuanajuk) in haar gedachten gekomen .
11 juli I960. Vandaag hebben we inkopen gedaan en
zijn we op weg naar huis vertrokken. Ussukdjuanajuk heeft ons op sleeptouw genomen tot aan Kiniktok. Voor niets. De hoeveelheid thee die hij steeds
wilde drinken heeft het niet betaald. Savik heeft
met zijn netten te Kotaidrordjuark veel vissen gevangen. 's Avonds zijn we thuisgekomen. Er was heel
veel ijs.
349. 12 juli. Vandaag zijn we thuisgebleven. Tegen de
avond begon het te regenen. Het schijnt dat Patingnitaittok verteld heeft dat Miluguktok, toen hij
afgelopen lente samen met Inunajuk aankwam, gezegd
had: "Van de zeehond die ik geschoten heb mag je
een maaltijd koken". Inunajuk had toen gezegd: "Z'n
hart en z'n longen mogen niet gekookt worden omdat ik die wil opeten". Miluguktok had daarop gezegd: "Er schijnen nog steeds mensen te zijn die
de oude voorschriften blijven navolgen". Inunajuk
had daarop geantwoord: "Z'n hart en z'n longen
mogen niet gegeten worden door de vrouwen". Hij
volgde ongetwijfeld de oude voorschriften na omdat hijzelf het hart en de longen (van de zeehond)
wilde eten. De zeehonden hebben zich vandaag vaak
laten zien en er waren veel sardinen.
13 juli. Vandaag heb ik mijn bootje geschilderd.
's Avonds begon het te regenen. Tarreorak en
350. Pafingnitaittok praten steeds maar over het feit
dat Ukalerk eigenlijk al een vrouw zou moeten
hebben (289). Ze praten elke dag over niets anders dan vrouwen. Men wordt het beu naar hen te
luisteren.
14 juli. Vandaag heb ik een zeehond geschoten,
één die op het ijs lag te zonnen. Er waren zeehonden en ook sardinen, grote scholen sardinen.
15 juli. Vandaag heb ik een zeehond geschoten. Ik
heb hem met de kano binnengehaald. Ik heb ook nog
een jonge zeehond geschoten. Tarreorak vertelde
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dat hij vier zeehonden geschoten had en dat Aupilaardjuk er twee buitgemaakt had. Bij het aanbreken van de dag kwam hij thuis.
16 juli. Vandaag zijn we thuisgebleven. Ik ben er
niet op uit gegaan omdat ik werk te doen had. Er
stond wind en ik had veel werk te doen. Er waren
trouwens niet veel zeehonden.
17 juli. Vandaag zondag. We zijn thuisgebleven.
Er stond wind, maar niet te veel. Er waren geen
sardinen meer te zien. Tarreorak, Aupilaardjuk,
351. Utjuligaardjuk en Isumakittok hebben de gehele dag
op sardinen gevist.
18 juli. Vandaag ben ik, toen het al avond was,
verhuisd. Het waaide en we hebben met tegenwind
gereisd. Te Kekertardjuark hebben we ons kamp opgeslagen. Ik heb mijn netten uitgezet, maar vanwege het ijs en de wind heb ik ze weer binnengehaald. Ze hadden slechts één vis gevangen.
19 juli. Toen de wind vandaag in de avond ging liggen ben ik verhuisd. Hoewel er zeehonden te zien
waren heb ik er niet op gejaagd. Ik heb mijn kamp
opgeslagen te Kangerarvik omdat ik het roeien beu
was en omdat ik mijn bootje op sleeptouw had. Tegen het aanbreken van de dag was het heel warm.
20 juli. Vandaag heb ik mij tegen het vallen van
de avond gereed gemaakt en ben ik naar Kugaardjuk
352. vertrokken. Er stond wind. Kringakittok en Kukuwak
hebben geholpen toen ik de boot uitlaadde. Ze vertelden dat er geen vissen meer in de Kugaardjuk
zijn.
21 juli. Vandaag is Ikotisluk 's morgens aangekomen, samen met Ivilinnuark. Ze vertelden dat Iviok
niet thuisgekomen was. Hij was maandagavond vertrokken, zeggend dat hij niet lang zou wegblijven.
Ze waren verbaasd dat hij er nog niet was. Ze zeiden dat er op het eiland in het meer van Isortonajuk een paal overeind stond, maar dat het bootje
niet te zien was. Sommigen onder ons zeiden daarop dat hij misschien zijn bootje kwijtgeraakt was
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en dat hij mogelijk de paal overeind gezet had om
een teken te geven, 's Avonds ben ik naar de netten gaan kijken. Ik heb een Jonge zeehond geschoten en tien vissen gevangen. Ik heb nu dus voedsel.
22 juli 1960. Vandaag was er heel veel wind. Men
353. was uiterst ongerust over het lot van Iviok. (Op
een gegeven moment) zagen we een kano aankomen
uit de richting van Isortok. Toen die naderbij
kwam heb ik hem door de verrekijker gadegeslagen.
Tot mijn aangename verrassing leek het erop alsof Iviok er bij was. Hij was er inderdaad bij,
ik herkende hem. En inderdaad had hij door de wind
zijn bootje verloren toen hij op het eiland aan
wal was gegaan. Hij vertelde dat hij slechts een
dunne broek en een T-shirt aangehad had. Hij vertelde dat hij het erg koud gehad had.
23 juli. Nieuwe maan. Vandaag zaterdag. Krimmerk,
Aulajut en de fotograaf zijn thuisgekomen. Er
stond heel veel wind. 's Avonds ben ik naar mijn
netten gaan kijken. De netten hadden toen vissen
gevangen. Het schijnt dat Ussukdjuanajuk honger
begint te krijgen.(290)
24 juli. Vandaag zondag. Nadat ik de rozenkrans
gebeden had, ben ik naar de netten gaan kijken.
Ze hadden vier vissen gevangen. Ivilinnuark ver354. telde dat hij twee kariboes gezien had, een volwassen stier en een bijna volwassen stier. Hij
zei dat die twee kariboes waarschijnlijk wijlen
Olrongajok en wijlen Ussugiktark waren, want hoewel ze zich voor de wind bevonden waren ze geen
van beiden op de vlucht geslagen (291). Ikotisluk
en Ivilinnuark hadden hun sporen gevolgd en hadden hen ingehaald. En Niakrorluk vertelde dat ze
afgelopen lente een grote forel had gevangen die
twee levers en twee galblazen had die van binnen helemaal geelachtig was, net als slijm. Ze
had die levers op de rotsen gelegd en er met een
steen, die bijna niet te tillen was, op gebeukt,
maar ze waren heel gebleven. Niakrorluk vertelde
dat het beklemmende gevoel in haar borst daarna
verdwenen was.
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25 juli. Vandaag, maandag, is Krimmerk naar de
blanken gegaan. Gedurende de nacht is hij teruggekomen. Aulajut, Pangninnuark en de fotograaf waren
355. hem gaan halen. Vandaag waaide het.
26 juli. Vandaag waaide het hard. Het was onmogelijk om vissen te vangen. Het slechte weer blijft
maar voortduren: steeds maar wind en regen.
27 juli. Vandaag zijn Aulajut, Pangninnuark en
Kringakittok naar de blanken gegaan, naar ze zeiden om achtergelaten spullen van Krimmerk op te
halen. Gisteren is Ussukdjuanajuk naar Kangersluk
gegaan. Hij is teruggekomen met Tarreorak en Aupilaardjuk op sleeptouw. Hij vertelde dat hij van
Tarreorak een zeehond gekregen had omdat hijzelf
geen voedsel meer had.
28 juli. Vandaag zijn pater Van de Velde, Savik
en Tugaluark naar de blanken gegaan om rollen papier te gaan ophalen, papier dat gebruikt wordt
bij de bouw van de missiepost. Vandaag heb ik samen met anderen aan de bouw van de missiepost meegewerkt.
356. 29 juli. Vandaag heb ik weer meegewerkt. Pater van
de Velde is thuisgekomen. Gisteren is pater Mary
thuisgekomen. Napoardjuk en Arnasluk waren bij hem.
De netten hadden vier vissen gevangen. Irkalugark
is gefotografeerd. Krimmerk heeft hem gefotograr
feerd te Kotaidrordjuark.
30 juli. Vandaag heb ik weer meegewerkt. De netten
hadden er twee gevangen. Savik heeft een zeehond
doen zinken. Toen hij op de terugweg zeer dicht
langs de netten van Krittark voer dacht hij iets
te zien dat boven het water uitstak. "Wat is dat
dan wel?", had hij zich afgevraagd. Het leek namelijk helemaal niet op een zeehond en het was
zeer dicht bij de oever.
357. 31 juli. Vandaag, zondag, hadden de netten vier
vissen gevangen, 's Avonds begon het hard te regenen. Ik ben bij Krittark en zijn gezin op bezoek
geweest en ik heb daar thee gedronken. Hij zei
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dat Nannuark vandaag, nadat Savik verteld had wat
hij gisteren gezien had,rbeweerd heeft dat een geliefkoosd eigendom van hem was, een walrus. Hij
heeft gezegd dat het zijn geliefkoosde walrus geweest moet zijn. Krittark zei dat hij niet gedacht
had dat het een goedgezinde geest was (292). Hij
zei dat het waarschijnlijk een van de beschermgeesten van Nannuark was.
1 augustus 1960. (Begin van de )augustus-maan. We
zijn thuisgebleven. Het waaide. Vandaag hebben de
netten vissen gevangen. Irkalugark en de zijnen
hebben veel vissen gevangen.
2 augustus. Vandaag ben ik samen met pater Mary
vertrokken. In de omgeving van Korvigdjuark waren
er heel veel zeehonden. Toen er mist kwam opzetten
raakten we de richting kwijt en zijn we teruggekeerd. We hebben te Saglaardjuit geslapen. Het regende ook heel hard.
358. 3 augustus. Vandaag zijn we vertrokken. We hebben
vier baardrobben gezien. Ik heb er slechts één
verwond. We waren er vlakbij. Wat jammer toch. Te
Ukiiwait hebben we ons kamp opgeslagen. Tegen de
avond kwam er mist opzetten. In de loop van de avond heb ik een zeehond geschoten.
4 augustus. Vandaag zijn we (in het kamp) gebleven en hebben we naar vuursteen gezocht (293).
Het waaide vandaag, maar niet al te hard. Het was
mistig, 's Avonds heb ik één zeehond geschoten.
5 augustus. Vandaag zijn we verder getrokken.
Varend tussen ijsschotsen troffen we een baardrob aan. Ik heb hem alleen maar verwond. Wat jammer toch. We hebben een zeil gehesen en hebben
voor de wind gereisd. Te Kangerk zijn we bij
Pisusuittok en Kajordjuk aangekomen. Die hebben
359. hun tenten tussen Kangerk en Tinikpajuk. Hij en
zijn drie kinderen hebben er vier tenten.
6 augustus. Volle maan. Vandaag heb ik Pisusuittok en z'n gezin bezocht. Hij vertelde dat toen
de afgelopen winter zijn jongste broer Utuaraar256

djuk en zijn twee zusters stierven, hij het meeste verdriet had gehad om Utaraardjuk. Die had gezegd: "Als men de oude voorschriften zou willen
navolgen dan heb ik daarover te beslissen". Hij
had gezegd dat hij er dankbaar voor zou zijn als
men de oude voorschriften niet zou navolgen. (Pisusuittok): "ik heb hem toen gezegd dat ik, wat
mij betreft, de oude voorschriften niet zal navolgen. Ik heb dat ook niet gedaan". Utjunajuk
vertelde dat Itingoark, de vrouw van Utaraardjuk,
toen zij op sterven lag gezegd had dat zij zeer
gehecht was aan haar dochters. Nadat ze afgelopen
lente gestorven was had zij de jongste van haar
dochters bijna te pakken gekregen. Vandaag zijn
we, toen het al avond was, naar Akkudlerk vertrok—
360. ken. Te Nuvuksliit hebben we een baardrob gezien.
We hebben te Akkudlerk overnacht. Ik heb een zeehond geschoten, een jonge zeehond.
7 augustus. Vandaag, zondag, zijn we te Akkudlerk
gebleven. Ik heb op een baardrob geschoten, maar
ik heb hem gemist, 's Avonds zijn Kablalik, Nannuark, Krilunerk, Komalik, Kajortok en Kusugak
aangekomen. Kajortok en Komalik waren op weg naar
huis, naar Pudlat. Kablalik en de zijnen waren op
weg om zeehonden te gaan jagen. Ze vertelden dat
hun reisdoel niet ver van Toongartoor lag.
8 augustus. Vandaag heb ik, toen het al avond was,
een baardrob geschoten en gedurende de nacht heb
ik drie zeehonden geschoten en overdag ook nog een.
's Avonds zijn we op weg naar huis gegaan. Het regende en het waaide. Pater Mary en ik hebben met
tegenwind gereisd.
9 augustus. Vandaag zijn we thuisgebleven. Het waai361. de hard. We waren tevreden dat we thuis waren. Het
regende ook. Men vertelde dat er witte walvissen
(in de baai) zijn (294).
10 augustus. Vandaag zijn Pangninnuark, Irkalugark
en Savik met de netten gaan vissen. In de netten
zaten veel zeedonderpadden en heel veel zeewier.
Wij zijn een eindje de open zee opgevaren. Irkalugark heeft een zeehond geschoten, wij niet.
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11 augustus 1960. Vandaag regende het. 's Avonds
hield het op met regenen. We hebben op witte walvissen gejaagd. Er werd één witte walvis aangeschoten; die is achtervolgd met een boot met buitenboordmotor .
12 augustus. Vandaag zijn pater Mary en ik te Iglulik opgravingen gaan doen. Ik ben met hem meegegaan. Hij is op zoek naar burijnen. Het waaide.
Irkalugark is verhuisd. Krimmerk, de blanke, is
met het vliegtuig naar Sanerajak vertrokken. Aulajut en de fotograaf zijn met hem meegegaan.
362. Irkalugark is gefilmd. Ze zijn ergens blijven
overnachten.
13 augustus. De fotograaf en Aulajut zijn vandaag
teruggekomen. Wij zijn zeehonden gaan jagen. Ik
heb geen zeehonden geschoten. Kaggotark, Ikualaark
en Pitjorluk zijn met me meegegaan. Krittark is
thuisgekomen. Hij kwam van Sanerak. Het schijnt
dat er 's avonds drie blanken zijn aangekomen.
14 augustus. Vandaag ben ik 's avonds - na gebeden te hebben - met hen meegegaan omdat ze terug
naar huis gingen. Er kwam mist opzetten en ik
kreeg de indruk dat ze dachten dat ik de weg kwijt
zou raken en dat we zouden verdwalen. Ze schenen
erg ongerust te zijn.
15 augustus. Vandaag ben ik bij de blanken gebleven. Het regende en het was ook mistig. Het nietsdoen was vermoeiend.
16 augustus. Vandaag ben ik terug thuisgekomen.
Ik ben een hond kwijt.
363. 17 augustus. Vandaag waaide het heel hard. Ik heb
een portaal gemaakt. Er stond verschrikkelijk veel
wind. Pater Goussaert was aan het werk. Hij heeft
de gehele zomer hard gewerkt. Ik had hem graag willen helpen, maar ik had zelf ook zoveel werk te
doen. Ik had medelijden met hem.
18 augustus. Vandaag is Krimmerk in de morgen teruggekomen. Hij vertelde dat hij gisteren te Tas-
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serdjuark geland was. Vanwege de wind was het bijna onmogelijk geweest om te landen. Wij, d.w.z.
Aulajut, Savik en ik, zijn bij de saputit van Kugaardjuk zijn achtergelaten bezittingen gaan ophalen en ook zijn tent en voedselvoorraad. Vandaag
regende het zonder ophouden. We hadden drie honden
bij ons.
19 augustus. Vandaag heelt het aan een stuk door
geregend. Het regende zo hard dat men zelfs niet
kon werken. We zijn thuisgebleven en hebben niet
gewerkt.
C A H I E R

XVIII

364. 20 augustus. Men vertelde dat Aulajut, Krimmerk
en de fotograaf vandaag naar de blanken zijn gegaan.
De fotograaf gaat voorgoed vertrekken. Er is een
vliegtuig aangekomen. Het komt de kinderen die naar
school gaan ophalen. De piloten zijn blijven overnachten. Ussukdjuanajuk is te Ikaartalik de kinderen die naar school moeten gaan ophalen. Er zijn
daar drie kinderen die naar school moeten.
21 augustus. Vandaag was het zondag. Het vliegtuig
365. is 's morgens vertrokken. De zeehonden hebben zich
vandaag vaak laten zien. Savik heeft 's avonds twee
zeehonden geschoten, vlak voor onze tent.
22 augustus. Vandaag zijn we de open zee opgevaren.
Ik heb een zeehond geschoten, een jonge zeehond.
De zee was spiegelglad. Pater Van de Velde is de
baai overgestoken om het kind van Maniktok te gaan
dopen.
23 augustus. Nieuwe maan. Mooi weer vandaag. Er is
een vliegtuig aangekomen, het vliegtuig van de
politie. Het bracht degenen die uit het ziekenhuis
terugkwamen mee, n.l. Ukuaraardjuk, Kaangunark en
Arnatsiark. Ik heb twee jonge zeehonden geschoten.
Mijn jachtgezellen hebben er geen geschoten.
24 augustus. Vandaag regende het. Tarreorak is
aangekomen. Samen met zijn vrouw Arnatsiark is hij
terug naar huis gegaan. Het waaide heel hard van-
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366. daag; er stond

п zeer krachtige wind.

25 augustus 1960. Vandaag waaide het hard. Ik ben
niet naar de netten gaan kijken omdat ik ander
werk had. Ik heb aan het portaal (van mijn houten
huisje) gewerkt. Pater Goussaert heeft ook hard
gewerkt. Hij had hulp. Af en toe waren het er drie,
soms ook twee en soms ook maar één.
26 augustus. Vandaag waaide het niet hard. De netten hadden veel vissen gevangen. Ik heb een venster in mijn portaal aangebracht. Pangninnuark heeft
vandaag hard gewerkt.
27 augustus. Mooi weer vandaag. We hebben op zeehonden gejaagd. Aulajut, Pangninnuark, Savik, Kringakittok en ik zijn in twee kano's uitgevaren. Een
van de twee werd gesleept omdat Pangninnuark een
buitenboordmotor heeft. Het leek erop dat Pangninnuark niet ver de open zee op durfde te gaan. Savik was de enige die een zeehond schoot. De netten
367. hadden veel vissen gevangen. We hebben Ussukdjuanajuk, Ukuaraardjuk, Aupilaardjuk en Kaangunark, die
in de richting van Sivannertoor zeehonden waren
gaan Jagen, vandaag heel dikwijls horen schieten.
28 augustus. Vandaag is er een vliegtuig aangekomen met passagiers aan boord, blanken, acht in
totaal. Een Inuk was er bij en acht blanken. Pater Goussaert is meegegaan. Hij is naar huis teruggekeerd, naar Orsortoor.
29 augustus. Vandaag is Pangninnuark naar Tasserdjuark gegaan, naar de blanken. Wij zijn samen
met Savik en Aulajut naar Igluligaardjuk gegaan.
Savik heeft te Igluligaardjuk een zeehond en een
baardrob geschoten. Aulajut en ik hebben geen zeehonden geschoten.
30 augustus. Vandaag zijn we thuisgebleven omdat
368. het waaide. Ik heb aan mijn houten huisje gewerkt.
Pater Van de Velde heeft aan de missiepost gewerkt.
Ikotisluk schijnt te zijn aangekomen om inkopen
te doen. Op de terugweg is Iviok met hem meegegaan.

260

31 augustus. Vandaag zijn we zeehonden gaan jagen.
Ik heb een zeehond geschoten en Savik ook. En Pangninnuark heeft ook een zeehond geschoten. Kablalik,
Inunajuk en Tullimark zijn aangekomen om inkopen
te doen. De augustus-maan is vandaag teneinde.
1 september. Vandaag begint de kalender van september. Kablalik en de zijnen zijn gebleven. Inunajuk scheen grote haast te hebben om naar huis
te gaan. Ze zijn gebleven vanwege de wind. Wijzelf
zijn thuisgebleven. Ik heb gewerkt.
369. 2 september. Vandaag zijn Kablalik en de zijnen
naar huis vertrokken. Wijzelf hebben op zeehonden
gejaagd. Ik heb een zeehond geschoten, de enige
die we gezien hebben. Aulajut en ik waren samen
met de kano gegaan. Gisteren is Inunajuk op bezoek geweest en hij vertelde dat hij niet meer
bij Nannuark op bezoek wil gaan. "Nee", zei hij,
"men wordt het beu naar hem te luisteren, want
hij is een oude vent". Hij zei dat hij veel vaker
bij hem op bezoek zou gaan als hij maar verhalen
over de oude tijd zou vertellen, maar hij praat
gewoonlijk alleen maar over vrouwen. Inunajuk zei
dat hij niet meer bij Nannuark op bezoek wil gaan.
3 september. Vandaag waaide het hard. Ik heb aan
mijn houten huisje gewerkt. Ik heb er binnenin
gewerkt. Het regende voortdurend en het werd ge370. leidelijk aan kouder. Ussukdjuanajuk en Krittark
en hun gezinnen zijn vandaag naar Isortok verhuisd.
4 september. Vandaag zondag. We hebben de film
van Tullukartordjuark en Ibjogaardjuk gezien (295).
Tullukartordjuark (296) kwam niet samen met de anderen naar de film kijken. Dat verbaasde me. Toen
Ukuaraardjuk het te weten kwam had hij er, begrijpelijk, spijt van. Wegens een geldkwestie was
Ukuaraardjuk zodanig uit zijn humeur geweest dat
hij, toen men hem over de film vertelde, geen stom
woord gezegd had.
5 september. Vandaag was het volle maan van september. Aulajut, Kringakittok, Kaangunark en ik
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zijn naar de blanken gegaan. Mooi weer vandaag',
de zee was spiegelglad.
6 september 1960. Vandaag heb Ik aan mijn houten
huisje gewerkt. Ik ben nog niet klaar gekomen met
het schilderen van de binnenzijde.
371. 7 september. Vandaag waaide het. Ik ben met pater
Mary meegegaan. Hij is op zoek naar oudheden van
de Tunit (297). Het was koud. We hebben de aarde
ontdooid door kleine struikjes te verbranden.
8 september. Vandaag zijn we zeehonden gaan jagen. Ik heb geen zeehond geschoten. Aupilaardjuk
en Kaangunark waren bij me. Elk van hen schoot
een zeehond. Toen we te Awatarpivik waren zagen
we twee kano's die de baai overstaken. Komalik,
Krilunerk, Kusugak, Kajortok en Nunguksait zijn
aangekomen. De anderen - Inunajuk, Miluguktok
en Pisusuittok kwamen niet langs; ze zijn voorbij gevaren.
372. 9 september. Omdat er vandaag weinig wind was
zouden Ukuaraardjuk en zijn gezin en wij naar
Igluligaardjuk gaan om daar enkele dagen door
te brengen. We hadden ons al gereed gemaakt voor
de reis. Ik D U met mijn eigen kano gaan en zij
met hun bootje. Tot ons ongenoegen stak er een
harde wind op en moesten we naar huis terugkeren.
Aulajut doet helemaal niets. Vanwege zijn voet,
zegt hij. Toch loopt hij rond. Omdat hij gisteren
twee zeehonden heeft geschoten, heeft hij het nu
hoog in de bol.
10 september. Vandaag heb ik mijn houten huisje
geschilderd. Het waaide hard vandaag, maar tegen
de avond ging de wind liggen. Ik ben vandaag naar
de netten gaan kijken. De netten hadden vissen
gevangen. Kaangunark en Aupilaardjuk zijn naar de
blanken gegaan, naar Tasserdjuark. En Miluguktok
heeft een zeehond geschoten.
11 september. Vandaag zondag. Er was weinig wind.
De zeehonden lieten zich vaak zien. Ik heb geen
373. zeehond gedood hoewel ik toch geschoten heb. Pang262

ninnuark heeft een zeehond geschoten.
12 september. Vandaag ben ik de open zee opgevaren, naar Awatarpivik. Ik heb geen zeehond geschoten. Omdat de wind opstak ben ik in de richting
van Okpik gevaren. Ik had mijn zeil gehesen. Aan
de lijzijde van het land ben ik tegen de wind opgeroeid. Het was erg vermoeiend omdat ik alleen
in de kano zat en omdat het waaide.
13 september. Vandaag waaide het hard. We zijn
thuisgebleven omdat het hard waaide en omdat het
koud was. Ik heb aan mijn slee gewerkt. Ik heb metalen strips onder de glijders van mijn slee aangebracht. Savik heeft de dwarsliggers van zijn
slee vastgemaakt.
14 september. Vandaag heb ik twee netten gemaakt.
Tugaluark is aangekomen om inkopen te doen. Ik
heb de netten binnengehaald en mee naar huis gebracht. Het schijnt dat Ukuaraardjuk en z'n jachtgezellen twee zeehonden geschoten hadden.
374. 15 september. Vandaag zijn Pangninnuark, Aulajut
en ik de open zee opgevaren. Pangninnuark heeft
drie zeehonden geschoten. Aulajut en ik geen.
16 september. Vandaag zijn Ikotisluk, Ussukdjuanajuk en Krittark aangekomen om inkopen te doen.
Pangninnuark en ik zijn de open zee opgevaren.
Aulajut, Savik en Kringakittok zijn ook de open
zee opgevaren, met een grote kano met buitenboordmotor. Pangninnuark en ik hadden ook een buitenboordmotor. Geen van ons allen heeft een zeehond
buitgemaakt. Ukuaraardjuk, Aupilaardjuk en Kaangunark waren met een klein bootje de open zee opgevaren. Ze hadden geen motor, maar ze schoten
wel drie zeehonden. In de monding van de Kugaardjuk begint zich ijs te vormen.
17 september. Vandaag zijn we thuisgebleven. Ik
heb de dwarsliggers van mijn slee vastgemaakt.
375. Pangninnuark en Aulajut zijn van woonplaats veranderd. Het schijnt dat Kimalerk gezegd heeft:
"Hoewel ik niet denk dat ik binnenkort zal ster263

ven houdt het feit dat ik geen eigen sokken
heb mij toch bezig, want ik wil helemaal geen
kleren dragen die mij niet toebehoren" (298).
Kimalerk heeft dat gezegd.
18 september 1960. Vandaag zondag van september.
Pater Mary en ik zijn naar de blanken gegaan. Ivilinnuark, Tugaluark, Iviok en Padlak waren bij de
blanken.
19 september. Vandaag zijn we naar huis terug gegaan via Adliaroserk en via het wrak van het vliegtuig. Pater Lessard bracht ons een eind weg met
een vrachtwagen; tot aan de grindafgraving. De
honden had hij ook opgeladen.
20 september Nieuwe maan vandaag; nieuwe maan van
september. Vandaag heeft het gesneeuwd; er viel
natte sneeuw, 's Avonds hield het op met sneeuwen.
376. 21 september. Vandaag zijn Kablalik, Ussukdjuanajuk en Iviok aangekomen. Ze kwamen inkopen doen.
Ze kwamen van Isortok. Het schijnt dat Ussukdjuanajuk binnenkort gaat trouwen en dat Mangak ook
een vrouw gevonden heeft. Padlak en Tugaluark gaan
ook trouwen. Ussukdjuanajuk met Arnasleark, Mangak
met Arnamarik, Padlak met Tokannerk en Tugaluark
met Itimangnark.
22 september. Vandaag heb ik mijn kamp verplaatst.
Vanmorgen was de zee spiegelglad, maar toen ik gereed was om te vertrekken stak de wind op. Ik ben
goed vooruit gekomen met de wind in de rug. Te Sadrok heb ik mijn kamp opgeslagen omdat het hard
waaide en omdat er hoge golven begonnen te komen.
23 september. Vandaag waaide het heel hard en er
waren hoge golven. Ik ben (in mijn kamp) gebleven.
Er schenen geen zeehonden te zijn. Ik heb hondetuigen en treklijnen gemaakt.
377. 24 september. Vandaag ben ik verhuisd naar Isortok.
Mangak, Ikotisluk en Ivilinnuark waren al te Isortok. Krittark en Kablalik zijn verhuisd en Kakiojark, Arnamarik en Ussukdjuanajuk zijn ook verhuisd.
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25 september. Vandaag zijn Mangak, Ikotisluk, Ivilinnuark en ik naar Kitingujaark verhuisd. Vandaag
was het zondag van september. Krittark en Ussukdjuanajuk zijn vanmorgen aangekomen. En Pauguatsiark is te Isortok zijn achtergelaten bezittingen
gaan ophalen. Krittark had zijn kamp te Matjok,
evenals Pauguatsiark. Kablalik en de zijnen hadden
hun kamp ook te Matjok maar zij zijn verhuisd naar
Kitingujaark. Kablalik is naar Matjok teruggegaan
om achtergelaten bezittingen op te halen, en om
378. Arnamarik, die te Matjok verbleef, op te halen.
Kajordjuk en Miluguktok zijn ook verhuisd. En Komalik, Tikerk, en Maniktok zijn naar een ander kamp
op bezoek gegaan. De gehele dag door schijnt er
geen ogenblik rust te zijn geweest. Krittark is
ook van Matjok naar Kitingujaark verhuisd en Tullorealik is vandaag teruggekomen om stroomafwaarts
van Matjok achtergelaten bezittingen op te halen.
Hij droeg ze op zijn rug.
26 september. Vandaag zijn we verder verhuisd naar
Kunguaardjuk. Kajordjuk, Miluguktok, Irkalugark,
Aupilaardjuk, Savik en Pangninnuark waren al te
Kunguaardjuk. Te Kunguaardjuk waren er plekken (in
de rivier) die nog niet bevroren waren.
27 september. Vandaag zijn we thuisgebleven. De
netten hebben niet veel vissen gevangen. Ik had
er maar één uitgezet omdat het ijs nog erg gevaarlijk was. Ikotisluk, Ivilinnuark, Pauguatsiark,
379. Komalik en Kusugak zijn aangekomen. Ze waren aan
het verhuizen, evenals Iviok.
28 september. Vandaag zijn Pangninnuark, Aupilaardjuk, Savik, Kusugak en Kaangunark vertrokken; ze
zijn op kariboejacht gegaan. Het schijnt dat Ikotisluk aan Mangak gevraagd heeft of hij met Arnamarik wil samenleven want het schijnt dat ze vaak
moedeloos begint te worden. "Jouw zoon kan haar
aangenomen zoon als jachtgezel hebben, want het
zal niet lang meer duren eer hij hem goed zal kunnen helpen", schijnt hij gezegd te hebben. Mangak
schijnt, nadat hij lange tijd het stilzwijgen bewaard had, te hebben geantwoord: "Het is zeker
niet iets dat vreugde en voldoening verschaft, (299)
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dat weet ik maar al te goed; maar als zij toestemt
dan heb ik er niets op tegen om met haar samen te
wonen". Hij schijnt aldus over Arnamarik gesproken
te hebben. Ikotisluk schijnt toen tegen Ussukdjuanajuk gezegd te hebben dat hij (het antwoord van
Mangak) aan Arnamarik zou doorgeven, maar Ussukdju¡80. anajuk zei hem daarop: "ik, ik zal het haar zeggen"
(300) . En Ussukdjuanajuk had het tegen Arnamarik
gezegd. Arnamarik had toen geantwoord: "ik heb al
een hele tijd aan iets anders dan dat gedacht".
29 september 1960. Vandaag heeft het verschillende keren gesneeuwd. De netten hebben weinig vissen
gevangen. Tislumaluk en Tireark hebben verteld dat
ze afgelopen zomer alléén in hun tent aan de monding van de Kuurg waren en dat haar (Tislumaluk's)
hond (op een bepaald ogenblik) naar omhoog had gegromd en geblazen en geprobeerd had zich uit de
voeten te maken. Tislumaluk zei dat ze haar oog
tegen een gat in het tentdoek aangedrukt had en
dat ze iets met kleine pootjes en zonder vacht
rond haar tent had zien lopen. Nadat het verdwenen
was waren Tislumaluk en Tireark naar huis teruggegaan, naar Isortok, en toen ze thuisgekomen waren
hadden ze geen van beiden gegeten. Ze waren helemaal ontdaan omdat ze bijna aan een geest ten prooi
waren gevallen (301). Toen Ikotisluk, Ivilinnuark
¡81. en Iviok de tent waren gaan ophalen hadden ze het
opnieuw gezien. Ivilinnuark en Iviok hadden twee
dingen gezien; het ene was heel groot, het andere
was kleiner. Het grootste van de twee leek zeker
niet minder hoog dan de tent, vertelden ze. Ikotisluk had ze niet gezien. De motor (van zijn boot)
was namelijk stil gevallen en hij was bezig eraan
te werken. Zij (Ivilinnuark en Iviok) waren allebei
vlug aan zijn oog onttrokken geweest.
30 september. Vandaag zijn we op kariboejacht vertrokken samen met Ikotisluk, Iviok, Ivilinnuark
en Kajordjuk. Ter hoogte van Kingaarkut hebben we
overnacht. De leiderhond van Ikotisluk, een hond
die vroeger aan Nimgajorak toebehoord had, was erg
treurig. Hij zei dat die Nimgajorak waarschijnlijk
mist. Hij zei dat de oude overleveringen zulke gedragswijzen aan honden toeschreven. Ikotisluk ver-

telde dat Kakiojark dat beweerd had.
382. 1 oktober. Vandaag, bij het begin van oktober, hebben we te Igluvigartorvik overnacht. Iviok is vandaag te Kakiwaktorvik in het water gevallen en zijn
slee is ook in het water terecht gekomen. De slee
van Ivilinnuark raakte ook te water, maar alleen
maar aan óén kant. Hot was niet koud vandaag.
2 oktober. Vandaag zondag van oktober. Stroomafwaarts van Isortok zijn we Krittark, Arnasluk en
Kablalik tegengekomen. Kablalik vertelde dat hij
vijf kariboes geschoten had en dat Arnasluk en Krittark zes kariboes geschoten hadden. Ze vertelden
dat ze de kariboes even stroomafwaarts van Isortok
geschoten hadden. Ze zeiden dat ze daar overnacht
hadden. Het was niet koud vandaag.
3 oktober.Vandaag, maandag, hebben Ivilinnuark en
ik tegen de avond kariboes geschoten aan de overzijde van Krairnaardjuit. Ivilinnuark vertelde dat
Tullugarnerk, toen hij op sterven lag, gezegd had:
"Gedurende twee dagen mag je geen huiden schrapen,
alleen maar gedurende twee dagen. Andere voorschriften hoef je niet in acht te nemen. Als je toch oude
383. voorschriften wil navolgen, dan wordt je daar toch
niet beter van; volg ze daarom maar niet na.'" Maar
nee hoor, Arnamarik had de gehele zomer door oude
voorschriften nagevolgd. "Nee", zei hij, "het is
werkelijk niet meer om te doen met al die oude voorschriften die ze navolgde". Daarom was hij bij haar
weggegaan. Tullugarnerk had hem overigens aangezegd
zich niet van haar te scheiden vooraleer een jaar
zou zijn verstreken. En Nimgajorak had eveneens bevolen dat Ikotisluk en Ivilinnuark binnen een jaar
na zijn dood niet uiteen zouden mogen gaan. Ivilinnuark zei: "ik hoop dat het heel spoedig een jaar
geleden zal zijn dat Nimgajorak overleed".
4 oktober. Het was koud vandaag. Ikotisluk, Iviok
en ik hebben vier kariboes geschoten. Ikzelf twee.
Nadat Ikotisluk een bijna volwassen stier gemist
had, schoot ik erop en raakte hem. Ikotisluk scheen
er spijt van te hebben. Hoewel zij verschillende
keren op een nog niet helemaal volwassen kariboekoe
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schoten, misten ze die steeds. Ik schoot haar neer.
384. Ikotisluk en Ivilinnuark waren nog druk in de weer
op haar te schieten toen ik haar raakte. Zij schoten niet raak. Ik schoot nog een keer en brak haar
poot. Ik zei toen tegen hen: "Wie van jullie beiden
denkt die daar geraakt te hebben?" Ikotisluk antwoordde: "ik, hier.' Ik denk dat ik haar geraakt
heb". Ik zei toen: "De kogelwonden zullen het uitwijzen. Kom, laten we haar gaan onderzoeken" (302).
Ik legde nog een keer aan en schoot haar nog een
keer raak. Ik zei toen: "Laten we gaan onderzoeken
of er meer dan drie kogelwonden zijn; als het er
meer zijn, dan weten we het zeker". (Bij de kariboe aangekomen) zei Ikotisluk: "Stommeling die ik
ben, het ziet er inderdaad naar uit dat ik haar
niet geraakt heb". Op de plaats waar hij dacht haar
geraakt te hebben was zelfs geen bloed te zien.
Pas toen ik haar raakte was ze begonnen te bloeden.
5 oktober 1960. Vandaag ben ik via Atokwait op weg
naar huis gegaan. Ergens langs de Atokwait heb ik
overnacht. Er was vandaag geen wolkje aan de hemel
en de maan scheen helder.
385. 6 oktober. Vandaag ben ik thuisgekomen toen het
al avond was. Naar men vertelde waren Pangninnuark,
Savik, Kusugak, Aupilaardjuk en Kaangunark eergisteren thuisgekomen. Het schijnt dat Aupilaardjuk
en Kaangunark geen kariboes geschoten hadden. Pangninnuark had naar zijn zeggen twee kariboes geschoten. Savik had er ook nog twee geschoten en Kusugak had één kariboe geschoten. Pangninnuark was
door toedoen van zijn honden zijn kariboevet kwijtgeraakt .
7 oktober. Vandaag ben ik thuisgebleven. De netten
hebben niet veel vissen gevangen. Tarreorak is vandaag aangekomen; hij verhuist naar Kunguaardjuk.
Hij vertelde dat Ivilinnuark, Tislumaluk en Kajordjuk, toen die aan het verhuizen waren naar Kugardjuark, geen vuursteentjes meer hadden en dat ze
geen vuur hadden kunnen maken. Ivilinnuark had
toen verschillende keren een ontploffing veroorzaakt. Hij had (het uiteinde van de loop van) zijn
geweer afgedekt en hij had alleen maar kruit ge-
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bruikt. Het voeteneinde van Kajordjuk's slaapzak
was verschroeid en in de tent zelf was aan de
achterkant een gat geblazen. Ivilinnuark had gezegd dat hij die manier van vuur maken vroeger
386. nog van zijn vader gezien had. Hij had ook geprobeerd om vuur te maken met een vuurboor, maar
het was niet aangegaan. Hij (Tarreorak) zei dat
ze drie dagen lang geen vuur gehad hadden. Pas
toen er iemand bij hen langskwam, hadden ze vuur
gehad.
8 oktober. Vandaag ben ik te Areark netten gaan
uitzetten en te Matjok ben ik zeehondeolie gaan
halen. Iviok en Ikotisluk zijn gedurende de nacht
thuisgekomen. Ikotisluk had vier kariboes geschoten en Iviok drie. Ikotisluk vertelde dat zijn
honden, toen ze op de terugweg in de buurt van
huis kwamen, heel hard waren begonnen te janken
en dat hij een beetje bang geweest was.
9 oktober. Vandaag zondag van oktober. Ik ben
thuisgebleven. De netten hebben weinig vissen gevangen omdat ze aan de onderkant van het ijsoppervlak vastgevroren waren.
10 oktober. Vandaag ben ik naar Areark verhuisd
en heb daar mijn kamp opgeslagen. De netten zaten
aan het ijs vastgevroren. Ik heb ze stuk getrokken en omdat ze scheurden heb ik maar weinig vissen binnengehaald.
C A H I E R

XIX

387. 11 oktober. Vandaag heb ik netten uitgezet te Ilutoor. Het schijnt dat Arnamarik afgelopen zomer
Tislumaluk opgedragen had de koppen van vissen die
met netten gevangen waren, niet te eten. Toch had
ze stiekem verschillende keren vissekoppen gegeten.
Toen ze dat tegen Miluguktok vertelde had die haar
gezegd: "Wat ben jij toch voor iemand, nu heb je
weer wat te verbergeni" Toen hij dat zei had Tislumaluk hem geantwoord: "Er heeft mij nog nooit
iemand op heterdaad betrapt en niemand zal mij verdraaid nog aan toe ooit op heterdaad betrappen.
Maar wat wil je, ik had nu eenmaal zoveel trek in
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vissekoppen".
388. 12 oktober 1960» Vandaag heb ik een karmak gebouwd.
Ikotlsluk is naar Kitingujaark op bezoek gegaan.
Vandaag hebben de netten weinig vissen gevangen.
Het schijnt dat Utjunajuk verschillende keren gezegd heeft dat de eigendommen van Utaraardjuk oorzaak van ongemak zijn. Afgelopen winter, toen Pisusuittok beter was, was deze naar zijn (Utaraardjuk's)
sneeuwhut gaan kijken. Er lagen daar heel veel eigendommen van Utaraardjuk en Itingoark. Toen hij ze
gezien had en had vastgesteld dat ze weggeworpen
waren, had hij aan zijn vrouw gevraagd of ze die
dan niet wilde hebben, zoals b.v. de naaimachine.
Utjunajuk had echter gezegd: "ik, ik zal er stellig gebruik van makenl" (303) Toen ze dat zei, had
hij gezegd: "Als jij er geen gebruik van wilt
maken dan kan iemand anders ze misschien wel gebruiken (304). En die huiden daar, die zeehondehuiden,
wat moet daarmee?", had hij haar nog gevraagd. En
Utjunajuk had naar het schijnt opnieuw gezegd: "ik
zal die vast en zeker niet bewerkend" Utjunajuk
had nog eens herhaald: "ik zal die beslist niet
bewerken.1" (Pisusuittok had daarop gezegd:) "Als
jij ze niet wilt bewerken dan kunnen ze misschien
toch door iemand anders bewerkt worden. Kijk, hij
was mijn jachtgezel en omdat ik nu geen deel van
zijn jachtbuit meer zal krijgen zal ik (die spullen) vast en zeker niet zomaar weggooien".
389. 13 oktober. Vandaag heb ik netten uitgezet. Pujatark en Tullorealik zijn vanuit hun kamp op bezoek gekomen. Ze vertelden dat Tullimark gezegd
had dat hij de volgende dag naar Kugaardjuk zou
gaan, maar dat hij tot hun verbazing naar Tasserdjuark, naar de blanken gegaan was. Ze vertelden
ook dat Arnamarik de afgelopen zomer geen thee had
willen drinken uit een andere dan haar eigen kroes.
Kakiojark had haar gezegd: "Kom aan, drink toch
thee; als je iets ongewoons merkt dan kun je er
altijd nog mee ophouden. En wat dan nogi Men wil
immers niet dat we de oude voorschriften naleven".
(305) Het schijnt dat Arnamarik daarna thee gedronken had.
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14 Oktober. Vandaag ben ik stroomopwaarts van Krammanerdjuark mijn netten uitgezet. Miluguktok heeft
ook netten uitgezet. Ikotisluk is naar Kitingujaark
verhuisd. Hij is verhuisd omdat Ussukdjuanajuk zoveel zweren heeft.
15 oktober. Ivilinnuark en Kajordjuk zijn vandaag
thuisgekomen. Ivilinnuark vertelde dat hij drie
kariboes geschoten had en dat Kajordjuk er ook drie
buitgemaakt had.
390. 16 oktober. Vandaag zondag van oktober. Deze morgen kwam Miluguktok langs, nog voordat we de zondagse gebeden gezegd hadden. Hij ging op bezoek
naar Kitingujaark. 's Avonds, nadat we klaar waren
met bidden, kwam hij langs toen het al donker was.
's Avonds begon het koud te worden.
17 oktober. Vandaag hebben de netten te Ilutoor
veel vissen gevangen. Kr was vandaag niemand te zien.
Er was wat stuifsneeuw.
18 oktober. Vandaag was er stuifsneeuw; het was
koud. Te Areark heb ik door een gat in het ijs gevist met de viespeer. Ik heb veel vissen gevangen
omdat er de gehele dag door heel veel vissen rondzwommen. Er was vandaag geen mens te zien. Ik heb
met de visspeer een grote volwassen mannetjesvis
gespeerd.
19 oktober. Miluguktok is vandaag aangekomen. Hij
was op weg om naar zijn netten te gaan kijken en
om naar Matjok te gaan. Ik wist niet dat hij zondag te Matjok netten uitgezet had. Hij vertelde
dat de mensen in Kugaardjuk gisteren sneeuwhutten
gebouwd hadden. Ik heb maar vijf honden meer. Mijn
leiderhond ben ik kwijt; die is in zijn lijn gestikt.
391. 20 oktober. Nieuwe maan vandaag. Ik ben naar Kugaardjuk gegaan. Arnamarik en Tullimark zijn gaan
vissen. Ik heb ze ontmoet. Ik ben op bezoek geweest bij Anaidjak en haar gezin. Anaidjak zei:
"Hoewel wij steeds een tekort aan voedsel hebben
zal ze waarschijnlijk toch wel bij ons blijven
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wonen". Anaidjak sprak over Arnamarik. Anaidjak
vertelde ook dat ze niet bij Ussukdjuanajuk op
bezoek gaat omdat er beweerd wordt dat er bepaal
de invloed van hem uitgaat (306). Ze zei dat ze
niet wist hoe het met Ussukdjuanajuk gesteld was.
Dat vertelde Anaidjak.
21 oktober 1960. Vandaag ben ik terug naar huis
gegaan. Ik ben samen met pater Mary gegaan. Ukuaraardjuk is ook meegegaan. Hij ging op kariboejacht.
22 oktober. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik ben
samen met pater Mary naar de netten gaan kijken.
Ikualaark en ik hebben samen met de visspeer door
een gat in het ijs gevist en we hebben allebei op
392. die manier vissen gevangen. Arnamarik en Tullimarк
zijn vanmorgen aangekomen. Arnamarik heeft thee
gedronken. Men beweert dat ze afgelopen zomer geen
thee wilde drinken uit een andere dan haar eigen
kroes. Maar omdat ze het nu koud had dronk Arna
marik flink wat thee. Ze vertelden dat ze te Kunguaardjuk honden gingen halen.
23 oktober. Vandaag zondag van oktober. We zijn
thuisgebleven. Pater Mary heeft zijn intrek bij
ons genomen. De netten hebben maar weinig vissen
gevangen.
24 oktober. Pater Mary is vandaag naar Kitingujaark
gegaan. Ikzelf ben naar Isortok gegaan. Ik ben te
Isortok zeehondeolie gaan halen. Het schijnt dat
Arnamarik geen man wil hebben. En Ussukdjuanajuk
is beter; hij komt weer buiten. Ussukdjuanajuk gaat
weer bezoeken afleggen. Hij vertelde dat hij geen
trek in eten meer gehad had en dat hij heel dik
wijls had moeten overgeven.
25 oktober. Vandaag stormde het. Men beweert dat
Arnannuark heel dikwijls te Kunguaardjuk gezien
wordt met een heel lief klein zwart kindje in haar
393. amaut. Ze wordt heel dikwijls zo gezien door de
genen die te Kunguaardjuk wonen. Men beweert dat
Arnannuark heel dikwijls (zo) gezien wordt (307).
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26 oktober.Vandaag heb ik twee honden, Kazan en
Kujanark, naar Kitlngujaark gebracht. UssukdjuanaJuk en Arnasleark zijn getrouwd. Ik kwam te laat
(voor de plechtigheid). Pater Mary heeft hen in
de echt verbonden. Pater Mary is naar huis terug
gegaan. Mangak is als gids meegegaan.
27 oktober. Vandaag heb ik gevist. Ik heb een gro
te volwassen mannetjesvis gevangen. Er was vandaag
wat stuifsneeuw. Het was niet koud vandaag.
28 oktober.Vandaag ben ik te Kunguaardjuk de vis
sen, die met het net van pater Van de Velde gevan
gen waren, gaan ophalen. Ik heb een hond van Savik
gekregen. Wat was ik daar blij om. Ik kan nu een
beetje sneller vooruit komen.
29 oktober.Vandaag ben ik naar Matjok verhuisd.
Het stormde en ik heb een sneeuwhut gebouwd. Ik
heb vandaag netten uitgezet, 's Avonds heb ik ze
uitgezet.
394.30 oktober. Vandaag zondag van oktober. Ik ben
teruggegaan om mijn achtergelaten bezittingen op
te halen. Iemand heeft een sneeuwhut voor Inunajuk
gebouwd. Kajordjuk heeft dat gedaan. Ikotlsluk is
vooruit gegaan naar Matjok om een sneeuwhut te
bouwen. Iviok is samen met Arnasluk naar Matjok
gegaan om ook een sneeuwhut te bouwen.
31 oktober. Vandaag ben ik naar Kugaardjuk gegaan.
Pater Cochard was te Kugaardjuk. Savik is ook naar
Kugaardjuk gegaan. Ik heb bij Niakrorluk en haar
gezin overnacht. Ze vertelde dat ze een tijdje ge
leden, terwijl ze sliep, nachtmerries had gehad
en dat ze maar niet wakker had kunnen worden. Haar
naam, Pujaardjuk, zo zei ze, was het enige geweest
dat tot haar gehoor had kunnen doordringen. Hoewel
ze geprobeerd had te bidden, was ze maar niet wak
ker kunnen worden. (Toen ze) "Pujaardjuk
Pujaardjuk" (had geroepen) was ze wakker geworden
(308). Aldus Niakrorluk.
395. 1 november. Vandaag, bij het begin van de kalender
van november, zijn pater Магу en ik naar de blan-
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ken gegaan. Er lag veel losse sneeuw. We kwamen
er aan toen het al donker was. We hebben samen naar
een film gekeken.
2 november 1960. Vandaag ben ik terug naar huis
gegaan. Het schijnt dat Ivilinnuark en Arnamarlk
vanmorgen ruzie gemaakt hebben omwille van een
hond, de hond van Arnamarik die Ivilinnuark in
gebruik heeft. Ivilinnuark zei dat hij die wilde
blijven gebruiken. Ivilinnuark zou tegen haar gezegd hebben: "Neem die hond daar maar.' Maar dan
ga ik jouw voorraad zeehondeolie pakken". Het
schijnt dat Arnamarik huilend naar huis was teruggegaan. Ivilinnuark is vertrokken om achtergelaten
bezittingen te gaan ophalen.
3 november. Het was volle maan vandaag. Kajordjuk
is aangekomen. Hij was ibjo gaan halen. Hij heeft
voor mij ook wat ibjo meegebracht. Daar was ik erg
396. blij om. Ivilinnuark is naar Matjok verhuisd.
Kakiojark en Awingark zijn aangekomen.
4 november. Vandaag heb ik ibjo onder de glijders
van mijn slee aangebracht. Kajortok is vandaag
aangekomen. Hij vertelde dat Mangak en Tullorealik
vandaag ruzie hadden. Mangak wilde een vuistgevecht met Tullorealik aangaan maar die weigerde.
Hij zei dat Komalik tussenbeide gekomen was maar
dat noch Mangak noch Tullorealik naar hem hadden
willen luisteren. Komalik was toen Ussukdjuanajuk
gaan waarschuwen en had hem verteld dat hij er niet
in geslaagd was ze te laten ophouden hoewel hij
dat geprobeerd had. "Ga ze tot bedaren brengen.' ",
had hij gezegd. Ussukdjuanajuk had geantwoord:
"Ze zullen hun verstand wel gebruiken. Laat ze
maar met rust (309)". Hij vertelde dat Ussukdjuanajuk dat gezegd had.
5 november. Vandaag ben ik te Areark naar de netten gaan kijken. Er was stuifsneeuw vandaag. Kajortok is naar Kunguaardjuk op bezoek gegaan.
397. 6 november. Vandaag zondag van november. Er was
stuifsneeuw, maar niet al te erg. Het schijnt dat
vannacht enkele honden in de sneeuwhut van Tislu274

maluk en Ivilinnuark waren binnengedrongen. Aan
Tislumaluk's kant hadden ze een hol gekrabd en
de kariboepezen die in haar kistje opgeborgen lagen waren verdwenen. De inhoud van het kistje
hadden ze mee naar buiten gesleurd. Tislumaluk
en Ivilinnuark hadden niets gehoord omdat ze vast
sliepen. Kablalik en Iviok zijn 's avonds thuisgekomen. Ze waren kariboes gaan halen uit een bergplaats te Isortok.
7 november. Vandaag ben ik naar Kugaardjuk verhuisd. Er was stuifsneeuw, maar het viel wel mee.
Te Isortonajuk heb ik een deel van mijn lading
achtergelaten.
8 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. Savik
is aangekomen. Hij verhuist. Mangak en zijn gezin
zijn ook aangekomen. Ze verhuizen ook.
398. 9 november. Pauguatsiark is vandaag aangekomen,
evenals Tarreorak. Die kwam van Kunguaardjuk. Ik
heb materiaal voor een trom gezaagd. Het schiet
me net te binnen dat Ikualaark eergisteren (het
volgende) zei: "Het schijnt zeer lang te duren eer
mijn vader oud wordt". Ik vroeg haar: "Waarom?"
en ze zei toen dat ze wilde dat ik cheques zou ontvangen. Haar moeder zei haar toen: "ik wil niet
dat hij oud wordt". Ikualaark had toen aan Najaga
gezegd dat ze verlangde dat ik in de gelegenheid
zou zijn om dikwijls inkopen te doen.
10 november. Vandaag hebben Padlak en ik een
sneeuwwal rond de missiepost gebouwd. We zijn er
niet mee klaargekomen. We hebben ook een sneeuwportaal gebouwd; we hebben dat ook niet klaargekregen. Ukuaraardjuk en Kaangunark zijn thuisgekomen. Ze vertelden dat ze twee kariboes geschoten hadden.
11 november. Vandaag ben ik teruggegaan om achtergelaten bezittingen op te halen en om ibjo te
halen. Pauguatsiark is teruggekeerd naar Kitingujaark. Op de terugweg heb ik Tullimark en
Napoardjuk ontmoet. Ze waren een vracht vooruit
aan het brengen, tot aan Atanaslerk.
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399. 12 november 1960» Vandaag ben ik thuisgebleven.
Aulajut, Kringakittok en Savlk zijn naar de blanken gegaan. Pangninnuark blijft nu regelmatig thuis.
Hij schijnt niet veel uit te richten en hij werkt
zelfs niet.
13 november. Vandaag, zondag, was er geen wolkje
aan de hemel, 's Avonds ben ik bij Ukuaraardjuk
op bezoek geweest. Hij was hondetuigen aan het
maken. Ik ben ook nog bij Niakrorluk op bezoek
geweest. Die was materiaal voor een bontrand aan
het schrapen.
14 november. Vandaag ben ik mijn slee gaan halen
op de landtong van Kangerarvik. Pater van de Velde
is te Kugardjuk gaan dopen. Savik is met hem meegegaan. Kaangunark en Padlak zijn te Tasserdjuark
een vracht gaan ophalen.
15 november. Vandaag heb ik ibjo onder de glijders
van mijn slee aangebracht. Het was koud; het was
erg koud aan de handen. Een van de twee glijders
heb ik geschaafd; met het schaven van de andere
ben ik niet klaargekomen.
16 november. Vandaag ben ik klaargekomen met het
schaven van de glijders van mijn slee en ik heb
ook de lijn die gebruikt wordt om er de lading
mee vast te binden aangebracht.
400. 17 november. Vandaag ben ik naar Matjok gegaan.
De netten hebben veel forellen gevangen en ook
kavisilik's (310). Het schijnt dat Ikotisluk's
vrouw vanmorgen bevallen is van een jongetje. Het
wordt Nimgajorak genoemd. Komalik is naar Kugaardjuk gereisd.
18 november. Vandaag zijn Kringakittok, Pauguatsiark, Komalik, Padlak, Ukuaraardjuk en ik vrachten gaan ophalen en pater Van de Velde is naar
Matjok gegaan om te dopen. Savik is met hem meegegaan.
19 november. Nieuwe maan. Vandaag zijn we thuisgebleven. Het stormde. Ussukdjuanajuk is aange-
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komen samen met zijn tweede vrouw. Ivilinnuark is
ook aangekomen.
20 november. Vandaag zondag van november. Ik ben
bij Mangak op bezoek geweest. Hij vertelde over
(zijn verblijf in) het ziekenhuis. Omdat hij er
schoon genoeg van had om steeds maar in bed te
moeten liggen had hij op een nacht geprobeerd zich
te wurgen (311) met het koord (van zijn pijama).
Hij was bewusteloos geraakt maar was toch weer bijgekomen omdat het koord, waarmee hij zich had pro401. beren te wurgen, losgegaan was. Enige tijd daarna,
zo vertelde hij, was de huid van zijn hals - d.w.z.
een dunne lijn rondom zijn hals - gaan vervellen.
Hij vertelde dat men zijn hals heel dikwijls was
komen verzorgen. Hij had tegen niemand verteld dat
hij geprobeerd had zich te wurgen.
21 november. Toen pater Van de Velde vandaag naar
Matjok ging om te dopen, ben ik met hem meegegaan.
Tullimark heeft een dochtertje bijgekregen. Komalik
en zijn vrouw hebben het geadopteerd. Aulajut en
Aivikuluk zijn vandaag vertrokken. Pangninnuark
heeft hen weggebracht.
22 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het was
mooi weer. Kaangunark is een vracht gaan ophalen.
Kimalerk heeft verteld dat haar zoon, toen ze met
hem over Okpigalik sprak, zich zelfs niet verwaardigd had zijn mond open te doen. Ze had met hem ook
nog over Mangnelik willen spreken, maar aangezien
hij boven haar hoofd uitgegroeid is, had ze dat
niet aangedurfd. Kimalerk zei dat het naaiwerk haar
helemaal geen voldoening meer verschaft (312) .
402. 23 november. Vandaag ben ik naar de blanken gegaan.
Het was mooi weer. Pauguatsiark en Tullimark zijn
vrachten gaan ophalen. Komalik is aangekomen. Hij
verhuist.
24 november. Omdat ik de gebeurtenissen van deze
dag vergeten ben heb ik niet veel op te schrijven.
25 november. Vandaag stormde het. We zijn thuisgebleven. Ondanks de storm zijn Ikotisluk, Tullo277

realik en Tullimark toch aangekomen. Het was niet
koud·
26 november 1960. Vandaag stormde het. We zijn thuisgebleven. Pangninnuark is naar de blanken gegaan.
Ik ben bezig een trommel te maken.
27 november. Vandaag zondag van november. Het stormde) maar niet al te hard. Ik ben bij Mangak op bezoek geweest. Hij vertelde dat zijn hond de afgelopen nacht als een razende te keer gegaan was. Hij
zei dat hij vermoedde dat die hond een geest opgemerkt had. Buiten zijn houten huisje was iets te
horen geweest. Het had niet helemaal geleken op
het knerpende geluid van voetstappen in de sneeuw,
maar het was alsof zich iets lichtjes over de sneeuw
voortsleepte. Hij dacht dat het een geest geweest
403. was. Hij vertelde ook over Padlak. Padlak, zijn
vader bij adoptie, zo vertelde hij, was op een keer
in het binnenste van een kroes verdwenen. Hij was
helemaal niet meer te horen geweest. En toen men
hem weer horen kon, zo zei hij, was hij vanuit het
binnenste van de kroes wwer tevoorschijn gekomen.
De kroes had een knarsend geluid gemaakt. Toen het |
weer licht werd had Mangak gemeend een in stukken
gebroken kroes te zien.
28 november. Vandaag zijn Komalik, Padlak en ik
een vracht gaan ophalen. We hebben vaten olie vervoerd. Er lag veel losse sneeuw.
29 november. Vandaag ben ik naar Kangerarvik gegaan
om naar mijn vossevallen te gaan kijken. Ik heb
een poolvos gevangen. Vandaag was het prachtig
weer om iets te doen.
30 november. Vandaag zijn we bij de blanken tenten
gaan afbreken (313). We waren in totaal met veertienen.
404. 1 december. Vandaag begint de kalender van december. We zijn er gebleven en hebben wat bezittingen
vooruit gebracht, niet ver overigens. Het was niet
koud.
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2 december. Vandaag was het volle maan. We zijn
terug naar huis gegaan. Sommigen zijn niet naar
huis gegaan. Er was stuifsneeuw en 's avonds begon
het echt te stormen.
3 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Komalik
en Ukuaraardjuk zijn beiden thuisgekomen. Er was
stuifsneeuw, maar niet al te erg.
4 december. Vandaag zondag van december. We zijn
thuisgeblaven. Krittark vertelde dat er beweerd
wordt dat Arnamarik kwade gedachten koestert en
dat zijn vrouw daarom een langdurige bevalling
gehad heeft (314). Over het waarom en het hoe heeft
hij verder niets gezegd. Krittark zei ook nog dat
het (kindje) naar buiten gekomen was nadat men de
naam van Nullorluk uitgesproken had. Het kindje
was toen geboren. Hij vertelde ook dat Komalik enkele dagen daarvoor aan Nullorluk gedacht had,
maar dat Komalik er niets van gezegd had omdat
405. men dan gezegd zou hebben dat hij alleen maar onzinnige taal uitsloeg.
5 december. Maandag vandaag. Ik ben vis gaan halen. Er was stuifsneeuw. Het sneeuwoppervlak was
niet glad en er lag niets dan akredlorka.
6 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Krittark,
Tugaluark, Padlak, Pauguatsiark en Kringakittok
zijn naar de blanken gegaan. Pangninnuark is ook
thuisgebleven.
7 december. Vandaag ben ik stukken hout en deuren
gaan halen. Ik heb een deel van mijn lading achtergelaten omdat het niet glad was vanwege de
akredlorka.
8 december. Vandaag was het een kerkelijke feestdag. Ik ben thuisgebleven. Ik begin zweren te
krijgen. Het schijnt dat Mangak gezegd heeft dat
hij spijt begint te krijgen over zijn dochter.
Hij had aanvankelijk volledig ingestemd (met haar
huwelijk) omdat hij van mening was dat hij wel
iemand zou kunnen krijgen om mee samen te wonen
(315).
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406. 9 december 1960, Vandaag ben ik weer thuisgebleven.
Ik heb aan de trommel gewerkt. Ik ben Nlakrorluk
gaan bezoeken. Ze vertelde over Udlaktoor. Ze zei
dat Udlaktoor steeds maar blijft doorzaniken over
geesten en dat ze het beu is daarnaar te luisteren.
"Ze zou er beter aan doen met al haar geestengedoe
naar Aivilik terug te keren", zei Nlakrorluk. Ze
wil dat Udlaktoor (daarheen) terugkeert.
10 december. Vandaag ben ik te Kangerarvik naar
mijn vossevallen gaan kijken samen met Ukuaraardjuk.
Alhoewel er best veel sporen waren had ik toch maar
één poolvos gevangen.
11 december. Vandaag zondag van december. Er was
stuifsneeuw, maar niet al te veel. Het schijnt dat
Kimalerk gezegd heeft dat Aupidlak binnenkort heel
waarschijnlijk iemand zal hebben om mee samen te
leven. Op het ogenblik heeft ze niemand. Kimalerk
zou dat gezegd hebben. Ussukdjuanajuk en zijn tweede vrouw zijn niet naar de H. Mis gekomen. Ongetwijfeld omdat ze volop in hun wittebroodsweken
verkeren.
407. 12 december. Vandaag zijn Iviok en ik naar de blanken gegaan om te gaan slopen. Het was mooi weer.
We zijn Ikotisluk en Ivilinnuark tegengekomen. Zij
waren op weg naar huis. We zijn Pauguatsiark ook
tegengekomen.
13 december. We zijn vandaag (bij de blanken) gebleven. Er was stuifsneeuw maar het was niet koud.
We hebben schroeven losgedraaid. We zijn er niet
mee klaargekomen want de oude eetzaal is heel hoog.
We zijn bij Alorpik op bezoek geweest. Hij vroeg
ons om het een en ander te vertellen en dat heb
ik gedaan. Ik heb hem ook gevraagd om iets te vertellen. Hij vertelde over een shamaan, Tirearpak.
Toen die in het ziekenhuis lag ging hij vaak zijn
verwanten bezoeken, 's Nachts zweefde Tirearpak
door de lucht. Hoewel men hem verschillende keren
vroeg om geld te halen, wilde Tirearpak dat niet
doen omdat het winter was en omdat het veel te koud
was. Alorpik vertelde dat zo.
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408. 14 december. Vandaag was er stuifsneeuw en het was
koud. We hebben spijkers uitgetrokken. Ikotisluk
is aangekomen. We zijn samen bij Alorpik op bezoek
geweest. Toen Iviok zei dat hij ging opstappen,
ben ik hem kort daarop gevolgd, maar hij was nergens te zien. Omdat ik dacht dat hij de weg kwijtgeraakt was ging ik hem zoeken. Ik stak de lamp
die buiten hangt aan. Ik was verbaasd te horen dat
hij bij de blanken (in de barakken) op bezoek gegaan was. Ik dacht dat hij de weg kwijtgeraakt
was vanwege de storm.
15 december. Vandaag hebben Iviok en ik wat goederen vooruit gebracht. Kablalik, Ikotisluk,en
Ivilinnuark zijn aangekomen. We hebben twee keer
goederen vooruit gebracht. Irkalugark is aangekomen. Het was al avond toen hij aankwam.
16 december. Vandaag hebben Irkalugark, Iviok en
ik weer sloopwerkzaamheden verricht; het was vermoeiend. Ik heb twee balken om glijders voor een
slee van te maken op de kop getikt. Iviok wilde
409. 's avonds bij de blanken op bezoek gaan. Ik vond
dat goed. Irkalugark en ik bleven doorwerken.
Hij (Iviok) heeft gekookt voedsel gekregen. We
hebben het opgegeten. We hebben ook een beetje
thee gekregen.
17 december. Vandaag hebben we weer bouwmaterialen vooruit gebracht. Pangninnuark is aangekomen
(bij de blanken) en wij zijn naar huis teruggegaan.
Irkalugark vertelde dat ze gedacht had dat ze ons
nooit meer zou terugzien. Pangninnuark had namelijk tegen haar gelogen. Najaga, mijn vrouw, vertelde me dat zij me bijna verloren gewaand had omdat ik zweren heb. Ze dacht dat ik vanwege mijn
zweren (naar het ziekenhuis) overgebracht was.
Pangninnuark had het volgende gezegd: "Omdat jouw
vader maar niet terugkomt zal ik wel eens naar hem
gaan kijken". Ikualaark en Najaga waren werkelijk
gaan geloven (dat ik naar het ziekenhuis gebracht
was) .
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C A H I E R

XX

410. 18 december 1960. Vandaag zondag van december. We
zijn thulsgebleven. Vóór Kerstmis Is er geen zondag meer. Nlakrorluk heeft verteld dat Savik
(een tijdje geleden) met alle geweld het vet wilde eten van een poolvos die hij gevangen had en
die uitzonderlijk vet was. Nadat hij het vet gegeten had, had Savik geen poolvossen meer gevangen; omdat hij met alle geweld het vet had willen
eten. Niakrorluk vertelde dat ze op het punt gestaan had hem te zeggen: "Doe dat maar liever niétJ",
maar ze had hem niets gezegd. Ze zei dat zijn vader er waarschijnlijk de oorzaak van is dat het
lokaas steeds weer uit de vallen geroofd wordt.
Hij is het die het Savik onmogelijk gemaakt heeft
om nog een poolvos te vangen. Niakrorluk heeft dat
aldus Najaga, mijn vrouw, verteld.
19 december. Nieuwe maan. Ik ben thulsgebleven.
Het was mooi weer. Het ijs langs de oever is stukgebroken. Het water is tot aan de sneeuwhutten
van Tullorealik en Arnamariк gestroomd omdat het
ijs bij hoogtij is stukgebroken.
411. 20 december. Vandaag was het mooi weer. Ik ben
naar de vossevallen gaan kijken. Ik heb door het
water moeten waden omdat mijn slee door het ijs
gezakt was. Toen ik 's avonds thuiskwam waren
Ussukdjuanajuk en Arnasleark voor het eerst sedert
lange tijd weer op de missiepost. Ze zijn pas ge
trouwd. Sedert Ussukdjuanajuk met haar getrouwd
is heeft hij pas twee keer bij de blanken over
nacht. Met uitzondering van (die twee keren) schijnt
hij haar nog geen enkele (nacht) alleen te hebben
gelaten. Hij wil kennelijk niet dat haar liezen
koud worden (316). Hij laat haar geen ogenblik al
leen, zelfs niet om op bezoek te gaan.
21 december. Vandaag hebben Irkalugark en ik vis
sen gespleten en gereed gemaakt (voor Kerstmis).
Miluguktok is vandaag aangekomen. Het schijnt dat
Niakrorluk verteld heeft dat ze Savik en Abliluktok,
terwijl er niemand anders aanwezig was, bezocht
had en dat ze hun pasgeboren kind de naam Krimukse-
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rak gegeven had. Niakrorluk vertelde dat het (kind
je) sterker geworden was nadat ze het die naam ge
geven had (317). Niakrorluk schijnt overigens ge412. zegd te hebben dat pater Van de Velde zich niet
erg (om het kind) scheen te bekommeren. Het schijnt
dat Niakrorluk dat allemaal beweerd heeft.
22 december. Vandaag hebben Irkalugark en ik weer
vissen gespleten en gereed gemaakt (voor Kerstmis).
Kablalik en Miluguktok zijn aangekomen. Iviok en
Padlak zijn thuisgekomen. Ze kwamen van de blanken,
van Tasserdjuark. Ze vertelden dat ze pater Mary
niet gezien hadden. In het begin van de nacht kwam
pater Van de Velde op bezoek om te zeggen dat pater
Mary daarginds was. Ik was erg blij. Na nog wat
geslapen te hebben vertrok ik om drie uur. Heel
vroeg in de morgen, om vijf uur, kwam ik bij de
blanken aan. Ik heb er thee gedronken. Pater Mary
was nergens te zien. Ik vond hem (later) in een
van de grote tenten. Ik was erg blij.
413. 23 december. Pater Магу is vandaag te Kugaardjuk
aangekomen. Pisusuittok en zijn gezin zijn aange
komen en Krilunerk en Kusugak ook. Kajortok is
niet gekomen. Kajortok schijnt gezegd te hebben
dat hij niet net als vorig jaar met de trom wil
dansen omdat er het afgelopen jaar, nadat men met
de trom gedanst had, ziekte- en sterfgevallen ge
weest waren (318). Kajortok wil niet komen meefees
ten. Mogelijk denkt hij dat hetzelfde zich zal her
halen.
24 december. Vandaag zijn we 's avonds aan de Kerstwake begonnen. Er is een sneeuwvoertuig aangekomen
met Alorpik en zijn vrouw en hun twee kleine kin
deren en met nog een Inuk, Sinanik genaamd. Alorpik
was dronken en hij brabbelde: "Alaparnarsilarkok",
het is heel erg koud, het is zo koud. "Alaparnarsi
larkok", het is zo koud. Dat is wat het betekent.
25 december. Zondag. We
414. gegeten. Ussukdjuanajuk
hij gisteren gezet had,
vandaag weer thee wilde

hebben vis en gekookt vlees
vertelde dat de thee die
bevroren was. Hoewel hij
zetten heb ik hem niets ge-
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geven (319).
26 december 1960. Vandaag zijn er hardloopwedstrijden en wedstrijden met de hondeslee gehouden. Er
hebben veel sleden meegedaan. En 's avonds is er
een tromdans gehouden. Omdat haar zoon, Savik, bij
het hardlopen eerste werd vertelde Niakrorluk rond
dat zij, toen ze hem nog in haar amaut droeg, niets
anders dan gedroogde vis at en dat zij niet dronk.
Alleen 's morgens at zij een gedroogde vis, en dan
nog maar een halve. En daarom was hij nu vandaag
eerste geworden. Niakrorluk zei dat als men kinderen groot te brengen heeft vlees en water allebei
erg zwaar zijn. Niakrorluk heeft dat zo verteld.
27 december. Vandaag is Krilunerk naar huis teruggekeerd en Pisusuittok en zijn gezin zijn verhuisd
naar Ikaartalik. 's Avonds hebben we over de radio
415. gesproken met de kinderen die te Igluligaardjuk
verblijven en met pater Cochard. Het schiet me nu
net te binnen dat men verteld heeft dat Kusugak
gezegd heeft dat het afgelopen zomer net was alsof hij zijn moeder, Krimitsiark, gezien had. En
nog voor dat er zelfs maar een nacht verstreken
was werd zijn zoontje geboren. Vanzelfsprekend had
hij zijn kind naar haar genoemd. Hij schijnt ook
verteld te hebben dat men hem niet toegestaan had
het ter adoptie te geven, en dat hij het daarom
niet weggegeven had. Hij zei dat Uilik niet gewild
had dat het ter adoptie gegeven zou worden en dat
het dus niet gebeurd was (320). Kusugak heeft dit
tegen Najaga verteld.
28 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ivilinnuark, Ikotisluk, Miluguktok, Kajordjuk en Ukuaraardjuk zijn een vracht gaan ophalen.
29 december.Vandaag zijn we een vracht gaan ophalen. Savik, Ukuaraardjuk, Aupilaardjuk, Pangninnuark, Kablalik en Tugaluark hebben steenkolen,
dakbedekking, vloerbedekking en papier vervoerd.
416. 30 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Saglutoor kwam op bezoek en vertelde dat eergisterenmorgen iets verschillende keren op haar tafeltje
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geklopt had. Ze had het ondervraagd en het had
antwoord gegeven. Saglutoor zei dat ze (het volgende) gevraagd had: "Ben jij een geest?" De geest
had bevestigend geantwoord. "Een goede geest?",
had Saglutoor gevraagd en weer was er antwoord
gekomen. Tot slot had Saglutoor hem gevraagd of
hij met kwade bedoelingen gekomen was en wederom had de geest antwoord gegeven. Saglutoor had
toen gezegd: "Als jij een wraakgeest bent en
iemand te achtervolgen hebt omdat dat nu eenmaal
jouw natuur is, wel, achtervolg hem dan, volg hem,
volg hem
"..Ze vertelde dat hij, nadat ze dat
gezegd had, geen antwoord meer gegeven had (321).
Aldus het verhaal van Saglutoor.
31 december. December is teneinde. Vandaag ben ik
vissen gaan halen. Op de terugweg was het niet al
417. te glad. Er hing een koude damp.
1 januari 1961. Vandaag begint er een nieuwe kalender. Zondag van januari. Vandaag zijn er veel
mensen op bezoek geweest. Udlaktoor bracht een
atigi mee voor Aitjaurtongiavik. Ze zei dat ze
graag wilde dat zij die zou dragen. Ze vertelde
dat ze zelf geen kinderen had kunnen krijgen en
dat ze niet graag wilde dat zij (Aitjaurtongiavik)
zoals zijzelf zou worden. Ik wilde echter met dergelijke dingen niets van doen hebben en daarom heb
ik die atigi weggegooid. Bovendien was die erg
smerig. Ze zei ook nog dat op deze wijze vastgesteld kon worden of ze met betrekking tot ons ooit
aan wraakgeesten gedacht had. Ze zei dat nu vastgesteld kon worden dat ze nooit dergelijke gedachten gekoesterd had. Ik wilde het niet weten (322).
2 januari. Volle maan van januari. Pater Van de
Velde, Padlak, Iviok en ik zijn naar de blanken
gegaan. Het was niet glad vandaag. Pater Van de
418. Velde had zijn jappa vergeten en ik mijn laarzen
en mijn slaapzak.
3 januari. Vandaag ben ik samen met pater Van de
Velde terug naar huis gegaan. Padlak en Iviok zijn
(bij de blanken) gebleven. Men vertelde dat Saglutoor 's avonds op bezoek geweest was en dat ze ge-
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zegd had: "Ze zal er wel weer niet zijn. Ze is er
natuurlijk weer niet.'" Najaga vroeg haar toen:
"Maar wie dan?" "Utjuligaardjuk natuurlijk. Men
heeft mij aangeraden haar in de gaten te houden
in verband met de mannen. Je kunt ervan verzekerd
zijn dat ik die Utjuligaardjuk goed in de gaten
zal houden" (323).
4 januari 1961. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik
heb veel zweren en ze zijn nog niet genezen. Het
(nietsdoen) is vermoeiend en uitputtend, 's Avonds
ben ik bij Kimalerk en haar gezin op bezoek geweest. Ik heb haar verteld over de atigi van Udlaktoor die ik weggegooid heb. Kimalerk zei: "Ze had
die atigi veel beter aan mij kunnen geven; kijk
419. eens hoe die mouwen van mij helemaal gescheurd zijn.
Maar als zij op bezoek komt dan denk ik er gewoonweg niet aan (daarop te wijzen)". Kimalerk zei:
"ik ben werkelijk de slimste niet. Ik kan onmogelijk aan materiaal voor een atigi komen en ik had
er beter aan gedaan dat ter sprake te brengen".
We hebben hartelijk gelachen. Kimalerk scheen het
werkelijk ter sprake te willen brengen.
5 januari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het was
te vermoeiend (om iets te doen). Ik ben namelijk
verkouden. Niet al te erg overigens. Maar mijn
borstkas is niet helemaal in orde, hoewel die niet
werkelijk pijn doet. Soms is het alsof er met
naalden in geprikt wordt. Mijn halsklieren doen
wel pijn, maar het is draaglijk.
6 januari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het ging
al wat beter met me. Pater Mary is op bezoek geweest. Hij wil dat ik opschrijf wat ik gehoord
heb over de oude gewoonten van de Eskimos. Saglutoor heeft het een en ander verteld over Udlaktoor.
Elke keer dat zij bij haar op bezoek ging vertelde
Udlaktoor over haar vroegere echtgenoten} die zouden zich nooit op Udlaktoor kwaad gemaakt hebben.
Saglutoor zei dat ze het plan opgevat had om haar
van repliek te dienen wanneer zij weer op bezoek
ging en zij hetzelfde verhaal weer opdiste. "Ver420. onderstel dat ik, Saglutoor, haar ens de les lees,
hoe zal ze dat dan opvatten", (had ze bij zichzelf
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gedacht). Toen Saglutoor haar opnieuw was gaan bezoeken begon Udlaktoor weer te spreken over haar
vroegere echtgenoten, "ik ben zelfs geen enkele
keer geslagen", had Udlaktoor gezegd· Saglutoor
had op haar beurt toen gezegd: "Men heeft zich
twee keer goed kwaad gemaakt op mij ; maar niet omwille van een man, maar omwille van een sneeuwschop is men kwaad op mij geworden". Nadat Saglutoor dat gezegd had, had Udlaktoor gezegd: "Eén
enkele keer heeft men zich heel kwaad op mij gemaakt, vanwege die daar, mijn kindje". Ze vertelde dat Udlaktoor dat gezegd had.
7 januari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik ben
beter. Pater Van de Velde is op bezoek geweest
en hij vertelde (het een en ander). We waren erg
blij dat hij op bezoek kwam. Hij zei verschillende keren: "Kom, laat ik maar eens opstappen".
Wij, Najaga en ik, hadden echter nog niet genoeg
421. van zijn bezoek hoewel hij er al een hele tijd was.
8 januari. Vandaag zondag van januari. Er was stuifsneeuw. 's Morgens ben ik naar de H. Mis geweest,
's avonds ben ik niet met de anderen samen gaan
bidden. Ivlok heeft mijn honden gevoed. Ik ben hem
daarvoor zeer dankbaar. Aliksalik is op bezoek geweest. Ze vertelde over Arnasleark. Ze zei dat er
beweerd wordt dat Arnasleark in bed ligt omdat ze
waarschijnlijk een miskraam gehad heeft. Daarom
waren ze 's morgens allebei - Ussukdjuanajuk en
zij - dus niet (in de H. Mis). Ze zijn niet naar
de H. Mis gekomen omdat ze waarschijnlijk allebei
een miskraam gehad hebben. Ussukdjuanajuk heeft
waarschijnlijk ook een miskraam gehad (324). Toen
het al avond was, kwam Ikotisluk op bezoek. Ik
dacht: "Die heeft waarschijnlijk een ijsbeer geschoten; die komt waarschijnlijk zo snel op bezoek
om dat te komen vertellen". En inderdaad, dat was
422. zo. Hij zei dat er een deel van de jachtbuit klaarlag. Men hoefde het alleen nog maar te gaan ophalen.
Wat een buitenkans. Hij vertelde dat hij een grote
volwassen mannetjesbeer geschoten had en dat Tugaluark op de punt van Nuvuksliit een berin geschoten
had.
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9 januari 1961. Krittark en Arnasluk zijn vandaag
thuisgekomen. Er was stuifsneeuw. Ik heb een schouder van een ijsbeer als jachtaandeel gekregen. Ik
heb die gekregen van Ikotisluk (325). Ik heb ijsberevlees gegeten.
10 januari. Vandaag was er stuifsneeuw. Krittark
is op bezoek geweest en vertelde dat Arnasluk,
toen ze samen aan het overnachten waren, onwel geworden was. Arnasluk had het verschillende keren
heel benauwd gekregen. Krittark zei dat de volgende gedachten hem door het hoofd gespeeld hadden:
"Als hij mocht komen te sterven dan moet ik waarschijnlijk (nog iemand) achterlaten". Krittark
voegde daar nog aan toe dat hij (op dat ogenblik)
gedacht had dat hij zelf niet langer prijs op zijn
leven stelde (326). Krittark zei dat het hem (op
dat ogenblik) helemaal onverschillig liet of hij
zou sterven. Dergelijke gedachten hadden hem door
het hoofd gespeeld. Mijn zweren zijn nog niet genezen.
423. 11 januari. Vandaag was er stuifsneeuw. Pauguatsiark is naar de blanken gegaan. Pauguatsiark, Tullimark en Tullorealik zijn nog steeds niet gaan
kijken naar de vossevallen die ze verleden herfst
- nog voor Kerstmis - uitgezet hadden.
12 januari. Vandaag was er stuifsneeuw. Iviok, Padlak en Pauguatsiark zijn thuisgekomen. Krittark
vertelde dat hij bang geweest was om Mangak bij
te staan toen die een aanval van benauwdheid kreeg.
"Nee", zei hij "Mangak was veel te angstaanjagend".
Hij zei dat Tokannerk ook erg bang is voor Mangak.
Tugaluark heeft verteld dat alleen diegenen die
niet al te veel verdriet hebben gevoeld doorgaans
weer spoedig naar een (tweede) vrouw uitzien. Hij
heeft gezegd dat hij nog niet aan een tweede vrouw
denkt omdat hij nog veel te veel verdriet heeft.
"Nee", heeft hij gezegd, "(dat doe ik niet), want
zij is nog steeds voortdurend aan mijn zijde". Hij
liegt niet, hij spreekt de waarheid. Ik heb daar
verschillende keren verhalen over horen vertellen.
424. 13 januari. Vandaag was er stuifsneeuw. Irkalugark,
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Kringakittok en Savik zijn thuisgekomen. Ze kwamen
van Itigo. Ikualaark is bij Irkalugark en z'n gezin op bezoek geweest. Ze vertelde dat ze ingeblikt voedsel aan het eten waren, maar dat ze niet
aan anderen dachten. Ze zei dat Inunajuk en Tuituark
zaten mee te eten en dat ze Inunajuk en Tuituark
vijf blikjes voedsel gegeven hadden. Aan Ikualaark
hadden ze niets gegeven en ze had ook niet meegegeten. Het schijnt dat Pangninnuark aan Ikualaark
gevraagd heeft: "Koken jullie ijsberevlees?"
Deze aantekeningen zijn verkeerd. Irkalugark is
vandaag niet thuisgekomen. (De rest) van wat er
geschreven staat is overigens juist.
14 januari. Het is vandaag dat Irkalugark, Kringakittok en Savik thuisgekomen zijn. Ze vertelden
dat ze zeehonden buitgemaakt hadden, maar hoeveel
ze er buitgemaakt hadden heb ik niet gehoord.
425. 15 januari. Vandaag zondag van januari. Inunajuk
is op bezoek geweest en vertelde over Arnasleark
en Ussukdjuanajuk. Hij zei dat er beweerd wordt
dat zij gewoonlijk al om zes uur naar bed gaan.
Ik zei hem: "Om zeven uur gaan we gewoonlijk gezamelijk de rozenkrans bidden. Daarom maken ze
zich waarschijnlijk klaar om daarvóór al in bed
te liggen". Inunajuk barstte in lachen uit toen
ik dat zei. Met de mond wijd open (zat zij te bulderen van het lachen). Verder vertelde hij ook
nog dat zijn zoon een telefoon gevonden had. Toen
de nacht al vergevorderd was had hij nos steeds
zitten babbelen. Het was niet om aan te horen.
En eergisterenmorgen had hij (Inunajuk), terwijl
de kerkgangers afwezig waren, verdraaide hard
door de telefoon geschreeuwd, maar er was niets
te horen geweest. Aldus Inunajuk. Pauguatsiark
is (ook) op bezoek geweest. Hij vertelde dat hij
426. enkele dagen geleden overdag, het was twaalf uur
's middags, bij Ussukdjuanajuk en z'n gezin op
bezoek geweest was, en dat ze nog in bed lagen.
Ze waren samen aan het theedrinken. Ussukdjuanajuk en Arnasleark lagen allebei nog in bed. Hij
zei dat Tugaluark en Tireark, wanneer ze 's morgens naar de H. Mis gaan, gewoonlijk naar buiten
gaan zonder eerst de kachel aan te steken. Ussuk289

djuanajuk had Тігеагк verschillende keren bevolen
de kachel aan te steken, maar zij had gezegd:
"Dat doe ik niet". "Hij is geen oude vent en hij
is helemaal nog niet gebrekkig", had ze gezegd,
en had daaraan toegevoegd dat ze nu steeds naar
buiten gaat zonder hem aan te steken. Ze vindt
het gedrag van die twee uitermate vervelend(327).
16 januari 1961. Vandaag was er stuifsneeuw. Ik
ben thuisgebleven. Het schijnt dat Ussukdjuanajuk
en Arnasleark beiden heel lang buiten hebben staan
(ruzieën) en dat Ussukdjuanajuk haar om haar middel heeft vastgepakt en haar zijn huis heeft binnengesleept. Het schijnt dat Aupilaardjuk dat gezien heeft.
17 januari. Vandaag ben ik naar Tasserdjuark gegaan
om daar enkele keren te gaan overnachten, 's Avonds
stak er een hevige storm op. Ik heb de vloer in de
tent gesloopt. Om vier uur 's nachts ben ik gaan
427. slapen. Het horloge wees vier uur aan toen ik ging
slapen.
18 januari. Vandaag stormde het. Ik heb de vloer
van de tent gesloopt. Alorpik, de baas en een blanke zijn komen kijken.
19 januari. Vandaag was er stuifsneeuw. Savik en
Aupilaardjuk zijn aangekomen en zijn allebei weer
terug naar huis gegaan. Toen het al donker was
kwamen Pauguatsiark en Iviok aan. Ze zijn blijven
overnachten. Ze hebben een matras gepakt, een matras uit onze slaapplaats.
20 januari. Vandaag was er stuifsneeuw. Pauguatsiark is naar huis vertrokken. Hij heeft een vracht
meegenomen. Iviok is hier gebleven. Hij vertelde
dat Ussukdjuanajuk zijn tweede vrouw buiten een afstraffing gegeven had. Padlak was daarom naar buiten gekomen en had Ussukdjuanajuk om rekenschap
gevraagd (328) , maar Ussukdjuanajuk had zich niet
eens verwaardigd om antwoord te geven.
428. 21 januari. Vandaag zijn we samen terug naar huis
gegaan. We hebben een deel van de lading achterge-
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laten. Het was
ik dat een van
lukkig was dat
maar heel veel
was.

vermoeiend. Op de terugweg dacht
mijn ribben gebroken was, maar geniet het geval. Hij deed alleen
pijn. Ik dacht dat hij gebroken

22 januari.Vandaag zondag van januari. Er zijn
blanken aangekomen en ook twee verpleegsters.
Pangninnuark heeft verteld dat hij bij Ukuaraardjuk op bezoek geweest is. Terwijl hij daar was
kwam Tikerk op bezoek en vertelde dat Saglutoor
zich bezeerd had. Hij zei dat Udlaktoor op een
veelbetekende wijze geglimlacht had. Pangninnuark dacht dat Udlaktoor dat Saglutoor aangedaan
had (329). En Ukuaraardjuk, zei hij, had beweerd
dat hij van een klein ventje gedroomd had. Omdat
Saglutoor zich bezeerd had dacht Pangninnuark dat
zij beiden haar dat aangedaan hadden.
23 januari. Vandaag zijn de verpleegsters hier gebleven. Ze hebben mijn zweren verbonden. Ussukdjuanajuk hebben ze ook een verband omgedaan, want
hij heeft zweren.
429. 24 januari. Vandaag zijn de verpleegsters vertrokken. Kablalik heeft hen weggebracht. En Iviok heeft
Kaggotark weggebracht omdat Kaggotark een sleutelbeen gebroken heeft. Kajortok heeft verteld dat
Ussukdjuanajuk, toen die bij hem op bezoek was,
hem gevraagd had: "Voel je je nu jonger, nu dat
je met een veel jongere vrouw getrouwd bent?"
Kajortok zei hem geantwoord te hebben: "Nee ik
voel me helemaal niet jonger". En Kajortok had
daar nog aan toegevoegd: "Maar de gedachte getrouwd te zijn met een veel jongere vrouw is
overigens wel aantrekkelijk". Toen Kajortok dat
gezegd had, had Ussukdjuanajuk wel gelachen maar
hij had toch maar gezwegen.
25 januari. Vandaag was er stuifsneeuw. Men zegt
dat Krittark verteld heeft dat Mangak voortdurend
spreekt over hen die oude voorschriften navolgen.
Krittark heeft gezegd dat hij het luisteren naar
hem beu is. Krittark heeft gezegd dat hij vermoedt
dat men hem ook oude voorschriften wil doen na291

leven, want toen Irkalugark bij Mangak op bezoek
ging zei Mangak: "Noch de geesten, noch de mensen
hebben me tot nu toe te pakken gekregen en ik wil
niet het voorwerp worden van oude voorschriften.
430. Die daar, mijn eigen familieleden, volgen elke
keer wanneer er iemand ziek is oude voorschriften
na. Nee, er is geen sprake van dat die daar ooit
mee zullen ophouden". Hij zei dat Mangak dat gezegd had en dat Ikotisluk niet meer bij Mangak op
bezoek wilde gaan en dat Kajortok sedert enige tijd
ook al niet meer bij Mangak op bezoek ging.
26 januari 1961. Vandaag sneeuwde het. Het was
niet koud. Er is niets te vertellen.
27 januari. Vandaag ben ik te Ilutoor vissen
gaan halen. Mijn vissen waren zo goed als op. Te
Ilutoor stormde het, maar 's avonds klaarde het
op.
28 januari. Vandaag heb ik ibjo onder de glijders
van mijn slee aangebracht. Ikualaark, Aliksalik
en Adgaitok schijnen bij Adgaitok thuis stiekem
gerookt te hebben en snoepjes te hebben gegeten
en Pablum (330) en ook nog vet. Ikualaark vertelde dat Adgaitok bang was om terug naar huis te
gaan.
29 januari. Vandaag zondag van januari. We zijn
thuisgebleven. Ik weet niet wat ik moet opschrijven.
431. 30 januari. Vandaag ben ik naar Tasserdjuark gegaan om daar samen met Iviok te gaan overnachten.
Iviok is via de blanken gegaan. Hij vertelde dat
hij bij de blanken gegeten had en dat hij met Alorpik met de bulldozer, degene die er één ploeg voor
heeft, was meegegaan. Daarom had hij zo lang op
zich laten wachten.
31 januari. Vandaag hebben we twee tenten gesloopt.
Het was prachtig weer. Er zijn twee vliegtuigen
geland. Vandaag was het volle maan.
1 februari. Vandaag begint de kalender van februa292

ri. We hebben planken en balken van de tent vooruit gebracht.
2 februari. Vandaag heeft Iviok vloerplaten van
de grote tent vooruit gebracht. Het was prachtig
weer om te werken. Vandaag is er een vliegtuig
geweest.
3 februari. Vandaag heeft het gesneeuwd. We hebben de grote tent neergehaald. De gehele dag hebben we eraan gewerkt. Het was heel vermoeiend.We
waren allebei erg moe.
432. 4 februari. Vandaag hebben we allebei materialen
vooruit gebracht en we zijn beiden op weg naar
huis gegaan. Het was niet glad. Er lag niets dan
akredlorka, en ook nog losse sneeuw.
5 februari. Vandaag zondag van februari. We zijn
thuisgebleven. Het was prachtig weer om iets te
doen. Het schijnt dat Niakrorluk mijn vrouw de
les gelezen heeft. Ze schijnt gezegd te hebben dat
Ikualaark Aliksalik verslaafd maakt aan tabak. Ze
zei dat ze Aliksalik ontzag had bijgebracht en dat
Aliksalik, die als de dood zo bang is voor dingen
die op magie lijken, zeker niet (met roken) begonnen was. Ze zei dat Aliksalik als de dood zo bang
is dat er iemand magie zal bedrijven zodat ze misschien wel verlamd of blind zal worden. Niakrorluk
zei dat zij dus zeker niet begonnen was. Najaga
antwoordde haar toen: "ik probeer haar tot gehoorzaamheid op te voeden met dingen die helemaal niets
met magie uit te staan hebben, maar het lukt niet."
Niakrorluk was toen gaan huilen.
6 februari. Vandaag ben ik teruggegaan om mijn achtergelaten vracht op te halen. De jonge honden van
pater Van de Velde waren voor de eerste keer ingespannen.
C A H I E R

XXI

433. 7 februari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Mangak
schijnt gezegd te hebben: "ík maak me vaak ontzettend woedend". Mangak heeft dat tegen Krittark ge-
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zegd. Krittark schijnt hem geen antwoord gegeven
te hebben. Mangak schijnt ook nog gezegd te hebben
dat niemand hem angst inboezemt.
8 februari 1961. Vandaag ben ik vier zeehonden gaan
halen te Akkudlerk. De gehele nacht heb ik over de
thuisreis gedaan. Ik kreeg er slaap van.
9 februari. Vandaag ben ik thuisgekomen. Het sneeuwoppervlak was niet glad. Omdat ik al een tijdje
geen aantekeningen meer gemaakt heb weet ik niet
wat ik moet opschrijven.
434. 10 februari. Vandaag ben ik weer thuisgebleven.
Ik heb een kist voor (de verzending van) de trommel gemaakt.
11 februari. Vandaag ben ik weer thuisgebleven.
Mangak is dikwijls het onderwerp van gesprek van
zowel zijn verwanten als van hen die niet met hem
verwant zijn. Saglutoor en Niakrorluk hebben verteld dat ze er soms aan denken hem te gaan opzoeken, maar dat ze zich geen van beiden bij hem op
hun gemak voelen en dat ze hem daarom dus niet bezoeken.
12 februari. Vandaag zondag van februari. Er is
een voertuig aangekomen. Er zijn twee dokters aangekomen. Ze zijn blijven overnachten.
13 februari. Vandaag zijn Ikualaark en ik naar Tasserdjuark gegaan om daar te overnachten. Het stormde te Tasserdjuark. Onze slaapplaats was niet erg
warm.
14 februari. Vandaag nieuwe maan. Het stormde en
we zijn er gebleven. Ik heb bouten en moeren van
de grote tent losgedraaid. Ik ben daar de gehele
dag mee bezig geweest. Vanwege de storm waren er
geen voertuigen en vliegtuigen.
435. 15 februari. Vandaag heb ik weer gewerkt. Ik heb
twee vloerplanken losgemaakt. De wandbetimmering
heb ik ook gesloopt, 's Avonds, toen het opklaarde, kwam er een voertuig naar de landingsbaan toe-
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gereden en begon die gelijk te maken. We zijn de
heuvel opgeklommen naar de barakken. Ik heb een
sleetje gemaakt, een heel kort. We gebruikten
vier honden. Tot onze ontsteltenis hebben we gehoord dat er een Inuk door een voertuig verwond
is. Gedurende de nacht is er een vliegtuig aangekomen om de gewonde Inuk op te halen. De naam van
de gewonde Inuk is Sinanerk.
16 februari. Vandaag was het mooi weer. We zijn
naar huis teruggekeerd. Niakrorluk schijnt tegen
Patingnitaitok gezegd te hebben dat Najaga's moeder (331) haar van het leven wil beroven. Niakrorluk schijnt daar nog aan toegevoegd te hebben dat
zij het dochtertje van Pujatark ook gedood heeft.
436. 17 februari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik ben
bij Nannuark en z'n gezin op bezoek geweest. Ivilinnuark en Tislumaluk waren daar op bezoek. Nannuark vroeg aan Ivilinnuark: "Wanneer denk je weer
te vertrekken?" Ivilinnuark(antwoordde): "Als de
zondag voorbij zal zijn dan gaan we naar de ijsrand". Nadat Ivilinnuark dat gezegd had, vroeg
Nannuark: "Kan ik dan met jouw vrouw samenwonen?"
Ivilinnuark had dat zeer beslist van de hand gewezen.
18 februari. Vandaag ben ik thuisgebleven hoewel
ik me voorgenomen had om vis te gaan halen. Ik was
echter nog erg moe en voelde me stijf, 's Avonds
kwam Ikotisluk op bezoek en vertelde dat Padlak,
toen ze bij de blanken waren, zich kwaad gemaakt
had op hem. Padlak had hem tot een vuistgevecht
uitgedaagd maar Ikotisluk had hem gezegd: "Als
ik nu een vuistgevecht met jou zou aangaan dan
zou ik waarschijnlijk de laatste slag toebrengen"
(332). Padlak had geen antwoord gegeven maar scheen
wel ontzettend kwaad te zijn.
437. 19 februari. Vandaag zondag van februari. We zijn
thuisgebleven. Er was stuifsneeuw, maar niet al
te erg. Afgelopen herfst, toen Tarreorak te Kunguaardjuk verbleef, en thuis was, was Utjuligaardjuk op bezoek gekomen en ze waren begonnen
te bekvechten. Tarreorak was toen op een gegeven
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ogenblik op haar toegesprongen en had haar rok
omhoog getrokken. Hij had de rok van Utjuligaardjuk helemaal stukgetrokken. Hij had haar naar
het hoofd geslingerd dat ze het er steeds maar
op aanlegde op elk moment bereidwillig klaar te
staan (333). Tarreorak had tegen Utjuligaardjuk
gezegd: "in jouw broek zitten altijd gaten.'"
Utjuligaardjuk had er toen het zwijgen toegedaan.
Ze hadden toen geen ruzie meer gemaakt.
20 februari 1961. Vandaag maandag. Ik ben vis gaan
halen. Het was niet glad en het was vermoeiend.
Het was uitputtend en erg vermoeiend voor de voeten. Ik heb een deel van mijn lading achtergelaten.
Bij het aanbreken van de dag ben ik thuisgekomen.
De honden waren ook erg moe.
21 februari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Er was
geen wolkje aan de hemel. Er hing een dichte, door
de kou gevormde, damp.
438. 22 februri. Vandaag ben ik samen met pater Van de
Velde met tegenwind de baai overgestoken naar Kugardjuaraardjuk omdat Krilunerk's vrouw ziek is.
We zijn blijven overnachten. Komalik, Krilunerk
en Uilik hadden sneeuwhutten die met elkaar in
open verbinding staan; het gewelf van hun sneeuwhut was gedeeltelijk in elkaar gezakt.
23 februari. Vandaag zijn we terug thuisgekomen.
We hebben ons van richting vergist en zijn naar
Igluligaardjuk afgeweken. Het schijnt dat Kajortok
gisteren aangekomen was. Vandaag was hij gebleven.
Hij had aan Najaga klosjes naaigaren gevraagd en
hij had ook om sigarettepeukjes gevraagd. Ze vertelde dat.
24 februari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik ben
bij Udlaktoor en haar gezin op bezoek geweest.
Haar aangenomen dochter, Aliksalik, was ziek. Udlaktoor vertelde over haar dromen van deze winter.
Terwijl ze in bed lag had ze gedroomd; ze had gedroomd dat ze huilde. Ze zei dat ze dergelijke
dingen maar beter niet kon dromen omdat er onder
439. haar verwanten mogelijk iemand ziek zou kunnen wor296

den en omdat er bezittingen verloren zouden kunnen gaan wanneer ze zo droomde.
25 februari. Vandaag zijn Kablalik, Arnasluk en
ik achtergelaten bezittingen gaan ophalen. Vanmorgen kon Kablalik zijn honden maar niet de baas
worden. Hij werd maar steeds naar het punt vanwaar
hij vertrokken was teruggebracht. De kleine slee
van pater Van de Velde, die opgeslagen stond, was
in de lengterichting op zijn slee terecht gekomen,
net alsof hij opgeladen was. En zo was hij, met
die slee als lading, weer bij zijn eigen sneeuwhut teruggebracht. Toen Najaga bij Udlaktoor op
bezoek ging vertelde die dat zijzelf Kaggotark en
Aliksalik soms kwaad berokkent omdat zij soms kwade gedachten koestert. "Het moet wel zo zijn, want
wanneer Kaggotark en Aliksalik buiten zijn en door
hun medemensen niet goed bejegend worden en dan
thuis hun nood koemen klagen, dan moet ik steeds
weer aan wijlen Katokkrak denken". Ze zei: "Dat
moet de reden zijn waarom ikzelf hen steeds maar
kwaad berokken" (334). (Najaga) vertelde dat Udlaktoor dat gezegd had.
440.26 februari. Vandaag zondag van februari. Er was
wat stuifsneeuw, 's Avonds hebben we naar een film
gekeken. Nannuark heeft voor de eerste keer een
film gezien. Toen ik bij hem op bezoek ging vertelde hij dat de kinderen vroeger werd opgedragen
stukken kariboegewei die recht gemaakt moesten worden, niet te breken. Men had vroeger namelijk de
gewoonte hen in het rechtmaken te laten oefenen
met ribben of beenderen van de baardrob en de ijsbeer. En opdat ze, wanneer ze eenmaal volwassen
zouden zijn, speren en sneeuwtesters zouden kunnen maken zonder ze te breken, werd hen geleerd
niets te breken. Als kinderen werden ze flink aangemoedigd zich te oefenen in het rechtbuigen van
beenderen en aldus ontwikkelen ze de kunst om ze
niet te breken. Nannuark vertelde dat.
27 februari. Vandaag hebben Pauguatsiark, Kablalik
en ik te Tasserdjuark een vracht opgehaald. Het
was niet glad. Het was prachtig weer om te werken.
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28 februari 1961. Vandaag ben ik een vracht gaan
ophalen. Het was niet glad en door de koude vormde zich damp. Vandaag was het bij het vallen van
de avond koud.
441. 1 maart. De kalender van maart begint. Vanmorgen
is Krilunerk aangekomen. Hij vertelde dat hij een
baby rijker is en dat die Kattalugark zal heten.
Pater Van de Velde is het kind gaan dopen. Ik ben
met hem meegegaan. We zijn teruggekeerd zonder te
overnachten. In het begin van de nacht zijn we
thuisgekomen.
2 maart. Vandaag ben ik thuisgebleven. Er was wat
stuifsneeuw. We verwachtten een vliegtuig. Men
zei dat Kaggotark erbij zou zijn.
3 maart. Vandaag ben ik naar de blanken geweest.
Ik heb brandhout gevonden. Het was niet glad en
het was koud. Ik ben na middernacht thuisgekomen.
4 maart.Vandaag ben ik thuisgebleven. Er was stuif442. sneeuw, maar niet te erg. Irkalugark en Kukuwak
zijn thuisgekomen. Irkalugark vertelde dat hij
vier zeehonden buitgemaakt had; zijn geweerval
had er twee geschoten en hijzelf had er twee aan
de ijsrand geschoten.
5 maart. Vandaag zondag. Het schijnt dat Ikotisluk
's avonds thuisgekomen is en dat Savik in de loop
van de dag thuisgekomen is.
6 maart. Vandaag ben ik naar de blanken geweest.
Ik ben via Tasserdjuark terug naar huis gekomen
met een lading op mijn slee. Het gekromde vooreind
van een van de sleebalken is gebroken. Het was
niet glad-vandaag.
7 maart. Vandaag ben ik thuisgebleven. Er was stuifsneeuw. Vandaag zijn Arnatsiark en Utjuligaardjuk
samen op bezoek geweest. Arnatsiark vertelde: "Verleden zomer, toen ik thuiskwam, zei Tarreorak: Nu
dat ik net over mijn gevoel van eenzaamheid begin
heen te raken en me op mijn gemak begin te voelen,
nu kom jij onverwachts thuis 1" (Toen ze dat zei)
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deed Utjuligaardjuk alsof er niets aan de hand was
443. en zei niets.(Wat later) merkte Utjuligaardjuk op:
"De sfeer hier heeft iets weg van de blanken".
Najaga antwoordde haar: "Jij komt gewoonlijk niet
bij mij op bezoek, maar iets dat een blanke sfeer
uitademt schijn jij heel gemakkelijk en heel gauw
op te merken". Nadat Najaga dat gezegd had, zei
Utjuligaardjuk: "Dat ik niet zo vaak bij jou op
bezoek wil komen komt omdat jouw huis doorgaans
niet al te goed zichtbaar is". Dat had Utjuligaardjuk geantwoord. Arnatsiark had daarop tegen
Utjuligaardjuk gezegd:"Niet zichtbaar?
Als
er maar eens een jonge keren in zou wonen.1" (335)
Utjuligaardjuk had toen gezwegen.
8 maart. Vandaag zijn we thuisgebleven. Er was
stuifsneeuw.en het was koud. Ivilinnuark heeft
verteld over de ijsbeer die hij geschoten had.
Hoewel Pangninnuark hem gezegd had niet te schieten (336), had Ivilinnuark, ondanks het feit dat
hij 't goed gehoord en verstaan had, toch geschoten. Het was een uitgemergeld ijsberejong geweest
waarvan de hoektanden van gelijke grootte waren
als de andere tanden. Het ijsbeertje was 's avonds
bij hun sneeuwhut in de buurt gekomen en was aan
het eten.
444. 9 maart. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Er was
stuifsneeuw, maar niet al te erg. Het was koud.
Ivilinnuark zei dat hij een vracht ging halen.
10 maart. Vandaag was het aangenaam weer. Ivilinnuark, Ikotisluk en ik zijn vrachten gaan ophalen.
Toen Ikotisluk vanmorgen op bezoek kwam vertelde
hij dat hij vannacht het knerpend geluid van voetstappen op de bevroren sneeuw gehoord had en dat
hij zijn deur was gaan opendoen toen hij die voetstappen in de richting van zijn portaal hoorde komen. Het was Tokannerk. Hij had haar gezegd binnen
te komen. Hij zei dat het er naar uitziet dat Padlak haar niet als vrouw wil hebben (337).
11 maart. Vandaag zijn we thuisgebleven. Ik heb
ibjo onder de glijders van mijn slee aangebracht.
Kablalik heeft de glijders van zijn slee ook van
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ibjo voorzien. Het schijnt dat Abliluktok gisteren
beweerd heeft dat men zich geen zorgen kan maken
wanneer men bewusteloos is omdat het dan net is
alsof men slaapt. Kimalerk schijnt echter gezegd
te hebben: "ik, ik maak me heel dikwijls bezorgd.
Wanneer ik helemaal alleen thuis ben en 's nachts
overvallen wordt door hoestbuien en het vreselijk
benauwd krijg, dan denk ik toch dikwijls dat ik
best bewusteloos zou willen zijn ondanks het feit
445. dat die (aanvallen) mij niet helemaal uitputten.
Maar telkens wanneer die aanvallen van benauwdheid weer over zijn dan klamp ik me weer vast aan
het leven". Kimalerk zou dat gezegd hebben. Ze zei
ook nog: "Mijn zwager is veel te ongehoorzaam. Ik
heb het met hem te doen". Kringakittok is haar
zwager (338). Komalik is vandaag aangekomen.
12 maart 1961. Vandaag zondag van maart. We zijn
thuisgebleven. Kablalik heeft de ibjo van de glijders van zijn slee geschaafd. Het was niet erg
koud vandaag.
13 maart. Vandaag was het koud. Er hing een door
de koude gevormde damp. Pater Van de Velde en
Iviok zijn allebei naar de blanken gegaan. Wij
zijn thuisgebleven. Er waren er veel die naar zee
wilden afzakken om aan de ademgaten te gaan jagen,
maar omdat sommigen nog niet gereed waren, zijn
ze niet vertrokken. Ze zeiden dat ze (op het zeeijs) wilden gaan overnachten.
14 maart. Vandaag hebben we aan de ademgaten gejaagd. Er waren zeventien jagers. Ik was de enige
die een zeehond buitmaakte. Ik ben terug naar huis
446. gegaan. Ussukdjuanajuk, Ivilinnuark, Padlak en Ussuksungark zijn ook mee naar huis gegaan.
15 maart. Vandaag heb ik weer aan de ademgaten gejaagd. Er waren er vijf die een zeehond buitmaakten. Ussukdjuanajuk en Padlak kwamen pas tegen de
avond, evenals Tullimark. We stonden juist op het
punt om naar huis te gaan toen ze aankwamen. Ze
hebben niet aan de ademgaten gejaagd. Irkalugark,
Pangninnuark, Kaangunark, Krittark en ik, Awongaitsiark, hebben elk een zeehond buitgemaakt.
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16 maart. Vandaag zijn we thuisgebleven. Patingnitaitok schijnt, toen ze op bezoek kwam,
verteld te hebben dat Adgairtok dikwijls bang
is. Ze zei dat Udlaktoor daar waarschijnlijk achter zit. Ze zei dat Adgairtok niet bang meer was
nadat hij gespuwd had in de richting van degene
waarvan hij bang was.
447. 17 maart. Vandaag ben ik thuisgebleven. Buiten
hing er een door de koude gevormde damp en het
zag ernaar uit dat het niet glad was. We beginnen
verkouden te worden. Kajortok en Pangninnuark .
zijn vandaag vis gaan halen. Tarreorak is naar
zijn vossevallen gaan kijken. Hij ging te Saattok overnachten.
18 maart. Vandaag was er stuifsneeuw. De politieagent en Totalik zijn aangekomen. Ik ben bij Nannuark op bezoek geweest en hij vertelde een verhaal. Toen hij nog niet helemaal volwassen was,
stond wijlen Pisusuitok niet ver van hem vandaan
op wacht bij een ademgat. Terwijl hij zo op wacht
stond werden er, omdat hij een shamaan was, rondom Pisusuitok een groot aantal mensen zichtbaar.
En een gedeelte van het lichaam van Pisusuitok
werd helemaal wit. Het was verdorie Kakortangoark.
Die probeerde de jonge zeehond die Pisusuitok gedood had uit de handen van Pisusuitok en diens
geesten te rukken. Pisusuitok riep toen: "Kom mij
dan toch helpen.'" Nannuark was naar hem toegelopen
448. maar toen hij naderbij kwam verdwenen plotseling
al die geesten op de plaats waar zij zich bevonden
beneden de oppervlakte. Toen Pisusuitok opnieuw
de wacht bij een ademgat betrokken had duurde het
niet lang of hij hief zijn arm weer op, gereed om
met de harpoen toe te stoten. Maar toen hij toestootte, stootte hij (de harpoen) in zijn eigen
voet. Pisusuitok stootte dwars door het midden van
zijn eigen voet. Er zat een gat in tot aan de voetzool. Pisusuitok zei toen dat hij geharpoeneerd
was door zijn eigen beschermgeest. Met de kop van
de harpoen er nog in was hij aan de thuisreis begonnen. Toen hij (onder het lopen) stilhield zei
Pisusuitok: "Keer me de rug toe en probeer, terwijl je met de rug naar me toestaat, zo hard mo-
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gelijk te roepen'.' Nannuark had hem de rug toegekeerd en was beginnon te roepen: "Laat het niet
onmogelijk zijn, la.it hem eruit getrokken worden".
Pisusuitok zei toen: "Vooruit, schiet op, kijk
nu maar". En toen hij keek was de kop van de harpoen eruit. Hij had echter behoorlijk in de voet
449. van Pisusuitok vastgezeten. Aldus het verhaal van
Nannuark.
19 maart 1961. Vandaag zondag van maart. De politieagent is gebleven. Er was stuifsneeuw vandaag,
maar niet al te veel. Pangninnuark en Kajortok
zijn thuisgekomen. Ze vertelden dat ze te Tasserdjuark in een grote tent overnacht hadden.
20 maart. Vandaag ben ik te Tasserdjuark een vracht
gaan ophalen. Pater Lessard is met een sneeuwvoertuig aangekomen. De politieagent is gebleven.
21 maart. Vandaag ben ik thuisgebleven. Pater Lessard is ook gebleven. De politieagent is naar de
blanken gegaan. Er was stuifsneeuw vandaag.
22 maart. Vandaag ben ik vis gaan halen. Te Isortok heb ik Pauguatsiark en Pujatark ontmoet. Ze
gingen eveneens vis halen, te Kitingujaark.
23 maart. Vandaag zijn pater Lessard en ik samen
naar de blanken gegaan. Er was stuifsneeuw, maar
niet al te veel. In de loop van de avond zijn we
er aangekomen.
450. 24 maart. Vandaag ben ik via Tasserdjuark naar
huis gegaan. Ik heb een vracht meegenomen. Ik
heb ook een poolvos gevangen. Het schijnt dat
Ussukdjuanajuk zijn vrouw, Arnasleark, naar binnen heeft gesleurd. Het schijnt dat Arnasleark
tegenstribbelde, maar dat Ussukdjuanajuk haar
meesleurde.
25 maart. Vandaag zaterdag. Pangninnuark, Kringakittok, Pauguatsiark en Ukuaraardjuk hebben aan
de ademgaten gejaagd. Ze hebben geen zeehonden
buitgemaakt. Ze vertelden dat ze niet al te goed
gejaagd hadden.
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26 maart. Vandaag zondag van maart. Toen we, na
het bijwonen van de H. Mis naar huis gingen,
sleurde Ussukdjuanajuk zijn vrouw, die tegenstribbelde en zich schrap zette, mee naar binnen.
27 maart. Vandaag zijn Tugaluark, Ikotisluk en ik
vertrokken, via Kangersluk. Ter hoogte van Asungasungark hebben we overnacht. Het was mooi weer
vandaag. Het was niet koud.
451. 28 maart. Vandaag zijn we verder getrokken. We
zijn uiteen gegaan, Ik heb te Ukiiwait overnacht.
Ik heb daar een bergplaats van zeehondeolie en
zeehondevlees opengebroken. Twee zeehonden van het
vorige seizoen waren opgevreten. Wat jammer dat ze
opgevreten waren.
29 maart. Vandaag ben ik terug naar huis gereisd.
Te Nuvuksllit heb ik de plaats waar Iviok overnacht had, gevonden. Die was uiterst klein en veel
te laag. Ik heb zijn sporen gevolgd en nog een
sneeuwhut gevonden. Ik ben er voorbij gereisd.
Verderop heb ik toch nog moeten overnachten omdat
ik zo tergend langzaam vooruit kwam.
30 maart. Vandaag ben ik thuisgekomen. Rondom het
middaguur ben ik thuisgekomen. Het was mooi weer
vandaag.
31 maart. Vandaag vastendag. Ik ben vandaag thuis452. gebleven. Ik heb een half achterwerk van een ijsbeer in stukken gehakt voor onze paasmaaltijd.
(Het achterwerk was) afkomstig van een ijsbeer die
Ikotisluk gedood had, van een grote volwassen mannetjesbeer.
1 april. Volle maan van april. Vandaag ben ik maar
thuisgebleven. Miluguktok, Kajordjuk en Kusugak
zijn aangekomen. Niakrorluk vertelde dat haar arm,
terwijl ze sliep, zwaar geworden was en dat ze
hem, handelend op de manier van hen die krilajok
bedrijven, ondervraagd had. "Ga je het me nu vertellen?" (had ze gevraagd). Toen ze dat gevraagd
had was Niakrorluk's arm weer licht geworden (339).
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2 april 1961. Paaszondag. Kablalik en ik hebben
het paasmaal gekookt. Niakrorluk heeft aan haar
sneeuwportaal gewerkt. Ze heeft er een stuk bijgebouwd. Ik heb thee rondgedeeld. Het houten
huisje van Ussukdjuanajuk was heel warm. Het was
overdekt met roetaanslag en overal lag afval.
Ussukdjuanajuk scheen erg in zijn schik te zijn
omdat het warm was.
453. 3 april. Vandaag zijn we thuisgebleven. 's Avonds
hebben we met de trom gedanst. Toen Ukuaraardjuk
naar buiten ging, ging Udlaktoor, na eerst nog in
het koor van vrouwen meegezongen te hebben, naar
huis. Het schijnt dat Ukuaraardjuk helemaal niet
in zijn schik was dat ze naar huis kwam. Udlaktoor
heeft dat verteld. Toen Ikotisluk danste hebben
pater Van de Velde en ik hartelijk om hem moeten
lachen want hij deed alsof hij iets scheen te zoeken aan de onderkant van de trom.
4 april. Vandaag zijn de dokters aangekomen. Ik
ben met het vliegtuig meegevlogen. Vandaag ben
ik voor het eerst met het vliegtuig meegevlogen.
We hebben Utjunajuk, haar dochter Awingaark, Uilik,
Nunguksait, Komalik, Tikerk en haar aangenomen
kindje en Tungilik en haar dochter en kleinkind
naar Kugaardjuk gebracht. Tikerk moest te Kugaardjuk achterblijven omdat haar aangenomen kindje
een aantal inentingen moest krijgen. Het schijnt
454. dat Aupilaardjuk en Kajordjuk geweigerd hebben
een röntgenfoto van zich te laten maken.
5 april. Vandaag zijn pater Mary en ik naar de
blanken gegaan. Pater Mary ging vertrekken. We
zijn er blijven slapen.
6 april. Vandaag heb ik wat materiaal vooruit gebracht en ik ben terug naar huis gegaan. Ik was
verrast te horen dat pater Goussaert en twee broeders bij de blanken aangekomen waren. Ik hoorde
dat pas toen ik thuiskwam. Men had het via de radio vernomen.
7 april. Ikotisluk en ik zijn hen vandaag gaan
halen. Toen we daar aankwamen zeiden ze dat ze erg

304

blij waren. Ze zeiden dat de blanken in een slechte stemming waren. Het schijnt dat Utjunajuk wil,
dat het kind waarvan Arnannuark in verwachting is,
de naam Kakortangoark krijgt. Arnannuark heeft gezegd dat dat de reden is waarom (de foetus) haar
regelmatig last bezorgt. Ze heeft gezegd dat Niakrorluk beweerd heeft dat dat ongetwijfeld de oorzaak is; daar is geen twijfel aan mogelijk. Niakrorluk heeft ook gezegd: "Utjunajuk boezemt mij
tegenwoordig overigens geen angst in. Noem het maar
niet Kakortangoark'.'.
455. 8 april. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. De anderen zijn aan de ademgaten gaan jagen. Ikualaark
vertelde dat ze eergisteren bij Tullimark op bezoek geweest was. Die had een zeehond buitgemaakt.
Anaidjak had toen tegen haar gezegd: "Vrouwen zijn
nu eenmaal zo geschapen dat ze aan flinke bloedingen onderhevig zijn. Zorg er daarom voor dat je
verdraaid nog aan toe niet over die daar (de zeehond) heenstapt.'"(341) .Anaidjak had dat gezegd en
ze had er aan toegevoegd: "We hebben nu een overvloed aan olie voor de lamp".
9 april. Vandaag zondag van april, 's Morgens was
het mooi weer maar in de loop van de avond begon
de sneeuw te stuiven. Het was niet koud. De sneeuw
begon ook naar beneden te dwarrelen.
10 april. Vandaag was er stuifsneeuw. Het was niet
koud. De twee broeders en pater Goussaert hebben
hard gewerkt. Vandaag hebben alle buren, zonder één
enkele uitzondering, een stuk vlees gekregen omdat
Kukuwak eergisteren een jonge zeehond gedood had
(341). Mangak en Nanuark schijnen gevraagd te hebben: "Moeten de beenderen allemaal teruggebracht
worden? (342)".
C A H I E R
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456. 11 april. Vandaag was er stuifsneeuw. Ik ben thuisgebleven. Ik ben bij Nannuark op bezoek geweest.
Hij vertelde dat toen wijlen Innangajok zijn kamp
op een keer aan het verplaatsen was en in de buurt
van sneeuwhutten er een Inuk op hem toegelopen kwaiji.
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Die had een heel klein achterwerk. Tot zijn grote
verbazing was het Kanajok, de geest. En Nimereardjuark, de eigen beschermgeest van wijlen Innangajok was er ook bij. Toen Nimereardjuark achter
hem aan begon te rennen sloeg Kanajok plotsklaps
op de vlucht. Zijn benen lieten niets anders dan
457. een wolk na. Kanajok was de beschermgeest van
wijlen Atkrartok en Nimereardjuark was de beschermgeest van wijlen Innangajok. Het verhaal gaat dat
Nimereardjuark Kanajok niet ingehaald had.
12 april 1961. Vandaag ben ik een lading hout gaan
halen. Het was niet glad. Pauguatsiark en Pangninnuark zijn vis gaan halen.
13 april. Vandaag was er stuifsneeuw. Het schijnt
dat degenen die aan de ademgaten gingen jagen verdwaald zijn vanwege de stuifsneeuw. Enige dagen
geleden, toen Kajortok en z'n gezin aankwamen, begon de dochter van Kajortok en Unalerk hard te huilen en te krijsen en ze staarde Arnatsiark maar
aan. En omdat ze heel, heel lang zo huilde en krijste gaf Kajortok opdracht een stuk zeep te gaan halen
en binnen te brengen. Toen men het stuk zeep aan
Arnatsiark gegeven had was het kindje opgehouden
met huilen. (Kajortok) zei dat dat heel waarschijnlijk kwam door het feit dat ze naamgenoten zijn;
(beiden heten ze) Arnatsiark (343).
14 april. Vandaag ben ik vis gaan halen. In de nabijheid van de rivier van Adliaroserk heb ik Pang458. ninnuark en Kukuwak ontmoet. Ze waren op weg naar
huis. Ik ben te Kugaardjuk aangekomen toen de zon
al heel laag aan de hemel stond. Het was niet koud.
Vandaag heb ik 's nachts gereisd, 's Nachts is het
glad. Ik ben via de Kuurg naar huis gereisd.
15 april. Nieuwe maan. Vandaag ben ik thuisgekomen.
Ik heb onderweg niet geslapen. Vandaag leek het
warm te zijn. De ibjo van mijn slee begon te ontdooien.
16 april. Vandaag zondag van april. Het was warm
vandaag. Ik ben bij Ussukdjuanajuk op bezoek geweest. Hij was bezig ibjo onder de glijders van
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zijn slee aan te brengen. Zijn huis was helemaal
besmeurd met roet en de vloer was smerig.
17 april. Vandaag maandag. Ik ben samen met Ikualaark naar Tasserdjuark gegaan. Ik ben te Tasserdjuark sloopwerkzaamheden gaan verrichten. Te Tasserdjuark kwamen we bij Tugaluark aan. Die vertelde dat hij verfpotten kwam halen.
459. 18 april. Vandaag ben ik er gebleven. Ik heb weer
gesloopt. Het was mooi weer. De blanken waren bezig de landingsbaan gelijk te maken. Ik was ('savonds) erg moe omdat ik de gehele dag doorgewerkt
had. Ikualaark had niet veel geholpen.
19 april. Vandaag hebben we wat materiaal vooruit
gebracht naar Adliaroserk. Het was glad. Toen we
terugkeerden was er een auto te zien en toen we
weer met slopen bezig waren kwam hij er weer aan.
(De inzittenden) begonnen allebei ook te slopen.
De baas ook. Er waren twee blanken en een van hen
was de baas.
20 april. Vandaag zijn Ikualaark en ik naar huis
gegaan. Men vertelde dat Tokannerk, de schoondochter van Mangak, afgelopen herfst op een nacht wakker geworden was omdat zij zijn handen aan haar
knieën voelde. Mangak had gezegd: "ík brand van
verlangen, kun je ermee instemmen?"(344). Het
schijnt dat Tokannerk was gaan huilen. (Het vervolg) weet ik niet.
460. 21 april. Vandaag ben ik te Okpik klein, houten
bouwmateriaal gaan halen. Pisusuittok is vandaag
aangekomen om inkopen te doen. Hij vertelde dat
Arnannuark bevallen was van een zoon, een klein
lief ventje. Hij wordt Sivlitok genoemd. Deze winter schijnt Mangak tegen zijn schoondochter Tokannerk gezegd te hebben: "Als je ermee instemt dan
zal ik je altijd vast en zeker voedsel, thee en
tabak geven, (zoveel als je maar wilt)"(345).
22 april. Vandaag ben ik samen met pater Van de
Velde de baai overgestoken. Er lag veel losse
sneeuw. De slee had steeds de neiging om vast te
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lopen omdat de losse sneeuw zich tussen de glijders
ophoopte. We zijn bij Pisusuittok en zijn gezin
aangekomen. Zij waren aan het eten. Wij hebben niet
meegegeten. Zij zagen er helemaal niet tevreden uit
en er kwam niemand naar buiten (346). In de morgen,
terwijl iedereen nog sliep, zijn we thuisgekomen.
461. 23 april 1961. Vandaag zondag van april. De honden
hebben hun buik volgelikt. Sommigen hadden hun
snuit helemaal (in de pot) gestoken en hadden geprobeerd iets van de bodem te happen. De Inuit doen
precies hetzelfde.wanneer ze gekookt vlees eten.
Dan proberen ze ook een stuk vlees van de bodem
van de pot te bemachtigen. Telkens wanneer we met
Kerstmis gekookt vlees eten dan graaien ze er ook
zo naar.
24 april. Vandaag zijn Padlak, Iviok en ik bouwmaterialen gaan halen. Vlakbij het kamp van de blanken hebben we het opgeladen. Het schijnt dat Niakrorluk en Kajortok eergisteren in een luidruchtig
gesprek gewikkeld waren en dat ze heel dikwijls
hardop moesten lachen. Ze hadden ook een beetje
met elkaar zitten bekvechten. Niakrorluk had alleen
maar een dunne bloes aan en de knopen daarvan waren
bijna allemaal los. Nog slechts één knoop van de
bloes van Niakrorluk zat in het knoopsgat.
462. 25 april. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het schijnt
dat Niakrorluk verteld heeft dat een van haar armen terwijl ze sliep zwaar werd. Ze had hem bij de
mouw vastgepakt en had hem, handelend op de manier
van hen die krilajok bedrijven, ondervraagd: "Ben
jij een geest?" En nadat ze gevraagd had of hij
een wraakgeest was, was (haar arm) naar boven gekomen en weer licht geworden (347). Niakrorluk
schijnt dat verteld te hebben.
26 april. Vandaag ben ik opnieuw thuisgebleven.
Ukuaraardjuk is thuisgekomen. Kaggotark was bij
hem. Hij vertelde dat hij met de geweerval een
zeehond buitgemaakt had. Udlaktoor schijnt gezegd
te hebben dat zij, hoewel zij Ukuaraardjuk verdenkt , toch een groot ontzag voor hem heeft, want
ondanks het feit dat de zeehond slechts vastzat
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met ζ'η bovenlip, en er geen enkel been geraakt
was, was hij niet ontkomen. Ze zei dat hij haar
een groot ontzag inboezemt (348). Ze heeft ook
verteld dat de vroegere Inuit, wanneer zij vlug
over hun jachtbuit bliezen, gewoonlijk niet in
staat waren bij de volgende jacht buit binnen te
brengen.
463. 27 april« Vandaag ben ik, reizend via Tasserdjuark
en Kunguaardjuk, naar het binnenland vertrokken
om daar en bergplaats leeg te halen. Te Kunguaar
djuk heb ik de nacht doorgebracht. Vandaag was het
's avonds koud weer.
28 april. Vandaag ben ik weer verder getrokken.
Er lag veel losse sneeuw. Ter hoogte van Pingotaardjuit heb ik overnacht.
29 april.Vandaag ben ik weer verder gereisd. Veel
losse sneeuw. Ik ben Pangninnuark, Kringakittok,
Kaangunark en Savik tegengekomen. Ze vertelden dat
er te Atokwait geen karoboes waren. Ze zeiden dat
er geen sporen waren. Ze vertelden dat ze lange
tijd vruchteloos met de veldkijker hadden rondgespeurd. Ik zei tegen Kringakittok: "Ga met mij
mee. Met al die losse sneeuw is de weg zo lang
wanneer men alleen is. In de omgeving van Isortok
464. en Kakikwaktorvik zal ik vast en zeker kariboes
vinden". Savik zei tegen hem: "je kunt dan kari
boes schieten". Maar Kringakittok wilde niet. Ver
volgens vroeg ik aan Kaangunark: "Ga jij met me
mee?" Toen ik dat vroeg zei hij: "ik heb er niets
op tegen om met jou mee te gaan, want als ik thuis
ben dan voer ik toch niets uit". Savik zei tegen
hem: "Doe ζ als je wilt". Kaangunark ging toen
naar zijn slee, maar kwam daarna weer terug en zei:
"Mijn gedachten veranderen nogal snel. Ik ga toch
maar samen met hen naar huis". "Zoals je wilt",
zei ik hem. Ik heb te Ningerslerk overnacht. Er
lag veel osse sneeuw.
30 april. Vandaag zondag. April is ten einde. Ik
ben tot een stukje stroomafwaarts van Krairnaardjuit gereisd, tot aan mijn bergplaats. Die was
helemaal ingesneeuwd en ik wist niet precies meer
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waar die was. Maar ik heb die toch gevonden, met
de schacht van mijn harpoen.
465. 1 mei 1961. Vandaag 1 mei. In de avond ben ik vertrokken. Ik ben via Ningerslerk en Kuurg gereisd.
Er lag veel losse sneeuw. Het was koud.
2 mei. Bij het aanbreken van de dag ben ik een eind
stroomafwaarts van Isortok ergens op de Kuurg op
drie kariboes gestoten. Ze hoorden me. Ik heb geen
kariboes geschoten, 's Avonds heb ik te Sidjartalik mijn kamp opgeslagen. Er lag heel veel losse
sneeuw die het voortgaan sterk bemoeilijkte.
3 mei. Vandaag heb ik te Igluvigartorvik een kariboe geschoten; er waren daar sporen van kariboes.
Ik heb de gehele nacht doorgereisd.
4 mei. Vandaag heb ik te Kunguaardjuk geslapen. Er
viel sneeuw en er lag heel veel losse sneeuw. Van
de poten en klauwen van verschillende honden waren
de haren helemaal afgesleten. Ik heb ze vissen
gevoerd. Sommigen kregen er dikke buiken van en
begonnen van de pijn dit geluid te maken: "a a a a".
466. 5 mei. Vandaag ben ik tegen het vallen van de avond
op weg naar huis gegaan. Te Areark heb ik de vissen achtergelaten omdat er veel te veel losse sneeuw
lag. De gehele nacht heb ik doorgereisd en de honden waren erg moe.
6 mei. Vandaag ben ik om elf uur thuisgekomen.
Ik had verschrikkelijk veel slaap. Het was erg
vermoeiend, temeer daar ik verkouden ben.
7 mei. Vandaag zondag 7 mei. Ik voel me al meer
en meer vermoeid.
8 mei. Irkalugark, Kukuwak, Ukuaraardjuk en Krittark zijn vanmorgen thuisgekomen. Ze waren op kariboejacht geweest. Ze hadden kariboes geschoten.
Ukuaraardjuk twee, Irkalugark drie en Krittark ook
drie, zo vertelden ze. Tugaluark had naar hun zeggen vier kariboes geschoten en Ussuksungark drie.
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467. 9 mei. Vandaag ben ik in bed gebleven want mijn
borst deed aan een kant pijn. Mijn halsbeen deed
pijn. Het leek net alsof het zou barsten. Men zegt
dat Ikotisluk tien kariboes geschoten heeft en
Atoratark één. Arnasluk heeft één kariboe geschoten en Tarreorak elf.
10 mei. Vandaag heb ik mijn laarzen aangetrokken.
Ik was nog verkouden. Het sfchijnt dat Krittark tegen Ikualaark gezegd heeft: "Pater Goussaert wil
dat jouw vader komt meewerken. Laat hem komen meewerken". Hij wist echter dat ik in bed lag en dat
ik onmogelijk kon komen meewerken. Krittark drijft
waarschijnlijk de spot met mij.
11 mei. Vandaag Hemelvaartsdag. We hebben de H.
Mis bijgewoond. Pater Goussaert heeft de H. Mis
opgedragen. Ik ben nog wel verkouden maar het begint toch al wat beter met me te gaan.
12 mei. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Mijn
verkoudheid is nog niet helemaal over. Ukuaraardjuk en Tullorealik zijn aan de ademgaten gaan
jagen maar ze hebben geen zeehonden buitgemaakt.
468. 13 mei. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Ik heb
een muizeval gemaakt omdat er regelmatig een muis
in het portaal komt eten. De eerste keer dat ik
er een gemaakt had was die te zwak want het lokaas
was eruit gehaald. Hoewel zij dichtgeklapt was,
zat er geen muis in. Degene die ik nu gemaakt heb
is veel sterker, 's Nachts, rond middernacht, heeft
zij verdorie al een muis gevangen. De muis zat er
in vastgeklemd.
14 mei. Nieuwe maan. Vandaag zondag. De mei-maan
is teneinde. Gedurende de nacht is er een vliegtuig aangekomen. De kinderen zijn thuisgekomen.
(van school). Het was een tweemotorig vliegtuig.
Het was Charly en pater Cochard was er ook bij.
15 mei. Vandaag ben ik naar Areark teruggekeerd
om mijn achtergelaten vracht op te halen. En te
Isortok heb ik nog een kano opgeladen. Ik begon
weer moe te worden.
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16 mei 1961. Vandaag ben ik in de morgen thuisgekomen. Het was vermoeiend omdat ik nog verkouden
was. Ik begin weer meer en meer verkouden te worden.
469.

17 mei. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik heb niets
gedaan. Jammer, maar niets aan te doen. Het was
te vermoeiend (om iets te doen). Tullorealik en
zijn gezin beginnen zonder voedsel te raken. Hij
vertelde dat hun voorraad vis helemaal op is. Ik
heb al een tijdje geen aantekeningen meer gemaakt.
18 mei. Vandaag ben ik opnieuw thuisgebleven. Kablalik heeft zijn kamp verplaatst naar een plek
even vóór Sadrok. Zijn tent is van hieruit te zien;
het is niet erg ver.
19 mei. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Omdat
ik al een hele tijd geen aantekeningen meer gemaakt heb begin ik te vergeten. Tarreorak heeft
verteld dat hij vijf zeehonden gedood heeft. Tullimark, die met hem meegegaan was, heeft geen zeehonden gedood, zo vertelde hij.
20 mei. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Ik heb
niets uitgevoerd; ik heb niet gewerkt. Het begint
al wat beter met me te gaan maar ik ben toch nog
verkouden.

21 mei. Vandaag Pinksteren. Zondag. We hebben de
H. Mis bijgewoond in de kapel van de nieuwe missiepost die men aan het bouwen is. Ikotisluk,
470. zijn vrouw, Iviok, Tugaluark en Arnasluk zijn vanmorgen thuisgekomen. Ikotisluk vertelde dat hij
drie kariboes geschoten had. Al de anderen hadden
geen kariboes geschoten.
22 mei. Vandaag is pater Van de Velde samen met
Padlak naar de blanken gegaan. Het sneeuwde verschillende keren. Savik heeft vandaag stalen strips
onder de glijders van zijn slee aangebracht. Hij
vertelde dat hij naar Itigo gaat verhuizen. Komende zomer komt hij terug. Een Inuk die te Itigo
verblijft heeft hem gevraagd de komende zomer samen met hem zeehonden te jagen; hij heeft gezegd
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dat ze samen van zijn buitenboordmotor gebruik
kunnen maken en dat hij kogels zal krijgen, een
volle doos .22 kogels.
23 mei. Savik heeft vandaag zijn kamp opgebroken
en is vertrokken. Irkalugark is (ook) naar Itigo
vertrokken, samen met Kukuwak, zijn aangenomen
zoon.
24 mei. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Nia471. krorluk schijnt een tijdje geleden verteld te hebben dat ze nachtmerries gehad had. Toen ze een
nachtmerrie had, had ze achter in de sneeuwhut
onder haar deken iets gevoeld. En toen ze het niet
meer gewaar werd had Niakrorluk verdorie het gevoel gekregen alsof ze helemaal licht werd.
25 mei. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Het
schiet me nu eerst te binnen dat enige dagen geleden de binnenbekleding van tentdoek van het
houten huisje van Udlaktoor en haar gezin vlam
gevat had. Udlaktoor vertelde dat ze er met een
schop sneeuw tegenaan geschept had. Elke keer
dat ze het (vuur) met sneeuw probeerde te bedekken maakte het een sissend en knetterend geluid
en lichtten de vlammen op. Ukuaraardjuk, zo vertelde ze, had er met de sneeuwklopper tegenaan
geslagen om zo (het vuur) te doven. Udlaktoor had
gegild: "Water". "Hier, hier heb je water", (had
hij geantwoord). Het water stond binnen, vlak bij
de hand, maar dat was ze vergeten. Udlaktoor had
heel hard gegild omdat haar tent dichtbij buiten
stond opgeslagen (349).
472. 26 mei. Vandaag zijn pater Goussaert en de broeders Atoni Manernalu en Jerome 's avonds naar de
blanken gegaan. Pater Goussaert ging terug naar
Orsortoor, naar Kajualu. Kajualu schijnt ziek te
zijn. Het schijnt dat het daarginds in de bergen
bij de blanken heel zwaar stormde. De gehele nacht
door.
27 mei. Vandaag zaterdag. Ivilinnuark, Kaangunark
en Iviok zijn te Tasserdjuark een vracht gaan ophalen. Het schijnt dat er te Tallordjuark een epi313

demie uitgebroken is en dat men er honger lijdt.
Keasinnark en ζ'η gezin schijnen honger te lijden.
Ze hebben griep en tengevolge van de honger heb
ben ze hun honden verloren. Krimitsiark en z'n
gezin schijnen door voedselgebrek (ook) een aan
tal honden verloren te hebben.
28 mei 1961. Vandaag zondag van mei. We zijn
thuisgebleven.
29 mei. Vandaag ben ik, reizend via de blanken en
473. Tasserdjuark, te Adliaroserk een lading hout gaan
halen. Pater Goussaert was nog niet vertrokken.
Hij vertelde dat de blanken ontevreden zijn en dat
de baas slecht geluimd is. Atoni, broeder Jerome
en ik zijn 's nachts naar de blanken gegaan. We
hebben twee stapelrekken mee teruggebracht. In de
loop van de morgen zijn we thuisgekomen. Ik was
niet al te moe. Pater Van de Velde had mij overi
gens aangeraden om niet te gaan opdat ik niet te
veel vermoeid zou raken.
30 mei. Vandaag ben ik thuisgebleven. Morgen gaan
Irkalugark, Pangninnuark, Ikotisluk en ik waar
schijnlijk vertrekken. Ikzelf heb nog geen stalen
strips onder de glijders van mijn slee aangebracht.
31 mei. Vandaag ging ik bij Irkalugark om inlich
tingen vragen. Hij zei dat hij nog niet klaar was
met het reinigen van de vossepelzen. Hij zei dat
ze morgen pas zouden vertrekken. Ik ben begonnen
met het aanbrengen van de stalen strips onder de
glijders van mijn slee. In het begin van de avond
474. kwam Irkalugark langs en vroeg: "Kom je ermee
klaar?" Ik gaf hem een bevestigend antwoord. Hij
zei toen dat hij al een stukje vooruit ging, niet
ver overigens. Later op de avond zijn Ikotisluk
en ik vertrokken. We hebben (de anderen) ingehaald
op het ogenblik dat ze op het punt stonden om te
gaan slapen. Ikzelf heb bovenop de slee geslapen,
zomaar onder een deken, omdat ik al moe was. Iko
tisluk is verder gereisd en heeft te Pikiuliaardjuk zijn tent opgeslagen.
1 juni. Juni. Toen we deze morgen wakker werden
heb ik geen thee gedronken. Omdat ik geen tent
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had (opgezet) ging ik naar hen toe. Het duurde
een hele tijd voordat ze thee gingen zetten. Omdat het sneeuwde hebben we een hele tijd gewacht
eer we begonnen met het treffen van de voorbereidingen voor de verdere reis. Toen het opklaarde
begonnen we ons gereed te maken. Te Akkudlerk
hebben we een baardrob uit een bergplaats gehaald.
Toen we eenmaal op weg waren begon mijn hond Oake
in de omgeving van Toongartoor zich meer en meer
te laten trekken. Ik heb hem achtergelaten en hij
475. begon ons te volgen. In de omgeving van Kiwakitark
hebben we tegen het aanbreken van de dag ons kamp
opgeslagen.
2 juni. Vandaag zijn we vlakbij Sadlortalik ingehaald door Ikotisluk, Krilunerk en Kablalik. Kablalik kon niet lopen; hij had pijnlijke voeten.
Pangninnuark heeft een zeehond niet goed raakgeschoten en Irkalugark heeft een zeehond ook alleen maar verwond. We hebben de gehele nacht doorgereisd.
3 juni. Deze morgen zijn we bij Krimitsiark, Keasinnark, Padlak en Ameralik en hun gezinnen aangekomen. Ze hadden hun kamp op het zeeijs tussen Nutjuktok en Islokreudluark. Ze hadden hun honden
verloren. Toch waren ze aan de ademgaten gaan jagen. Omdat er veel oud ijs lag zijn we blijven
overnachten. We hebben heel veel thee gedronken.
4 juni. Vandaag zondag van juni. We zijn (in het
kamp) gebleven. Keasinnark ging zeehonden jagen.
Padlak heeft zijn kamp verplaatst. Men vertelde
476. dat Padlak afgelopen winter erg ziek geweest was
en dat hij verschillende keren in een toestand
verkeerd had de moed helemaal op te geven. Dat
is de reden, zo zei men, dat het nu nog steeds
niet helemaal goed met hem gaat.
5 juni. Vandaag zijn we naar Tallordjuark gegaan.
's Nachts regende en sneeuwde het. Ikotisluk en
de zijnen hebben inkopen gedaan. Kablalik niet,
want die kon niet lopen omdat allebei z'n voeten
pijn deden. Kablalik heeft een kano gekocht (350).

315

6 juni 1961. Vandaag hebben we bij de onderwijzeres gegeten. Er waren daar veel Inuit. We hebben
onze honger niet gestild. Ze hebben buiten gekookt.
In de winkel hebben we wat inkopen gedaan, 's Avonds zijn we weer vertrokken. Aan het uiteinde
van Tasserdjuark zijn we bij Pitjorluk aangekomen.
Hij wacht te Nadlork op een slee die hem moet meenemen naar Iktuartorvik. We kwamen bij hem aan terwijl hij sliep. Hij vertelde dat hij geen slee
477. heeft. Hij had vier honden bij zich. Hij zei dat
hij nog meer honden heeft maar dat hij die achtergelaten had omdat hij geen treklijnen meer had.
Hij had ook geen tent, maar wel tentdoek om een
tent te maken.
7 juni. Vandaag hebben we te Tikerardjuark ons kamp
opgeslagen. Irkalugark heeft een zeehond geschoten.
Het schiet met te binnen dat Kajortok vertelde dat
hij ernstig ziek geweest was en dat hij verschillende keren het bewustzijn verloren had. Hij zei
dat men hem aangeraden had met het vliegtuig
(naar het ziekenhuis) te vertrekken. Hij had echter geweigerd te vertrekken want hij zou een bezwaard gemoed hebben wanneer hij zijn verwanten
zou achterlaten en vertrekken in de wetenschap dat
hij niet zou herstellen. Hij zei dat hij een onbezwaard gemoed zou hebben indien hij in hun tegenwoordigheid mocht sterven. Hij zei dat hij daarom
niet wilde vertrekken.
8 juni. Vandaag zijn we bij Padlak aangekomen.
Pangninnuark en ik zaten samen op één slee. Toen
we bij zijn slee aankwamen konden we elk met on478. ze eigen slee verder reizen. We zijn weer bij
Krimitsiark en ζ'η gezin aangekomen. Krimitsiark
had zeehonden buitgemaakt. Irkalugark heeft een
zeehond van Ameraiik gekregen. We hebben ons kamp
opgeslagen te Kangerslukdjuark. Het was erg winde
rig weer.
9 juni. Vandaag zijn we weer verder getrokken. We
hebben Tarreorak en Kajortok ontmoet; ze waren op
weg naar Tallordjuark. Ze vertelden dat ze geen
zeehonden buitgemaakt hadden. Hij zei dat hij er
alleen maar verwond had. Kajortok had geen geweer
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bij zich. Kajortok wilde echter van ganser harte
dat Tarreorak een zeehond zou schieten.
10 juni. Vandaag zijn we thuisgekomen. We zijn
's nachts thuisgekomen. Men vertelde dat pater
Lessard hier is. Toen we vanuit de omgeving van
Autark te Nuvuksliit aankwamen verwondde ik een
zeehond. En toen we langs Akkudlerk kwamen heb ik
een zeehond, die ik daar achtergelaten had, opgeladen.
C A H I E R
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479. 11 juni. Vandaag zondag. Ik was te Kugaardjuk.
De gebeurtenissen van deze dag weet ik niet meer.
12 juni. Vandaag maandag. De gebeurtenissen van
deze dag weet ik niet meer.
13 juni. Nieuwe maan. Krittark en Ikotisluk hebben hard gewerkt aan hun houten huis. Ikotisluk
haastte zich zichtbaar. Krittark was langzamer
hoewel hij zich toch ook wilde haasten.
14 juni. Vandaag was het (net als de voorgaande
dagen) nog steeds goed weer.
15 juni. De gebeurtenissen van deze dag ben ik
vergeten omdat ik de laatste tijd geen aantekeningen gemaakt heb.
480. 16 juni. Vandaag zijn Pisusuittok en Miluguktok
aangekomen. Ze kwamen inkopen doen en hun boot
ophalen die te Isortok ligt.
17 juni. Vandaag zaterdag. Krittark heeft heel
hard gewerkt. Hij scheen zich buitengewoon hard
in te zetten want hij heeft tot diep in de nacht
gewerkt.
18 juni. Vandaag zondag van juni. Ik was te Kugaardjuk. Pangnirinuark, Irkalugark, Kukuwak,
Kringakittok en Papik zijn aangekomen. Ze hebben hun kamp te Kotaidrordjuark. Ze kwamen om de
H. Mis bij te wonen.
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19 juni 1961. Vandaag maandag. Toen het al avond
was ging ik bij Nannuark op bezoek. Hij vertelde
het volgende: "ik heb er niet het flauwste benul
van hoe lang ik nog te leven heb. Wanneer er geen
twijfel meer zal bestaan over mijn naderende dood,
dan kan het best gebeuren dat ik geen al te beste
gedachten zal hebben. Diegenen die goed leven,
481. wel, ik zeg het rechtuit, ik benijd die mensen.
Kijk, ik ben iemand die maar heel weinig bidt,
maar het morgengebed probeer ik toch mee te bidden. En die daarginds boven, degene die ze de
Schepper noemen, ik denk dikwijls aan hem, zelfs
al is het maar van tijd tot tijd. Kijk, ik kan
dat nu nog wel allemaal doen en zeggen, omdat ik
nu nog volop rustig ademhaal (gezond ben)". Aldus de woorden van Nannuark.
20 juni. Vandaag hebben Ikotisluk, Ivilinnuark en
ik ons kamp opgebroken en zijn vertrokken naar
Pudlagaardjuk, waar ik me van de anderen afgescheiden heb en een kamp voor de nacht heb opgeslagen.
21 juni. Vandaag ben ik verder verhuisd naar Manituaardjuk. Ik heb daar mijn kamp opgeslagen.
Hoewel ik verschillende keren geschoten heb, heb
ik geen zeehond gedood. Niets aan te doen.
22 juni. Vandaag heb ik te Korvigdjuark een jonge
baardrob geschoten. En 's morgens heb ik een jonge zeehond geschoten die naar boven kwam om adem
te halen. Hij zat in een waterpoel die door de
vloed tussen de rotsen op de kust was gevormd.
482. 23 juni. Vandaag waren we te Korvigdjuark. Ik heb
een zeehond geschoten. Ik heb ook een volwassen
zeehondemannetje verwond. De zeehond heb ik geschoten te Adgorsliarutat.
24 juni. Vandaag ben ik verder verhuisd naar Kangerarviaardjuk. Tussen Korvigdjuark en Maniitordjuark waren Mangak, Padlak, Kusugak, Maniktok,
Aupilaardjuk, Aliksalik, Ivilinnuark, Tislumaluk,
Ikotisluk, Atorattark, Kaangunark, Ussukdjuanajuk
en Arnasleark aan de ademgaten aan het jagen.
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25 juni. Vandaag zondag van juni. Onze buren zijn
lang blijven slapen. Tegen het vallen van de avond
zijn ze pas wakker geworden. Ussukdjuanajuk wilde
meteen weer aan de ademgaten gaan jagen. Ze wilden overigens allemaal aan de ademgaten gaan jagen, Ussukdjuanajuk, Ikotisluk en Ivllinnuark,
samen met hun vrouwen. Alleen wij hebben de rozenkrans gebeden. Daarna zijn we op jacht gegaan.
We hebben aan de ademgaten gejaagd op een plaats
483. waar er veel zeehonden waren. Ussukdjuanajuk maakte één zeehond buit, Tugaluark vier, Kaangunark
drie en Aupilaardjuk vijf. Kraumajark doodde er
één, Ivilinnuark twee en Pitjorluk één. Tokannerk
maakte vier zeehonden buit, Issumatark ook vier,
Atorattark één, Ikotisluk zeven en ik, Awongaitsiark, maakte er ook zeven buit. Mangak doodde
vijf zeehonden. Van Padlak weet ik het niet, dat
heb ik niet gehoord. In totaal werden vijfenveertig zeehonden buitgemaakt.
26 juni. Vandaag zijn Pitjorluk, Ikualaark en ik
op jacht gegaan. Te Saattok hebben we een nachtleger in gereedheid gebracht. Ik heb vijf eenden
geschoten.
27 juni. Vandaag heb ik twee zeehonden geschoten.
Het sneeuwde vandaag en we zijn terug naar ons
kamp gegaan. Bij het aanbreken van de dag was het
koud.
484. 28 juni. Volle maan. Vandaag zijn we aan de ademgaten gaan jagen, bij de bron van Korvigdjuark(351).
Kajortok doodde twee zeehonden, Aupilaardjuk vier
en ik drie; Pitjorluk doodde er één. Bij het aanbreken van de dag kwamen we thuis. Het was koud.
29 juni. Vandaag zijn we thuisgebleven, samen
met Kajortok, Aupilaardjuk, Kusugak, Kaangunark,
Mangak en Padlak. Tudligaardjuk werkte voortdurend
hard. Unalerk scheen niet erg hard te werken. Het
ziet er naar uit dat zij lui is. Ze wil maar niet
werken.
30 juni. Vandaag zijn we tegen het vallen van de
avond vertrokken om op zeehonden te gaan jagen
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aan de ademgaten. Kusugak ging tevoet vooruit om
verderop ergens op ons te wachten. Maar tot onze
verbazing was hij nergens te zien. Hij was via een
weg die aan ons oog onttrokken was, terug naar
huis gegaan. Kusugak scheen niet graag aan de adein485. gaten te willen gaan jagen. We hebben de gehele
nacht door aan de ademgaten gejaagd· Mangak vertelde dat toen hij zijn eerste zeehond buitgemaakt
had, één van de twee voorste zwempoten er afgesneden werd en dat men de rechter zwempoot in de diepte had laten zinken (352). Kajortok vertelde ook
nog dat toen hij zijn eerste zeehond gedood had,
de duim van een zwempoot werd afgesneden en dat
men die ook in de diepte had laten zinken. Mangak
had (toen) de naam Netjarsuituaardjuk gekregen.
Hij noemt zichzelf nu nog steeds Netjarsuituaardjuk.
1 juli 1961. Juli. Tegen het vallen van de avond
zijn Mangak, Padlak, Pitjorluk, Ikualaark en ik
naar huis vertrokken. We werden overmand door de
slaap.
2 juli. Vandaag zondag van juli. Mangak en ik zijn
thuisgebleven. Aupilaardjuk zei spottend: "Wanneer
het nog een keer zondag is, dan zal ik me de gehele dag doodstil houden en bidden zoals ik dat
nog nooit gedaan heb". Ik zei hem daarop: "Zelfs
486. wanneer ik al eens meer dan naar gewoonte wil
bidden, dan bid ik toch nog niet de gehele dag
door.Het gebeurt mij ook wel eens dat ik maar
een beetje bid. Ik denk er overigens niet aan
om mijn bidgewoonte te veranderen". Kusugak
antwoordde dat ze te Aivilik (op zondag) gewoonlijk ook aan de ademgaten gaan jagen. Ik heb hem
toen gezegd dat zij ook niet zijn zoals wij. Hij
zweeg toen.
3 juli. Vandaag zijn Ikotisluk, Ivilinnuark, Mangak en ik verhuisd. Ik heb mijn kamp opgeslagen
te Pudlagaardjuk en Mangak te Tuapagiktok.
4 juli. Vandaag ben ik (in mijn kamp) gebleven.
Ik heb een jonge zeehond geschoten en ook nog
twee volwassen zeehonden. Mangak is ons voorbij

320

gereisd.
5 juli. Vandaag ben ik naar Kugaardjuk gegaan.
Iviok, Arnasluk en Ussuksungark zijn thuisgekomen.
Ze zijn 's morgens aangekomen. We zijn bij Nannuark op bezoek geweest. Hij vertelde dat hij een
487. nieuw geweer aangeschaft had. Hij zei dat zijn
zoon het waarschijnlijk wel zou kunnen gebruiken.
Hij zei: "ik zou er heel goed aan doen het zo
doeltreffend mogelijk te maken". Naar zijn zeggen
deden de vroegere Inuit, die van de oude tijd,
dat wanneer ze (met pijlen) op andere Inuit wilden schieten. Hij zei dat hij dat nog meegemaakt
had. "Maar hoe de magische gezangen nu precies
luiden, dat ben ik vergeten. Wat is dat toch verdraaide jammer dat ik ze nu niet meer ken".
6 Juli. Ik ben te Kugaardjuk gebleven. Ik heb gevist. Met de netten heb ik ik weet niet meer hoeveel vissen gevangen.
7 juli. Vandaag ben ik, toen het al avond was, naar
huis teruggekeerd. Ik ben Kablalik tegengekomen.
Die was aan het verhuizen. Hij was op weg naar Kugaardjuk. Vannacht heeft het gedonderd en heel hard
geregend. We waren doorweekt.
8 juli. Vandaag zijn we thuisgebleven. Ik heb een
zeehond geschoten. Er was veel wind vandaag en er
waren niet veel zeehonden.
488. 9 juli. Vandaag zondag. We zijn thuisgebleven. Er
was veel wind. Er was een wolkje aan de hemel. Er
waren wel wat zeehonden, maar het waren er toch
niet erg veel.
10 juli. Vandaag zijn we verhuisd naar een baai
tussen Tuapagiktok en Pudlagaardjuk.
11 juli. Vandaag zijn we op zeehonden gaan jagen.
Ik heb er twee geschoten. We zijn niet verder gegaan dan Kraniziorvik. Er zaten veel gaten in het
ijs en de zeehonden waren schichtig.
12 juli. Vandaag heb ik een baardrob geschoten.
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Ik heb hem kruipend beslopen. Hij was uit een ademgat het ijs opgekropen. Hij was vlakbij onze kampplaats het ijs opgekropen.
13 juli 1961. Nieuwe maan. Vandaag ben ik thuisgebleven. Er zaten veel gaten in het ijs en de zeehonden waren schichtig.
14 juli. Vandaag hebben Najaga en ik hard gewerkt.
Najaga heeft mij vandaag niets anders laten doen
489. dan het aanscherpen van haar mes. Het lukte echter
maar niet er een scherpe snede aan te maken, omdat ik ook nog met iets anders bezig was. Ik was
daarom erg gehaast. Omdat het niet lukte gooide
ik het weg. Ze werd niet kwaad, maar begon te
lachen. Ik begon toen ook te lachen. Daarna ging
ze weer aan de huiden van de baardrobben werken.
15 juli. Vandaag heb ik van de baardrobbehuid lijnen gemaakt, 's Avonds stortregende het en stak
er een stormachtige wind op. De hele nacht door
waaide het erg hard.
16 juli. Vandaag zondag. Vandaag is het ijs tengevolge van de harde wind op veel plaatsen in stukken gebroken. Vanmorgen hebben we onze tent tegen
de grond gehaald omdat de tent aan flarden dreigde te gaan.
17 juli. Vandaag heb ik mijn kano geverfd. Het
490. ijs was tegen de kust opgestuwd. Er was geen
vaarweg voor de kano. Wat jammer.
18 juli. Vandaag heb ik de kano opnieuw geschilderd, omdat we hem toch niet konden gebruiken.
Er was namelijk geen vaarweg) en voor de slee was
er ook geen weg. Niets aan te doen.
19 juli. Vandaag ben ik er tevoet op uitgegaan.
Ik ben gaan kijken naar de baai van Aivrub Itiblla. Zeer veel muggen vandaag. In de baai lag
geen ijs. We beginnen honger te krijgen. We hebben nog wel wat voedsel, maar er is geen vers
vlees. En zeehonden zijn niet te vangen.

322

20 juli. Vandaag heeft het veel gemotregend. Er
begon zich geleidelijk aan een vaarweg te vormen.
Het waaide ook.
21 juli. Vandaag waaide het hard en het regende.
Het was slecht weer en er stond een stormachtige
wind. Wat jammer toch. We hadden zo geweldig graag
willen verhuizen.
491. 22 juli. Vandaag viel er veel motregen en het was
ook mistig. Tegen de avond begon het echter op te
klaren en toen maakten we ons gereed (voor het
vertrek). Aan de landzijde van Pudlagaardjuk hebben we ons kamp opgeslagen. Daar was namelijk een
hond, die ik achtergelaten had. Ik heb daar ook
een baardrob geschoten; die zonk echter. Tegen
tienen zijn Najaga en ik de wacht gaan betrekken
om te kijken of hij zou komen bovendrijven (353).
Om één uur kwam hij bovendrijven. Wat een geluk.
Goed, vers voedsel.
23 juli. Vandaag zijn we thuisgebleven omdat het
zondag was. Ik heb een baardrob gezien maar ik
ben er niet naartoe gegaan. Hij lag op het ijs te
slapen. Omdat het te ver weg was ben ik er niet
naar toe gegaan. We beginnen zonder thee te geraken.
24 juli. Vandaag hebben we van het bovendeel van
de huid van de baardrob een zak voor zeehondeolie
gemaakt. We hebben hem opgeborgen in een berg492. plaats en zijn vervolgens naar Kugaardjuk vertrokken. Te Kotaidrordjuark gaven Krittark en Pangninnuark ons een teken om aan land te komen. Zij hebben hun kamp te Kotaidrordjuark. We zijn aan land
gegaan. We hebben thee gedronken en gegeten. Ze
vertelden dat Padlak en Tokannerk, die getrouwd
zijn, gescheiden leven (354), elk aan één kant vai
de rivier. Tokannerk leeft bij haar ouders.
25 juli. Vandaag zijn we thuisgebleven. Pater Van
de Velde is thuisgekomen. Hij kwam thuis met twee
blanken bij zich.
26 juli. Vandaag heb ik mijn netten uitgezet. Ik
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heb samen met Aupidlak gevist. Krittark en Arnasluk
zijn vertrokken; Komalik en Kablalik zijn ook vertrokken. Ze zijn baardrobben gaan jagen. Ikotisluk,
Ivilinnuark en Padlak zijn ook vertrokken. Ze zijn
per kano baardrobben gaan jagen.
27 juli 1961. Het was volle maan vandaag. Er stond
veel wind. De netten hebben vissen gevangen. Ussuk493. djuanajuk en Tugaluark zijn te Isortok hun boot
gaan halen. Ze vertelden dat ze verhuisd waren en
dat ze nu te Ikaartalik wonen.
28 juli. Vandaag stormde het. Ik ben niet naar de
netten gaan kijken vanwege de wind. Het schijnt
dat het vandaag zelfs een beetje gesneeuwd heeft.
29 juli. Vandaag waaide het hard. Ik heb de opslagplaats voor zeehondeolie en hondevoedsel schoongemaakt. Krittark, Kablalik, Arnasluk en Komalik
zijn thuisgekomen. Er is ook een vliegtuig aangekomen. Het geld van de kinderbijslag is aangekomen.
Iedereen was blij dat het er was. Maar wat was het
geval? Men zei ons dat we allemaal schulden hebben en men heeft 't weer meegenomen (355). Wat een
teleurstelling. Niets aan te doen.
30 juli. Vandaag zondag. Juli loopt teneinde. Ikotisluk, Ivilinnuark en Arnasluk zijn thuisgekomen.
Ikotisluk vertelde dat hij twee baardrobben geschoten had. Hij zei dat hij er ook een gekelderd
had. Ivilinnuark had er alleen maar een verwond.
's Avonds ben ik bij Ikotisluk en zijn gezin op
494. bezoek geweest. Kakiojark sliep. Ik keek ervan op
toen ik hoorde dat zij ribben gebroken had. Ik
ben ook bij Mangak op bezoek geweest en heb daar
baardrobbevlees gegeten en thee gedronken. Hij vertelde dat zijn schoondochter al een hele tijd niet
meer naar huis gekomen was. Dat was nu al drie
zondagen zo. "ík doe toch mijn uiterste best haar
op haar gemak te stellen met voedsel en thee. Ze
heeft het aan zichzelf te wijten dat ze zich niet
op haar gemak voelt. Ze komt nooit op tijd naar
huis". Hij zei dat Tokannerk een grote leugenaarster is en dat Krittark helemaal niet meer op bezoek wilde komen. Omdat er geen vrouw in huis is
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begint hij haar min of meer te beschouwen als de
spil van het huishouden. Daarom heeft hij haar
verschillende keren op een zachte, goedaardige
wijze toegesproken. Hij zei dat hij het met Padlak te doen heeft. Hij wil dat ze samenleven.
Mangak zei dat haar ouders waarschijnlijk voor
haar beslist hadden en dat zij niets anders kon
495. doen dan naar hen luisteren. Hij zei dat Ussukdjuanajuk gisteren bij Krittark was gaan vragen
hoe het nu zat met Tokannerk (356). Hoewel het
lang geduurd had voordat hij zijn toestemming gaf,
had Krittark uiteindelijk toch zijn toestemming
gegeven. Ussukdjuanajuk had dat tegen Ikotisluk
verteld.
31 juli. Vandaag maandag. Juli is ten einde. Het
waaide, maar niet te hard. Pangninnuark, Komalik,
Ikotisluk en Aupilaardjuk zijn per kano met buitenboordmotor op kariboejacht vertrokken. Vandaag hebben de netten tamelijk veel vissen gevangen.
1 augustus. Vandaag was het regenachtig weer. Het
schijnt dat Nannuark naar Tinosivik wil verhuizen,
maar dat Krittark niet wil dat hij verhuist. "Geen
sprake van", zou hij gezegd hebben. Hij schijnt
veel te bang te zijn dat hem iets overkomt als hij
alleen is.
2 augustus. Vandaag waaide het. De netten hebben
veel vissen gevangen. Bij Krittark thuis hebben
ze, zo schijnt het, verteld over iemand, ik weet
niet wie, die steeds maar dezelfde naam herhaalt.
496. Men zegt dat die persoon waarschijnlijk die naam
wil hebben en dat hij daarom steeds maar weer dezelfde naam herhaalt. Wie dat is, dat weet ik niet.
3 augustus. Vandaag waaide het hard. Het was geen
mooi weer. De siaaphuiden van Tokannerk schenen,
toen ze die nog gebruikte, vol wormen te zitten.
Mangak heeft ze waarschijnlijk uitgeklopt, zo vertelde men. Het was niet te geloven hoeveel dat er
wel waren.
4 augustus. Vandaag was het geen mooi weer. Er is
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vandaag een vliegtuig met geologen aangekomen. Ze
brachten materiaal vooruit. Ze kwamen van Tallordjuark en zijn daarheen teruggekeerd.
5 augustus 1961.Vandaag zijn ze weer teruggekomen.
Ze waren met z'n vijven. Het regende vandaag en
het waaide ook. Het schiet me nu pas te binnen
(dat ik gehoord heb) dat Mangak tevoet naar de
blanken gegaan was en dat hij onderweg last van
benauwdheid gekregen had. Hij was gaan liggen en
in slaap gevallen. Toen hij wakker werd stond de
zon al een stuk boven de horizon. Hij dacht dat
hij bewusteloos geweest was. En nadien had hij
niet goed meer kunnen lopen.
497. 6 augustus. Vandaag zondag van augustus. Twee geologen zijn hier gebleven. Ze hebben hier overnacht. 's Avonds kwam er een vliegtuig en vertrokken ze. Naar ze zeiden naar Kllusiktok, via Orsortoor.
7 augustus. Vandaag zijn Irkalugark en ik op zeehondejacht geweest. We hebben geen zeehonden geschoten. Het waaide. De netten hebben vissen gevangen.
8 augustus. Vandaag waaide het weer. We hebben hard
gewerkt. Enige dagen geleden toen Ikotisluk, de vader van Okoktok, op het punt stond om te vertrekken,
was Okoktok verschrikkelijk hard beginnen te huilen. Issumatark, Okoktok's moeder, had hem toen
aangeraden niet tevoet te vertrekken. Omdat Okoktok
zo hard huilde had ze het voorgevoel gehad dat hem
iets zou overkomen.
9 augustus. Vandaag waaide het hard. Pangninnuark
en Aupilaardjuk zijn thuisgekomen. Ze hadden allebei twee kariboes geschoten.
10 augustus. Vandaag waaide het hard. Het was geen
mooi weer.
498. 11 augustus. Vandaag stond er een stormachtige wind.
Ik ben bij Mangak op bezoek geweest. Mangak vertelde dat hij de kleren en de andere bezittingen van
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Tokannerk wil buiten gooien. Hij zei dat hij veel
medelijden met Padlak heeft, want het ziet er naar
uit dat Tokannerk nooit meer terug naar huis zal
komen. Mangak vertelde dat.
12 augustus. Nieuwe maan van augustus. Het waaide
hard. Ussukdjuanajuk is te Ikaartalik de kinderen
gaan halen die naar school gaan - drie zusjes.
13 augustus. Vandaag zondag van augustus. Een van
de honden van Krittark heeft een jong ter wereld
gebracht dat geen staart en geen anus heeft. Men
zegt dat het een teefje is. Het wordt als een slecht
voorteken beschouwd.
14 augustus. Vandaag is het vliegtuig aangekomen.
Het is 's nachts hier gebleven. Er stond weinig
wind. Omdat ik al een hele tijd geen aantekeningen meer gemaakt heb weet ik niet meer wat ik
moet opschrijven.
499. 15 augustus. Vandaag zijn de kinderen naar school
vertrokken en wij zijn op zeehondejacht vertrokken.
Pangninnuark heeft een zeehond geschoten. Ikzelf
heb twee zeehonden geschoten. We hebben te Kangerarviaardjuk overnacht.
16 augustus. Vandaag stormde het en het regende
heel hard. Nagliksak en ik waren helemaal doorweekt.
17 augustus. Vandaag sneeuwde het en er stond een
harde wind. Ik heb een zeehond geschoten. Mijn jachtgezellen hebben geen zeehonden geschoten. We zijn
gebleven.
18 augustus. Vandaag stormde het. We zijn vertrokken naar een plaats niet ver hier vandaan. De buitenboordmotoren van Pangninnuark en van mij vielen
verschillende keren stil omdat de brandstof vuil
was. Dat was jammer, zoveel te meer daar er wind
stond. Ik hen twee zeehonden geschoten. Omdat ik
een baai binnengevaren was, werd ik door de wind
naar het land gedreven.
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500. 19 augustus 1961. Vandaag stormde het. 's Avonds
heb ik drie zeehonden geschoten. Mijn jachtgezellen hebben geen zeehonden geschoten.
20 augustus. Vandaag zondag van augustus. De zee
was spiegelglad. Ik heb twee zeehonden geschoten.
Irkalugark heeft er vier geschoten, Pangninnuark
één, Kringakittok één en Nagliksak twee.
21 augustus. Vandaag heeft het veel geregend en
's avonds waaide het hard. Irkalugark en ik zijn
naar Igluvigartorvik gegaan en hebben daar een
kamp opgeslagen. Pangninnuark, Kringakittok en
Nagliksak zijn achtergebleven.
22 augustus. Vandaag heb ik één zeehond geschoten.
Irkalugark heeft er ook een geschoten. Het heeft
gestormd en ook gesneeuwd. We zijn naar huis teruggekeerd. We zijn bij Krittark en de zijnen
aangekomen te Pudlagaardjuk.
501. 23 augustus. Vandaag zijn we (in het kamp) gebleven. Pangninnuark en Nagliksak zijn aangekomen. Het schijnt dat een teef van Krittark
geen jongen kon werpen. Men heeft haar de buik
opengesneden. Er zaten veel jonge hondjes in en
ook in haar borstholte zaten jongen. Ze is nu dood.
24
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augustus. Vandaag zijn we zeehonden gaan jagen.
waren niet veel zeehonden te zien en we hebben
geen geschoten. Irkalugark en Krilunerk waren
enigen die een zeehond geschoten hadden.

25 augustus. Het was vandaag volle maan van augustus. Krilunerk, Komalik, pater Van de Velde
en ik hebben gewerkt.
26 augustus. Vandaag hebben Komalik, Iviok, pater
Van de Velde en ik opnieuw gewerkt, 's Morgens
regende het maar later op de dag hield het op met
regenen. Het stormde.
27 augustus. Zondag vandaag. Augustus loopt teneinde.
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502. 28 augustus. Vandaag maandag. Omdat ik al een hele
tijd geen aantekeningen meer gemaakt heb weet ik
niet meer wat ik moet opschrijven. De gebeurtenissen van deze dag ben ik vergeten.
29 augustus. Vandaag was het dinsdag. Krittark
vertelde dat hij blaren op zijn handen gekregen
had van de vele pogingen om zijn buitenboordmotor
te starten.
30 augustus. Woensdag vandaag. Ik weet niet meer
wat ik moet opschrijven.
31 augustus. De kalender is teneinde. Augustus is
voorbij. Het schijnt dat Ivilinnuark over zijn
pasgeboren kind gezegd heeft dat het ongetwijfeld
in leven zal blijven omdat het twee namen heeft
503. (357). Ivilinnuark heeft dat, naar men zegt, verteld.
1 september. De kalender van september begint.
Het was stormachtig weer. Deze zomer is er voortdurend heel veel wind geweest.
2 september. Vandaag was het dinsdag (358). Te
Kugaardjuk zijn er sommigen die tekort aan voedsel beginnen te krijgen.
3 september. Vandaag zondag. Men vertelde dat
Uilik gezegd heeft dat zij, toen het aangenomen
kind van Komalik gestorven was, niet was gaan kijken. "ik had niet verwacht dat hij zo gehandeld
zou hebben (359). Toen het mij ter ore kwam dat
het overleden was, ben ik danook niet gaan kijken",
zei ze. Uilik heeft dat gezegd. Ik vraag me af
waarom. Heel waarschijnlijk omdat Komalik oude
voorschriften nagevolgd had.
4 september. Vandaag maandag. Uilik heeft verteld
dat Nunguksait de gehele nacht angstig geweest
is. Vanwege Kakortangoarkr zei ze. Nunguksait had
verschillende keren met wijd opengesperde ogen
504. recht voor zich uit liggen staren. Uilik vertelde
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dat hij, nadat zij gebeden had, niet meer bang
was en dat hij ingeslapen was.
5 september 1961. Vandaag was het dinsdag. Uilik
schijnt, sprekend over Arnamarik, verteld te hebben dat die gewoonlijk oude voorschriften navolgt.
Zo wil ze niet dat de bezittingen van haar eigen
zoon (door anderen) gebruikt worden. Arnamarik
laat die geen ogenblik in de steek, waar ze ook
heengaat. Ze neemt die gewoonlijk met zich mee.
Uilik heeft dat verteld.
6 september. Woensdag vandaag. Uilik heeft verteld
dat zij, telkens wanneer zij bezig is met het maken van snijwerken en daarbij haar jappa van duffelse stof draagt, die jappa op een heel bijzondere manier voelt. Ze vertelde dat dit komt door
wijlen haar aangenomen kind dat ze in de amaut gedragen had. Om die reden voelt ze die jappa herhaaldelijk op een heel bijzondere manier. Uilik
heeft dat verteld. Ze zei dat het vanwege Awataut
is.
7 september. Donderdag vandaag. Ik weet niet wat
ik moet opschrijven.
505. 8 september. Vrijdag vandaag. Het waaide voortdurend hard. Het was geen mooi weer. Op het meer
van Kugaardjuk hebben de netten nogal veel vissen
gevangen; in het brakke meerwater van de Kugaardjuk.
9 september. Nieuwe maan. Ik ben de dagen vergeten.
Ik weet niet wat te schrijven. Ik weet niet meer
wie er vertrokken zijn en ook niet meer wie er
overleden zijn.
10 september. Vandaag zondag van september. De
netten hebben vandaag vissen gevangen. Padlak en
Tokannerk hebben de gehele zomer gescheiden geleefd. Toch zijn ze getrouwd (360). Ze zijn nog
jong.
11 september. Vandaag maandag. Ik heb me waarschijnlijk vergist want ik weet de gebeurtenissen niet
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precies meer. Het schijnt dat Tokannerk bij Nannuark zal achterblijven.
12 september. Dinsdag vandaag. Het heeft verschillende keren gesneeuwd. De aarde is ondergesneeuwd.
506. 13 september. Vandaag stormde het. In de monding
van de Kugaardjuk begint het ijs zicht opeen te
hopen, oud ijs. En in de baai van Arviligdjuark
begint eveneens veel ijs te zijn, oud drijfijs.
Er zijn niet veel zeehonden.
14 september. Ook vandaag stond er weer een harde
wind. Ik heb de netten binnengehaald. Ze hadden
geen vissen gevangen. Op het meer van Kugaardjuk
begint zich ijs te vormen.
15 september. Vandaag heeft het niet zo hard gewaaid. Ik ben de open zee niet opgevaren. Hoewel
er vandaag niet zoveel wind stond, ben ik toch de
open zee niet opgevaren.
16 september. Zaterdag vandaag. Ik ben samen met
Aupilaardjuk de open zee opgevaren. Ik heb een
zeehond geschoten en Aupilaardjuk heeft een baardrob geschoten, een die op het ijs lag te slapen.
Ik heb er een deel van gekregen. Daar was ik erg
blij mee. Op de terugweg had het ijs de vaarweg
afgesloten. Mangak is verhuisd en hij heeft zijn
schoondochter meegenomen. Men vertelde dat ze wat
gekibbeld hadden. Het schijnt dat Padlak tranen
507. in de ogen had. Krittark, Mangak, Padlak, Tokannerk en Tullimark hadden allemaal een beetje gekibbeld. Tokannerk had gezegd: "Jonge (vrouwen)
worden doorgaans niet door hun schoonvader lastig
gevallen" (361). Toen ze dat zei had Mangak zijn
mond niet

opengedaan. Het fijne ervan heb ik

niet gehoord.
17 september. Vandaag zondag. We zijn thuisgebleven. In de monding van de Kugaardjuk begint er
zeer veel ijs te zijn. Het is niet meer mogelijk
om met de kano langs daar te vertrekken. Dat is
toch erg jammer.
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18 september 1961. Vandaag zijn we te Kugaardjuk
gebleven. Pauguatsiark en Tullimark zijn verhuisd}
ze zijn op weg naar Kuurg gegaan. Morgen zullen
ze echter blijven op de plaats waar ze nu zijn.
19 september. Dinsdag vandaag. Irkalugark, Komalik
en Krittark zijn verhuisd. Ze zijn op weg naar
Kuurg gegaan. Pangninnuark en ik zijn thuisgebleven.
20 september. Vandaag zijn we samen met Pangninnuark naar Katjiktuaardjuk verhuisd. We zijn bij
508. Kajortok aangekomen. Die was al te Katjiktuaardjuk. We hebben ons kamp opgeslagen toen het donker begon te worden.
21 september. Vandaag zijn we er gebleven. Ik heb
aan mijn kleine slee gewerkt en ik heb ook gevist.
Ik heb ik weet niet meer hoeveel vissen gevangen.
Kajortok en Pangninnuark zijn naar de blanken geweest. Ze vertelden dat ze olie gevonden hadden.
22 september. Vandaag zijn we verder verhuisd. Bij
de bron van Naulikniarvigdjuark hebben Kajortok,
Pangninnuark en ik ons kamp opgeslagen.
23 september. Vandaag zijn we verder verhuisd naar
Kunguaardjuk. Savik, Kaangunark en Nagliksak hadden kariboes geschoten. Savik zeven, Kaangunark
vier en Nagliksak één.
24 september. Vandaag zondag van september. We
zijn (in het kamp) gebleven. De netten hebben
vandaag veel vissen gevangen. Ik heb mijn tent
stroomafwaarts van Kunguaardjuk staan.
509. 25 september. Het is volle maan. Vandaag zijn we
vertrokken om op kariboes te gaan jagen. Er was
wat stuifsneeuw. Irkalugark en ik zijn via Awaletkuaardjuk gereisd.
26 september. Het was mooi weer vandaag. We hebben overnacht tussen Awaletkuaardjuk en Atokwait.
27 september. Vandaag hebben we kariboesporen ge332

volgd. Er werd echter al op geschoten eer wij ze
ingehaald hadden. We hebben hun sporen niet verder
gevolgd. Vlakbij Atokwait hebben we overnacht. Het
is vandaag mooi weer geweest.
28 september. Vandaag is het mooi weer geweest.
We hebben geen kariboes gezien. Te Atokwait hebben we een kamp voor de nacht opgeslagen omdat
er daar heel veel sporen van kariboes waren.
29 september. Vandaag hebben we beiden geprobeerd om kariboes te achtervolgen. We hebben echter niet kunnen uitmaken in welke richting ze liepen. We zijn toen maar in de richting van ons kamp
teruggelopen. Onderweg zagen we kariboes, een kudde. Het waren er zeker meer dan twintig, maar
510. hoeveel precies, dat weet ik niet. Ik heb elf kariboes geschoten en Irkalugark heeft er ook zoveel
geschoten.
30 september. Vandaag hebben we bergplaatsen gebouwd en al die kariboes gevild. Degenen die gevild waren zijn 's nacht door poolvossen aangevreten.
1 oktober. De kalender van oktober begint. Zondag.
We hebben een gewonde kariboekoe en haar kalf achtervolgd. Ik heb het kalf geschoten en Irkalugark
heeft de gewonde koe geschoten. Vandaag was er een
beetje stuifsneeuw.
2 oktober. Vandaag zijn we aan de thuisreis begonnen. Langs de Atokwait hebben we overnacht en bergplaatsen gemaakt. De honden hebben vandaag veel
wild geroken; kariboes, daar is geen twijfel aan.
We hebben ze echter niet in de richting waaruit
ze de reuk opvingen laten gaan omdat er stuifsneeuw
was en omdat we thuis wilden komen.
3 oktober. Vandaag hebben we toen het al donker
was ons kamp opgeslagen langs de Atokwait.
511. 4 oktober. Vandaag heeft het gesneeuwd en er was
ook wat stuifsneeuw. Tegen de avond werd het mooi
weer. We hebben een deel van onze lading langs de
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Atokwait achtergelaten en zijn verder naar huis
gereisd, 's Nachts zijn we thuisgekomen.
5 oktober 1961. Vandaag zijn we thuisgebleven.
De netten hebben niet veel vissen gevangen.'sAvonds begon mijn hand meer en meer te zwellen
en 's nachts begon hij pijn te doen en zwol hij
nog verder.
6 oktober. Vandaag was mijn hand helemaal opgezwollen. Aupilaardjuk en Tarreorak en Komalik
zijn naar Kugaardjuk geweest. Tarreorak ging geneesmiddelen en zeehondeolie halen en hij ging
ook inkopen doen. Ze gingen allemaal inkopen
doen en namen kariboes als lading op de slee
mee.
512. 7 oktober. Vandaag ben ik weer in bed blijven liggen, vanwege mijn hand. Wat is dat toch jammer.
Ik had immers willen gaan vissen. Niets aan te
doen. Irkalugark is teruggegaan om de achtergelaten lading op te halen. De lading die ik achtergelaten had is hij ook gaan ophalen.
8 oktober. Vandaag zondag van oktober. Ik ben opgestaan. We hebben gebeden. Zelfs het maken van
een kruisteken was bijna niet mogelijk omdat mijn
hand niet wilde bewegen, 's Avonds zijn Komalik
en Aupilaardjuk thuisgekomen. Aupilaardjuk had
geneesmiddelen voor mij meegebracht.
9 oktober. Nieuwe maan. Vandaag ben ik nog niet
naar buiten gegaan. Mijn hand begon te etteren.
En de netten hebben nogal wat vissen gevangen.
Wat jammer toch. Niets aan te doen. Gedurende de
nacht is Tarreorak thuisgekomen en Nagliksak ook.
513. 10 oktober. Vandaag ben ik niet naar buiten gegaan. Mijn hand etterde nog veel. Men heeft verteld dat Nagliksak, die afgelopen zomer ziek was,
toen hij op het punt stond beter te worden "Vadert" geroepen had en dat hij toen beter geworden
was. En tegen het begin van de herfst had Nagliksak op dezelfde dag dat Kimalerk stierf 's avonds
iets zien wegvluchten dat op een poolvos leek.
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(Het was waarschijnlijk) Naardjuk omdat die (ook)
de naam Tiriganniark had (362). En hij was het
waarschijnlijk die zijn vrouw Kimalerk de genadeslag was komen geven. Niakrorluk heeft verteld
dat Nagliksak hem gezien had.
11 oktober. Najaga heeCt vandaag netten uitgezet te Inardjuark. Ik ben niet naar buiten gegaan. Abliluktok heeft beweerd tegen het begin
514. van de herfst een teken te hebben gehad dat Kimalerk gestorven was. Bij de ingang van haar tent
lag een blad uit een geïllustreerd tijdschrift.
De tentflappen waaiden heen en weer en het blad
sloeg om en om door de wind. Op een gegeven moment
was het verdwenen. Ze had toen door een gaatje in
het tentdoek gekeken en had gezien dat het door
de wind werd voortgeblazen. Bij haar (in de tent)
was echter zelfs geen blad van een geïllustreerd
tijdschrift aanwezig geweest. Abliluktok heeft
dit tegen Najaga, mijn vrouw, vtïrteld.
12 oktober. Vandaag ben ik voor het eerst weer
naar buiten gegaan. Kusugak en Savik zijn thuisgekomen. Ze hadden kariboes geschoten. Kusugak
zes en Savik acht.
13 oktober. Vandaag heb ik samen met Najaga netten uitgezet te Inardjuark. Mijn hand etterde
nog. Het ging er echter al heel wat beter mee.
Hij is niet meer zo gezwollen.
14 oktober. Vandaag is Najaga met de hondeslee
ibjo gaan halen en ik ben te Inardjuark naar de
515. netten gaan kijken. Toen ik weer thuis was heb
ik ibjo op de glijders van mijn slee aangebracht.
Het was verschrikkelijk koud aan de handen. Ik
ben niet klaargekomen met het schaven ervan. Een
klein stukje moet nog geschaafd worden.
15 oktober. Zondag vandaag. Savik heeft ibjo op
de glijders van zijn slee aangebracht en ik heb
het (resterende) stukje van de ibjo nog gladgeschaafd. Abliluktok en Savik hebben samen bij
ons de rozenkrans meegebeden.
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16 oktober 1961. Vandaag zijn Irkalugark, Kajortok
en ik naar Kugaardjuk gegaan. Er was stuifsneeuw,
maar niet te veel. Het was koud. Pangninnuark,
Kringakittok, Pauguatsiark en Tulllmark zijn gisteren thuisgekomen. Ze hadden kariboes geschoten.
Pauguatsiark en zijn broer hadden er zes geschoten en Pangninnuark en z'n zoon hadden vijf kariboes geschoten. Het schijnt dat Arnamarik wilde
dat Tullimark de huiden van de kariboes, die hij
geschoten had met haar kogels, merkte. Arnamarik
volgde oude voorschriften na. Tullimark verzucht516. te: "Het zal mij wel nooit mogelijk zijn aan kogels te komen waaraan geen oude voorschriften verbonden zijn.'"
17 oktober. Vandaag zijn we terug naar huis gegaan.
Gedurende de nacht zijn we thuisgekomen. Men vertelde dat Kajortok zijn vrouw berispt heeft. Hij
zou gezegd hebben: "Het enige waar Najaga (363),
die daar, goed voor is, dat is zorgen dat ik zonder tabak kom te zitten". Unalerk had daarop geantwoord: "(Als je denkt) dat ik alleen maar goed
ben om jouw tabak op te roken, schiet me verdorie
dan maar liever dood". Kajortok had daarop gezegd:
"Denk verdorie niet dat ik je niet zou durven neerschieten. Dat zal me echt geen koude rillingen bezorgen. Ik heb er daarjuist nog een neergeknald".
Kaangunark vertelde dat Kajortok even tevoren een
hond had neergeschoten.
18 oktober. Vandaag ben ik te Inardjuark de netten
gaan nakijken. Er waren weinig vissen te Inardjuark.
De netten hadden er maar weinig gevangen.
19 oktober. Vandaag was er stuifsneeuw. We zijn
verhuisd naar een sneeuwhut die Najaga gebouwd
heeft. Ik heb het gewelf afgebouwd. Savik, Abliluktok en Kukuwak zijn naar Itigo vertrokken. Het
schijnt dat Savik Abliluktok had willen achterlaten omdat ze nog een kind in de amaut draagt. Abli517. luktok drong echter heel sterk aan. Toen ze vertrokken werden Abliluktok en haar slaaphuiden van
de slee gegooid. Maar omdat Abliluktok toch haar
zin wilde doordrijven nam Irkalugark, die ging vissen, haar op zijn slee mee en ging hem al roepend
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achterna. Het schijnt dat Savik Abliluktok toch
op zijn slee meegenomen heeft omdat Irkalugark
met betrekking tot Abliluktok de baas had willen
spelen (364).
20 oktober. Vandaag ben ik te Inerdjuark netten
gaan uitzetten. Het stormde. Ik heb geen vissen
gevangen. Pangninnuark en Irkalugark zijn te Inerdjuark hun netten komen nakijken. Kringakittok
was erbij. Hij had zijn polsen bevroren.
21 oktober. Vandaag ben ik te Inardjuark de netten
gaan nakijken. Er was maar weinig vis te Inardjuark.
Ik heb met de visspeer een grote volwassen mannetjesvis gevangen. Enige tijd geleden hebben Kaangunark en Aliksalik krilajok gedaan met een rots518. steen die ze in een atigi gewikkeld hadden. Kaangunark en Aliksalik hadden krilajok gedaan omwille van Aupilaardjuk en Komalik die op kariboes
waren gaan jagen en naar de bergplaatsen in het
binnenland gegaan waren. Het schijnt dat Paksikark
dat verteld heeft.
22 oktober. Vandaag zondag van oktober. Aliksalik
heeft een sneeuwhut gebouwd, evenals Kajortok.
Kajortok en Tudligaardjuk hebben ruzie gemaakt.
Het schijnt dat Kajortok zijn sneeuwmes in de richting van Tudligaardjuk gegooid heeft. Tudligaardjuk zei toen tegen hem: " Jij bent net als Mangak
(365)". Kajortok (antwoordde): "Net als Mangak hè?
Ah zo.' En ik heb niet eens geprobeerd om met jou
in bed te kruipen". Zij antwoordde daarop: "inderdaad, je hebt nog niet geprobeerd mij te verkrachten. Maar wat als ik een gemakkelijke prooi zou
zijn? Jij weerhoudt jezelf ervan mij te verkrachten omdat je heel goed weet dat je aan mij geen
gemakkelijke zou hebben. Dat is de enige reden waarom je mij nog niet verkracht hebt". Het schijnt
dat Kajortok daarna geen enkele lust tot antwoorden
meer had. Die Kajortok.
519. 23 oktober. Vandaag maandag. Ik ben te Inerdjuark
de netten gaan nakijken. Ze hadden veel vissen gevangen. Ik ben ook de netten te Inardjuark gaan
nakijken. Die hadden weinig vissen gevangen. Met
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de visspeer heb ik nog wat vissen gevangen, maar
niet veel.
24 oktober 1961. Vandaag was het volle maan van
oktober. Irkalugark, Pangninnuark en ik zijn te
Inardjuark gaan vissen. Er waren maar weinig
vissen. Er was ook stuifsneeuw. Tarreorak is thuisgekomen. Kraumajark was bij hem. Tarreorak had kariboes geschoten. Hij vertelde dat ze Komalik en
Aupilaardjuk ontmoet hadden en dat Aupilaardjuk's
en Komalik's honden belust waren op een hete teef.
Ze hadden alle honden haar beurtelings laten dek7
ken. Ze hadden er een hele tijd voor halt moeten
houden. Aupilaarduk had degene die aan haar vastgeplakt zat ervan afgescheiden door met z'n vingers de vulva open te trekken. En hoewel Komalik
dat gedaan had was hij er niet in geslaagd hen te
scheiden. Hij vertelde dat Komalik en Aupilaardjuk het zelf verteld hadden. Komalik scheen echter terughoudend te zijn om het te vertellen.
520. 25 oktober. Vandaag ben ik te Inerdjuark de netten gaan nakijken. De netten hadden maar weinig
vissen gevangen. Het schijnt dat Kaangunark verteld heeft dat hij een tijdje geleden bij Niakrorluk voorbij kwam. Die zat in een voorovergebogen houding op haar knieën door een gat in het
ijs te vissen. Hij zei dat ze haar broek omlaag
had. Toen hij dat zag was hij haar voorbij gegaan.
Kaangunark liegt waarschijnlijk, want men zegt
dat hij een eersteklas leugenaar is.
26 oktober. Vandaag hebben de netten op een plaats
stroomafwaarts van Kunguaardjuk veel vissen gevangen. De netten hebben veel vissen gevangen.
g7 oktober.Vandaag is Tarreorak naar Kugaardjuk
gegaan. Het was mooi weer. Vandaag ben ik te Inardjuark mijn netten gaan nakijken. Ze hadden vier
vissen gevangen, 's Avonds heb ik een vosseval
gezet vlakbij mijn sneeuwhut, daar waar we onze
afval weggooien. Er zijn daar dikwijls sporen van
vossen.
28 oktober. Deze morgen zat er een gekleurde vos

in. Tarreorak is thuisgekomen. Hij bracht thee,
521. tabak en twee zakjes suiker mee, afkomstig van
pater Lessard. Dat was zeer verheugend.
29 oktober. Vandaag, zondag, ben ik thuisgebleven. Savik, Abliluktok en Kukuwak zijn thuisgekomen. Ze kwamen van Itigo.
30 oktober.Vandaag zijn Irkalugark en ik naar de
kariboebergplaatsen in het binnenland vertrokken.
Kusugak en Kraumajark zijn eveneens op weg gegaan om kariboevlees uit de bergplaatsen in het
binnenland te gaan ophalen.
31 oktober.Vandaag was het weer niet koud. 's Avonds
kwam er mist opzetten en we raakten verschillende
keren de weg kwijt. Irkalugark en ik zijn een riviertje afgereisd. Toen het donker was hebben we
ons kamp opgeslagen te Krammaninnuark.
1 november.Vandaag begint de kalender van november. We hebben vier kariboes geschoten. Ikzelf
twee koeien en Irkalugark twee kalfjes. Irkalugark
miste de koeien verschillende keren.
522. 2 november. Vandaag hebben we twee kariboes geschoten, een volwassen stier en een jong dier zonder
gewei. Het was vroeg in de morgen toen we de kariboes schoten. Toen we vertrokken naar onze bergplaatsen vonden we verse kariboesporen. Nadat we
verder getrokken waren zagen we weer kariboes. Omdat ze ons gehoord hadden sloegen ze op de vlucht.
Toen we bij onze bergplaatsen aankwamen waren er
kariboesporen te zien tussen de bergplaatsen in.
3 november. Vandaag zijn we op weg naar huis vertrokken. We hebben verse kariboesporen gevonden.
Op de thuisreis zijn we de Atokwait afgereisd. Toen
mijn slee door het ijs zakte hebben we ons kamp
opgeslagen. De sneeuw was echter te los om er een
sneeuwhut van te bouwen. We hebben de sneeuwblokken van buiten de plaats waar we de sneeuwhut bouwden moeten halen.
4 november. Vandaag zijn we samen weer verder ge-
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trokken. Savik's visbergplaatsen waren helemaal
leeggevreten. Er waren heel veel sporen. Stroomopwaarts van Plngotaardjuit hebben we overnacht.
We hebben sporen gezien van drie kariboes.
523. 5 november 1961. Vandaag zondag van november. We
zijn verder naar huis getrokken. Niet ver van huis
hebben we een gedeelte van de lading achtergelaten.
We zijn thuisgekomen. Men vertelde dat Tarreorak
vandaag naar Kugaardjuk verhuisd is.
6 november. Vandaag ben ik de netten gaan nakijken.
Die hadden weinig vissen gevangen. Aupilaardjuk
en Kaangunark hebben hun kamp verplaatst. Kajortok
is zoals gewoonlijk thuisgebleven. Hij vist bijna
nooit. Zijn tweede vrouw schijnt nooit te werken;
ze brengt de dagen door met roken. Unalerk gebruikt
een vingerhoed als pijp.
7 november. Vandaag zijn we teruggekeerd om de achtergelaten lading te gaan ophalen. Nadat ik thuisgekomen was ben ik te Inardjuark de netten gaan
nakijken. De netten die te Inardjuark uitstaan hadden tien vissen gevangen.
8 november. Nieuwe maan. Vandaag ben ik te Inerdjuark de netten gaan nakijken. Met de visspeer
heb ik drie vissen gevangen. Kusugak en Kraumajark
zijn gisteren teruggekomen. Ze vertelden dat ze
hun slee gebroken hadden (omdat ze) tegen een visbergplaats (aangereden waren).
524. 9 november. Vandaag ben ik via Kitingujaark naar
Kugaardjuk gegaan om zeehondeolie te gaan halen
en om inkopen te gaan doen. Men vertelde dat Pisusuittok en Kakiojark naar Akkulivik vertrokken zijn.
Het was koud weer.
10 november. Vandaag ben ik naar huis teruggekeerd.
Kringakittok is met mij meegegaan. Na zondag gaat
Pangninnuark naar Tallordjuark vertrekken. Hij gaat
Mangnelik ophalen. Toen Pangninnuark dat vertelde
zei ik hem: "Vooruit, ga maar, want het is geen
prettig gezicht jou en de kinderen alleen thuis te
zien". Hij zei toen: "Omdat ik geen kans zag een
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vrouw te vinden heeft Ikotisluk (366) gezegd dat
men zijn zuster alleen maar hoefde komen ophalen.
Voordat de strenge kou invalt ga ik haar dan maar
halen". Nadat hij dat gezegd had antwoordde ik
hem: "Maar ga dan toch, je hoeft haar alleen maar
te gaan halen". En ik voegde daaraan toe: "Het is
geen prettig gezicht mensen alléén te zien leven".
CAHIER

XXV

525. 11 november. Vandaag ben ik te Inerdjuark de netten gaan nakijken. Er was maar weinig vis. Kringakittok is terug naar huis gegaan. Hij is met Kajortok meegegaan. Die ging zeehondeolie halen te
Kangerarviaardjuk.
12 november. Vandaag zondag van november. Ik ben
thuisgebleven. Irkalugark heeft wat bezittingen
die hij moest achterlaten opgeborgen. Kusugak
is een sneeuwhut aan het bouwen. Kusugak is al
drie dagen bezig met het bouwen van een sneeuwhut. Vandaag is hij er eindelijk mee klaargekomen.
Het was mooi weer vandaag.
526. 13 november. Vandaag hebben Irkalugark en zijn gezin hun kamp opgebroken en zijn vertrokken. Het
was mooi weer. Ik ben te Inardjuark naar mijn netten gaan kijken. Die hadden veel vissen gevangen.
Toen ik thuiskwam zaten Tudligaardjuk en Najaga
samen te naaien aan een atigi, aan een atigi voor
mijn vrouw. Ik heb wat spullen die ik moet achterlaten opgeborgen.
14 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik ben
de netten te Inardjuark gaan nakijken. De netten
hadden tien vissen gevangen. Met de visspeer heb
ik er nog twee gevangen. Ik heb de netten voorgoed binnengehaald.
15 november. Vandaag ben ik verhuisd. Hoewel het
mistig was was het toch mooi weer. Ik heb mijn
kamp opgeslagen te Tasserdjuark. Ik ben Kajortok
tegengekomen. Hij was op weg naar huis. Hij vertelde dat men zijn petroleum gestolen had. Hij
zei dat het de eerste keer is dat hij iemand wer341

keiijk verachtte. Aupilaardjuk en Kaangunark hebben hem zijn petroleum afhandig gemaakt.
527. 16 november.1961. Vandaag ben ik naar Kugaardjuk
gegaan. Irkalugark is teruggegaan naar Tasserdjuark om een achtergelaten lading te gaan ophalen.
Het was koud vandaag. Ik ben naar Kugaardjuk verhuisd. Toen het al donker was ben ik daar aangekomen.
17 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. Tegen
de avond begon de sneeuw te stuiven. Komalik,
Mangak, Kringakittok en Aupilaardjuk die naar de
blanken te Tasserdjuark gegaan waren zijn op de
terugweg vanwege de stuifsneeuw de weg kwijtgeraakt. Maar ze hebben toch niet elders moeten overnachten.
18 november. Vandaag ben ik zeehondeolie gaan halen. Het sneeuwde en alles was wit (367). Ik ben
door een veld van oud drijfijs getrokken. Ik ben
pas tegen de morgen thuisgekomen. Vanwege dat oude drijfijs moest ik een grote omweg maken en kwam
ik slechts heel langzaam vooruit.
19 november. Vandaag zondag. Ik ben thuisgebleven.
Ik ben bij Uilik op bezoek geweest. "Kakortangoark",
zei ze, "wordt heel dikwijls vernoemd (368). Ik
528. zend hem echter niet uit om wraak te nemen op een
mens". Ze zei dat hij echter vernoemd wordt in
verband met het kindje van Krilunerk. En door die
van Ikotisluk wordt hij ook dikwijls aangeduid.
"Kijk, zij hebben het hoogst waarschijnlijk bij
het verkeerde eind".
20 november. Ik ben thuisgebleven. Savik heeft
aan zijn slee gewerkt. Vandaag hebben Niakrorluk
en Abliluktok ruzie gemaakt. Niakrorluk zou gezegd hebben: "Hoewel ik vorig Jaar Tartotortok
niet verzorgd heb is het toch alsof hij zijn leven aan mij te danken heeft (369). Het zal niet
lang duren voordat ik hem weer ga opzoeken want
zij daar, Abliluktok, wil helemaal niet meer op
bezoek komen".
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21 november« Vandaag ben ik thuisgebleven. Savik
heeft ibjo onder de glijders van zijn slee aangebracht. Ussukdjuanajuk is aangekomen om inkopen
te doen. Hij had de honden van Kajordjuk in gebruik omdat hij geen honden had. Die waren namelijk door een ander meegenomen.
529. 22 november. Volle maan van november. Ik ben een
vracht gaan halen: deuren, een tafel en ijzer.
Savik is zijn achtergelaten spullen gaan ophalen.
Krilunerk is thuisgekomen. Hij zei dat hij een
ijsbeer geschoten had. Iviok en Padlak zijn thuisgekomen. Zij hadden geen ijsberen geschoten.
23 november. Vandaag zijn we thuisgebleven. Kablalik, Krittark en Arnasluk zijn thuisgekomen van
de ijsrand. Kablalik had zes zeehonden buitgemaakt,
Krittark zes en Arnasluk één.
24 november. Vandaag zijn Savik, Komalik en ik
naar de ijsrand vertrokken. Krilunerk en Padlak
zijn meegegaan. Te Kangerarviaardjuk hebben we
overnacht.
25 november. Vandaag hebben we te Imilik zeehonden
530. geschoten. Savik, Krilunerk en ik hebben zeehonden
geschoten: Ikzelf twee, Savik twee en Krilunerk
66n. Komalik, Savik on ik hebben te Ublaarslit
overnacht.
26 november. Zondag vandaag. We hebben ons kamp
opgeslagen op een klein eilandje toen er nog veel
daglicht was; omdat het zondag van november was.
27 november. Vandaag zijn we naar de ijsrand gegaan. De ijsrand was erg ver. Savik en ik hebben
zeehonden geschoten. Komalik heeft geen zeehond
buitgemaakt.
28 november. Vandaag hebben we ons kamp verplaatst
en we zijn naar de ijsrand gegaan. Savik heeft
twee zeehonden geschoten en Komalik één. Ikzelf
heb geen zeehond geschoten. Het was mooi weer.
29 november. Vandaag zijn we weer naar de ijsrand
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gegaan. Savik en ik hebben een zeehond geschoten.
Komalik heeft geen zeehond geschoten. Er stond vandaag een harde wind.
531. 30
ik
je
in

november 1961. November is teneinde. Savik en
zijn aan de thuisreis begonnen. Er was een beetstuifsneeuw. Te Ublaarsliit hebben we overnacht
onze oude sneeuwhut.

1 december. Vandaag stormde het. Te Kangerarviaardjuk zijn we bij Tugaluark aangekomen. Hij was
voorbereidingen aan het treffen voor zijn vertrek.
Hij had hondevoedsel op zijn slee. In de omgeving
van Asungasungark hebben we overnacht.
2 december. Vandaag was er stuifsneeuw en tegen
de avond begon het echt te stormen. We zijn door
een veld van oud drijfijs getrokken. Ik ben op
Savik achter geraakt. Toen het al pikkedonker was
haalde ik hem in. Hij had al een sneeuwhut gebouwd,
een erg kleine. Tugaluark kwam daar ook aan. Omdat het midden in de nacht opklaarde gingen Savik
en ik naar buiten, maar omdat het opnieuw zwaar
begon te stormen gingen we weer naar binnen. Omdat het morgen zondag is hebben we ons erg ingespannen om thuis te geraken.
532. 3 december. Vandaag zondag. We zijn thuisgekomen.
Men vertelde dat Alerpak gisteren een kind gekregen heeft; ze heeft een dochtertje gekregen.
Tullimark was niet thuis.
4 december. Vandaag is de politieagent aangekomen.
In het midden van de nacht kwam pater Van de Velde
binnen en zei dat men een landingsbaan (op het zeeijs) ging aanleggen. "Kun jij helpen?", (vroeg hij).
Ik stemde daarin toe en trok mijn laarzen aan.
Het vliegtuig kwam midden in de nacht aan. Er was
een verpleegster aan boord.
5 december. Vandaag was er weer een vliegtuig. De
politieagent is vertrokken. Het schijnt dat Uilik
gezegd heeft: "Jullie oom heeft het vermogen om
jullie steeds in de gaten te houden, maak je daarom maar niet steeds zo kwaad". Ze heeft dat tegen
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Nunguksait en tegen Aupidlak gezegd. Beiden hebben
ze Kakortangoark tot oom.
6 december.Vandaag ben ik te Kangersluk een achtergelaten lading gaan ophalen. Op de terugweg
kwam ik Ukuaraardjuk tegen. Ukuaraardjuk vertelde
dat hij een reusachtige mens gezien had.
533. 7 december. Nieuwe maan van december. Men zegt dat
Anaidjak verteld heeft dat Alerpak's baarmoeder
verzakt was omdat de kwade bedoelingen van Arnamarik
zich tegen haar gericht hadden (379). Anaidjak zou
ook nog verteld hebben dat Alerpak een bepaalde
(slechte) invloed gevoelt van Kablalik. Kablalik
zou echter geantwoord hebben dat er nog nooit een
slechte invloed van hem uitgegaan is. Kablalik zei:
"ik denk niet dat zij ook maar enige kwade invloed
gevoeld heeft toen ik haar weer ging bezoeken".
8 december. Vandaag grote gebedsdag. Uilik heeft
verteld over haar jappa in de amaut waarvan ze
Awataut gedragen had. Ze vertelde dat ze die jappa
elke keer wanneer zij snijwerken wil gaan maken
steeds op een bijzondere manier voelt (371). Uilik
heeft gezegd dat ze er een broek van gaat maken zodat de jappa sneller versleten is.
9 december. Vandaag zaterdag. Niakrorluk heeft verteld dat ze nachtmerries heeft gehad die veroorzaakt werden door Kakortangoark. Toen ze wakker
werd had ze flink op Kakortangoark gemopperd; en
ze zei dat ze nu verdraaid nog aan toe verkouden
begon te worden (372).
534. 10 december. Vandaag zondag van december. We zijn
thuisgebleven. 's Avonds ben ik bij Mangak op bezoek geweest. Mangak deed verdorie geen mond open.
Ik wist niet dat hij kwaad was. Iviok, Padlak en
Mangak hadden ruzie gemaakt, daarom zat hij met
een kwade kop.
11 december. Vandaag zijn Pangninnuark, Tullimark,
Kablalik,Iviok, Padlak en ik vrachten gaan ophalen.
Pater Van de Velde is meegegaan.
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12 december 1961. Vandaag ben ik thuisgebleven.
Tegen de avond is pater Van de Velde thuisgekomen.
Hij is per skidoo naar huis gekomen.
13 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Miluguktok en Arnannuark hebben hun kind verloren zegt
men. Gisteren heb ik het vernomen. Miluguktok is
hier gisteren samen met Ussukdjuanajuk en Ussuk- .
sungark aangekomen.
535. 14 december. Vandaag ben ik samen met Pangninnuark
te Kunguaardjuk vis gaan halen. Hij vertelde dat
Kajortok gisteren thuisgekomen was. Hij kwam van
Aivilik. 's Avonds begon de sneeuw te stuiven. Ik
heb bij Kusugak overnacht, Pangninnuark bij Kajortok. Kusugak vertelde dat de brander van zijn primus verstopt zat. Hij had die opengemaakt door
er een gaatje in te boren. Daarna had hij het gaatje weer dichtgestopt. Hij had de primus aangestoken,
maar de stop was eruit gesprongen en de primus had
vlamgevat, want er zat benzine in. Iedereen was
naar het portaal weggevlucht. Unalerk had haar sokken niet aan, Paksikark had geen sokken en geen
broek aan, Kusugak had geen broek aan en Kraumakark
had geen sokken aan. Maniktok was de enige die nog
laarzen aanhad. Kusugak vertelde dat hij weer naar
binnen gegaan was en dat hij er de vacht die voor
de deur hangt overheen gegooid had. Het vuur was
536. toen gedoofd. Hoewel hij geen broek aanhad, had
hij naar zijn zeggen toch geen kou gehad.
15 december. Vandaag zijn Pangninnuark en ik weer
terug naar huis gegaan. Het stormde. Op de Kuurg
zijn we tegen de wind op gegaan. Het was erg koud.
's Avonds klaarde het op. We zijn thuisgekomen.
16 december. Vandaag zijn we thuisgebleven. Er was
stuifsneeuw. Ik heb werkelijk niet veel om op te
schrijven.
17 december. Vandaag zondag van december. We verwachten Krimmerk.
18 december. Vandaag ben ik te Tasserdjuark een
vracht gaan ophalen. Ik heb twee vaten brandolie
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vervoerd. Ik heb ook nog een poolvos gevangen. Er
was een beetje stuifsneeuw.
19 december. Vandaag zijn Tullimark en ik Krimmerk
en de fotograaf gaan halen. Pangninnuark is meegegaan. Omdat er stuifsneeuw was zijn Tullimark
en ik blijven overnachten. Pangninnuark is echter
terug naar huis gegaan omdat hij geen kettingen
voor zijn honden bij zich had.
537. 20 december. Vandaag zijn we naar huis teruggekeerd.
Krimmerk en de fotograaf zijn aangekomen. Kajortok
is eveneens aangekomen. Hij vertelde dat Kusugak,
die via Tasserdjuark gega-an was, er nog niet was.
's Avonds kwam die ook aan. Kajortok zei dat hij
geen deel wil uitmaken van de Kadgek omdat hij
maar weinig zeehondeolie heeft.
21 december. Volle maan. We zijn begonnen met het
bouwen van de sneeuwhutten die tezamen de Kadgek
zullen vormen. De motor van de generator hebben
we naar de blanken gebracht omdat die steeds stil
viel. Hij draait nu weer goed. Vannacht heb ik hem
mee naar huis gebracht. Om drie uur kwam ik thuis.
22 december. Vandaag zijn Pisusuittok, Ussukdjuanajuk, Inunajuk, Kakiojark en Kajordjuk en hun gezinnen aangekomen. Ze hebbende reeds gebouwde sneeuwhutten die tezamen de Kadgek zullen vormen betrokken.
23 december. Vandaag hebben we de Kadgek gebouwd.
Men heeft hard gewerkt en hij is gereed gekomen.
De fotograaf en Krimmerk hebben veel foto's genomen.
24 december. Vandaag zondag van december, 's Avonds
hebben we de Kerstwake gehouden. Kablalik en ik
hebben samen havermoutsepap gekookt en ik heb thee
rondgedeeld.
538. 25 december. Vandaag hebben we een feestmaal gehouden. Kablalik en ik waren de koks. 's Avonds
hebben we een tromdans gehouden. Krimmerk en de
fotograaf hebben veel foto's genomen. Omdat Tullo347

realik pijnlijke voeten had deed hij niet mee.
26 december 1961. Vandaag zijn er wedstrijden met
de hondeslee geweest. Omdat de treklijn van een
van mijn honden achter een stuk ijs bleef haken
kon ik gedurende een heel lange tijd niet verder.
Wat jammer toch.
27 december. Vandaag was het helemaal geen koud
weer. Ik heb Krimmerk en de fotograaf weggebracht.
Tullimark heeft hun bezittingen vervoerd. En Ikotisluk heeft de radardeskundige weggebracht. Op
de terugweg heb ik een vat olie op de slee meegenomen. Dat is van Krimmerk en is bestemd voor
de volgende zomer.
28 december. Vandaag ben ik alleen maar thuisgebleven omdat ik moe was en omdat ik verkouden
was. Het schiet me nu pas te binnen dat Krinulerk
en Komalik aan de ijsrand op drift geraakt waren.
539. Het schijnt dat Komalik zijn moeder, Uilik, verteld heeft dat hij de indruk gehad had Nullorluk
te zien en later was het alsof hij Kakortangoark
begon te zien. Toen het hem toescheen dat Kakortangoark voortdurend zichtbaar was, was hij aan
wal geraakt. Hij dacht dat Kakortangoark hem geholpen had. Omdat Krinulerk veel minder helpers
gehad had, zo zei hij, was hij daarom veel vaker
in het water terecht gekomen.
29 december. Vandaag heb ik één vat olie vervoerd
en Aupilaardjuk twee. Een van de twee heeft hij
te Adliaroserk achtergelaten.
30 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik weet
niet meer wat ik op moet opschrijven.
1 januari 1962. (373) De kalender van januari begint vandaag.
2 januari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik weet
niet meer wat er voorgevallen is.
3 januari. Woensdag vandaag. Aupilaardjuk en Tarreorak zijn naar de ijsrand vertrokken. Ik ben
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vandaag thuisgebleven.
540. 4 januari. Vandaag is pater Van de Velde naar de
blanken geweest. Hij vertelde dat Ivilinnuark
poolvossen naar de kok gebracht had.
5 januari. Nieuwe maan. Vandaag ben ik te Kangerarviaardjuk zeehondeolie gaan halen. Het was
nieuwe maan vandaag. Ik heb te Kangerarviaardjuk overnacht.
6 januari. Vandaag ben ik naar huis teruggekeerd.
Een deel van de olie heb ik te Kangersluk achtergelaten. Ik heb een groot olievat in tweeën gekapt (374).
7 januari. Vandaag zondag. We zijn thuisgebleven.
Het schijnt dat Kajortok een tijdje geleden bij
Anaidjak en haar gezin op bezoek gegaan was en
dat men hem gevraagd had of hij een kop thee wilde drinken. Hij had geantwoord dat hij best een
kop thee wilde drinken maar het schijnt dat Anaidjak gezegd had: "Maar die daar danJ Was het niet
wegens haar, dan (zou ik je wel een kop thee geven)".
Pujatark was pas bevallen en Anaidjak volgde oude
voorschriften na. De volgende dag was Tarreorak
bij Anaidjak op bezoek gegaan en hij vertelde (la541. ter) dat ze hem thee bereid had. Hij had ook vis
gegeten en omdat hij op de beenderen gekauwd had
werd hem gezegd de beenderen in de spuwbak te
gooien, in de spuwbak van Tullorealik. Heel waarschijnlijk omdat ze oude voorschriften navolgden
(375).
8 januari. Vandaag zijn Ivilinnuark, Ikotisluk en
ik vertrokken. Tegen de avond begon het te stormen.
's Nachts heb ik in mijn eentje overnacht omdat
ik niet meer wist waar de anderen waren. Ik had
geen voedsel bij me maar wel thee.
9 januari. Vandaag ben ik teruggekeerd naar Kangerarviaardjuk. Ik heb er overnacht. Het ijs
langs de oevers was gebroken. Het water was tot
aan mijn honden, die aangelijnd lagen, gekomen.
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10 januari 1962. Vandaag ben ik verder gereisd.
Ik had weliswaar een vos gevangen, maar hij was
opgevreten. Op een eilandje heb ik overnacht. Er
was wat stuifsneeuw.
11 januari. Vandaag ben ik bij de anderen aan de
ijsrand aangekomen. Ikotisluk vertelde dat hij
gisteren, toen hij in het pikkedonker bij Tugaluark en Komalik aankwam, geprobeerd had een
ijsbeer na te doen. Ze hadden geroepen: "is daar
iemand?" Ze hadden verschillende keren geroepen:
542. "is daar iemand?" Hij had echter geen antwoord gegeven. Hij was naar binnen gegaan in een sneeuwhut waarin hij al eerder geslapen had en die tegen de andere aangebouwd stond. Hun deur was gesloten en boven de deur had hij een gaatje gemaakt en naar hen gekeken. Komalik had een sneeuwmes in z'n hand en hun gezichten waren doodsbleek
omdat ze vast en zeker dachten dat het een ijsbeer
was. Ze zagen doodsbleek van de schrik.
12 januari. Vandaag zijn we naar de ijsrand gegaan.
Ik heb één zeehond geschoten, Ikotisluk twee, Komalik drie en Tugaluark drie. Ivilinnuark heeft
geen zeehond geschoten.
13 januari. Januari. We zijn vandaag opnieuw naar
de ijsrand gegaan, maar we zijn weer vroeg naar
ons kamp teruggekeerd omdat er al heel gauw geen
open water meer was.
14 januari. Vandaag zijn we weer naar de ijsrand
gegaan. Het was zondag vandaag. We zijn vroeg naar
het kamp teruggekeerd omdat het zondag was.
543. 15 januari. Vandaag zijn we op weg naar huis vertrokken nadat we eerst nog naar de ijsrand geweest
waren. Ik heb twee (witte) poolvossen gevangen.
De derde was een blauwe vos (376).
16 januari. We zijn thuisgekomen, 's Avonds ontmoetten we Kajortok, Kusugak en Kraumajark te
Kangersluk. Ze waren op weg naar de ijsrand.
17 januari. Vandaag zijn we thuisgebleven. Men
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vertelde dat Kaangunark z'n honden kwijtgeraakt
was. Ze wilden niet meer lopen en waren bevroren.
Het waren honden van Ukuaraardjuk. Ukuaraardjuk
schijnt hem niet te geloven.
18 januari. Vandaag zijn we weer thuisgebleven.
Ik heb niets te vertellen.
19 januari. Het is volle maan. Ik ben een vracht
gaan halen. Ik heb een vat olie op mijn slee meegebracht. Het was erg glad vandaag.
20 januari. Vandaag ben ik met Tullimark naar de
blanken geweest. Het scheen dat Tullimark's vrouw
op weg naar huis was. 's Avonds kwam er een vliegtuig aan. Zij was erbij. Tullimark was in de zevende hemel (377).
544. 21 januari. Zondag van januari vandaag. De radardeskundige is aangekomen. Ikotisluk heeft hem op
zijn slee meegebracht. Hij kwam aan nadat we de
rozenkrans gebeden hadden.
22 januari. Vandaag ben ik teruggegaan om de
(achtergelaten) zeehondeolie op te halen. Het was
niet glad en door de koude vormde zich damp. Het
was koud en er was geen wolkje aan de hemel.
23 januari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het ziet
ernaar uit dat ik verder niets te vertellen heb.
24 januari. Vandaag zijn Ikotisluk, Ivilinnuark,
Pauguatsiark, Tullimark, Padlak en ik vertrokken.
Te Kangerarviaardjuk hebben we een sneeuwhut voor
de nacht gebouwd. Pauguatsiark, Tullimark en ik
hebben gedrieën overnacht, 's Avonds was er wat
stuifsneeuw.
25 januari. Vandaag ben ik alleen bij de ijsrand
aangekomen. Ik ben bij Pangninnuark, Kringakittok
en Kajortok aangekomen.
26 januari. Vandaag zijn we naar de ijsrand geweest. Niemand heeft een zeehond geschoten omdat
er geen zeehonden waren.
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545. 27 januari 1962. Vandaag zijn we weer naar de ijsrand geweest. Pangninnuark, Tugaluark en ik hebben zeehonden geschoten. Kajortok heeft geen zeehond buitgemaakt.
28 januari. Vandaag zondag van januari. We zijn
vandaag naar de ijsrand geweest maar niemand heeft
een zeehond gezien. Alleen Tugaluark heeft een zeehond gezien.
29 januari. Vandaag hebben we aan de ademgaten gejaagd. Pangninnuark hooft oen zeehond gedood, een
volwassen munnotjo. Wo hobben lever gegoten en
bloed gedronken. Kajortok heeft geen bloed gedronken.
30 januari. Vandaag hebben we aan de ademgaten gejaagd. Tugaluark heeft weliswaar toegestoten maar
heeft geen zeehond gedood.
31 januari. Vandaag zijn we weer naar de ijsrand
geweest. Pangninnuark, Tugaluark en Kajortok hebben zeehonden geschoten. Ikzelf heb er een laten
zinken. Wat jammer toch.
1 februari. Vandaag begint de kalender van februari. We zijn weer naar de ijsrand geweest. Pangninnuark en ik zijn samen naar dezelfde plaats
aan de ijsrand geweest. Pangninnuark heeft een
zeehond geschoten. Ik niet.
546. 2 februari. Vandaag zijn we naar de ijsrand geweest. Ik heb een zeehond geschoten. Pangninnuark
heeft er geen geschoten. Kajortok heeft er drie
buitgemaakt en Tugaluark één.
3 februari. Vandaag zijn we opnieuw naar de ijsrand geweest. Pangninnuark heeft een zeehond geschoten. Kusugak, Komalik en Kraumajark zijn aangekomen.
4 februari. Vandaag zondag van februari. We zijn
naar de ijsrand geweest, d.w.z. Kusugak, Kringakittok, Tugaluark, Komalik en ik. Kusugak, Kringakittok en ik hebben zeehonden geschoten. Pang352

ninnuark en Kajortok hebben de glijders van hun
sleden van ibjo voorzien.
5 februari« Vandaag zijn we op weg naar huis vertrokken. Pangninnuark, Kringakittok en ik hebben
te Kangerarviaardjuk overnacht. Kusugak, Kajortok
en Kraumajark hebben ter hoogte van Kekertardjuark
overnacht.
6 februari. Vandaag zijn we thuisgekomen. Tot onze
grote verbazing was Ussugalaark aangekomen. Hij
was, reizend via Kunnuark, Orsortoor, Abvark, Kriminajuk, Kuurg en Areark naar Kugaardjuk gekomen.
547. 7 februari. Vandaag zijn we thuisgebleven. Ik ben
bij Ussugalaark op bezoek geweest. Hij had een
veel te enge sneeuwhut en hij scheen maar één deken te hebben om onder te slapen. Zijn vrouw, 0kradjuanajuk, had hij te Abvark achtergelaten omdat ze ziek was. Ze had kiespijn.
8 februari. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Er
was stuifsneeuw vandaag. Ussugalaark is ook thuisgebleven. Ussugalaark zei dat hij vissen zal krijgen van Krittark. Ussugalaark wacht op hem.
9 februari. Vandaag zijn Kusugak, Kraumajark en ik
vis gaan halen te Kunguaardjuk. Omdat we slechts
langzaam vooruitkwamen zijn we er pas in het begin
van de nacht aangekomen. We hebben overnacht in
een oude sneeuwhut. Ik had geen thee bij me. Ik
was die vergeten. Kusugak had echter koffie bij
zich. We hebben koffie gedronken.
10 februari. Vandaag zijn we naar huis teruggekeerd.
Het was niet glad en door de koude vormde zich damp.
Adliaroserk was helemaal overstroomd en Ekremalltark
was niets dan water.
11 februari. Vandaag zijn we thuisgebleven. Ussugalaark vertelde dat hij verleden jaar verschillende keren achter elkaar de zondagsrust niet in acht
genomen had en dat hij daarom gezichtsstoornissen
gekregen had (378). Vandaag was hij thuisgebleven
omdat het zondag was.
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548. 12 februari 1962. Vandaag heeft Ussugalaark zijn
kamp verplaatst. Hij is naar de ijsrand vertrokken.
Pangninnuark en Kringakittok zijn naar Nadluaardjuk gegaan. Ikzelf ben thuisgebleven. Mijn honden begonnen uitgehongerd te raken.
13 februari. Vandaag zijn Savik en Kukuwak aangekomen om inkopen te doen. Ze vertelden dat ze te
Nadluaardjuk regelmatig vissen vangen.
14 februari. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Er
was stuifsneeuw vandaag. Het schijnt dat Ussugalaark
enkele dagen geleden verteld heeft dat een overleden mens weer tot leven zou kunnen komen wanneer
men de voorgeschreven rouwdagen niet geheel in acht
neemt. Het schijnt dat Ussugalaark dat aan Pangninnuark verteld heeft.
549. 15 februari. Vandaag was er stuifsneeuw. Komalik
en Padlak zijn naar de blanken geweest en ook naar
Tasserduark. Bij dageraad zijn ze thuisgekomen terwijl wij de H. Mis bijwoonden. De gehele nacht zijn
ze weggeweest. Ze vertelden dat ze de gehele nacht
doorgereisd hadden omdat ze maar heel langzaam
vooruit konden komen.
16 februari. Vandaag zijn ze thuisgekomen. Ze zijn
thuisgekomen terwijl wij de H. Mis bijwoonden. Pangninnuark en Kringakittok zijn ook thuisgekomen.
17 februari. Vandaag heb ik de kajak weggebracht
(379). Op de terugweg heb ik een vat olie op de
slee meegenomen. Mijn honden waren, helemaal uitgehongerd. Om tien uur 's avonds kwam ik thuis.
18 februari. Vandaag zondag van februari. Ik ben
thuisgebleven.
19 februari. Volle maan. Vandaag ben ik mijn slee
gaan ophalen op een plaats tussen Pudlagaardjuk
en Tuapagiktok.
550. 20 februari. Vandaag ben ik ibjo gaan zoeken. Het
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was koud en er was stuifsneeuw.
21 februari. Vandaag heb ik de metalen strips onder de glijders van mijn slee vandaan gehaald en
er ibjo op aangebracht. Het was koud. Het was erg
koud aan de handen. Ik ben niet klaargekomen met
het aanbrengen van de ibjo omdat het zo koud aan
de handen was.
22 februari. Vandaag ben ik klaargekomen met het
aanbrengen van de ibjo. Er is vandaag een blanke
aangekomen. Iviok was zijn gids. Mijn honden zijn
werkelijk zo mager als een lat.
23 februari. Vandaag zijn Tarreorak, Kringakittok
en ik spullen van pater Van de Velde met de slee
gaan ophalen. De rivier van Adliaroserk stond onder water (380); er stond een heel sterke stroming.
24 februari. Vandaag ben ik te Sadrok achtergelaten bezittingen gaan ophalen. Ik heb Kujannak en
Tikerluk thuisgelaten. Kujannak is zo mager als
een lat; Tikerluk ziet er iets beter uit. Ik maak
er mij wat bezorgd over want het zijn de honden
van pater Van de Velde die mij (met honden) helpt.
Niets aan te doen. Ze krijgen nochtans te eten.
551. 25 februari. Vandaag zondag van februari. We zijn
thuisgebleven. Men beweert dat de Inuit zich vroeger kamden met de snavel van een Kaksaupiaardjuk
(381) omdat ze geen kammen hadden. En van sommigen wordt beweerd dat het net was alsof hun hoofd
helemaal wit was van het vet.
26 februari. Vandaag ben ik thuisgebleven. Pauguatsiark en Kringakittok zijn te Kunguaardjuk vis
gaan halen. Ikzelf heb de glijders van mijn slee
glad geschaafd.
27 februari. Pauguatsiark en Kringakittok zijn
vandaag thuisgekomen. Er was stuifsneeuw vandaag,
maar toch begon het weer al wat beter te worden.
28 februari. Vandaag ben ik weer thuisgebleven.
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Pauguatsiark heeft ibjo onder de glijders van zijn
slee aangebracht, want morgen zullen we naar de
ijsrand vertrekken. Er was stuifsneeuw vandaag.
1 maart 1962. De kalender van maart begint. Tarreorak, Aupilaardjuk, Kaangunark en ik zijn vertrokken. Pauguatsiark is vandaag thuisgebleven
552. omdat hij, naar zijn zeggen, de dwarsliggers van
zijn slee gebroken had. 's Avonds begon het te
stormen. In de omgeving van Asungasungark heb ik
in mijn eentje overnacht.
2 maart. Vandaag was het heel zacht weer. De treklijnen waren ontdooid. Ik heb weer helemaal alleen
de nacht doorgebracht op een klein eilandje.
3 maart. Vandaag was het mooi weer. Het vroor wat
meer. Ik ben bij Ussugalaark aangekomen. Ik heb
mijn sneeuwhut naast de zijne (gebouwd). Ik ben
(daarin) alleen. Ussugalaark vertelde dat hij een
geest gezien had, Akslark. Ik heb niets gezien.
Ik heb werkelijk helemaal niets gezien.
4 maart. Vandaag zijn we naar de ijsrand gegaan.
Het was vandaag zondag van maart. Hij vertelde dat
hij kortgeleden, op zondag, twee zeehonden geschoten had en dat hij er nu waarschijnlijk geen meer
zal kunnen buitmaken. Hij zei dat hij nu geen zeehonden meer doden kan, net als hen wie het onmogelijk gemaakt is er nog te bemachtigen. Kajordjuk
553. vertelde ook nog dat hij verleden jaar gezichtsstoornissen gekregen had nadat hij er de ene zondag na de andere op uit getrokken was (382).
5 maart. Vandaag zijn we opnieuw naar de ijsrand
geweest. Ik heb een zeehond geschoten. Ussugalaark
heeft geen zeehond geschoten. Hij ziet zeer dikwijls
geesten.
6 maart. Nieuwe maan. Vandaag zijn we weer naar
de ijsrand geweest. Ik heb weer een zeehond geschoten. Ussugalaark heeft geen zeehond geschoten. Ussugalaark zei (op een bepaald ogenblik): "Die twee
daar, die verdraaide Akslark en Nimereardjuark,
doen al wat mogelijk is om zich van mij meester te
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maken. Het zijn werkelijk wraakzuchtige kwelgeesten die je steeds maar achtervolgen" (383).
7 maart« Vandaag zijn we weer naar de ijsrand geweest. Ik heb weer een zeehond geschoten. Ussugalaark heeft geen zeehond geschoten. Wat vertelde
hij toch weer veel. Ussugalaark zei o.a., en hij
herhaalde dat verschillende keren, dat hij geen
zeehond kan schieten omdat Orsonnuark en Kajotinnuark hem de helpende hand niet bieden (384).
554. 8 maart. Vandaag heb ik alweer een zeehond geschoten. Ussugalaark schoot er geen. Omdat Nuliajok
ziek was toen we 's avonds thuiskwamen wilde hij
krilajok bedrijven. Toen hij zich daarvoor gereed
maakte zei ik: "ik ga maar naar mijn eigen sneeuwhut want ik heb hier toch niets te zoeken". Toen
ik dat zei vond hij dat heel goed. Eenmaal terug
in mijn sneeuwhut heb ik de rozenkrans gebeden.
Nadat hij klaar was met de krilajok ging ik bij
hem op bezoek. Ussugalaark scheen er veel gelukkiger uit te zien.
9 maart. Vandaag ben ik op weg naar huis vertrokken. Ik heb de nacht doorgebracht te Kekertardjuark.
Het was niet helder; het sneeuwde vandaag.
10 maart. Vandaag ben ik thuisgekomen. Ik kwam maar
heel langzaam vooruit omdat er aan de oppervlakte
niets dan akredlorka lag. Ik was verbaasd dat het
sneeuwoppervlnk in de omgeving van Kugaardjuk zo
hard was.
11 maart. Vandaag zondag van maart. Ik ben thuis555. gebleven. Ik ben verkouden. Uilik heeft uitslag.
Uilik heeft tegen Najaga gezegd dat Kakortangoark
de uitslag veroorzaakt heeft. Met Pangninnuark gaat
het nu veel beter. Hij is ziek geweest.
12 maart. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het was
vermoeiend omdat ik verkouden ben, maar toch ging
het al wat beter. De radardeskundige is aangekomen.
Ikotisluk heeft hem opgehaald. De radardeskundige
is blijven overnachten.
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13 maart 1962. Vandaag is de radardeskundige naar
huis gegaan. Ikotisluk heeft hem weggebracht. Een
tijdje geleden, toen Tokannerk een dochtertje
kreeg, had Maniktok tegen Mangak gezegd dat ze het
als schoondochter wilde hebben. Mangak had haar
geantwoord: "Die daar, dat is mijn vrouw.'" Ze vertelde dat Mangak dat nog eens herhaald had. Ze zei
dat dat het hoogst waarschijnlijk niet voor hemzelf was, maar voor het zoontje van Arnasleark,
vanwege de naam. Omdat het dezelfde naam draagt
als zijn overleden vrouw, Kukijaut, wil hij waarschijnlijk dat hij haar als toekomstige vrouw zal
hebben. (385)
556. 14 maart. Vandaag ben ik thuisgebleven. Mijn buik
was niet in orde. Vandaag zijn Krilunerk, Komalik,
Iviok en Ivilinnuark aangekomen. Ivilinnuark en
Krilunerk hadden ijsberen geschoten. Ze vertelden
dat ze elk twee ijsberen met jongen geschoten hadden. Miluguktok en Kajordjuk hadden ook ijsberen
geschoten. Vannacht heb ik het bewustzijn verloren
terwijl ik mij ontlastte; vanwege de buikpijn.
15 maart. Vandaag voelde ik mij al wat beter. Kajortok heeft vandaag zijn kamp opgebroken en is
vertrokken. Hij is met zijn hele gezin naar de ijsrand gegaan. Kusugak, de zoon van Kajortok, is ook
vertrokken. Ikotisluk, Arnasluk, Aupilaardjuk en
Kaangunark zijn vandaag ook vertrokken. Ze zijn
kariboes gaan jagen en vlees uit de bergplaatsen
in het binnenland gaan halen. Het schijnt dat
Tarreorak ook naar de bergplaatsen in het binnenland vertrokken is.
557. 16 maart. Vandaag is Kringakittok thuisgekomen.
Hij was te Kunguaardjuk vis gaan halen samen met
Kukuwak. Kringakittok was via Nadluaardjuk naar
huis gekomen. Tarreorak is vertrokken. Hij is
naar zijn bergplaatsen langs de Atokwait gegaan
en is ook kariboes gaan jagen.
17 maart. Vandaag heb ik mijn laarzen aangetrokken. Ik heb de .22 hersteld. De kolf was gebroken.
Najaga had hem gebroken.Toen het al avond was kwam
Uilik op bezoek en vertelde dat Mangak haar ge-
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vraagd had via Komalik en dat Komalik het verzoek
aan zijn moeder doorgegeven had. Hoewel Uilik zich
bij Komalik niet altijd op haar gemak voelt had ze
hem verdorie toch ronduit een ontkennend antwoord
gegeven. Ze had nee gezegd omdat ze de wens van
haar oom (386) niet vergeten was. Die had haar namelijk opgedragen niet te hertrouwen (387). Haar
oom, Kakortangoark, had namelijk medelijden gehad
met Nunguksait.
558. 18 maart. Vandaag zondag. Afgelopen winter, toen
Pujatark van een dochter beviel, was Niakrorluk
ernaar gaan kijken. Niakrorluk had haar neusje
omhoog gedrukt opdat het niet te puntig zou worden. Pujatark schijnt dat zelf verteld te hebben.
19 maart. Vandaag zijn Tullimark en ik vis gaan
halen te Kunguaardjuk. We kwamen daar pas aan toen
het al donker was want we waren maar heel langzaam
vooruit gekomen. Tullimark vertelde dat hij, toen
hij een tijdje geleden vis was gaan halen en bezig
was zijn slee op te laden, onder de slee iets gehoord had. Hij had ernaar gekeken maar er was
niets te zien geweest. Tullimark dacht dat het
een geest geweest was.
20 maart. Vandaag zijn we terug naar huis gegaan.
We zijn thuisgekomen toen het al donker was.
21 maart. Volle maan van maart. Ik ben thuisgebleven. Ik weet niet wat ik moet opschrijven omdat
ik al enige tijd geen aantekeningen meer gemaakt
heb.
559. 22 maart. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Hoewel het al wat beter met me gaat ben ik toch nog
niet helemaal opgeknapt.
23 maart. Vandaag ben Ik weer thuisgebleven. Ik
heb een ijslepel gemaakt en ook een vishaak. Irkalugark en Kukuwak zijn aangekomen. Ze komen inkopen doen. Kukuwak bracht een grote forel mee
als geschenk voor Uilik.
24 maart. Vandaag ben ik te Katjiktuaardjuk met
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de haak gaan vissen en vossevallen gaan plaatsen
bij de vosseholen. Er waren weliswaar sporen van
poolvossen, maar het waren er niet erg veel. Ik
heb vier vissen gevangen: kleine forellen.
25 maart 1962. Vandaag zondag van maart. We zijn
thuisgebleven. Er is verder niets op te schrijven.
26 maart. Vandaag zijn we te Tasserdjuark vrachten
gaan ophalen. We hebben vaten olie vervoerd. Er
is geen thee aangekomen. Jammer dat de thee niet
aangekomen is. Ik, Aupilaardjuk, UssukdJuanaJuk,
Komalik, Kablalik, Tugaluark, Iviok, Tarreorak,
560. Ikotisluk, Kringakittok, Pauguatsiark hebben allemaal vrachten vervoerd. Ikotisluk heeft een kano en een radardeskundige op zijn slee meegenomen.
Pater Van de Velde heeft Aliksalik op de skidoo
meegenomen.
27 maart. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Ik
weet niet wat ik moet opschrijven. We zitten nu
op de thee te wachten want we willen naar de ijsrand vertrekken.
28 maart. Vandaag zijn Krilunerk, Ivilinnuark en
Ussugalaark aangekomen. Ze komen inkopen doen.
Ikzelf ben brandhout gaan halen.
29 maart. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Het
was mooi weer vandaag.
30 maart. Vandaag zijn we vertrokken. Pangninnuark,
Kringakittok, Krittark, Arnasluk, Tullorealik, Tullimark en ik zijn vertrokken. Ussugalaark, Krilunerk en Ivilinnuark zijn naar huis teruggekeerd.
We hebben te Kangerarviaardjuk overnacht.
561. 31 maart. Vandaag zijn Krittark, Arnasluk, Tullorealik, Tullimark, Pangninnuark, Kringakittok en
ik verder getrokken naar de ijsrand. Pangninnuark
en ik hebben overnacht nog voordat we de ijsrand
bereikten. Krittark, Arnasluk, Tullorealik en Tullimark hebben aan de ijsrand overnacht. Tullorealik en Krittark hebben zeehonden geschoten. Ze
vertelden dat Tullorealik drie zeehonden geschoten
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heeft en dat Krittark er twee buitgemaakt heeft.
1 april» Vandaag zondag. De kalender van april
begint. We hebben langs de ijsrand gejaagd. Ik
heb zes zeehonden geschoten. Pangninnuark één,
Krittark drie, Arnasluk één en Tullorealik drie.
Het was mooi weer en er waren zeehonden. De zee
was spiegelglad.
2 april. Vandaag zijn we weer naar de ijsrand geweest. Er was geen open water en het waaide hard.
562. 3 april. Vandaag hebben we aan de ademgaten gejaagd,
Pangninnuark, Kringakittok en ik. Tijdens de jacht
aan de ademgaten heb ik een zeehond gedood, een
zwanger vrouwtje. Tullorealik, Tullimark, Krittark
en Arnasluk zijn terug naar huis gegaan. Het stormde vandaag.
4 april. Vandaag ben ik naar huis vertrokken. Te
Kangerarviaardjuk heb ik overnacht. Ussugalaark
was mijn buurman. Tarreorak, Kajortok, Kusugak en
Kraumajark zijn aangekomen. Ze hebben ook een
sneeuwhut voor de nacht gebouwd.
5 april. Vandaag ben ik thuisgekomen samen met Kajortok, Kusugak, Kraumajark en Tarreorak. Kajortok
was op weg om voedsel uit een bergplaats in het
binnenland te gaan halen.
6 april. Vandaag ben ik thuisgebleven. Er is een
vliegtuig aangekomen. De bisschop was aan boord.
De politie is ook aangekomen. Ik ben ondervraagd
in verband met Ussugalaark (388). Is dat niet toevallig. Gisteren nog was ik bij hem vertrokken en
vandaag werd er al naar hem gezocht. Toen het
563. (vliegtuig) terugkeerde bracht het Nullajok, Atekrartok en Siaksiak mee. Toen het weer vertrok
werden ze hier achtergelaten. Het kwam nog een
keer terug. Men vertelde dat ze hem niet gevonden
hadden. Nuliajok, Siaksiak en Atekrartok werden
weer aan boord genomen. Ze vertelden dat ze Ussugalaark niet gevonden hadden. Ze vertrokken
weer, ditmaal terug naar Tallordjuark.
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7 april 1962. Vandaag ben ik weer thuisgebleven.
Het vliegtuig is niet teruggekomen. Men vertelde
dat Ussukdjuanajuk en ArnaslearK vandaag ruzie gemaakt hebben. Hoewel ze toch zijn vrouw is wil Arnasleark een sneeuwhut naast de zijne gaan betrekken.
Men vertelde dat zij hem nogal het een en ander
naar het hoofd geslingerd heeft en dat ze erge
ruzie gemaakt hebben (389).
8 april. Vandaag zondag van april. Ik ben thuisgebleven. De bisschop is ook gebleven. Er zijn
er die gevormd zijn. Adgairtok wilde niet gevormd
worden en is dus niet gevormd.
564. 9 april. Vandaag zijn Kajortok, Tarreorak en ik
naar onze bergplaatsen in het binnenland vertrokken. Tullimark is vis gaan halen te Kunguaardjuk»
Hij heeft samen met ons overnacht. We hebben te
Kunguaardjuk de nacht doorgebracht.
10 april. Vandaag is Tullimark naar huis teruggekeerd. Kajortok, Tarreorak en ik zijn verder gereisd. We hebben de nacht doorgebracht langs de
Atokwait.
11 april. Vandaag zijn we weer verder gereisd.
Langs de oevers van de Atokwait hebben we sporen
van kariboes gevonden. Tegen het vallen van de
avond heb ik de anderen verlaten omdat mijn bergplaatsen het verst weg liggen. Er waren sporen
van kariboes. Toen het donker begon te worden heb
ik mijn kamp opgeslagen. Er waren verse sporen.
12 april. Vandaag ben ik bij mijn bergplaatsen
aangekomen. Ze waren helemaal ingesneeuwd. Irkalugark had ze niet gevonden. Ik heb ze wel gevonden en ik ben op weg naar huis vertrokken. Ik heb
kariboes gezien. Ik heb er vier geschoten. Ik ben
gaan slapen op de plaats waar ik de kariboes ge565. schoten heb. Hoewel het sneeuwde werd het ' avonds
toch nog mooi weer.
13 april. Vandaag ben ik huiswaarts vertrokken.
Ik heb overnacht in een sneeuwhut naast die welke langs de Atokwait staat.
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14 april. Vandaag ben ik weer verder getrokken.
Ik ben bij hun sneeuwhut aangekomen. Zij waren
er niet. Ze waren per slee op kariboejacht gegaan. Ze kwamen aan op het moment dat ik wilde
vertrekken. Kajortok vertelde dat hij gisteren
vier kariboes geschoten had. Nadat zij zich gereed hadden gemaakt voor de reis zijn we vertrokken. We hebben overnacht in onze sneeuwhut langs
de Atokwait.
15 april. Vandaag zondag van april. We zijn weer
verder getrokken. Tussen Kuurg en Irkalukslorvik
hebben Tarreorak en ik een sneeuwhut gebouwd. Kajortok is doorgereisd naar Kunguaardjuk. Tarreorak en ik hebben ons kamp vroeg opgeslagen omdat
het zondag was. Kajortok scheen niet aan de zon566. dag te denken.
16 april. Vandaag zijn we naar huis gereisd. Tegen
de avond kwam er stuifsneeuw opzetten. Ik heb een
deel van mijn lading te Tasserdjuark achtergelaten.
Ik heb drie kariboe-pezen van de slee laten vallen.
17 april. Vandaag ben ik thuisgebleven. Kajortok
is ook thuisgebleven. Kajortok heeft aan zijn slee
gewerkt. Het schijnt dat Kajortok verteld heeft
dat hij ons verlaten had omdat Tarreorak en ik de
gewoonte hebben 's morgens wat te babbelen. Kajortok schijnt ook nog verteld te hebben dat hij kariboes gezien had maar dat hij daarover niets tegen Tarreorak gezegd had toen hij die tegenkwam.
Toen Kajortok achter hen aanging had hij gezegd:
"ik ga nog een beetje wandelen". Tarreorak had
goedkeurend geantwoord. Tarreorak had hem toen
gezegd: "En ik ga er nog een stukje met de hondeslee op uit". Hij was erg verbaasd geweest te horen dat Kajortok kariboes gezien had (390).
567. 18 april. Vandaag is Kajortok naar huis vertrokken. Ik ben weer thuisgebleven. Omdat Arnannuark
zwanger geworden is wil haar schoonmoeder, Utjunajuk, dat het (kind) de naam krijgt van wijlen Arnannuark 's moeder, Angutingoark. Utjunajuk wil
dat. Arnannuark heeft verteld dat haar vrucht haar
voortdurend last bezorgt en dat ze meer en meer
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de indruk begint te krijgen haar overleden moeder
tô zien. Arnannuark vertelde dat ze vaak de gedachte koestert haar met een sneeuwmes te lijf te
willen gaan. (Ze is echter bang) dat het (sneeuwmes) zal blijven steken (391) en omdat ze daar
steeds aan denkt is ze haar overleden moeder nog
niet te lijf gegaan.
19 april 1962. Vandaag heb ik de vissen voor de
Paasmaaltijd gespleten en schoongemaakt. Iets anders neb ik niet gedaan.
20 april. Vandaag heb ik het vlees dat voor het
Paasmaal gekookt zal worden in stukken gesneden.
We zullen het eten en oplepelen.
568. 21 april. Vandaag zijn we begonnen met het koken
van het voedsel. Komalik en ik hebben een voetstuk
gemaakt voor het Mariabeeld. We zijn ermee klaargekomen.
22 april. Vandaag Pasen. April. We hebben een
feestmaal gehouden. Een fotograaf, die aangekomen
was, heeft foto's genomen van het feestmaal.
23 april« Vandaag zijn we weer thuisgebleven.
Pauguatsiark is vertrokken. Hij is vissen gaan halen te Kunguaardjuk. De fotograaf heeft foto's
genomen. Hij heeft foto's genomen van Ukuaraardjuk
en Nannuark en hun gezinnen.
24 april. Vandaag ben ik naar Tasserdjuark geweest
om mijn achtergelaten lading op te halen. Op de
terugweg kwam ik Pauguatsiark tegen. Ik heb ook
Angutisluaardjuk, Nakongajok, Kusugak en Maniktok
ontmoet. Die waren op thuisreis naar Aivilik. Kusugak ging ook mee naar Aivilik.
25 april. Vandaag ben ik thuisgebleven. We verwachten het röntgenteam.
569. 26 april. Vandaag zijn we weer thuisgebleven. Men
vertelde dat het röntgenteam te Tasserdjuark is.
Het is niet overgekomen omdat het zicht beperkt
was. Te Kugaardjuk was het veel beter. Er was niet
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veel stuifsneeuw. Maar het schijnt dat te Tasserei juark het zicht nihil was.
27 april.Vandaag zijn het röntgenteam en de doktoren aange konen.
28 april. Vandaag zijn Ikotisluk, Komalik en ik
vracht gaan ophalen. Ikotisluk en ik hebben planken opgeladen en Komalik spijkers en kranen. Pater Van de Velde is naar de blanken te Tasserdjuark
gegaan.
29 april. Vandaag zondag. We zijn thuisgebleven.
We venvachten een vliegtuig. Pater Van de Velde zal
worden opgehaald.
30 april. Vandaag zei men dat het zou aankomen,
maar het is niet aangekomen. Naar men zegt omdat
er stuifsneeuw was. En omdat het tussen Kuurgdjuark
en Igluligaardjuk stormde is het niet vertrokken.
570. 1 mei. Vandaag mei. We hebben weer (op het vliegtuig) gewacht. Ik zou pater Mary en pater Lessard
graag willen zien, maar het vliegtuig was niet te
zien. Ik weet niet wat ik moet opschrijven.
2 mei. Vandaag hebben we 's avonds vernomen dat
het vliegtuig te Nauja is. Ik doe op het ogenblik
niet veel, we wachten maar. Krilunerk is thuisgekomen. Hij kwam van Kunguaardjuk. Hij vertelde dat
de vissen van Savik die te Inerdjuark lagen opgeslagen grotendeels opgevreten waren. Ze waren allemaal op en het liet zich aanzien dat ze al vroeg
in de winter opgevreten waren. Hij vertelde dat
Kajortok waarschijnlijk een gat in (de visbergplaats) gemaakt had want er waren sporen te zien
in de oude sneeuw, Kajortok's sporen. Krilunerk
en Savik hadden ze herkend.
3 mei. Vandaag hebben we weer op het vliegtuig gewacht. Het schijnt nog steeds te Nauja te zijn omdat het zicht te Aivilik nihil is en omdat het er
sneeuwt.
4 mei. Vandaag zei men dat het vliegtuig vertrok365
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571. 4 mei (vervolg) aangekomen. Pater Van de Velde is
vertrokken. Ik ben bij Nannuark op bezoek geweest.
Nannuark vertelde dat er iets is dat hij steeds
heel sterk gewaar wordt maar dat hij er niet over
klaagt. Toen hij dat vertelde maakte hij toespelingen op geesten.
5 mei 1962. Vandaag zijn we samen met Pangninnuark
en Krilunerk naar de ijsrand vertrokken. Ten Kangersluk hebben we Ikotisluk ontmoet. Hij vertelde
dat hij geen zeehonden geschoten had. Hij vervoerde zeehonden van Ivilinnuark op zijn slee. Ussulik,
die op weg was om zijn geweerval te gaan plaatsen,
kwamen we ook tegen. Hij vertelde dat hij zijn ge572. weerval niet geplaatst had omdat hij de kop van
de harpoen vergeten was. We hebben de gehele nacht
doorgereisd. Tegen het aanbreken van de dag hebben we ons kamp opgeslagen.
6 mei. Vandaag zondag van mei. We zijn in ons kamp
gebleven. Nadat we de rozenkrans gebeden hadden
zijn we verder getrokken en gedurende de nacht
hebben we aan de ademgaten gejaagd. Ik heb een zeehond terug laten vallen. Pangninnuark heeft een
zeehond buitgemaakt. Nadat we weer op weg gegaan
waren naar de ijsrand schoot Pangninnuark bij het
aanbreken van de dag een ijsbeer, een grote volwassen mannetjesbeer.
7 mei. Vandaag zijn we bij de ijsrand bij Kakiojark en Awingark aangekomen. Ze sliepen en wij
zijn hen voorbij gegaan. Ze waren bijna door een
ijsbeer overvallen. Zij hadden het niet gemerkt
want zij sliepen. Nadat we ons kamp hadden ingericht en onze tent opgeslagen hadden, hebben we
gekookt ijsberevlees gegeten van de ijsbeer die
Pangninnuark geschoten had. Toen we wakker werden
gingen we naar de ijsrand, maar er was geen open
water. Daar waar zich pas nieuw ijs gevormd had
was er toch nog een klein stukje open waterj we
zagen daar twee zeehonden.
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573. 8 mei. Toen we vandaag wakker werden zijn we
weer naar de ijsrand gegaan. Er was veel open
water. Ik heb vier zeehonden geschoten. Pangninnuark schoot er twee. Krilunerk heeft geen zeehond
geschoten en Kringakittok ook niet. Bij het aanbreken van de dag zijn we terug naar ons kamp gegaan.
9 mei. Vandaag heeft het zwaar gestormd. Pangninnuark heeft verschillende keren overgegeven en
hij heeft heel weinig gegeten vanwege zijn maag.
Overdag hebben we geslapen en toen we tegen het
vallen van de avond wakker werden begon het beter te worden. Kringakittok is met de hondeslee
vertrokken om zijn vossevallen te gaan ophalen.
Toen de wind ging liggen zijn we naar de ijsrand
gegaan. Er was veel open water, over een heel brede strook. We hebben de gehele nacht aan de ijsrand gejaagd.Er waren niet veel zeehonden maar
toch heb ik er vier geschoten. Pangninnuark heeft
ook vier zeehonden geschoten en Krilunerk één.
Kringakittok heeft geen zeehond geschoten.
574. 10 mei. 's Avonds zijn we naar ons kamp teruggegaan en zonder te hebben geslapen zijn we op weg
naar huis vertrokken. Krilunerk is naar Kajortok
gegaan. Omdat we de gehele nacht slapeloos hadden
doorgebracht begonnen we veel slaap te krijgen.
Toen we sliepen hoorden we Krilunerk roepen dat
hij hem niet gevonden had. Hij sloeg zijn tent
naast de onze op en ging ook slapen.
11 mei. Vandaag zijn we verder naar huls getrokken. Te Kangerarviaardjuk heb ik nog twee zeehonden op mijn slee geladen en Pangninnuark heeft er
nog één opgeladen. We hebben de gehele nacht doorgereisd op weg naar huis. Het sneeuwoppervlak was
zeer hard en zeer glad.
12 mei. Vandaag zijn we thuisgekomen. Men vertelde dat Komalik ook thuisgekomen was. Hij was naar
de bergplaatsen in het binnenland geweest en had
de kariboepezen die ik verloren had gevonden.
Maar niemand had er ook maar iets over gezegd.
Omdat het zondag was, was Najaga bij Komalik en
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z'n gezin de rozenkrans gaan bidden maar er was
niemand die ook maar iets over het gevondene gezegd had. En de volgende dag, maandag, had Uilik
575. ze tijdens de afwezigheid van Najaga gebracht.
Sommigen waren van vlees ontdaan en ze waren er
niet allemaal meer; en sommigen waren gespleten.
Zonder iets te zeggen hadden zij ze gebruikt (392).
Uilik schijnt verteld te hebben dat ze de gehele
nacht door wakker gelegen had, onder de indruk
dat haar oom Kakortangoark heel dicht bij haar was
en ze had gedacht dat hij zeer met hen begaan was.
Hij was zeker van een en ander op de hoogte en
moet mogelijk zelfs gedacht hebben dat zij zich
die (kariboepezen) wilde toeëigenen. Uilik had zo
liggen denken en daarom had ze de kariboepezen
teruggebracht alhoewel ze die waarschijnlijk graag
voor zichzelf had willen houden. Komallk en Uilik
hadden die gedeeltelijk opgegeten en opgebruikt
zonder er maar met een woord over te reppen. Uilik
moet waarschijnlijk bang geworden zijn voor Kakortangoark en had ze daarom teruggebracht. Indien ze
niet bang zouden zijn geworden dan zouden ze zich
die (kariboepezen) hoogstwaarschijnlijk hebben toegeëigend zonder er ook maar iets over te zeggen.
576. 13 mei 1962. Vandaag zondag van mei. We zijn thuiegeblevon. Irkalugark vertelde dat hij tevergeefs
naar de bergplaatsen in het binnenland geweest wae.
Hij had ze niet gevonden. Hij zei dat ze hoogstwaarschijnlijk leeggevreten waren. Hij had een grote bergplaats niet gevonden. Hij vertelde ook dat
hij zeven kariboes geschoten had en dat Kukuwak
ook kariboes geschoten had.
14 mei. Vandaag ben ik brandhout gaan halen. Het
stormde bij de blanken. Vanmorgen is Uilik bij
Arnamarik op bezoek geweest. Ze vertelde dat Nunguksait gedurende de nacht verschillende keren
doodsbleek geworden was en dat het zweet hem was
uitgebroken. Uilik zei: "Zij heeft de middelen en
de manieren om de geesten aan te roepen verdorie
nog niet vergeten en zij heeft die waarschijnlijk
nog gebruikt ook. Het is waarschijnlijk veroorzaakt
door die daarginds, door die daar, daarginds, daar
is niet de minste twijfel aan, want ze is steeds
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weer bezig met dat geestengedoe. Dat niemand haar
wil opnemen komt doordat ze nog steeds met dat
geestengedoe blijft doorgaan". Uilik vertelde dat
met betrekking tot Arnamarik. Uilik schijnt dat
verteld te hebben.
577. 15 mei. Vandaag heb ik aan mijn kleine slee gewerkt. Toen Nannuark hoorde dat de politie getuigen zou komen ophalen heeft hij door middel van
magische zangen geprobeerd de politie van gedachten te doen veranderen.
16 mei. Vandaag is Kajortok aangekomen. Hij was
op weg naar Kunguaardjuk. Tullimark en Pauguatsiark zijn thuisgekomen. Ze waren op kariboejacht
geweest. Ze vertelden dat ze vier kariboes geschoten hadden, elk twee.
17 mei. Vandaag heb ik metalen strips onder de
glijders van mijn kleine slee aangebracht, 'sAvonds hebben Ubloreajukjuk, Tireark, Allksalik,
Kaggotark, Kukuwak, Issumakittok en Niakrorluk
honkbal gespeeld.
18 mei.Volle maan van mei. Pangninnuark is vis gaan
halen. Vandaag was er stuifsneeuw, maar niet te erg.
We verwachten een vliegtuig want de kinderen zullen
binnenkort (uit school) thuiskomen.
578. 19 mei. Vandaag was er stuifsneeuw. Ik ben een
vracht hout gaan halen. Pangninnuark is thuisgekomen. Hij was vis gaan halen. Iviok en Arnasluk
zijn thuisgekomen.Die hadden achtergelaten bezittingen opgehaald. Ze hadden een zeer grote lading.
20 mei. Vandaag zondag van mei. Vannacht is het
vliegtuig aangekomen. De kinderen zijn thuisgebracht.
Ik heb niets gehoord omdat ik sliep. Het schijnt
dat Uilik, die zich juist aan het uitkleden was
toen ze het vliegtuig hoorde, zonder broek naar buiten gelopen was. Uilik was zonder broek aan buiten
blijven staan. Het schijnt dat Pangninnuark kariboes die toebehoorden aan Savik en die hij op zijn
slee vervoerd had, te dooien had gelegd zonder er
iets over te zeggen (393). Men vertelde dat Niakror-
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luk haar eigendom wilde terughebben en dat ze dit
teruggenomen had. Er was toen echter al een stuk
af. Het schiet me te binnen dat Ikotisluk enigszins boos geweest was. Het schijnt dat zijn vrouw
haar gevraagd had: "Maar waarom heeft hij mij geen
tweede keer geslagen?" Het schijnt dat Issumatark
dat gevraagd had. Men zei dat Tislumaluk het verteld heeft.
579. 21 mei 1962. Vandaag zijn we thuisgebleven. Miluguktok is naar Tal lordjuark vertrokken. Hij zei
dat hij via Ikaartalik zou gaan.
22 mei. Vandaag zijn Pangninnuark, Kukuwak, Papik
en ik naar Tallordjuark vertrokken. Pangninnuark
had nog ibjo onder de glijbalken van zijn slee,
maar ter hoogte van Kotaidrordjuark was hij de ibjo al kwijt. Pangninnuark heeft toen metalen strips
onder de glijbalken van zijn slee aangebracht.
23 mei. Bij het aanbreken van de dag heb ik Miluguktok ingehaald. Ter hoogte van Sadrok hebben
Miluguktok en ik ons kamp opgeslagen. Pangninnuark
was nog nergens te bekennen. Hij heeft ons niet
ingehaald omdat hij een omweg moest maken via Tuapagiktok.
24 mei. Vanmorgen hebben we ons kamp opgeslagen
580. tussen Nutjuktok en Islokreudluark. Toen we wakker
werden en ons voor de reis gereed begonnen te maken kwamen Pangninnuark, Papik en Kukuwak bij ons
aan. Na ons vertrek zijn we bij Krimitsiark en
Keasinnark en hun gezinnen, die aan de monding van
de Islokreudluark verblijven, aangekomen. Ameralik
was al bij hen aangekomen. Hij vertelde dat hij z'n
verwanten kwam bezoeken en zeehonden ging jagen.
25 mei. Vandaag zijn we te Tallordjuark aangekomen.
We hebben niet overnacht. Daar kregen we slaap van.
Er is een vliegtuig aangekomen. Er waren enkele
kinderen bij die van school thuiskwamen. Toen ik
de politieagent zag zei hij dat het vliegtuig spoedig zal aankomen en dat het hen zal willen gaan ophalen (394). Hij wil dat Miluguktok en ik blijven
wachten.

370

581. 26 mei. Vandaag zijn we gebleven. We hebben wat
inkopen gedaan, 's Avonds is Pangninnuark aangekomen. Papik en Kukuwak waren bij hem.
27 mei. Vandaag zondag van mei. We zijn gebleven.
We hebben bij Ikotisluk en zijn gezin gebeden en
de rozenkrans gezegd.
28 mei. Vandaag zijn we gebleven. Ik begin verkouden te worden. We hebben wat inkopen gedaan.
Miluguktok's vossen werden sterk onderprijsd omdat ze niet schoon waren. Een van zijn vossen
werd zelfs niet aanvaard omdat die te vuil was.
Hij was besmeurd met olie. Miluguktok vertelde
dat.
29 mei. We zijn nog steeds (te Tallordjuark).
Kukuwak is erg verkouden en ikzelf ben ook verkouden en mijn borst doet pijn.
582. 30 mei. Ik ben nog steeds hier. Het houten huis
van de dominee is naar een nieuwe plaats versleept. Men heeft het echter niet tot op de
nieuwe plaats kunnen brengen omdat er iets in
tweeën brak. Er waren heel veel mensen en nog
slaagde men er niet in.
31 mei. Vandaag ging het wat beter met me maar
mijn verkoudheid is nog niet helemaal over. Er
zijn Inuit aangekomen uit Iktuartorvik. Zoals gewoonlijk hadden ze een lading zeehonden op hun
slee. Sommigen onder hen hadden tamelijk veel honden.
1 juni. Nieuwe maan van juni. De politie heeft geprobeerd naar Arvilidjuark te gaan, maar ze is
teruggekeerd. Naar men zei vanwege de mist.
2 juni. Vandaag zijn we weer gebleven. We doen
niets anders dan wachten. Tallordjuark heeft een
groot gebrek aan (vers) vlees. De dominee heeft
zijn houten huis helemaal uit elkaar gehaald.
Allen de vloer ligt er nog. Men zegt dat de politieagenten hun barakken gaan verplaatsen. Ze gaan
ze overbrengen naar de overzijde van de baai.
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583. 3 juni 1962. Vandaag zondag van juni. 's Avonds
is Pangninnuark naar huis vertrokken. Hij heeft
Mangnelik, zijn toekomstige vrouw, op de slee
meegenomen. Hij zei dat Mangnelik, die toch veel
ouder is dan hijzelf, al verschillende keren ten
huwelijk gevraagd was maar dat Ikotisluk geweigerd
had. Zij was o.a. gevraagd door Oonark, door Igjugdjuark en door Sorslak. Sorslak, Igjugdjuark en
Oonark hadden Mangnelik als vrouw gewild. Igjugdjuark is haar oom (van vader's kant) en Oonark
is ook een oom van Mangnelik (van moeder's kant).
En hoewel Sorslak geen al te naaste verwant van
haar is had Mangnelik niet met hem willen trouwen
omdat er van hem beweerd werd dat hij zeer dikwijls kwaad wordt.
4 juni.Vandaag hebben we brandstof vervoerd naar
Sulorkrak, vliegtuigbenzine. Ikotisluk en ik zijn
op de heenreis het eerst aangekomen en op de terugreis ook weer.
584. 5 juni. Vandaag hebben we weer brandstof vervoerd,
grote en kleine vaten, 's Avonds waren we er mee
klaar.
6 juni. Vandaag zijn Krilunerk, Kakiojark, Kajordjuk en ik te Ivitarortoor gaan vissen, maar ze
hebben geen vissen gevangen. Ik heb twee viesen
gevangen. We hebben ze gekookt en opgegeten want
we hadden honger.
7 juni. Vandaag zijn we weer (te Tallordjuark) gebleven. De politie liet ons halen en we zijn er
heengegaan. Ze zeiden ons dat de ondervragers elk
moment verwacht worden. Voordat ze aankwamen wilden ze ons nog zeggen onze verklaringen van afgelopen winter ongewijzigd te herhalen. (De politieagent) zei dat hij zijn woorden ook niet zou veranderen omdat hij agent is. Hij heeft ons nog veel
meer dingen gezegd maar ik ben ze vergeten.
585. 8 juni. Vandaag ben ik weer hier gebleven. Ik doe
niets anders dan hier blijven en wachten. Het schiet
me te binnen dat Padlak verteld heeft dat hij zijn
vader, Kukuwak, niet als een wraakgeest beschouwt
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maar dat er van hem beweerd wordt dat hij al heel
gauw (na zijn dood) iemand te pakken genomen had,
namelijk verleden jaar reeds en wel Iksirardjuark
en zijn vrouw. Hij zei dat hij vermoedt dat hij
het ook was die hem steeds zieker maakte, want
zowel zijn vrouw als hijzelf waren een hele tijd
ziek en bedlegerig geweest. De mensen te Tallordjuark hadden griep gehad.
9 juni. Vandaag zijn Kakiojark en ik per slee naar
Tasserdjuark geweest om te vissen. Ik heb vijf vissen gevangen. Kakiojark heeft er geen gevangen.
Bij het aanbreken van de dag zijn we teruggekomen.
10 juni. Vandaag zondag van juni. Ik ben thuisgebleven. Miluguktok en Arnannuark zijn gaan vissen.
586. 11 juni. Vandaag zijn Kakiojark, Kajordjuk en ik
weer gaan vissen. We hebben vissen gevangen, maar
de vissen waren heel erg klein. We wachten (nog
steeds) op het vliegtuig met de ondervragers. Het
schijnt dat Ussugalaark er ook bij zal zijn.
12 juni. Vandaag zijn Kakiojark, Kajordjuk en ik
weer gaan vissen. We hebben slechts enkele vissen
gevangen, kleintjes.
13 juni. Vandaag is Irkogaktok, de zoon van Inekonaksak aangekomen. We hebben een kleine zeehond
van hem gekregen. Hij had vijf honden bij zich en
vertelde dat hij van deze zijde van Arvertoortsiark kwam, van Omanark.
14 juni. Vandaag ben ik niet gaan vissen omdat ik
meer verkouden begon te worden. Miluguktok is bij
de politie geneesmiddelen gaan halen. Miluguktok
587. vertelde dat hij Totalik gesproken had en dat Totalik gezegd had: "Hij wil maar niet beter worden
omdat hij verplicht is niets anders te doen dan
maar te wachten" (395). Hij zei dat Totalik dat
gezegd had.
15 juni. Vandaag vertelde men ons dat het vliegtuig
zou aankomen. Men zei ons snel nog inkopen te gaan
doen en onze lading gereed te maken want men wist
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niet wat de piloot zou doen. De politieagent zei
dat. De politieagent zei ook dat hij de piloot
zou vragen of die de honden wel zou willen vervoeren. Er zijn een sergeant en een gewone politieagent aangekomen in hun eigen vliegtuig en er
is ook een helicopter aangekomen. We zijn ondervraagd. Ussugalaark eerst en daarna Okradjuanajuk.
En na Okradjuanajuk ik. Miluguktok na mij, Kajordjuk na hem en Nuliajok na Kajordjuk. Nadat we
ondervraagd waren zijn we vertrokken. Verdraaid
588. nog aan toe, ik heb me vergist. Gisteren zijn ze
aangekomen. De politieagenten zijn vertrokken naar
een plaats voorbij Ikkerasaark, naar Kingallak.
's Avonds is het vliegtuig vertrokken naar Aiviligdjuark. Kakiojark, Arnannuark en Kajordjuk zijn
meegegaan. Ze zijn naar huis gegaan. Miluguktok
en ik zijn aan de thuisreis begonnen. Bij het begin van de nacht hebben we ons kamp opgeslagen te
Tarreornittok.
16 juni 1962. Vandaag hebben we (overdag) geslapen. Bij het begin van de dag zijn we gaan slapen.
Miluguktok heeft drie vissen gevangen. Ikzelf heb
geen vissen gevangen. Op de rivier van Tarreornittok lag veel ijs. Het schijnt dat de rivier de gehele winter door wijd open geweest is.
17 juni. Volle maan van juni. Zondag. Op de landtong van Tikerardjuark hebben we overnacht. Ik
heb een wijfjeszeehond met haar jong geschoten. We
hebben onze honden goed te eten gegeven.
589. 18 juni. Vandaag hebben we ons kamp opgeslagen te
Awatarpaardjuk. We hebben vissen gevangen, kleine '
forellen. De honden hadden doorgesleten poten.
Wat jammer toch want we verlangden er zo naar huis
te geraken.
19 juni. We hebben de gehele dag geslapen, 's Avonds
zijn we vertrokken. Er lag geen sneeuw meer op het
land. Te Kangerslukdjuark, waar ik een beetje kariboevlees achtergelaten had, hebben we kariboevlees
gegeten en thee gedronken.
20 juni. Bij het aanbreken van de dag hebben we
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ter hoogte van Sadrok ons kamp opgeslagen. Er wa
ren zeehonden en de zeehonden waren niet erg schuw.
21 juni. Vandaag zijn we weer verder getrokken.
Miluguktok heeft
п jonge zeehond geschoten en
ik ook. Te Nuvuksliit hebben we overnacht.
22 juni. Heel vroeg in de morgen zijn we vertrok
ken. We zijn uiteen gegaan. Ikzelf ben naar huls
gegaan, naar Kugaardjuk. Miluguktok is ook naar
huis gegaan, naar Ikaartalik. Toen ik op weg naar
590. huis de baai overstak waren er niet veel zeehonden.
Ik ben thuisgekomen. Najaga en mijn dochters waren
moe van het wachten. Ik had veel medelijden met
hen. Najaga vertelde dat ze heel dikwijls niet
meer had kunnen slapen.
23 juni. Vandaag zaterdag. Ik ben thuisgebleven
en ik heb niet gewerkt. Omdat mijn dochter Pitjorluk haar enkel verstuikt had scheen Udlaktoor
gezegd te hebben: "Zij heeft zich weer bezeerd om
dat haar vadertje zo gemakkelijk praat"(396). Maar
wat was er gebeurd? Udlaktoor had opnieuw pijnlijke
voeten gekregen. Toen ik thuiskwam liep ze mank.
24 juni. Vandaag zondag van Juni. Ik ben bij Tuliimnrk op büzoek goweost on heb gekookt vlees gegeten van een jonge zeehond. Ze vertelde dat toen
wij in Tallordjuark wachtten om ondervraagd te worden er te Kugaardjuk Inuit waren die op een veelbetekenende wijze geglimlacht hadden omdat Miluguktok en ik zo lang uitbleven. Het was alsof sommigen wilden zeggen, "net goed" (397).' Ze zei dat
haar eigen broer, Ikotisluk, door de politie be591. naderd was voor ondervraging. Tullimark zei dat
zij in de veronderstelling verkeerd had dat de politie hem opgedragen had hier te blijven, maar ze
denkt nu dat hij zich verstopt had, want zowel
zijn vrouw als hijzelf hadden hun kamp voortdurend
verplaatst. Ikotisluk had ook de spot gedreven met
degenen die hier vruchteloos zaten te wachten op
hen die zo lang te Tallordjuark bleven. Tullimark
had zelf vol verlangen op hen zitten wachten want
ze had veel medelijden met hen.
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25 juni 1962. Vandaag ben ik weer thuisgebleven.
Omdat mijn dochter Pitjorluk zich bezeerd had had
Adgorslak, de vrouw van Irkalugark, toen de politieagent aangekomen was tegen Totalik gezegd: "Als
zij zo blijft en als het veel erger wordt, dan zal
ze nergens meer voor deugen" (398). Ze had gezegd
dat mijn dochter Pitjorluk beter (naar het ziekenhuis) gestuurd zou kunnen worden omdat ze haar enkel verstuikt had. Najaga, mijn vrouw, had gezegd
dat ze nog maar net (uit school) thuisgekomen was
toen ik vertrok en Najaga, sprekend over mij, had
592. gezegd dat ik wel met veel verlangen naar haar zou
uitzien. "Als het niet verergert dan wil ik niet
dat ze vertrekt", (had ze gezegd). Toen Najaga dat
gezegd had zei Totalik: "Het is jouw dochter, doe
zoals je wilt". Maar Adgorslak had eraan toegevoegd: "Als ze verdorie niet vertrekt dan zal het
een eeuwigheid duren eer ze weer beter is". Najaga
had daarop echter geantwoord: * Maar ze is niet
ziek in haar borst en haar vader denkt dat hij
haar spoedig zal weerzien". Totalik had toen het
hoofd gebogen. Maar omdat Adgorslak bleef aandringen dat ze zou vertrekken had Totalik gezegd: "ik
ga eerst die daarginds om hun mening vragen", en
hij was bij de politieagenten binnengegaan. Toen
hij weer buiten kwam zei Totalik: "Ze zeggen dat
er morgen een verpleegster zal aankomen". En Totalik had eraan toegevoegd: "Die zal haar dan wel
willen onderzoeken".
26 juni. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Ik doe
niets anders dan thuisblijven. Sedert ik thuis ben
loopt Pitjorluk mank. Ikzelf loop ook een beetje
mank en Udlaktoor mankt ook. We lopen alle drie
mank.
27 juni. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Ik heb
593. een beetje in huis gewerkt. Kringakittok en Ussulik zijn opgehouden met werken bij de blanken. Ze
hadden meegewerkt aan het toekomstige schoolgebouw.
28 juni. Omdat ik al een tijdje geen aantekeningen
meer gemaakt heb ben ik de gebeurtenissen van deze
dag vergeten. Te Kugaardjuk begint men nu herhaaldelijk vis te vangen met de netten. Sommige vissen
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zijn vet.
29 juni. Vandaag viel me te binnen dat Inuktaowak
en Kukilik, twee broers, een tijdje geleden tevoet
naar Tasserdjuark waren vertrokken maar dat ze teruggekeerd waren, waarschijnlijk van een plaats
ter hoogte van Okpik.
30 juni. Vandaag zaterdag. De priester is vertrokken. Pangninnuark en ik zijn samen met hem meegegaan. We hebben het pad van pater Mary gekruist.
Bij de blanken hebben we naar hartelust gegeten.
We zijn per auto bij Niakrorluk en Saglutoor op
bezoek geweest. Ik vroeg aan Sinannerk: "Komen ze
dikwijls naar hier?" Hij bevestigde dat. "Niakrorluk en de haren komen telkens hier naar toe wan.neer ze geen sigaretten meer hebben".
C A H I E R

XXVIII

594. 30 juni (vervolg) We hebben onderweg het pad van
pater Mary gekruist. Hij was naar Kugaardjuk vertrokken. Pangninnuark en ik zijn terug naar huis
gegaan, naar Okpik omdat we onze slee daar achtergelaten hadden. In de verte zagen we pater Mary
lopen. Hij had aanvankelijk op ons zitten wachten.
1 juli. Nieuwe maan van juli. We zijn thuisgebleven. Zondag. We hebben veel vissen gevangen met
de netten. Ik weet niet wat ik moet opschrijven
want ik heb al een tijdje geen aantekeningen meer
gemaakt. Deze lente is het dikwijls winderig geweest.
2 juli.
tellen.

Vandaag maandag. Ik weet niets te ver-

595. 3 juli. Vandaag zijn we thuisgebleven. Het waaide. Ik heb niets te vertellen omdat ik al lang
geen aantekeningen meer gemaakt heb. Toen Ussugalaark deze lente te Tallordjuark ondervraagd
werd had hij gezegd dat hij Nuliajok nog nooit
aangeraakt had omdat zij zijn dochter is. "Werkelijk niet", had hij gezegd. Toen de ondervraging voorbij was had hij gezegd: "Wat ben ik
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toch een stommeling dat ik zo verschrikkelijk heb
staan liegen. Toen ik daarginds ver in het binnenland was kon ik nooit rustig op één plaats blijven. Het zal waarschijnlijk wel een hele lange
tijd duren voordat ik hier ooit weer terug zal
konten". Ussugalaark had dat gezegd.
4 juli 1962. Vandaag heb ik samen met pater Mary
aan de kachelpijpen gewerkt. We zijn niet klaar
gekomen met de kachelpijpen. We zijn nog niet
klaar met het werken eraan.
5 juli. Vandaag hebben we er weer aan gewerkt.
Het was lastig werk maar we zijn er toch mee
klaargekomen. Het schiet me te binnen dat Ikotisluk gezegd heeft: "Er wordt beweerd dat men mij
heeft willen verhoren in verband met Ussugalaark
en Nuliajok" (399). Ik herinnerde mij niet dat
ooit beweerd te hebben. Ikotisluk scheen niet erg
596. in zijn schik te zijn. Ik gaf hem antwoord en zei:
"ik (heb dat) niet (beweerd)". Hij zei nog veel
meer en toen zei ik hem opnieuw: "Lang voordat
degenen die samen onder één deken sliepen hier gezien werden werd er reeds over gesproken door de
mensen van Tallordjuark. Het was hen snel ter ore
gekomen". Toen ik dat zei antwoordde Ikotisluk
niet meer maar het was mij duidelijk dat hij in
het geheel niet tevreden was.
6 juli. Vandaag hebben Pauguatsiark en ik aan de
oude missiepost gewerkt. Ik heb spijkers uitgetrokken en Pauguatsiark heeft dakbedekking gelegd.
7 juli. Ook vandaag heb ik weer spijkers uitgetrokken. Ik ben ermee klaar gekomen. Het schiet
me te binnen dat ik heb horen zeggen dat Niakrorluk en Saglutoor verteld hebben dat te Adliaroserk
stenen in het diepe water onder het wateroppervlak
op en neer dreven (400). Het schijnt dat Niakrorluk en Saglutoor daar erg verbaasd over geweest
waren.
8 juli. Vandaag zondag van juli. Er schijnt niets
te vertellen te zijn. Omdat ik al lang geen aantekeningen meer gemaakt heb weet ik niet wat ik moet
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vertellen.
597. 9 juli. Vandaag hebben Pauguatsiark en ik bovenop het generatorhuis gewerkt. Kringakittok was
ermee opgehouden omdat hij het te gevaarlijk
vond. Een van de zijden van het gebouw steekt
namelijk hoog boven de grond uit en vroeger was
hij al eens een keer bijna naar beneden gevallen.
Kringakittok was heel ernstig (toen hij dat vertelde) .
10 juli. Ik weet niet wat ik moet opschrijven.
Pauguatsiark en ik hebben weer gewerkt. Er schiet
me iets te binnen. Laat ik wat vertellen over
Kaangunark. Toen we op een keer naar de blanken
te Tasserdjuark gegaan waren, waren we met een
auto (nnar het meer) op bezoek gegaan. Op het
moment dat we terug de heuvel zouden oprijden gaf
hij Ubloreajukjuk twee sigaretten en Kaangunark
zei tegen Ubloreajukjuk: "ik kom morgen weer terug'
Ik zei toen tegen Kaangunark: "ik zal je nog wel
terugzien, allerliefste". Nadat ik hem dat gezegd
had, had Kaangunark mijn woorden: "Ik zal je nog
wel terugzien, alleliefste" op een zoeterige manier herhaald. (De woorden zijn uit) een oud verhaal van iemand die tegen zijn onwettige geliefde
had gezegd: "ik zal je nog wel terugzien, mijn allerliefste".
11 juli. Ik heb weer gewerkt. De planken waren
niet op maat. We hebben er verschillende keren
een stuk aan moeten aanzetten.
12 juli. Vandaag hebben we opnieuw gewerkt. We
zijn niet klaargekomen. Pauguatsiark werkt goed.
598. 13 juli. Vandaag hebben we weer gewerkt. Ik ben
de andere gebeurtenissen vergeten want ik heb al
lang geen aantekeningen meer gemaakt.
14 juli. Waarschijnlijk heb ik deze dag ook weer
gewerkt. Ik ben het vergeten, ik weet het niet
meer.
15 juli. Vandaag zondag van juli. De netten hebben
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veel vissen gevangen.
16 juli 1962. Ook vandaag hebben we weer gewerkt.
We zijn niet klaargekomen. Het gat in het dak
wordt steeds kleiner. Ivilinnuark heeft gewerkt
aan de kinderschommel. Hij heeft de metalen steunpunten in cementen voetstukken gestoken. Ivilinnuark is metselaar.
17 juli. Vandaag hebben we weer gewerkt. Krilunerk
is komen helpen. Het dak is klaargekomen en we
hebben de dakbedekking er ook nog op gelegd. Ivilinnuark heeft ook meegeholpen. Het is volle maan
van juli. Pater Mary gaat morgen vertrekken.
18 juli. Vandaag is pater Mary vertrokken. Tugaluark en ik zijn met pater Mary mee naar de blanken
gegaan. Het was warm weer.
19 juli. Vandaag zijn we naar huis teruggekeerd.
Tullugarnerk is teruggekomen. Hij is met ons mee
naar huis gegaan. Tullugarnerk kan nu weer goed
599. lopen. Arnamarik was gelukkig. Ze was gelukkig
omdat hij haar aangenomen zoon is. Verleden winlor hob ik Alerpak ook op de slee mee naar huis
gebracht en nu heb ik Tullugarnerk weer thuisgebracht.
21 juli. (401). Vandaag zaterdag. Ik ben gaan vissen, maar er waren maar weinig vissen. Het schiet
met te binnen dat Niakrorluk verteld heeft dat,
toen zij naar Tasserdjuark teruggekeerd was, zich
voor haar een grote watervlakte uitstrekte die
steeds maar opborrelde (402). Ze was helemaal alleen en had gezegd: "Die daar, die me te pakken
wil nemen zal mij vast en zeker niet te pakken
krijgen". Ze vertelde dat het (verschijnsel) verdwenen was nadat ze dat gezegd had. Niakrorluk
schijnt dat verteld te hebben, 's Avonds, toen ik
bij hen op bezoek ging, was Kaangunark daar ook
en Niakrorluk sprak op vermanende wijze. Ik kwam
te laat maar heb alle reden te geloven dat het
over Ubloreajukjuk ging. Ze zei namelijk: "Hoe
ondernemend een vrouw ook moge zijn,zij is het gewoonlijk niet die de eerste stap doet" (403).
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Kaangunark en Ubloreajukjuk lachten niet. Ze zaten
600. met het hoofd voorover gebogen en hadden de staart
beslist niet in de lucht. Ze zeiden helemaal niets.
Niakrorluk vervolgde: "ik zal Ubloreajukjuk zeker
geen toestemming geven ondanks het feit dat die
arme sukkelaar daar helemaal geen hulp heeft". Met
die arme sukkelaar bedoelde zo Savik (404). Ze
schoon helemaal niet tovreden te zijn on Kaungunark
on Ubloreajukjuk evenmin.
22 juli. Vandaag zondag van juli. We zijn thuisgebleven. Ik heb al een hele tijd geen aantekeningen
meer gemaakt.
23 juli. Vandaag maandag. Er waren maar weinig vissen en de netten hadden er maar weinig gevangen.
Niakrorluk en Udlaktoor hebben ruzie gemaakt. Omdat ik gauw naar buiten ging heb ik niet al te goed
begrepen waarover het ging.
24 juli. Vandaag heeft Udlaktoor het een en ander
verteld en haar verhaal ging over Kaangunark. Ze
zei dat Kaangunark dikwijls de eenzaamheid gaat
opzoeken. Het is duidelijk dat hij zich afzondert
omdat hij zoveel liefdesverdriet heeft. Kaangunark
is namelijk smoorverliefd op Ubloreajukjuk.
601. 25 juli. Vandaag donderdag (405). De netton hebben
helemaal geen vissen gevangen. Het ziet er naar
uit dat er niet veel te vertellen is want ik heb
al heel lang geen aantekeningen meer gemaakt.
26 juli. Donderdag vandaag. Het schijnt dat Udlaktoor om Ubloreajukjuk ('s hand) gevraagd heeft
maar dat Niakrorluk gezegd heeft dat ze nog erg
aan haar gehecht is. Udlaktoor heeft echter gezegd
dat ze denkt dat Ubloreajukjuk al zwanger is (406).
Hiakrorluk heeft gezegd dat ze naar Yellowknife
gaat vertrekken. Ze heeft gezegd dat Ubloreajukjuk
met het eerstvolgende vliegtuig naar school zal
gaan. Niakrorluk heeft ook nog gezegd dat ze heel
sterk aan haar gehecht is. Udlaktoor heeft dit alles verteld.
27 juli. Vandaag zijn Savik en ik via Ikaartalik
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naar Kangersluk vertrokken. Onderweg hebben we 'n
bezoek gebracht aan Kajortok en zijn gezin. We
hebben thee gedronken en gekookt vlees gegeten.
Nadat we weer op weg gegaan waren heb ik een baardrob geschoten. Hij is gezonken, we hebben hem niet
gehad. Wat jammer toch. We hebben heel lang de
wacht gehouden (407). Het regende heel hard. Ik
heb een zeehond geschoten.
602. 28 juli 1962. Vandaag zijn we overgestoken naar
Saattok. Ik heb drie zeehonden geschoten en Savik
vijf. Hij heeft ook nog een jonge zeehond geschoten.
29 juli. Vandaag zondag van juli. We zijn (in het
kamp) gebleven. Ik had buikloop. Savik, die met
een veldkijker op een heuveltje ging rondspeuren,
ging in z'n eigen ontlasting zitten. De pijpen van
zijn broek zaten vol poep en zijn kuiten ook. En
ik heb het tijdens mijn slaap in mijn onderkleding
gedaan.
30 juli. Vandaag zijn we naar huis teruggekeerd.
Ik heb een zeehond geschoten en Savik heeft er
ook een geschoten. In de morgen zijn we thuisgekomen.
31 juli. We zijn thuisgebleven. Ikotisluk en z'n
gezin zijn ook thuisgekomen en Ivilinnuark ook. Ze
vertelden dat ze veel baardrobben geschoten hadden.
Ikotisluk vijf en Ivilinnuark drie.
1 augustus. Vandaag bij het begin van de kalender
van augustus, zijn we weer naar Kangersluk vertrokken. Krlngakittok was bij me. Ik heb vier zeehonden geschoten. Krlngakittok heeft één zeehond geschoten.
603. 2 augustus. Vandaag zijn we naar huis teruggekeerd.
We hebben niet geslapen. We zijn helemaal rondom
Kekertardjuark gevaren. Komalik en Padlak zijn ook
thuisgekomen. De buitenboordmotor van Padlak werkte niet meer. Het is Padlak's eigen motor.
3 augustus. Vandaag zijn we weer thuisgebleven.
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Het waaide hard. Er staat heel vaak veel wind.
4 augustus. Vandaag zijn Savik, Krilunerk en Irkalugark thuisgekomen. Ikotisluk, Ivilinnuark, Ussukdjuanajuk, Tugaluark, Ussuksungark, Padlak,
Kodloork, Atorattark, Okoktok, Krittark en Arnaluk
zijn vandaag vertrokken. Ze zijn op zeehondejacht
gegaan.
5 augustus. Vandaag zondag van augustus. We zijn
thuisgebleven. Het was mooi weer. De netten beginne nu een beetje meer vissen te vangen. Na de rozenkrans gebeden te hebben zijn Kablalik, Komalik
en Tullimark de open zee opgevaren. Ze zijn de
gehele nacht weggebleven.
604. 6 augustus. Vandaag zijn Ikualaark, Aupidlak en
ik de open zee op gevaren. We zijn per kano naar
Kangersluk gevaren. Ikualaark heeft de buitenboordmotor bediend. Ik heb zeven zeehonden geschoten.
Ik ben naar huis teruggekeerd.
7 augustus. Vandaag zijn ew thuisgebleven. Het was
winderig weer. Vandaag hebben Najaga en ik zeehondeolie bewerkt. Het schijnt dat Udlaktoor tegen
Ubloreajukjuk gezegd heeft: "Deze dingen hier zijn
werkelijk slecht. Hetgeen er in geschreven staat
is werkelijk heel slecht. Toen ik zelf jong was
heb ik me ook schuldig gemaakt aan het achternalopen van het manvolk, maar zulke dingen schreef
ik in mijn tijd niet". Udlaktoor had dat tegen
Ubloreajukjuk gezegd. Ze vertelde dat Ubloreajukjuk daarna naar buiten gegaan was.
8 augustus. Vandaag waaide het weer hard. Niakrorluk heeft gezgd dat ze vaak de gedachte koestert
Tartotortok's atigi op het kerkhof te willen gaan
605. wegleggen omdat hij ziek is. Niakrorluk vraagt zich
af of een dergelijke handelwijze zijn toestand al
dan niet zal verbeteren.
9 augustus. Vandaag waaide het weer heel hard. Ik
weet niets te schrijven. Het schiet me te binnen
dat Saglutoor bij Anaidjak op bezoek gegaan was
en verteld had dat haar buik plotseling begon te
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spannen. Saglutoor had zich voorgenomen om weg te
gaan maar had gedacht: "Maar waarom eigenlijk?
Waarom naar buiten gaan? Ik ben toch geen kind
meer". Anaidjak lag in bed, ze was ziek. Anaidjak
gaf haar tabak om een sigaret te rollen. Tullorealik zei toen: "ik ben er verdraaid nog aan toe
606. van overtuigd dat dit voor haar daar verlichting
zal brengen". Toen hij dat gezegd had was Saglutoor hevig over haar hele lichaam beginnen te
rillen. Saglutoor, zo zei men, heeft verteld dat
Tullorealik die sigarettentabak gebruikt als middel om Anaidjak beter te maken.
10 augustus 1962. Ik weet niet wat ik moet opschrijven. Ik houd mijn aantekeningen niet goed
bij.
11 augustus. Vandaag zaterdag. Ik weet niet meer
wat ik moet opschrijven. Ik heb namelijk al heel
lang geen aantekeningen meer gemaakt. Ik begin te
vergeten.
12 augustus. Vandaag zondag van augustus. Ik weet
werkelijk niet meer wat er gebeurd is.
13 augustus. Vandaag maandag. Ik ben de gebeurtenissen van deze dag vergeten.
14 augustus. Vandaag dinsdag. We zijn de open zee
opgevaren maar ik weet niet meer waarheen.
15 augustus. Volle maan van augustus. Deze zomer
hebben de mensen veel zeehonden geschoten.
16 augustus. Vandaag donderdag. De gebeurtenissen
van deze dag ben ik vergeten omdat ik al heel
lang geen aantekeningen meer gemaakt heb. De honden lopen los en stelen vaak voedsel.
17 augustus. Vandaag vrijdag. Ik ben het vergeten.
Ik weet het werkelijk niet meer.
607. 18 augustus. Vandaag zaterdag. Ik weet het niet
meer.

384

19 augustus. Zondag van augustus. De gebeurtenissen ben ik vergeten.
20 augustus. Ik weet niet wat ik moet opschrijven.
Ik weet zelfs niet meer hoeveel zeehonden ik geschoten heb. Ik heb één baardrob geschoten.
21 augustus. Vandaag dinsdag. Men heeft hier onlangs veel zeehonden geschoten. Op welke dag weet
ik niet meer. Pangninnuark schijnt niet veel zeehonden geschoten te hebben omdat hij niet ver weg
durft te gaan. Hoewel hij een buitenboordmotor
heeft durft hij meestal niet verder te gaan dan
de eilanden.
22 augustus. Woensdag. Deze dag was het mooi weer,
maar de gebeurtenissen ben ik vergeten.
23 augustus. Donderdag vandaag. Men heeft vandaag
zeehonden geschoten maar ik weet niet meer hoeveel.
Ik heb het niet opgeschreven. Ik heb al een hele
tijd geen aantekeningen meer gemaakt.
24 augustus. Vrijdag vandaag. Wanneer ik de dagen
zal hebben ingehaald zal ik weer goed aantekeningen bijhouden. Ik weet ge gebeurtenissen niet meer
omdat ik niet onmiddellijk aantekeningen gemaakt
heb.
608. 25 augustus. Zaterdag vandaag. Het is voortdurend
mooi weer.
26 augustus.Vandaag zondag van augustus. Het schiet
me nu pas te binnen dat Ubloreajukjuk afgelopen winter Aulajut een brief geschreven had. Ze beweert
dat ze het volgende geschreven had: "ik omhels je,
veel kussen". Aivikuluk schijnt dat verteld te hebben. Aivikuluk heeft ook verteld dat ze de brief
verscheurd had.
27 augustus. Vandaag zijn we de open zee opgevaren.
Ik heb drie zeehonden geschoten en ook nog een baardrob. Er zijn nog veel mensen die de oude gebruiken
willen navolgen. Een tijdje geleden heeft Krittark
bij eb een jonge zeemeeuw vastgebonden, een leven-
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de. Ik wist niet dat hij zich op wijlen Kiliutark
wilde wreken omdat zijn aangenomen kind gestorven
was. Hoe hij precies zijn aangenomen kind wilde
wreken heb ik niet gehoord maar waarschijnlijk op
die wijze (408). Adgorslak, de vrouw van Irkalugark, vertelde dit.
609. 28 augustus 1962. De radardeskundige is vandaag
aangekomen. Ikotisluk was hem gaan ophalen. Ik
ben thuisgebleven. Ik heb mijn houten huisje opgeschilderd.
29 augustus. Nieuwe maan van augustus. Er is een
vliegtuig aangekomen met afgezanten van de baas.
(409) Ze zijn weer vertrokken.
30 augustus. Vandaag is het vliegtuig van Paul
aangekomen. Het was geen erg mooi weer vandaag.
Het vliegtuig van Paul is weer vertrokken.
31 augustus. Vrijdag. Pisusuittok, Miluguktok,
Kajordjuk en Kakiojark zijn aangekomen. Ze kwamen van Ikaartalik. Ze zijn naar huis teruggekeerd. Er is een vliegtuig aangekomen om de kinderen op te halen. Het is 's nachts hier gebleven.
1 september. De kalender van september begint.
Vandaag is het vliegtuig hier gebleven omdat het
geen mooi weer was. (De piloten) zijn broers. Ze
vertelden dat ze tegelijk geboren zijn. In het
Inuktitut noemen we dat "Kraiksagiik".
610. 2 september. Vandaag zijn de kinderen die naar
school gaan naar Igluligaardjuk vertrokken. Het
was vandaag zondag van september.
3 september. Vandaag ben ik samen met Savik naar
de blanken geweest. Het sneeuwde en het regende
en er viel ook motregen.
4 september. Vandaag zijn we thuisgebleven. Komalik en Kusugak zijn naar de blanken geweest met
de kano met buitenboordmotor. Ze vertelden dat
de buitenboordmotor op de terugweg niet wilde aanslaan. De ontsteking was la pot gegaan toen Koma386

lik die vastschroefde. Komalik en Kusugak waren
al peddelend 's avonds thuisgekomen.
5 september. Vandaag hebben Savik en ik opnieuw
aan de skidoogarage gewerkt. Het heeft vandaag
hard gewaaid.
6 september. Vandaag hebben we weer gewerkt maar
we zijn niet klaargekomen. Pangninnuark en Irkalugark zijn de open zee opgevaren.
611. 7 september. Vandaag ben ik met Aupidlak de open
zee opgevaren. Ik heb twee zeehonden geschoten.
Ik heb netten gemaakt.
8 september. Vandaag heb ik mijn venster hersteld.
's Avonds ben ik, nadat ik naar mijn netten was
gaan kijken, even bij Uilik en haar gezin binnengelopen. Uilik vertelde het een en ander. Heel
lang geleden, werden wijlen Kajaksak en Krittark
tijdens de herfst lange tijd in de steek gelaten.
Ze werden heel lang alleen gelaten zonder dat ze
vuur en voedsel hadden. Ze begonnen te verhongeren en de poolvossen begonnen bij hen (in de sneeuwhut) binnen te dringen. Nadat ze eerst hun kamp
verplaatst hadden waren Apsiaktaut en Mikaluk naar
hen gaan kijken (410)} ze leefden nog toen ze aankwamen. Zij namen hon moe naar huis. Kajaksak was
blind. Hij wns gostorvon omdat hij waarschijnlijk
in óén koor teveel gedronken had. Hij was namelijk
helemaal uitgedroogd geweest.
612. 9 september. Vandaag zondag van september. Tullimark heeft tegen Tokannerk gezegd dat ze overdag
niet naar huis moet gaan. Ze heeft gezegd dat ze
zich er niet tegen zal verzetten dat ze 's avonds
naar huis gaat, ze wil alleen niet dat zij overdag
naar huis gaat (411).
10 september. Vandaag maandag. Savik, Krilunerk
en Kusugak hebben hun kamp opgebroken en zijn per
kano vertrokken. Ze zijn naar de Kuurg gegaan.
Kablalik en Tullimark zijn ook verhuisd.
11 september. Vandaag zijn pater Van de Velde, Iko387

tisluk, Pangninnuark en ik naar de blanken gegaan.
Men had verteld dat onze voorraden aangekomen waren en we zijn die op orde gaan brengen.
12 september 1962. Vandaag zijn we naar huis teruggekeerd. Het sneeuwde bij de blanken. Te Tasserdjuark regende het en op zee regende hat ook.
613. 13 september. Volle maan van september. Vandaag
ben ik naar Isortok vertrokken. Mijn bootje heb
ik op sleeptouw genomen. Mijn tent is niet van de
besten, zij is veel te klein en te nauw. Kablalik
Tullimark en Inunajuk waren te Isortok. Ik heb
mijn tent opgeslagen toen ik bij hen aankwam.
14 september. We zijn vandaag weliswaar de open
zee opgevaren, maar we zijn weer vlug terug naar
land gevaren omdat de wind opstak. Tullimark en
Ussuksungark zijn naar Matjok gegaan. Wij zijn
naar de netten gaan kijken en ik heb vier vissen
gevangen, kavisilik's.
15 september. Vandaag zijn we de open zee opgevaren. Het waaide. Nadat we thuisgekomen waren zijn
we 's avonds weer de open zee opgevaren. Ik heb
twee zeehonden geschoten.
16 september. Vandaag zondag van september. We
zijn tevoet naar de netten gaan kijken samen met
Tullimark, Awingark, Utjuligaardjuk en Tuituark.
614. Ik heb ik weet niet hoeveel vissen gevangen. Ik
heb ze achtergelaten en ben terug naar huis gegaan.
We zijn tevoet naar de netten gaan kijken.
17 september. Vandaag heeft Kakiojark per hondeslee mijn bootje vervoerd. We zijn samen naar de
netten gaan kijken. Ik heb vissen gevangen, Kakiojark geen. Krittark heeft over zijn dromen verteld.
Afgelopen zomer had hij gedroomd dat hun beddehuiden in de richting van Kablalik weggetrokken werden. Toen hij wakker geworden was had hij gedacht:
"Er hangt ons waarschijnlijk weer iets boven het
hoofd". En waarachtig, enige tijd daarna hadden
zij tegen elke verwachting in hun aangenomen kind
verloren. Krittark zei dat hij Nujaliark verdenkt
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(412), Nujaliark de wraakgeest. Krittark vertelde
ook dat hij Kablalik (ervan verdenkt) slechte gedachten te koesteren ten opzichte van zijn dochter.
615. 18 september. Vandaag heb ik zeehondeolie vooruit
gebracht en ik ben naar de netten gaan kijken. Te
Matjok begint zich ijs te vormen. Gisteren was het
(meer) dichtgevroren maar vandaag was er minder
ijs. Tullimark is tevoet naar Kugaardjuk gegaan.
Het was koud weer vandaag.
19 september. Vandaag heb ik de netten binnen gehaald omdat ze in het ijs kwamen vast te zitten.
Toen ik weer thuiskwam, kwam de motorboot aan.
Mangak en Ivilinnuark waren aan het verhuizen.
Padlak had zijn vrouw achtergelaten. Ik heb het
met hen te doen. Er was geen vrouw bij hen. Ze
hebben hun tent opgeslagen.
20 september. Vandaag waaide het weer heel hard.
Ivilinnuark is naar Matjok verhuisd. Vandaag heeft
het verschillende keren gesneeuwd, 's Avonds heb
ik aantekeningen gemaakt.
21 september. Vandaag zijn Kablalik, Pisusuittok
en ik tevoet naar Kugaardjuk gegaan om inkopen te
doen. Kablalik kwam het eerst aan. Omdat er een
616. harde wind stond gingen we tevoet. Iviok heeft
Kablalik met de kano naar de overzijde van de
baai gebracht, naar Atanaslerk. Wijzelf zijn met
Pangninnuark en Kringakittok de baai overgestoken
naar Atanaslerk.
22 september. Hoewel het sneeuwde ben ik vandaag
toch naar Matjok verhuisd. Gedurende de nacht had
het een beetje gesneeuwd en er lag een laagje
sneeuw, maar de sneeuw was weer gauw verdwenen.
Kablalik on Tullimnrk zijn ook verhuisd naar Matjok.
23 september. Vandaag zondag. We zijn thuisgebleven. Ukuaraardjuk heeft aan zijn netten gewerkt.
Hij heeft ze gereed gemaakt en Kraumajark heeft
huiden geschraapt. Vandaag zondag van september.
Krittark en Tullimark schijnen maar niet te kun389

nen vergeten (wat er gebeurd is tussen) Tokannerk
en Mangak, ze praten over niets anders(413). Padlak heeft goederen vooruit gebracht en Inunajuk
is verhuisd. Hij had een zeer grote lading. Kakiojark en Ivilinnuark hebben hem naar Matjok verhuisd.
CAHIER

XXIX

617. 24 september 1962. Vandaag ben ik naar de blanken
geweest. Het was ver. Ik ben ook terug thuisgekomen. Toen ik op het punt stond om naar huis te
vertrekken kwamen Ikotisluk en Pauguatsiark aan.
Van Amaroalik heb ik ingeblikt voedsel gekregen
in ruil voor twee kavisilik's. Hij zei dat hij
die nog nooit gezien had en zijn vrouw ook niet.
Ik kwam thuis toen het al donker was. Men vertelde dat Tullimark naar Areark vertrokken was. Kukuwak en Iviok zijn ook aangekomen. Ze zijn blijven overnachten.
25 september. Vandaag is Kablalik verhuisd. Tullimark kwam hem ophalen. Ikzelf heb bezittingen
618. vooruit gebracht. Samen met Aupidlak heb ik bezittingen vooruit gebracht. Irkalugark is aangekomen.
Hij was naar Matjok aan het verhuizen en Pisusuittok was naar Kitingujaark aan het verhuizen. Er
ligt nog niet veel sneeuw op het land. Het is niet
glad.
26 september Vandaag ben ik naar Areark verhuisd.
Kablalik is ook verhuisd. Tullimark heeft zijn tent
achtergelaten. Tullimark en Napoardjuk zijn 's avonds weer naar huis teruggekeerd. Het gezin van
Irkalugark is ook aangekomen, tevoet met vrachten
op hun rug. De slee hadden ze niet ver van hier
achtergelaten. Toen het donker was begon het te
regenen en te sneeuwen. Het was niet koud.
27 september. Vandaag lag er sneeuw. Tullimark en
Irkalugark hebben hun kamp opgebroken en zijn vertrokken. Ikzelf ben thuisgebleven. De netten hebben vissen gevangen. In de loop van de dag verdween de sneeuw weer. Komalik is achtergelaten bezittingen te Kitingujaark gaan ophalen. Er stond
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zelfs water op het land. Ik heb mijn honden vissen
gevoerd, zoveel als ze maar konden eten. Ze hebben
zich volgevreten.
619. 28 september. Vandaag was het niet koud. Het aardoppervlak was helemaal gedooid. Nieuwe maan vandaag.
September is teneinde. Ik ben naar Kunguaardjuk
vertrokken. Te Kunguaardjuk raakte mijn slee te
water en een van mijn honden viel in het water.
Savik, Krilunerk, Kusugak, Komalik en Irkalugark
waren te Kunguaardjuk. Sommigen netten waren binnengehaald omdat het te zacht weer was(414).
29 september. Vandaag zijn Kablalik en ik achtergelaten bezittingen gaan ophalen. Omdat het een
beetje gesneeuwd had lag er een laagje sneeuw,
maar 's avonds was de sneeuw weer helemaal verdwenen. De netten hebben vissen gevangen. Te Kunguaardjuk was er veel ijsmodder, er lag maar weinig ijs.
Waar er ijs lag was het vol met netten.
30 september. Vandaag zondag, de laatste van september. Vandaag zijn we allemaal druk in de weer
geweest met de netten. Savik, Komalik en Kusugak
zijn naar Inerdjuaraardjuk geweest. Ze vertelden
dat ze veel vissen gevangen hadden.
620. 1 oktober. De kalender van oktober begint. Vandaag
ben ik te Inerdjuark met de netten gaan vissen.
Er waren heel veel vissen. Komalik was dolgelukkig omdat hij zoveel vissen gevangen had. Savik,
Kusugak en Irkalugark hebben ook met de netten gevist. De honden hebben vissen opgevreten omdat ze
losgebroken waren-, het waren die van Irkalugark.
Tegen de avond begon het te sneeuwen en gedurende
de nacht viel er veel sneeuw.
2 oktober. Vandaag heeft het gesneeuwd en er was
ook stuifsneeuw. Er lag veel sneeuw en het stormde erg. Ik ben te Inerdjuaraardjuk naar de netten
gaan kijken. Op de terugweg stormde het. Ik kon
niet goed voor mij uit zien en mijn broek was doornat. Toen ik thuiskwam ben ik nog naar de netten
gaan kijken. Tot mijn ontsteltenis was het ijs beginnen te breken, het ijs van Kunguaardjuk. Ik
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heb geschreeuwd en geroepen. Savik's netten waren
door het kruiende ijs verscheurd en Kablalik's
visbergplaats was opengereten. We hebben de netten binnengehaald. Kablalik liet zich niet zien
omdat hij pijn in zijn polsen had. We hebben de
netten van Kablalik die op het ijs lagen aan land
621. gebracht. Omdat Tullimark het te gevaarlijk vond
heb ik ze aan land gebracht. Tullimark vond het
te gevaarlijk. Hoewel Kraumajark 's morgens naar
de netten toegegaan was, was ze er nu niet. En
omdat Kablalik pijnlijke polsen had heb ik z'n
netten aan land gebracht. Tullimark vond het te
gevaarlijk. De netten van Kablalik waren bijna
aan het ijs vastgevroren.
3 oktober 1962. Vandaag heb ik weer netten uitgezet. Krilunerk en Kusugak zijn vandaag vertrokken.
Ze zijn op kariboejacht gegaan. Komalik en Irkalugark zijn te Inerdjuaraardjuk naar de netten gaan
kijken, 's Avonds zijn ze thuisgekomen. Ze vertelden dat tot hun ontsteltenis de netten van pater
Van de Velde helemaal vol met ijsmodder zaten. Ze
622. zeiden dat die niet meer binnen te halen waren.
Irkalugark vertelde dat het ijs op de plaats waar
do netton uitgezet waren helemaal omhoog gestuwd
was. Ik ben er niet naar gaan kijken. Wat Jammer
toch, maar er is niets aan te doen.
4 oktober. Vandaag zijn Savik en ik vertrokken.
Irkalugark en Pauguatsiark zijn ook vertrokken.
Zij via Awaletkuaardjuk, Savik en ik via Atokwait.
Het was mooi weer vandaag. Ik heb Kujannak achtergelaten omdat hij niet meer kon volgen. Vannacht
was hij namelijk losgebroken en had zich tot barstens toe volgevreten.
5 oktober. Toen we vanmorgen weer vertrokken heb
ik Kujannak, die ons ingehaald had, weer ingespannen, maar omdat hij tot niets in staat was en zich
liet trekken heb ik hem weer uitgespannen en achtergelaten. Het begon te sneeuwen en de zichtbaarheid werd slecht. Kujannak was nergens te bekennen.
6 oktober. Vandaag was er wat stuifsneeuw. Kujannak was er nog niet. We zijn weer verder getrok-
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ken. We hebben ons kamp opgeslagen langs de Atokwait. Er waren geen sporen van kariboes.
623. 7 oktober. Vandaag zondag. Er was geen wolkje aan
de hemel en er was weinig wind. Met de hondeslee
hebben we in de omgeving een ritje gemaakt en daarna zijn we weer naar ons kamp teruggekeerd. Oktober.
8 oktober. Vandaag zijn we op weg naar huis vertrokken, via de Atokwait. 's Avonds begon het te sneeuwen en begon de sneeuw ook te stuiven. We hebben
langs de Atokwait overnacht. Er begon heel veel
sneeuw te vallen.
9 oktober. Het heeft gesneeuw en er ligt heel, heel
veel losse sneeuw. We hebben sporen gezien van
Pauguatsiark en Irkalugark. Ze waren heel vers.
We hebben ze ingehaald omdat er zoveel losse sneeuw
was komen te liggen. Zelfs zonder lading op de slee
liep de slee heel dikwijls vast. In de loop van de
avond zijn we thuisgekomen. We hadden al een karmak
van ijsblokken. Najaga had die gebouwd tijdens mijn
afwezigheid. Tarreorak is tijdens onze afwezigheid
thuisgekomen.
10 oktober. Vandaag zijn we thuisgebleven. Er zaten
vissen in de netten. Men vertelde dat Aupilaardjuk
en Komalik sedert enige tijd onafscheidelijk zijn.
Ze gaan steeds samen naar de netten kijken.
624. 11 oktober. Vandaag zijn we weer thuisgebleven.
De netten hebben weinig vissen gevangen. Het schijnt
dat Komalik en Aupilaardjuk enige tijd geleden in
het pikkedonker geroepen hadden dat ze in het water
gevallen waren. Omdat ze zo schreeuwden had Adgorslak, de vrouw van Irkalugark, die al in bed lag,
haar laarzen aangetrokken en was naar buiten gegaan.
Ze vertelde dat Aupilaardjuk gelogen had.
12 oktober. Volle maan van oktober. Vandaag zijn
Tullimark, Savik en ik naar Kugaardjuk vertrokken.
Het stormde. Vanwege de stuifsneeuw zijn we teruggekeerd. Te Kunguaardjuk was het heel mooi weer.
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13 Oktober 1962. Vandaag zaterdag. Krilunerk en
Kusugak zijn thuisgekomen. Kusugak had één karlboe geschoten en Krilunerk had er ook één geschoten. Ze vertelden dat ze die geschoten hadden in
de omgeving van Krairnaardjuk en van Kuglugiartoor.
Kusugak had overigens drie kariboes gezien, maar
hij had ze laten ontsnappen. Ze hadden hun reuk
opgevangen omdat ze zich benedenwinds bevonden.
625. 14 oktober. Vandaag zondag. We zijn thuisgebleven.
De netten hebben vissen gevangen, niet veel echter. Kablalik heeft vandaag een sneeuwhut gebouwd.
Kablalik vertelde dat hij geen tabak meer heeft.
15 oktober. Vandaag zijn Kablalik, Tullimark, Komalik, Aupilaardjuk, Savik en ik naar Kugaardjuk
gegaan. Op de rivier van Adliaroserk kwamen we
Kringakittok en Ukuaraardjuk tegen. Ze waren op
weg naar Kuurg. Kringakittok is weer met ons teruggegaan.
16 oktober.Vandaag zijn we naar huis teruggekeerd.
In de loop van de avond zijn we terug thuisgekomen. Men vertelde dat de netten vandaag veel vissen gevangen hadden.
17 oktober. Vandaag hebben de netten een overvloed
aan vissen gevangen. De mensen hebben vissen gevangen met de visspeer door een gat in het ijs.
Het is prachtig weer geweest.
18 oktober. Vandaag hebben de netten opnieuw een
overvloed aan vissen gevangen.
626. 19 oktober. Vandaag zijn we te Inerdjuaraardjuk
gaan vissen. Er waren niet veel vissen. De netten
hebben een voldoende hoeveelheid vissen gevangen.
20 oktober. Vandaag ben ik ibjo gaan halen en ik
heb ibjo onder de glijders van mijn slee aangebracht. Vandaag heeft men met de visspeer door het
ijs gevist en vissen gevangen. De netten hebben
veel vissen gevangen.
21 oktober. Vandaag zondag van oktober. Aupilaar-

djuk heeft een sneeuwhut gebouwd en is erin getrokken. Kusugak heeft een visbergplaats gemaakt en
Komalik is ibjo gaan halen. Het heeft vandaag gesneeuwd. Het was niet koud.
22 oktober. Vandaag hebben de netten vissen gevangen. Aupilaardjuk heeft ibjo onder de glijders van
zijn slee aangebracht en ik heb de ibjo van mijn
slee geschaafd.
23 oktober. Vandaag zijn Tarreorak en ik vertrokken. Irkalugark, Komalik, Aupilaardjuk en Kusugak
zijn ook vertrokken. Ze zijn op kariboejacht gegaan. Tarreorak en ik zijn op kariboejacht gegaan.
We hebben samen te Naujalik de nacht doorgebracht.
627. 24 oktober. Vandaag sneeuwde het en het zicht was
nihil. We zijn via Umeojaark gereisd. Er lag veel
losse sneeuw. Toen het al donker was hebben we ons
kamp opgeslagen.
25 oktober. Vandaag was het zicht nihil en het
sneeuwde. Er lag ook veel losse sneeuw. Bij wat
wij voor de rivier van Kaverazikdjuark hielden,
hebben wij ons kamp opgeslagen. We hebben sporen
gezien van kariboes. Dit waren de eerste sporen
die we tegenkwamen.
26 oktober. Vandaag was er wat stuifsneeuw. De
sneeuw schuurde laag over de oppervlakte. We hebben verschillende keren sporen van kariboes gevonden. We hebben Akkulik bereikt. Te Kitingujaark
hebben we de nacht doorgebracht. Het open water
was heel dichtbij.
27 oktober. Vandaag was er werkelijk geen wolkje
aan de hemel en het waaide niet. Hoewel we dichtbij twee ijsberen zagen, een berin met haar jong,
hebben we hen niet te pakken gekregen. Ze hadden
ons gezien, 's Avonds hebben we kariboes gezien
maar we zijn er niet naartoe gegaan omdat ze te
ver weg waren en omdat er geen wind was. We hebben ze gezien op de rivier van Sungordjuark.
628. 28 oktober. Vandaag zondag van oktober. Nieuwe
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maan. We zijn (de kariboes) achterna gegaan en
hoewel we hen niet dicht genoeg konden benaderen
hebben we er toch maar op geschoten. Ik heb drie
kariboes gedood, Tarreorak geen. De derde van mijn
kariboes heb ik aan hem gegeven.
29 oktober 1962. Hoewel we er vandaag tevoet een
eindje op uit zijn goweost hebben we geen kariboes
gezien. Het zicht was nihil. Er was namelijk stuifsneeuw. We hebben te Sungordjuark de nacht doorgebracht. Tarreorak's laarzen en handschoenen zijn
opgevreten (door de honden).
30 oktober. Vandaag zijn we naar huis vertrokken.
Te Nilakdjuark hebben we een kamp opgeslagen. We
hebben een kamp opgeslagen toen de honden begonnen
te snuiven.
31 oktober. Vandaag stormde het. We hebben echter
toch een heuvel beklommen om rond te speuren,
maar omdat het stormde en het zicht nihil was zijn
we weer teruggegaan en hebben ons gereed gemaakt
voor de reis. Te Ujarataark hebben we overnacht.
Omdat er daar een klein Mariakapelletje is (415)
ben ik ernaar gaan kijken. Het ziet er naar uit
dat het Mariakapelletje heel goed geplaatst is.
629. 1 november. De kalender van november begint. Vandaag hebben we samen bij de rivier van Pingoaardjuk de nacht doorgebracht. We hadden allebei geen
thee en geen tabak meer. We hebben verschillende
keren gekookt vlees klaargemaakt.
2 november. Vandaag stormde het; het zicht was nihil. We zijn naar huis gereisd en we zijn thuis
aangekomen. We zijn thuisgekomen. Men vertelde dat
Komalik de enige is die een kariboe geschoten had,
een eenjarig dier. Het was de enige kariboe die
hij tegengekomen was.
3 november. Vandaag zijn we thuisgebleven. Ik heb
ibjo onder de glijders van mijn slee aangebracht.
De netten hebben vissen gevangen. Kablalik en Ukuaraardjuk zijn nog afwezig. Men vertelde dat die
te Kuurgmuggiark waren gaan vissen. Irkalugark
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heeft wat bezittingen vooruit gebracht naar Areark.
Toen hij thuiskwam kwam hij langs en vertelde dat
de ondervragers binnenkort zullen aankomen. Hij
zei dat hij dat van Savik gehoord had.
4 november. Vandaag zondag van november. Ik heb
me gehaast. Ik heb mijn netten binnen gehaald
en de glijders van mijn slee een beetje bijgeschaafd.
630. 5 november. Maandag vandaag. Irkalugark, Komalik
en ik zijn verhuisd. We zijn bij Ussukdjuanajuk en
Pisusuittok aangekomen. Die waren aan het vissen.
Het was alsof Ussukdjuanajuk een rok aanhad) Hij
heeft namelijk zo'n grote kolliktark. We zijn verder getrokken naar Kugaardjuk.
6 november. Vandaag ben ik
nuark richt niet veel uit.
en gaat vaak op bezoek. De
niet eens geprobeerd om te
het thuisblijven maar niet

thuisgebleven. PangninHij blijft steeds thuis
gehele herfst heeft hij
gaan jagen. Hij wordt
beu.

7 november. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Ik
heb gewerkt. Savik heeft ibjo onder de glijders van
zijn slee aangebracht. Nagliksak is gisteren thuisgekomen. Savik was hem gisteren gaan ophalen. Hij
kwam van de blanken in he t zuiden.
631. 8 november. Vandaag zijn Savik en Irkalugark naar
Itigo vertrokken. Ik ben wederom thuisgebleven.
9 november. Vandaag zijn Pauguatsiark en ik te Kunguaardjuk vis gaan halen. We hebben bij Tarreorak
en z'n gezin de nacht doorgebracht. Tarreorak vertelde dat hij te Inerdjuaraardjuk vissen gevangen
had.
10 november. Vandaag zijn Pauguatsiark en ik naar
huis teruggekeerd. We zijn via Isortok gegaan.
Pisusuittok en z'n gezin waren te Isortok. Inunajuk
en z'n gezin waren te Atanaslerk.
11 november. Volle maan van november. Zondag. We
zijn vandaag thuisgebleven.
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12 november 1962. Vandaag zijn Komalik, Tullimark, Aupilaardjuk, Ivilinnuark, Pauguatsiark en
ik vrachten gaan ophalen.
632. 13 november. Vandaag zijn we opnieuw vrachten gaan
ophalen. Kringakittok, en Komalik en .... ik weet
niet meer met hoevelen we waren.
14 november. Vandaag ben ik thuisgebleven omdat
mijn honden niet goed trekken; ze zijn moe en
niet sterk.
15 november. Vandaag was er stuifsneeuw. Padlak
is een vracht gaan ophalen. Het schijnt dat Nagliksak en Kaangunark enige tijd geleden Naardjuk verschillende keren gezien hebben in de vorm
van een poolvos (416). Het was donker. Het schijnt
dat Nagliksak die nacht dikwijls bang geweest was.
Nadat Udlaktoor en Anaidjak Naardjuk allebei met
gestrengheid hadden toegesproken was Nagliksak
niet bang meer. Wat ze gezegd hebben, heb ik niet
gehoord.
633. 16 november. Vandaag zijn we vrachten gaan halen.
Het was niet glad. Het schijnt dat Niakrorluk
een tijdje geleden, toen ze dacht nog wakker te
zijn, door het venster een schaduw voor zich zag
verschijnen. Het was Naardjuk geweest. Hij was
herkenbaar geweest. En na hem was ook zijn oudje voor haar verschenen. Niakrorluk was toen wakker geworden (417).
17 november. Vandaag hebben we opnieuw vrachten
vervoerd. Het was weer niet glad. De dagen waarover ik wil vertellen begin ik te vergeten. Vandaag
is Pangninnuark voor de eerste keer van de gehele
herfst met de slee vertrokken. Pangninnuark doet
niets anders dan thuisblijven.
18 november. Vandaag zondag van november. We zijn
thuisgebleven. Vandaag hebben we naar beelden gekeken die niet bewegen (dia's).
634. 19 november. Vandaag ben ik weer thuisgebleven.
Ik weet niet hoevelen er vrachten vervoerd heb-
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ben. Zij die vrachten gaan vervoeren vertrekken
werkelijk heel vroeg in de morgen.
20 november. Vandaag hebben ze weer vrachten vervoerd. Ik ben ook meegegaan. Degenen die vrachten
vervoeren vertrekken werkelijk zeer vroeg. Kusugak
en Krilunerk hebben drie grote vaten olie vervoerd.
21 november. Vandaan ben ik naar de blanken die
te Tasserdjuark wonen gegaan. Ik heb thee gedronken en gegeten bij de blanken en bij de Inuit.
22 november. Vandaag zijn we thuisgebleven. Krilunerk is op bezoek geweest en heeft verteld dat
Krittark en Tullimark niet meer achter Mangak's
rug om over hem willen spreken en dat Mangak niet
meer achterbaks wil spreken over zijn schoondochter
Tokannerk.
23 november. Vandaag was er stuifsneeuw. Kajortok
en Komalik zijn vertrokken; ze gaan naar Aivilik.
635. 24 november. Vandaag is het heel koud geweest.
Nagliksak en Kaangunark zijn naar de blanken gegaan.
25 november. Vandaag zondag van november. Ik ben
bij Nannuark op bezoek geweest. Kakiojark en Arnamarik waren er op bezoek. Tokannerk leek erg
droevig gestemd en Krittark was aan het werk aan
een sigarettenkoker.
26 november. Vandaag was het koud. Het was niet
glad. Tugaluark, Krilunerk, Kringakittok en ik
zijn naar de blanken geweest. Ik ben brandstof
gaan halen.
27 november. Nieuwe maan. Ik ben vandaag thuisgebleven. Het was niet koud. Het was mooi weer ondanks dat het toch wel koud was, maar het was
niet al te koud. Udlaktoor kwam 's avonds op bezoek. Ze vertelde over Ukuaraardjuk. Ze zei dat
zij denkt dat zijn dood nabij is. Omdat zij
636. (vroeger) nog had horen vertellen over hen die
tot wanhoop gedreven waren, heeft Udlaktoor al
verschillende keren gedacht dat Ukuaraardjuk,
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haar tweede man, zich van het leven wil beroven,
want hij gaat er veel te vaak (moederziel alleen)
op uit naar plaatsen waar geen Inuit zijn (418).
28 november 1962. Vandaag zijn Pangninnuark,
Kringakittok, Savik, Krilunerk, Kusugak en Kablalik vertrokken. En er is een vliegtuig aangekomen,
met Paul. Pangninnuark heeft de gehele herfst al
op het vliegtuig gewacht en nu dat Pangninnuark
voor één keer weg is, is het vliegtuig aangekomen.
Indien hij weer thuisgebleven was dan zou hij het
vliegtuig hebben kunnen zien. Maar wie had er nu
verwacht dat het vliegtuig zou aankomen terwijl
hij weg was. Pangninnuark was vertrokken.
29 november. Vandaag zijn we samen met pater Van
de Velde naar de blanken gegaan, per skidoo. Daar
zou 's avonds aan gewerkt worden. Maar wat is er
637. gebeurd? De skidoo is bijna verbrand. Een deel
van de verf had vlam gevat en de benzineleiding
is verbrand. De schade was echter niet al te groot.
30 november. Vandaag zijn we (bij de blanken) gebleven omdat de skidoo geverfd werd. Vandaag is
de kalender van november teneinde.
1 december. De kalender van december begint. Pater
Van de Velde en ik zijn naar huis teruggekeerd.
Vannacht heeft Krarlik's vrouw een zoon gekregen.
Hij vertelde dat hij om drie uur geboren is. Irkalijok heeft tegen haar dochter Takraowak gezegd:
"Wanneer je weer niet menstrueert moet je je telkens wanneer je 's morgens wakker wordt haasten
en steeds vlug naar buiten gaan. De volgende keren
dat je zwanger bent zal het dan niet zo gaan als
deze keer; de geboorten zullen veel gemakkelijker
verlopen. Wanneer degenen die voor het eerst zwanger zijn zich meteen na het ontwaken haasten om
naar buiten te gaan dan zullen de kinderen ook
op dezelfde wijze zeer snel naar buiten komen".
638. Irkalijok heeft dat tegen Takraowak gezegd.
2 december. Vandaag zondag van december. Het
schijnt dat Atkrattuark gedroomd heeft over iets
waar Tullorealik waarschijnlijk een lot op ge-
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worpen heeft, iets met twee ogen. Niakrorluk vertelde dat ze Atkrattuark, Niakrorluk's docher gevraagd had: "Weet jij er dan alles van, hoe je
lotten moet werpen?
Van hem daar, van mijn vader,
die heeft het mij verteld", had Atkrattuark geantwoord. Ze zei dat het erop lijkt dat Atkrattuark verstandig begint te spreken. Het schiet me
te binnen dat Ivilinnuark en Tarreorak ijsberen
geschoten hadden. Ivilinnuark vertelde dat hij
voorbij Kiglawait een zwangere berin geschoten
had en dat Tarreorak te Saattok een jonge mannetjesbeer geschoten had. Beide beren die ze geschoten hadden lagen in hun hol onder de sneeuw
te slapen.
3 december. Vandaag ben ik naar Tasserdjuark geweest. Er was stuifsneeuw, maar niet te erg.
639. 4 december. Vandaag heb ik ijs gekapt om water
van te maken, zoetwaterijs voor de onderwijzer.
Ik heb het samen met Ussuksungark en Kaangunark
gedaan. Er was een beetje stuifsneeuw maar het
was niet erg koud.
5 december. Vandaag zijn Tarreorak en ik samen
vertrokken om naar de vossevallen te Saattok te
gaan kijken en om te trachten een ijsbeer te bemachtigen. Het was niet koud. Stroomafwaarts
van Krammanak hebben we overnacht.
6 december. Vandaag is het niet koud geweest. In
de buurt van Arearkslerk hebben we overnacht. Tarreorak vertelde dat Ussukdjuanajuk over zijn tweede vrouw, Arnasleark, verteld heeft dat zij gezegd heeft dat ze zich van hem wil scheiden. Bij
het begin van de herfst, toen hij Mangak per boot
ging wegbrengen, was zij hem begonnen uit te schelden. Mangak was toen naar binnen gegaan en had zijn
dochter eens flink de les gelezen (419). Het is
pijnlijk om steeds maar te moeten horen van echtparen die uiteen willen gaan.
CAHIER

XXX

640. 7 december. Vandaag hebben we ergens op Saattok

401

de nacht doorgebracht. Het schijnt dat Arnasleark
niet zoveel zin meer had om van Ussukdjuanajuk te
scheiden nadat Mangak met zijn dochter gesproken
had en haar een flinke uitbrander gegeven had. Ussukdjuanajuk had echter gezegd: "Zij gaar waarschijnlijk van mij weg. Hoewel ik toch wel een
echte man ben zal ze mij waarschijnlijk verlaten".
Het schijnt dat Ussukdjuanajuk Arnasleark, toen
hij kwaad was, een flinke aframmeling gegeven had.
Arnaslerark had zich verdraaide snel op bed neergevleid. Ussukdjuanajuk had haar toen niet meer
geslagen hoewel hij zich voorgenomen had nog een
verdere aframmeling te geven.
641. 8 december 1962.Vandaag grote gebedsdag.'s Avonds
hebben we samen de rozenkrans gebeden. Tarreorak
heeft nog meer verteld over Ussukdjuanajuk en Arnasleark. Arnasleark schijnt Ussukdjuanajuk voortdurend te verdenken in verband met Niakrorluk. En
hot schijnt dat Arnasleark Ussukdjuanajuk herhaaldelijk pest.
9 december. Vandaag zondag van december. We zijn
in ons kamp gebleven. Tarreorak heeft weer verteld, dit keer over Pauguatsiark. Hoewel die zijn
vrouw, Pujatark, toen hij kwaad was geen pak slaag
gegeven had, had hij haar toch een flinke kaakslag
toegebracht. En Pujatark had verdorie het lef gehad hem terug te slaan. Pauguatsiark had haar toen
een zeer harde kaakslag gegeven en dat had Pujatark
alle lust ontnomen om nog terug te slaan.
10 december. Vandaag zijn we naar huis teruggekeerd. Vanmorgen heb ik mijn rug bezeerd. Ik heb
hem bezeerd toen ik de slee overeind zette. We
hebben even voor Arearkslerk in onze oude sneeuwhut overnacht.
642. 11 december. Vandaag volle maan van december. We
zijn thuisgekomen. Het was koud weer vandaag. Het
was vandaag bijtend koud.
12 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het
schiet me te binnen dat hij (Tarreorak) mij ook
nog verteld heeft dat Kaukortok vorig jaar ver-

402

schillende keren tegen Kringajak verteld had dat
ze graag getrouwd zou willen zijn. Ze had dat tegen Kringajak, een inwoonster van Aivilik, gezegd.
Maar wie had dat nu verwacht dat zij, toen ze daadwerkelijk met Iviok zou gaan trouwen, in huilen zou
uitbarsten. Innerlijk moet zij echter toch wel erg
gelukkig zijn geweest want ze wilde zo graag een
man hebben. Het schijnt dat Okralujujok ook wil
trouwen. Okralujujok heeft ook verschillende keren
tegen Kringajak gezegd dat ze een man wil hebben.
Okralujujok is nu nog niet getrouwd.
13 december. Vandaag ben ik opnieuw thuisgebleven.
Niakrorluk is Udlaktoor om rekenschap gaan vragen.
Ze zei dat ze denkt dat Udlaktoor weer met geesten
bezig is. Ze is haar rekenschap gaan vragen. Omdat
ik niet gehoord heb wat ze precies gevraagd heeft
kan ik het niet opschrijven.
643. 14 december. Vandaag zijn Kusugak en ik vis gaan
halen te Kunguaardjuk. We hebben te Kunguaardjuk
overnacht. De sneeuwhut was maar heel erg klein.
15 december. Vandaag zijn we naar huis teruggekeerd.
Er was stuifsneeuw, maar niet te erg. We hebben
Iviok ontmoet te Matjok. Hij was op weg om de achtergelaten vissen van Kablalik op te halen. Hij had
daarvoor de honden van de slee van Kablalik in gebruik.
16 december. Vandaag zondag ven december. We zijn
thuisgebleven. Krittark heeft tegen Pangninnuark
verteld dat Ikotisluk en Tullimark een beetje geruzied hebben. Krittark had aan Okralujujok materiaal voor een jurk, dat hij gekocht had, gegeven.
Maar hoewel het reeds gegeven was, was Tullimark
het toch terug gaan halen. Ikotisluk had gezegd:
"Het doet er niet toe dat er nooit iets voor haar
gekocht wordt. Ikzelf zal wel inkopen voor haar
doen want zij is mijn dochter en niemand anders
dan ik heeft zich met haar te bemoeien. Ik zal er
niet eerder in toestemmen dat ze (met haar verloofde) trouwt dan nadat men Tokannerk verplicht zal
hebben terug te keren (naar haar man)" (420). Men
zegt dat Ikotisluk dat gezegd heeft. Krittark heeft
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dat aan Pangninnuark verteld.
644. 17 december 1962.Vandaag ben ik naar de blanken geweest, naar Tasserdjuark. Bij Krarlik en Irkalijok heb ik meel gekregen.
18 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het
schiet me te binnen dat Tarreorak verteld heeft
dat hij Napoardjuk gekust had toen zij nog niet
getrouwd was. Napoardjuk had gezegd: "Je hebt me
niet gekust", en Tarreorak had haar toen opnieuw
en harder gekust. Napoardjuk had toen gezegd:
"Als je thuiskomt vertel het dan aan niemand.'"
Tarreorak had daar weliswaar mee ingestemd maar
hij had het openlijk bekend toen hij thuiskwam
(421). Tarreorak was nog maar ternauwernood binnen toen Napoardjuk bij hem binnenkwam. Arnatsiark
had Tarreorak en Napoardjuk toen een flinke uitbrander gegeven en ze hadden allebei gezwegen als
het graf toen Arnatsiark was beginnen te mopperen.
Het was verschrikkelijk vervelend toen ze aan het
mopperen was. Tarreorak vertelde dat. En toen ze
allebei op de missiepost waren was Arnatsiark verdorie nog een keer luidkeels beginnen te schelden.
Ze had heel erg luid gescholden.
19 december. Vandaag ben ik weer thuisgebleven.
Het vlees dat gekookt moet worden (voor de kerstmaaltijd) heb ik in stukken gesneden.
645. 20 december. Vandaag ben ik weer thuisgebleven.
Het schiet me te binnen dat Niakrorluk vorig jaar
zei dat Savik Pangninnuark niet wilde zien omdat
hij een tekort aan hondevoedsel en aan vlees had
en dat hij daarom naar Itigo vertrokken was. Hij
wilde kennelijk niet dat zijn moeder ten huwelijk
gevraagd zou worden door Pangninnuark. Hij heeft
waarschijnlijk dat mogelijke huwelijk van zijn
moeder in gedachten gehad, heel waarschijnlijk
omdat hij een wees is. Niakrorluk zei dat zijzelf
ook niet wilde hertrouwen. Niakrorluk is moeilijk
te doorgronden (422).
21 december. Vandaag ben ik weer thuisgebleven.
Toen ik Krittark buiten tegenkwam zei die: "Laat
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ons naar ginds gaan. Ik ga over mijn kind spreken.
Dan kunnen ze allemaal horen hoe slecht ze behandeld wordt". Toen Krittark dat voorstelde stemde
ik erin toe. 's Avonds hebben we gegeten en thee
gedronken in de school. Krittark zag er ontevreden
en bezorgd uit. Zijn gezicht was lijkbleek.
646. 22 december. Vandaag is men begonnen met het aanleggen van de grondvesten van de te bouwen Kadgek.
Krittark en Tokannerk leken erg mistroostig te
zijn. Ze zagen er niet gelukkig uit.
23 december. Vandaag zondag van december. Ik heb
Mangak een bezoek gebracht. Hij was alleen en lag
op bed. Ik heb thee gedronken en kariboevlees gegeten.
24 december. Vandaag hebben we de Kadgek gebouwd.
Er is een sneeuwvoertuig aangekomen. Irkadlijok
is achtergebleven. Zij wilde samen met ons de
Kerstdienst bijwonen. We hebben de Kerstweke gehouden en daarna hebben we thee gedronken, gekookte havermout gelepeld en beschuiten gegeten.
25 december. Vandaag hebben we nog doorgefeest.
Nannuark heeft vannacht bij Komalik en z'n gezin
geslapen. Tokannerk heeft naar men zegt bij haar
man geslapen. Toen Krittark bij Mangak op bezoek
ging zei hij tegen Mangak: "Niemand anders dan
mijn schoonzoon zal verantwoordelijk voor haar
zijn. Hij kan haar desnoods een pak rammel geven.
Hij alleen is het die haar zonodig een berisping
dient te geven. Zo dient hij zich ten opzichte van
haar te gedragen"(423). Mangak heeft dit over Krittark verteld.
647. 26 december. Vandaag zijn er hardloopwedstrijden
en wedstrijden met de hondeslee gehouden. Bij de
jongeren is Padlak eerste geworden. Iviok werd
tweede na hem.
27 december. Vandaag zijn we zoetwaterijs gaan halen voor pater Van de Velde en onszelf. Er was wat
stuifsneeuw en het was koud weer vandaag.
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28 december 1962. Pisusuittok en zijn gezin zijn
vandaag vertrokken. Ikzelf heb Irkadlijok weggebracht naar de blanken. Ze droeg de kolliktark en
de atigi van pater Van de Velde en ook zijn laarzen. Ze leek op een heel klein oud mannetje toen
ze die aanhad.
29 december. Vandaag ben ik thuisgebleven. Er
schijnt niet veel te vertellen te zijn.
30 december. Vandaag zondag van december. Er zijn
blanken aangekomen met een sneeuwvoertuig. De baas
was met hen meegekomen.
31 december. Vandaag zijn Savik, Aupilaardjuk, Paugutsiark, Pangninnuark, Kusugak, Krilunerk, Kablalik en ik vis gaan halen te Kunguaardjuk. Savik
ging door naar Areark.
648. 1 januari 1963. De kalender van januari, winter
1963. Kablalik, Kusugak en Krilunerk zijn vandaag
thuisgekomen. Wijzelf zijn gisteren thuisgekomen
omdat we teruggekeerd waren zonder te overnachten.
2 januari. Vandaag zijn we thuis gebleven. Mijn
rug begint moe te worden.
3 januari. Vandaag zijn we opnieuw thuisgebleven.
Het ging beter met mijn rug. Vandaag waren er zeer
velen die grind vervoerd hebben. Onder andere Iviok,
Pauguatsiark, Komalik en Krilunerk hebben grind
vervoerd.
4 januari. Vandaag ben ik samen met Tarreorak naar
de vossevallen gaan kijken. Er zaten geen poolvossen in. We hebben te Kugaardjuk (424) overnacht.
5 januari. Vandaag ben ik klaargekomen met het nakijken van mijn vossevallen. Er zaten geen poolvossen in. Ik ben toen naar huis teruggekeerd. Men
vertelde dat Arnasleark en Niakrorluk enige tijd
geleden ruzie gemaakt hadden. Arnasleark had tegen
haar gezegd: "Hij (Ussukdjuanajuk) denkt nog voort649. durend aan jou" (425). Niakrorluk had daarop tegen
haar gezegd: "Wel, als hij nog steeds zo met mij
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bezig is laat hem dan ook maar eens steeds voor
materiaal voor mijn kleren zorgen". Niakrorluk
had dat tegen Arnasleark gezegd. Meer heb ik niet
gehoord. Dat is alles wat ik ervan weet.
6 januari. Vandaag zondag van januari, feest van
de H. Naamgeving. Men vertelde dat er eergisteren
een vliegtuig aangekomen was, met Paul.
7 januari. Ik heb vandaag mijn laarzen niet aangetrokken. Niet omdat ik het niet kon, maar heel
eenvoudig omdat ik op bed gebleven ben. Udlaktoor
kwam op bezoek en vertelde een heleboel dingen.
Zo ook over het feit dat wij - ik en Najaga, mijn
vrouw - over het algemeen niet al te graag gezien
zijn. "Vooruit", zei ze, "trek het jullie niet aan,
ook al krijg je het te horen. Men kan beter proberen te bidden want het gebed is iets dat zeer
zinvol is". Udlaktoor raadde ons aan te proberen
ons gezond verstand te gebruiken. Ze zei ook nog:
"Woorden doen geen pijni" en ze herhaalde dat we
650. beter konden proberen ons gezond verstand te gebruiken. Udlaktoor gaf een buitengewoon goede
raad.
8 januari. Hoewel ik niet moe was ben ik vandaag
toch in bed blijven liggen. Ik voelde me zwak en
er begon een harde plek in mijn buik te komen. Ik
ben blijven rusten.
9 januari. Volle maan van januari. Vandaag ben ik
de gehele dag in bed gebleven. Wat jammer toch,
want ik had een vracht te vervoeren en ik heb niets
gedaan.
10 januari. Vandaag heb ik mijn laarzen aangetrokken en ik ben naar de kerk geweest. Het schijnt
dat Komalik en Kusugak 's avonds thuisgekomen zijn.
Ik heb ze niet gezien.
11 januari. Vandaag zijn Savik, Aupilaardjuk en
Kaangunark van de ijsrand thuisgekomen. Ze hadden
zeehonden buitgemaakt. Savik drie en Aupilaardjuk
één. Kaangunark had twee zeehonden gedood, Komalik
twee en Kusugak, naar men zei, drie.
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651. 12 januari 1963. Vandaag zaterdag. Er was stuifsneeuw. Het schiet me te binnen dat Kajortok eergisteren aan Kringakittok zijn gloednieuwe .22
gevraagd heeft en dat die in antwoord op die vraag
gezegd had dat hij er niet van wilde scheiden.
Kajortok zei hem toen: "ik zal het met een vrouw
betalen als ik het nu meteen kan hebben". Toen
Kajortok dat gezegd had antwoordde Kringakittok
hem: "ik houd het". Kringakittok had dat met nadruk gezegd. Kringakittok heeft het zelf verteld.
13 januari. Vandaag 13 januari, 's Morgens heb ik
de H. Mis bijgewoond. Bij mijn eerste gang naar
buiten voelde ik me best, maar ik was toch nog moe.
14 januari. Vandaag maandag. Ik ben in bed blijven liggen omdat ik nog zo vlug moe ben.
15 januari. Vandaag heb ik een snijwerk gemaakt.
Ik voelde me overigens wat beter. Die harde plek
is nog niet verdwenen maar ik heb er niet te veel
last van.
16 januari. Vandaag heeft Najaga de honden gevoerd.
Najaga heeft de honden al verschillende keren gevoerd.
652. 17 januari. Vandaag zijn de mensen vaak op bezoek
geweest. Ze zijn voor het eerst sedert lange tijd
weer op bezoek geweest. Toen ik ziek op bed lag
kwamen ze niet vaak op bezoek.
18 januari. Vandaag vrijdag. Vanmorgen ben Ik naar
de H. Mis geweest. Toen we weer thuisgekomen waren
heb ik heel lang geslapen. Het begon weer koud te
worden en door de koude vormde zich veel damp. Het
was bijtend koud.
19 januari. Vandaag zaterdag. Ik ben ijs gaan halen om water te maken. Vandaag vormde zich door
de kou weer damp en het zag ernaar uit dat het
helemaal niet glad was.
20 januari. Vandaag zondag van januari. Vannacht
hebben Abliluktok en Savik een dochtertje bijge408

kregen. Men vertelde dat Kringartoor om elf uur
's nachts geboren is.
21 januari. Vandaag maandag. Hoewel ik mij voorgenomen had om vis te gaan halen ben ik niet gegaan. Ik hoorde namelijk vertellen dat Savik,
653. Pangninnuark en Tullimark morgen vis zullen gaan
halen.
22 januari. Vandaag stormde het zwaar. Ik ben
verkouden. Toen ik vannacht wakker werd had ik
een behoorlijke verkoudheid te pakken.
23 januari. Vandaag stormde het nog steeds. Ik
ben niet naar buiten geweest. Onze deur was niet
open te krijgen. Pangninnuark heeft haar open gemaakt. Hij heeft aan de buitenkant de sneeuw weggeschept.
24 januari. Vandaag zijn Pangninnuark, Savik,
Aupilaardjuk en Tullimark vis gaan halen. Pangninnuark heeft mijn honden in gebruik. Hij heeft
beloofd dat hij ook wat van mijn vissen zal opladen. En aan Savik heb ik gevraagd of hij de
borstkas van een kariboe wil meebrengen. Hij heeft
beloofd dat te doen. (Ik heb dat niet aan Pangninnuark gevraagd) want ik dacht dat Pangninnuark
zeker van de gelegenheid gebruik zou maken er een
stuk af te snijden. Men heeft mij verteld dat
Pangninnuark zijn honden gevoed heeft met mijn
vissen.
654. 25 januari. Nieuwe maan van januari. Vandaag zijn
we thuisgekomen. Pangninnuark vertelde mij dat hij
twee zakken met mijn vissen op de slee meegebracht
had en dat Savik de borstkas van een kariboe opgeladen had.
26 januari. Vandaag ben ik niet naar buiten geweest. Irkalugark, Krilunerk, Padlak en Pauguatsiark zijn thuisgekomen. Ze waren naar Ikkerasaark geweest. Ze hadden daar aan de aderagaten
gejaagd.
27 januari. Vandaag zondag. Het schiet me te bin-
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п п dat Uilik, toen ze gisteren op bezoek kwam,
vertelde dat zij op een keer helemaal alleen was,
op een gegeven ogenblik plotsklaps gedacht had:
"Hij heeft kinderen, kom, ga de zieke dan toch
bezoeken". Toen ze dat dacht was haar gezicht
helemaal warm geworden. Ze vertelde dat ze enige
tijd geleden gedroomd had van twee honden. Een
van de twee was wit en de andere wat gitzwart en
zijn vacht scheen buitengewoon glanzend te zijn.
655. De witte van de twee, zo zei ze, had een smalle
snuit en scheen tergend vervelend te zijn. Elke
keer dat de witte te dicht bij de zwarte in de
buurt kwam gaf die hem een flinke afstraffing.
Die witte was tergend vervelend en probeerde als
maar door stiekem te vreten. De andere van de
twee, de zwarte, vloog hem daarop aan en takelde
hem medogenloos toe. Ze vertelde dat Komalik haar
wakker gemaakt had toen hij hoorde dat zij, ter
wijl zij droomde, de geesten begon aan te roepen.
Uilik zei dat ze dacht dat die zwarte Kernerk was
en die witte Awiliajok. Uilik vertelde dat.
28 januari 1963. Vandaag maandag. Savik, Kringakittok, Tarreorak, Tugaluark, Tullimark, Kusugak
en Iviok zijn naar de blanken geweest.
656. 29 januari. Dinsdag. Ik weet niet wat te schrij
ven omdat ik niet vaak op bezoek ga.
30 januari. Woensdag vandaag. Men is aan de ademgaten gaan jagen. Het schijnt dat sommigen door
een zeehond benaderd zijn maar niemand heeft een
zeehond buitgemaakt. Ussuksungark schijnt te heb
ben toegestoten met de harpoenschacht zonder kop
stuk.
31 januari. Vandaag is de kalender van januari ten
einde. Men heeft weer aan de ademgaten gejaagd maar
naar men vertelde is niemand door een zeehond be
naderd. Het schijnt dat Niakrorluk het een en an
der verteld heeft over Abliluktok. Ze zei dat wij
len Utjugunniark ervoor gezorgd heeft dat Abliluk
tok op een buitengewoon gemakkelijke wijze kinde
ren ter wereld kan brengen. Abliluktok baart na
melijk op een probleemloze manier kinderen. Nia-
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krorluk heeft dat verteld.
1 februari. De kalender van februari begint. Vandaag is de onderwijzer naar de blanken gegaan.
Vanmorgen, toen ik nog sliep, kwam kaangunark binnen. Najaga wekte me en toen ik wakker was zei hij
dat de onderwijzer mijn honden wilde gebruiken.
657. "Als jij er niets op tegen hebt dat hij ze gebruikt
dan zal hij er twintig dollar voor betalen", zei
hij. Ik antwoordde hem: "Aangezien hij ervoor betaald en ik ze zelf vandaag niet nodig heb, heb ik
er geen bezwaar tegen dat hij ze gebruikt, temeer
daar ik op het ogenblik geen middelen heb om iets
te kopen. En ook omdat ze vandaag nog zullen worden teruggebracht. Maar ik wil niet dat ze afgebeuld worden". Dat zei ik hem. Hij antwoordde toen:
"ik zal hem dat meteen nog eens gaan zeggen". Nadat hij dat gezegd had stemde ik toe. Toen hij terugkwam zei hij dat Krinulerk hem zou gaan wegbrengen en dat hijzelf hem morgen zou gaan halen.
Kaangunark zei dat. Ik zei hem toen nog mijn honden te voeden en Kaangunark heeft dat gedaan.
2 februari. Vandaag zaterdag. Vanmorgen kwam hij
en ik vroeg hem: "Ga jij naar daarginds?" Kaangunark antwoordde bevestigend. "Ze zullen waarschijnlijk wel aan hun lijnen knagen, ga er dus
maar geregeld naar kijken", zei ik. (Later op de
dag) vertelde men dat do onderwijzer al thuisgekomen was en dat Kaangunark er niet bij was. Ik
wist werkelijk niet dat Kaangunaark zo'n leugenaar
is.
658. 3 februari. Vandaag zondag van februari, 's Avonds
zijn Kaangunark en pater Lessard aangekomen. Een
van mijn honden had geen tuig meer en ook geen
treklijn.
4 februari. Vandaag maandag. Pater Lessard is hier
gebleven, 's Avonds heeft pater Lessard samen met
de anderen "Alouette" gezongen. Hij deinde op en
neer en zwaaide met zijn armen. Inekonaksak en
Okoktok schijnen gezegd te hebben dat het net was
alsof hij de geesten aan het aanroepen was. Ze
schijnen dat elkaar toegefluisterd te hebben.
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Waarschijnlijk hebben ze dat pas nog in werkelijkheid gezien. Ussukdjuanajuk en Arnasleark hebben
namelijk pas geleden een kind verloren en Inekonaksak en Okoktok hebben waarschijnlijk pas nog
iemand gezien die bezig was met het aanroepen van
de geesten (426).
5 februari 1963. Vandaag is pater Lessard weer
hier gebleven. Het was vandaag helder weer. Het
zag er naar uit dat het buiten erg koud was.
659. 6 februari. Vandaag is pater Lessard vertrokken.
Ikotisluk heeft hem weggebracht. Vandaag was het
zicht nihil. Men heeft gezegd dat er een vliegtuig
zal aankomen. We verwachten een vliegtuig.
7 februari. Vandaag was er geen wolkje aan de hemel, maar er was geen vliegtuig, 's Avonds heb ik
samen met de anderen lessen (voor volwassenen) gevolgd (427). Ik heb er werkelijk helemaal niets
van begrepen.
8 februari. Vandaag is het vliegtuig aangekomen.
Tegen de avond zijn Tikerk en ik samen naar Tallordjuark vertrokken. We hebben daar overnacht. We
hebben bij de verpleegsters geslapen. Padlak en
Ituluk waren bij de verpleegsters. Ik heb 's nachts
niet goed geslapen.
9 februari. Deze morgen zijn we weer vertrokken.
We zijn te Orsortoor geland. Ituluk is met ons
meeggegaan, naar hij zei omdat hij t.b. heeft.
Hij vertelde dat hij maar een klein beetje aangetast is. Te Orsortoor hebben we thee gedronken.
Daarna zijn we weer vertrokken. Tegen het vallen
van de avond zijn we te Irkaluktootsiark aangekomen.
660. 10 februari. Vandaag zondag van februari. We hebben de H. Mis bijgewoond. Pater Lemer is de priester te Irkaluktootsiark. Ijituark, Arnaojok, Aite,
Tiksark, Tikerk en ik hebben in dezelfde ruimte
geslapen.
11 februari. Vandaag zijn we (te Irkaluktootsiark)
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gebleven. We hebben op een vliegtuig gewacht. We
hebben dikwijls gegeten en veel thee gedronken.
Tiksark, een vrouw, is heel erg vet. Ze ziet er
niet al te goed uit. Ze heeft geen man.
12 februari. Vandaag zijn Tikerk en ik naar de
H. Mis geweest. We hebben ook bij pater Lemer
gegeten, 's Avonds is het gezin van Sitkorluk aangekomen en ook Ussukrak en Kaatak. Wie er nog meer
bij hen was (weet ik niet).
13 februari. Woensdag vandaag. We gaan vertrekken.
's Avonds zijn we vertrokken met een viermotorig
vliegtuig. Piloot Paul en zijn vrouw waren onder
de passagiers en de priester, pater Lemer, was er
661. ook bij. Pater Lemer is te Yellowknife uitgestapt.
Er waren in totaal twaalf Inuit en blanken in het
vliegtuig, 's Nachts zijn we in het ziekenhuis
aangekomen. De grote wijzer van mijn horloge was
al acht keer rondgegaan sedert we uit Irkaluktootsiark vertrokken waren. Te Yellowknife heeft het
vliegtuig brandstof ingenomen.
14 februari. Vandaag verbleef ik voor de eerste
keer in een ziekenhuis (428). Men heeft mij bij
een oude indiaan gelegd. Ik was helemaal niet tevreden want die indiaan is werkelijk te oud. In
de loop van de dag is hij vertrokken. Des te beter.
15 februari. Vandaag ben ik gefotografeerd voor
mijn longen. Er waren veel indianen. Ik heb Tikerk
en Makslak gezien toen ze naar de film kwamen kijken. Itaadjuk sprak over niets anders dan vrouwen.
662. Hij zei tegen me dat ik maar een vriendinnetje
moest nemen."ik ben niet van huis weggegaan voor
een vrouw, maar alleen omdat ik beter wil worden
ben ik hierheen gekomen. Thuis heb ik een vrouw
en aan mijn vrouw heb ik genoegJ" heb ik hem gezegd. Itaadjuk zei daarna niet veel meer. Tot mijn
verbazing hoorde ik dat Itaadjuk vroeger een volgeling van de priesters geweest is maar dat hij
zijn woord gebroken heeft om de dominee's na te
volgen.
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16 februari 1963. Vandaag zaterdag. Mijn ontlas
ting ±s onderzocht omdat ik veel pinwormen heb.
Ik heb opnieuw een indiaan als kamergenoot, een
jonge, 't Lijkt een geschikte knaap.
17 februari. Vandaag zondag van februari. Vandaag
heeft het buiten gesneeuwd. Ik heb de H. Mis bij
gewoond. Er waren veel kerkgangers. Het ziet er
naar uit dat Itaadjuk jaloers begint te worden.
Na eerst erg gespot te hebben begint hij nu voort
durend vragen te stellen over de biecht. Het lijkt
erop dat Itaadjuk er nu pas het fijne van wil we
ten.
С Α Η I ER
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663. 18 februari. Vandaag maandag. Vanmorgen ben ik te
communie geweest. Men heeft mij een spoeling gege
ven voor mijn pinwormen.
19 februari. Vandaag heeft men mij weer een spoe
ling gegeven. Ik word nu dagelijks 's morgens en
's avonds onderzocht. Vandaag hebben ze mijn tan
den nagekeken en schoongemaakt.
20 februari. Vandaag is er bij mij een tand ge
trokken. Ik heb 's morgens niets gegeten. Ik heb
thee en water gedronken, 's Avonds kwam Makslak
mij bezoeken. Ik drink nu geen thee meer, ik eet
ook niet meer en ik drink ook geen water meer.
664. 21 februari. Vandaag heb ik niet gegeten en ge
dronken. Ik heb een spoeling gekregen. Iterutark en Makslak zijn naar huis gegaan. Makslak
en Iterutark zijn om tien uur vertrokken. Iterutark zei dat hij aan zijn maag geopereerd was en
Makslak was aan haar dikke darm geopereerd. Ze
schenen allebei weer helemaal hersteld te zijn.
22 februari. Nieuwe maan. Vandaag heb ik niet ge
geten. 's Nachts heeft men mij wat te drinken ge
geven en ik heb heimelijk iets gegeten zonder dat
de doktoren ervan op de hoogte waren. Hoewel men
getracht heeft mij vandaag te laten plassen lukte
het niet. Ik heb vier keer geprobeerd te plassen

414

maar het lukte niet.
23 februari. Vandaag ben ik overgeplaatst naar een
kamer met één Indiaan en vier Inuit - Itaadjuk,
Akkredgiark, Pangut en Porter - vier echte Inuit.
Ik begin weer regelmatig te eten. Vandaag heeft
het gedooid. De sneeuw was zacht en vochtig.
665. 24 februari. Vandaag zondag van februari. Het
heeft flink gedooid. Vandaag heb ik samen met de
anderen de H. Mis bijgewoond.
25 februari. Vandaag ben ik te communie geweest.
Ik heb niet gegeten en men heeft mij opnieuw een
spoeling gegeven. Men heeft mijn anus verzorgd;
het was erg vermoeiend (429).
26 februari. Vandaag heeft het geregend en gesneeuwd. 's Avonds heb ik vanaf zes uur niet meer
gegeten en gedronken.
27 februari. Vandaag ben ik gefotografeerd. Mijn
buik is gefotografeerd. Men heeft mij weer wat te
eten gegeven en ik heb ook gedronken.
28 februari. Vandaag heeft men mijn arm geschoren.
Gisteren was alles ondergesneeuwd, maar vandaag
heeft het flink gedooid. Tegen de avond, rond drie
uur, ben ik geopereerd aan mijn elleboog. Om acht
uur werd ik wakker. Ik lag al in bed toen ik wakker werd.
666. 1 maart. Vandaag begint do kalender van maart.
Mooi weer. Mijn arm is heel erg gezwollen. Vandaag is er tegen het vallen van de avond, om drie
uur, ergens in het ziekenhuis brand uitgebroken.
Vandaag is er een Indiaan aangekomen. Hij had
een diepe wond aan het hoofd. Hij had die diepe
wond waarschijnlijk opgelopen tijdens zijn dronkenschap; dat werd tenminste verteld, 's Avonds
zijn Ningionga en Okkriktok op bezoek geweest. Ze
kwamen me opzoeken omdat ik hen allebei al eens
eerder ontmoet had.
2 maart. Vandaag mocht ik weer zoveel eten als ik
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maar wilde. Itaadjuk ligt sinds enige tijd bij
mij op de kamer. Eergisteren, toen ik geopereerd
werd, was ik blij toen ik weer bij kennis kwam.
Ik richtte me op en ging weer liggen. Vanwege
mijn zwakte ben ik de gehele tijd heel eenvoudig
blijven liggen.
3 maart 1963. Vandaag zondag van maart. Ik heb
de H. Mis niet bijgewoond. Ik mag namelijk nog
niet rondlopen omdat ik pas geopereerd ben.
667. 4 maart. Vandaag ben ik opgestaan, maar ik heb
nog niet rondgelopen. Itaadjuk wil steeds vaker
dat er voor hem gebeden wordt want hij zegt dat
het niet goed met hem schijnt te gaan. Hij zegt
dat het erop lijkt dat hij zijn verstand begint
te verliezen.
5 maart. Vandaag etterde mijn elleboog. Ik mag nu
opstaan om naar de w.c. te gaan, telkens wanneer
dat nodig is.
6 maart. Vandaag is Isarut geopereerd. Hij zei
dat hij een inwoner van Kangerdjuark is. Ik heb
nu twee Indianen als kamergenoten. Een van de twee
heeft aan een kant geen been meer en de andere
heeft zijn been gebroken.
7 maart. Vandaag heeft men mijn wond van bloed
gereinigd en ik ben gestoken. Mijn bloed is afgetapt in een fles.
8 maart. Vandaag zat er alleen nog maar het bovenste verband om. Ik moest nog in bed blijven en
mocht niet rondlopen.
9 maart. Vandaag was er geen wolkje aan de hemel.
De sneeuw begint te verdwijnen. Itaadjuk wil herhaaldelijk dat er voor hem gebeden wordt en hijzelf bidt gewoonlijk liggend op zijn rug.
668. 10 maart. Vandaag volle maan van maart. Zondag.
Ik heb de H. Mis bijgewoond. Vandaag heeft het
bulten gesneeuwd.
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11 maart. Er zijn vandaag twee Indianen aangekomen.
Ze liggen op onze kamer. Omdat het vanmorgen sneeuwde werd alles weer onder de sneeuw bedekt.
12 maart. Vandaag is het heel mooi weer geweest.
Mijn wond ettert. Een oude Indiaan gaat bij de
verpleegsters vaak om een sigaret schooien. En
als hij dan weer naar z'n bed komt dan zingt hij
soms kerkliederen op de manier van de blanken.
13 maart. Vandaag is er ergens in het ziekenhuis
alweer brand uitgebroken. De Inuit zijn in grote
getale naar de recreatiezaal gevlucht. Velen hadden een handdoek meegenomen en zich van een deken
voorzien.
14 maart. Vandaag zijn er weer nieuwe patiënten
aangekomen. ledere keer dat ik dichtbij een bepaalde Indiaan kom heoft die de gewoonte mij de
hand te willen schudden. Hij pakt dan allebei mijn
handen vast.
669. 15 maart. Vandaag is gedurende de nacht alles ondergesneeuwd. Vandaag was er geen wolkje aan de
hemel. Akkredgiark en ik zijn Krammokkak gaan opzoeken. En Itaadjuk is zijn nicht Kotsuk gaan bezoeken. Er zijn veel Inuit. We hebben hen bezocht.
16 maart. Vandaag is het mooi weer geweest. Mijn
wond begint te helen, 's Avonds kwam er een priester vertellen dat pater Metayer morgenochtend de
H. Mis zal opdragen. Ik was erg blij toen hij dat
vertelde.
17 maart. Vandaag zondag van maart. We hebben de
H. Mis bijgewoond. Pater Metayer heeft de H. Mis
opgedragen. Hij heeft in het Inuktitut en in de
taal van de blanken gepreekt. Vandaag zei Itaadjuk tegen mij: "Hoe kus jij jouw vrouw gewoonlijk?" Omdat ik geen antwoord gaf begon hij te
lachen. "Hoe kus je haar gewoonlijk, hoe?" Ik zei
hem dat ik geen zin had daarop te antwoorden omdat
het mijn vrouw betrof (430). Hij zei ook nog: "Om670. dat zij gewwonlijk het initiatief neemt heb jij
geen andere kinderen dan meisjes"(431). Toen hij
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dat tegen mij zei antwoordde ik hem: "Op die manier heeft men ons niet onderricht. Kijk eens,
een hond heeft geen verstand. Als hij voedsel
ziet dan is het niet uitgesloten dat hij het zal
opvreten ook al heeft hij geen honger. Maar wij,
wij zijn redelijke mensen. Als wij een vrouw voor
het eerst zien dan kunnen we ons beter in toom
houden want als we ons niet beheersen dan zullen
we dat op een dag betreuren. Eer het zover is kunnen we er daarom beter aan doen om zeer voorzichtig te zijn en goed op te passen. We zijn per slot
van rekening redelijke mensen". Ik heb hem dat gezegd en hij heeft dat toegegeven. Itaadjuk heeft
geen woord meer gezegd.
18 maart 1963. Mooi weer vandaag. Nasak, die nog
niet naar buiten mocht, is verschillende keren
naar buiten gegaan. Men heeft hem bevolen binnen
te komen en op bed te gaan liggen. Vandaag is het
verband van mijn arm verwijderd.
671. 19 maart. Vandaag heb ik geneesmiddelen gekregen
om in te nemen. Vandaag heeft Itaadjuk mij verschillende keren aan zijn snijwerken laten werken.
Toen ik daarmee bezig was kwam de dokter binnen
en zei tegen mij: "Verdraaid nog aan toe, daar
komt de dokter aan. Maak dat Je wegkomt". En Itaadjuk haastte zich. Ik was verbouwereerd te moeten
vaststellen dat hij tegon mij gelogen had toen hij
mij gezegd had dat de dokter hem verschillende keren bevolen had mij te zeggen dat ik hem moest
helpen. Itaadjuk is een onbeschaamde leugenaar.
20 maart. Mooi weer vandaag. Mijn buik bezorgt mij
last.
21 maart. Vandaag ben ik samen met de anderen een
tochtje in een auto gemaakt. Ik heb paarden gezien
en wat men koeien noemt en ook vogels. Ik heb veel
dingen gezien. Er is geen ruimte tussen de huizen.
22 maart. Vandaag ben ik naar een bovenverdieping
verplaatst, naar de kamer van hen die op een vliegtuig wachten; vier Indianen en één Inuk, Isarut
genaamd.
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672. 23 maart. Vandaag zaterdag. De dokter heeft gezegd
dat ik nog maar "een klein beetje" (432) hier zal
moeten blijven. De dokter heeft dat gezegd.
24 maart. Vandaag zondag van maart. Er waren veel
kerkgangers. De priester die de H. Mis opdroeg
heb ik niet gezien. Wel drie kloosterzusters. Vandaag heeft het gesneeuwd.
25 maart. Vandaag ben ik mijn kleren gaan halen.
Men heeft mijn wond van etter gereinigd en men heeft
mij een nieuw verband omgedaan.
26 maart. Vandaag is de wond aan mijn elleboog weer
van etter gereinigd.
27 maart. Vandaag is het verband van mijn wond verwijderd.
28 maart. Vandaag etterde ze opnieuw en ik ben
weer overgeplaatst naar een klein kamertje en mijn
arm is geschoren.
2') maart. Vandaag ben ik geopereerd. Ik heb niet
gegeten. Ik heb alleen maar thee gedronken. Isarut
673. is vanmorgen vertrokken. Hij is naar huis teruggekeerd. Ik heb hem gezien want hij kwam mij opzoeken.Omdat hij een sigaret wilde hebben heb ik
hem er een gegeven. Hij is teruggekeerd naar Inuvik.
30 maart. Vandaag heeft mijn arm een hard omhulsel
gekregen om hem recht te houden^ het is van gips.
Vanmorgen wilde men mij laten plassen maar hoewel
ik het probeerde lukte het niet. Er werd me gevraagd: "Heb Je de indruk dat er vocht in jouw
blaas zit?" Ik heb dat bevestigd. Men zei mij toen
dat men mij een middel zou geven om te kunnen
plassen. Men heeft mij ingespoten en niet lang
daarna heb ik geplast. Ik kan nu normaal plassen.
31 maart. Vandaag ben ik weer overgeplaatst. Ik
lig bij Indianen en Inuit op de kamer waar ik al
eerder gelegen heb en waar Itaadjuk ligt. Zondag
vandaag. Maart is teneinde. We zijn niet naar de
H. Mis geweest.
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674. 1 april 1963. De kalender van april begint. Mijn
operatiewond is onderzocht. Het gips is gespleten
en eraf gehaald. Het is opnieuw geplaatst.
2 april. Ik moest vandaag in bed blijven. Ik mocht
echter wel gaan plassen en mijn behoeften gaan doen.
3 april. Vandaag moest ik weer in bed blijven. Ik
begin de dagen te vergeten.
4 april. Vandaag is mijn wond weer beginnen te
etteren. Er is opnieuw naar gekeken. Men heeft
een opening gemaakt en men heeft de etter laten
weglopen. Men heeft de hechtdraad eruit gehaald.
Het gips is opnieuw geplaatst.
6 april. Vandaag heb ik wat rondgelopen en ik ben
wat spelletjes gaan meedoen (in de recreatiezaal).
7 april. Vandaag zondag van april. Vandaag heb ik
de H. Mis bijgewoond. Onder de kerkgangers waren
heel veel Indianen.
675. 8 april. Volle maan van april. Mijn wond etterde
weer. Men heeft een buisje geplaatst. Het gips
is weer geplaatst en er is een verband gelegd.
9 april. Omdat mijn aantekeningen van deze dag
verloren gegaan zijn weet ik niet meer wat er
gebeurd is.
10 april. Het is waarschijnlijk vandaag dat Tartonaluk en zijn vrouw naar Irkaluktootsiark zijn
teruggekeerd.
11 april. Vandaag heb ik samen met de anderen naar
een film gekeken. Ik heb een cowboy zien optreden
en we hebben samen gekeken naar een vertoning waarin ook met messen gegooid werd.
12 april. Vandaag de sterfdag van Jezus. Ik ben
de gehele dag op bed blijven liggen. De dokter
heeft zijn ronde niet gedaan. Hij is niet gekomen.
13 april. Vandaag hebben de doktoren zich niet vaak
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laten zien. We hebben nieuwe bedden gekregen, bedden die omhoog gedraaid kunnen worden. Vannacht
676. toen we sliepen droomde ik van drie dingen die
heel erg schitterden en die buiten heel hoog aan
de hemel stonden. Datgene wat het dichtstbij was,
zo verliep de droom, had een witte sjaal om en er
was iemand die zei: "Als men naar beneden gaat dan
is langsdaar de weg naar huis". Ik heb het (aan
niemand) verteld (433).
14 april. Pasen vandaag. April. Heel vroeg in de
morgen heb ik de H. Communie gekregen, nog voordat
we gingen eten. Om olf uur zijn we naar de H. Mis
geweest. Ituluk, oen van Takolik's kinderen, was
bij ons. Men had een vergissing gemaakt: hij is
namelijk protestant. Er waren heel veel mensen.
15 april. Vandaag maandag, Itaadjuk heeft de gewoonte om vaak op de gang te staan wachten op mogelijke bezoekers (434). Soms dringt hij er bij
mij op aan dat ik met hem meega, maar ik ga gewoonlijk vroeg naar bed. Hij evenwel staat vaak
te wachten op mogelijke bezoekers.
677. 16 april. Vandaag zijn het gips en het buisje weggenomen. Men heeft een verband aangelegd. De wond
etterde niet meer; er was geen etter meer. De dokter scheen tevreden te zijn toen hij het eraf nam.
17 april. Vandaag heb ik een steunverband gekregen.
Mijn handen zijn gezwollen. Mijn arm rust steeds
op twee kussens want men zei dat als de hand steeds
naar beneden hangt het bloed in mijn hand gaat stilstaan.
18 april. Vandaag had ik nog steeds een verband.
Er is niet naar gekeken. Samen met de anderen heb
ik een tochtje in een auto gemaakt. We hebben veel
dieren gezien.
19 april. Vandaag is het verband verwijderd. Men
heeft er slechts een kleine pleister op gedaan. De
verpleegster heeft die erop gedaan en ze zei dat
ze gedacht had dat ik nu wel genezen was. Een andere herhaalde dat en zei dat ze dacht dat ik nu
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wel genezen was. "Je kunt vertrekken" zéi ze.
678. 20 april 1963. Vandaag zaterdag. Vanmorgen om negen uur ben ik vertrokken, Op weg naar huis ben
ik te Yellowknife gestopt. Tot mijn grote verbazing waren Porter en Aagak nog in Yellowknife.
21 april. Vandaag zondag van april. Ik ben niet
naar de H. Mis geweest. Ik wist namelijk niet
waar de kerk staat. Ik heb buiten heel wat rondgewandeld.
22 april. Vandaag zijn we weer hier gebleven.
Porter en ik zijn samen ondergebracht bij een
blank gezin dat twee kinderen heeft. Wij zijn
ondergebracht bij hen die kinderen hebben. Hun
kinderen maken zich vaak kwaad (435).
23 april. Vandaag zijn we weer hier gebleven.
Men wordt dat wachten helemaal beu. Ik heb een
kloosterzuster gezien en samen met Aagak ben ik
in het ziekenhuis op bezoek geweest.
24 april. Vandaag zijn we alweer hier gebleven.
We zijn het wachten volkomen beu. We hebben verschillende keren buiten rondgewandeld en ik heb
in de omgeving een ritje met de auto gemaakt.
679. 25 april. Vandaag zijn we alweer hier gebleven.
Aagak's vrouw, Sagglusi, is aangekomen en ook
Krairadjak, een inwoner van Korlortok. Ze zijn
allemaal op weg naar huis. Men vertelde dat
Krairadjak vaak huilbuien heeft omdat hij er zo
naar verlangt naar huis terug te keren.
26 april. Vandaag zijn we wederom hier gebleven.
We hebben een bezoek gebracht aan de school.
27 april. Vandaag zijn we naar Irkaluktootsiark
vertrokken. Om negen uur zijn we daar aangekomen.
Het was koud en de sneeuw schuurde over de bodem
te Irkaluktootsiark. 's Avonds hebben allen die
samen met mij aangekomen waren gedronken. Aagak
begon heel erg te huilen. Dat kwam omdat Aagak
dronken was.
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2fri april. Vandaag zondag van april. Ik heb de H.
Mis bijgewoond. Er is een vliegtuig aangekomen.
Het bracht zieke Inuit mee.
29 april. Vandaag is het naar Yellowknife vertrokken. Het is niet teruggekomen.
30 april. Vandaag is het 's avonds aangekomen. Men
zei dat het morgen naar Arvillgdjuark zal gaan.
680. 1 mei. De kalender van mei begint. Vannacht heb
ik niet goed geslapen. Vanmorgen om acht uur ben
ik pater Lemer gaan bezoeken. Die zei dat er vandaag een vliegtuig naar Arvillgdjuark zou vertrekken. "Ga dus maar niet te ver weg", zei hij tegen
mij. We zijn naar Tallordjuark vertrokken. Tot mijn
grote teleurstelling keerde het vliegtuig echter
weer terug (naar Irkaluktootsiark) in verband met
zieken, n.l. Karzo, Irkreut en een derde die ik
niet ken. Men wees mij nen sneeuwhut aan om in te
slapen maar omdat het zo koud was ben ik bij Mannerk en zijn gezin gaan slapen (436). En daar heb
ik het ook nog koud gehad omdat ik geen deken had.
2 mei'. Vandaag ben ik Weer hier gebleven omdat het
vliegtuig er niet was. Mannerk en Pudlak hebben
water gehaald. Zij halen regelmatig water voor
Tussaiji, Mike en de onderwijzeres.
681. 3 mei. Vandaag ben ik opnieuw hier gebleven. Het
schijnt dat Kajortok 's avonds overleden is. Men
vertelde dat hij neerviel terwijl hij naar buiten
ging en toen zijn laatste adem uitblies.
4 mei. Vandaag zaterdag. Ik ben alweer hier gebleven. Het vliegtuig is niet aangekomen. Men vertelde dat het nog te Irkaluktootsiark is.
5 mei. Vandaag zondag van mei. Het is aangekomen
met een lading en het is naar Arvillgdjuark vertrokken. Ik ben thuisgekomen. Terwijl men de rozenkrans aan het bidden was ben ik thuisgekomen.
Ik ben samen met de anderen beginnen mee te bidden.
Ik voelde me toch zo gelukkig. Toen ik binnenkwam
was ons huisje niet erg schoon (437). Krittark
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kwam op bezoek en begon meteen kwaad te spreken
over Iviok. Gedurende de nacht was Najaga in de
zevende hemel; ik was meer beheerst (438). Hoewel ik dolgelukkig was, was ik toch meer beheerst.
6 mei 1963. Vandaag ben ik thuisgebleven. Savik
is te Ikaartalik een baardrob en zijn slee gaan
halen.
682. 7 mei. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Ik ben
heel gelukkig omdat ik thuis ben.
8 mei. Het is volle maan van mei. We zijn weer
thuisgebleven. Ik heb niet gewerkt.
9 mei. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Mijn
arm is nog steeds gezwollen.
10 mei. Vandaag ben ik samen met Savik vissen
gaan halen. Het sneeuwde buiten.
11 mei. Vanmorgen is Irkalugark bij ons aangekomen. Hij had één kariboe geschoten, een die 'n
gewei begint te krijgen. We zijn naar huis teruggekeerd.
12 mei. Vandaag zondag van mei. We zijn thuisgebleven. Er valt niets te vertellen.
13 mei. Vandaag heb ik de glijders van mijn slee
van metalen strips voorzien. Ik ben klaargekomen
met het plaatsen van de metalen strips.
14 mei. Vandaag zijn Irkalugark, Savik, Kukuwak
en ik vertrokken.
15 mei. Vandaag zijn Savik en ik samen verder getrokken. In de streek van Awaletkuaardjuk hebben
we allebei kariboes geschoten. We hebben de nacht
doorgebracht te Kunguaardjuk.
16 mei. Vandaag zijn we thuis aangekomen. Ik weet
niet wat ik zou moeten opschrijven.
17 mei. Vandaag ben ik weer thuisgebleven. Irka-
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lugark en Pangninnuark vertelden dat ze op het
punt staan hun kamp op te breken.
683. 18 mei. Vandaag, zaterdag, zijn we thuisgebleven.
19 mei. Vandaag zondag. We zijn weer thuisgebleven. Ik weet niets meer. Het is mei.
20 mei. Vandaag ben ik samen met Krlngakittok en
Savik vis gaan halen. Er viel natte sneeuw en het
sneeuwoppervlak werd zacht. We hebben Ussukdjuanajuk en Ivilinnuark ontmoet. Die waren op weg naar
huis. Ze hadden kariboes geschoten maar ik weet
niet hoeveel. Ze vertelden dat ze allebei kariboes
geschoten hadden.
21 mei. Vandaag zijn we thuisgekomen. Te Matjok
hebben we een deel van de lading achtergelaten.
22 mei. Nieuwe maan. Ik ben weer thuisgebleven.
Ik weet nu niets meer om op te schrijven.
23 mei. Vandaag Hemelvaartsdag. Gebedsdag. Irkalugark en Pangninnuark zijn nog niet verhuisd.
Iets anders weet ik op het ogenblik niet te schrijven.
24 mei. Vandaag vrijdag. Ik ben waarschijnlijk
weer thuisgebleven. Ik weet dat niet meer.
25 mei. Vandaag zaterdag. Ik weet echt niet meer
wat ik moet opschrijven.
26 mei. Vandaag zondag van mei. De gebeurtenissen
van deze dag herinner ik me niet meer.
684. 27 mei. Vandaag maandag. Ik weet niet wat ik moet
opschrijven.
28 mei. Vandaag is het dinsdag. Ik weet het echt
niet meer.
29 mei. Vandaag is het woensdag. De mensen beginnen nu meer en meer hun kampen te verplaatsen.
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30 mei 1963. Vandaag donderdag. Ik heb al een hele tijd geen aantekeningen meer gemaakt.
31 mei. Vrijdag vandaag. Waarschijnlijk ben ik
weer thuisgebleven. De kalender is teneinde. Mei
is teneinde.
1 juni. De kalender van juni begint. Tikerk en
Tullimark zijn thuisgekomen. Op welke dag precies,
ben ik vergeten. Omdat z'n vrouw thuisgekomen is
heeft Krittark 's avonds de rozenkrans niet met
ons meegebeden. Hij is het heel waarschijnlijk
nog niet beu haar te zien.
2 juni. Vandaag zondag van juni. Pinksteren. We
hebben allemaal samen de H. Mis bijgewoond.
3 juni. Vandaag maandag. We zijn thuisgebleven.
685. 4 juni. Vandaag zijn Irkalugark, Pangninnuark,
Ivilinnuark, Pauguatsiark, Tullimark en Iviok
op zeehondejacht vertrokken.
5 juni. Vandaag ben ik opnieuw thuisgebleven.
Pater Van de Velde was bij de blanken te Tasserdjuark. Tijdens zijn afwezigheid hebben we gezamelijk de rozenkrans gebeden in de kapel.
6 juni. Vandaag ben ik grind gaan halen voor mijn
tentplaats.
7 juni. Vandaag volle maan van juni. We hebben
ons kamp verplaatst. Kusugak ook. Omdat het koud
weer was heb ik mijn kamp opgeslagen te Igluligaardjuk.
8 juni. Vandaag ben ik weer verder getrokken. Ik
heb een zeehond geschoten. Te Manituaardjuk hebben we ons kamp opgeslagen. Te Suluarnaardjuk heb
ik een zeehond geschoten.
9 juni. Vandaag zondag van juni. Ik ben te Manituaardjuk gebleven.
10 juni. Vandaag ben ik verhuisd naar Sadrok. En
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Aupilaardjuk is aangekomen.
11 juni. Vandaag zijn we er gebleven. Ik heb een
zeehond geschoten. Er waren niet veel zeehonden.
Hoewel we beiden bij een ademgat geslapen hebben,
hebben we geen zeehond gedood (439). Ik heb een
zeehond gemist.
C A H I E R
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686. 12 juni. Juni. Vandaag zijn we eenden gaan jagen.
Aupilaardjuk en ik hebben eenden geschoten. Ik
heb een vrouwtjeseend geschoten en Aupilaardjuk
een mannetjeseend.
13 juni. Vandaag zijn we te Ublaarsliit zeehonden
gaan jagen. Ik heb één zeehond geschoten. Aupilaardjuk heeft er geen geschoten.
14 juni. Vandaag zijn we op weg naar huis gegaan.
Ik heb één zeehond geschoten en Aupilaardjuk ook
een. Ivilinnuark en Ikotisluk waren te Kekertardjuark.
68"?. 15 juni. Vandaag zaterdag. We zijn er gebleven.
We hebben vogels gejaagd en we hebben vogels geschoten. Ik heb twee kleine ganzen geschoten en
eidereenden. Aupilaardjuk heeft één kleine gans
geschoten en twee eenden.
16 juni. Vandaag zondag van juni. We zijn er gebleven. Het gezin van Ikotisluk is aan de ademgaten gaan jagen. Met z'n allen, vrouwen inbegrepen, zijn ze op Jonge zeehonden gaan jagen. Ikzelf heb een jonge zeehond geschoten omdat die
vlakbij op het ijs lag te slapen.
17 juni. Vandaag zijn we er met de hondeslee op
uitgegaan langs de bevroren kust van Saattok(440).
Aupilaardjuk heeft een zeehond geschoten. Ik heb
er geen gehad.
18 juni. Vandaag hebben we samen met het gezin van
Ikotisluk aan de ademgaten gejaagd op jonge zeehonden. Ivilinnuark heeft een ^onge zeehond buit427

gemaakt. Ikotisluk zei dat hij er eergisteren niet
688. het flauwste benul van had dat het zondag was. Ze
waren toen met z'n allen aan de ademgaten gaan jagen. Pas toen ze weer terug thuis waren en nadat
Ivilinnuark er melding van gemaakt had, was hij
er zich van bewust geworden dat het zondag was.
19 juni 1963. Vandaag hebben we samen aan de ademgaten gejaagd. Kaggotark en mijn dochter Pitjorluk hebben een Jonge zeehond laten ontsnappen. Het
heeft vandaag ook geregend. Ik heb een zwaan geschoten, midden in de vlucht. Een andere heb ik
niet geprobeerd buit te maken hoewel die al neergestreken was.
20 juni. Vandaag zijn Aupilaardjuk en ik verhuisd
naar Kangerarviaardjuk. Irkalugark, Savik, Kajortok, Mangak, Kusugak en Padlak waren te Kangerarviaardjuk. Ze vertelden dat ze morgen aan de ademgaten zullen gaan jagen. Tarreorak is hier ook
aangekomen.
689. 21 juni. Vandaag zijn we aan de ademgaten gaan
jagen. Kusugak, ik, Kajortok, en Mangak hebben
jonge zeehonden gedood. Kajortok twee. Een van
die twee was er een die over het ijs kroop en z'n
ademgat niet meer kon vinden. Kajortok zei dat
hij nu over de middelen beschikte om thee en tabak
aan te schaffen (441) want hij, Kajortok, heeft
twee jonge zeehonden gedood. Maar wat is er gebeurd?
Ze zijn allebei opgevreten door zijn honden die
losgebroken waren. Hij vertelde dat allebei de huiden opgevreten waren. Nieuwe maan.
22 juni. Vandaag zijn we in het kamp gebleven omdat we de nacht al jagend hadden doorgebracht.
Nadat we geslapen hadden hoorden we vertellen
dat Tarreorak twee zeehonden gedood had. Men vertelde dat men bij Kajortok honger begint te krijgen. Ze beginnen zonder voedsel te geraken. Ze
hebben bij Tarreorak een portie zeehondevlees gehaald om te koken.
23 juni. Vandaag zondag. Savik heeft een zeehond
gedood, een volwassen mannetje. We zijn thuisge428

bleven. Het is vandaag mooi weer geweest.
690. 24 juni. Vandaag hebben we aan de ademgaten gejaagd. Ik heb één jonge zeehond gedood en ook
een volwassen zeehond. Kusugak heeft ook een volwassen zeehond buitgemaakt en Mangak heeft een
jonge zeehond gedood. En Kajortok heeft ook een
jonge zeehond buitgemaakt. Irkalugark en Kukuwak
hebben allebei een jonge zeehond gedood. En Aupilaardjuk heeft drie volwassen zeehonden buitgemaakt .
25 juni. Vandaag zijn we in het kamp gebleven omdat we de nacht wakend doorgebracht hadden met
het jagen aan de ademgaton.
26 juni. Vandaag hebben we samen met Savik ons
kamp verplaatst naar een plek tussen Korvigdjuark
en Igluvigartorvik. Savik heeft twee zeehonden gedood en ik één.
27 juni. Vandaag hebben we zeehonden buitgemaakt.
Ik heb er vier gedood en Savik zei dat hij er twee
buitgemaakt had.
28 juni. Vandaag heb ik een zeehond geschoten.
Savik heeft ook een zeehond buitgemaakt.
691. 29 juni. Vandaag zijn we op bezoek geweest te
Isloraardjuittok. Savik heeft een zeehond geschoten en ik ook. Niakrorluk, Saglutoor, Ubloreajukjuk,
Atkrattuark, Allksalik en Issumaklttok hadden al
een behoorlijke voorraad gedroogde vis. Issumakittok was daar de enige manspersoon.
30 juni. Vandaag zondag; juni is teneinde. De onderwijzer, Pangninnuark, Kringakittok п Papik,
die op reis waren naar Sadrok, hebben we ontmoet.
We hebben thee gedronken.
1 juli. De kalender van juli begint. Ik heb twee
zeehonden geschoten en Savik één.
2 juli. Vandaag ben ik te Kekertardjuark vijf zeehonden, die ik deze zomer samen met Savik gescho429

ten had, gaan ophalen. Ik heb twee zeehonden geschoten.
692. 3 juli 1963. Vandaag ben ik er gebleven. We hebben allebei bergplaatsen gemaakt. Mangak, Ivilinnuark, Ikotisluk en Komalik hebben hun kamp verplaatst. Ze hebben het al verplaatst in de richting van het vasteland.
4 juli. Vandaag hebben we ons kamp opgebroken en
zijn vertrokken. Ik heb vier zeehonden geschoten
en Savik eveneens vier. We hebben onze tenten opgeslagen te Tuapagiktok.
5 juli. Vandaag zijn we naar Kugaardjuk vertrokken. De mensen daar hebben al veel vissen gevangen.
We hebben allebei netten uitgezet en zowel Savik
als ik hebben al vissen gevangen.
6 juli. Volle maan van juli. Vandaag zijn Mangak,
Komalik, Krilunerk en Padlak aangekomen. Padlak
en ik hebben wat gekibbeld. Hij zei dat hij niet
bang voor mij is en ik zei dat ik helemaal niet
bang voor hem ben.
693. 7 juli. Vandaag zondag van juli. We zijn thuisgebleven. De netten hebben vissen gevangen. Er zijn
nu veel vissen in de Kugaardjuk.
8 juli. Vandaag zijn we aan de ademgaten gaan jagen. Pauguatsiark heeft drie jonge zeehonden gedood en Nagllksak heeft één volwassen zeehond gedood. Komalik heeft ook een volwassen zeehond gedood en Tarreoark ook. En ik heb ook een volwassen zeehond buitgemaakt. UssukdjuanaJuk, Kablalik,
Ikotisluk, Mangak, Atorattark en Okralujujok hebben geen zeehonden buitegemaakt. We hebben de gehele nacht door gejaagd. De volgende morgen zijn
we thuisgekomen. We begonnen slaap te krijgen.
9 juli. Vandaag zijn we thuisgekomen. Wat hadden
we toch een slaap. We waren namelijk opgebleven.
Nagllksak dommelde herhaaldelijk op de slee in.
Ussuksungark is tevoet naar huis gegaan.
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694. 10 juli. Vandaag is de onderwijzer 's avonds thuisgekomen. Pangninnuark en Irkalugark zijn aangekomen. Ze komen zich op het vasteland vestigen. Irkalugark gaat naar Kotaidrordjuark en Pangninnuark
gaat aan deze zijde van Kotaidrordjuark zijn tent
opslaan.
11 juli. Vandaag zijn we met de netten gaan vissen.
12 juli.Vandaag zijn we opnieuw gaan vissen. Iedereen heeft een grote hoeveelheid vis gevangen.
13 juli. Vandaag zijn Niakrorluk en Ubloreajukjuk
aangekomen. Ze verhuisden. Ze kwamen van Kangersluk.
14 juli. Zondag van juli. Gisteren zijn Krittark
en zijn gezin en Iviok en Nannuark aangekomen.
15 juli. Iedereen heeft vandaag gevist want er
was vis in overvloed.
16 juli. Ook vandaag hebben we weer gevist.
695. 17 juli. Vandaag zaten er veel vissen in mijn netten.
18 juli.Vandaag vertelde men mij dat Kajortok en
Aupilaardjuk in de morgen aangekomen waren. Men
zei dat ze van Ikaartalik kwamen, van Kangersluk.
19 juli. Vandaag zijn Kajortok en Aupilaardjuk
naar huis teruggekeerd.
20 juli. Vandaag nieuwe maan. Niakrorluk heeft
haar tent verplaatst in de richting van Okpik.
Vanwege de netten.
21 juli. Vandaag zondag van juli. Kakiojark heeft
omwille van de netten haar kamp verplaatst naar
een plek aan deze zijde van Okpik. Men vertelde
dat Savik vandaag een zeehond geschoten heeft.
22 juli. Vandaag heeft Krimmerk in zijn kleine
vliegtuigje boven ons rondegevlogen. Er zijn er
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veel naar de H. Mis gekomen. Omdat Nagliksak en
ik er per kano op uit gegaan waren heb ik een
zeehond geschoten.
696. 23 juli 1963. Vandaag is het mooi weer geweest.
Gisteren is Kriiranerk aangekomen. Vandaag werd
hij hier verwacht.
24 juli. Vandaag zijn Krimmerk en Balikci aangekomen. Ik heb aan mijn houten huisje gewerkt. Ik
heb de vloer gelegd.
25 juli. Het was vandaag buiten prachtig weer.
De netten hebben verschillende keren veel vissen
gevangen en dat terwijl er toch echt niet zoveel
vissen waren.
26 juli. Vandaag heb ik opnieuw aan de vloer gewerkt.
27 juli. Ook vandaag zaten er maar weinig vissen
in de netten, 's Avonds is er een vliegtuig aangekomen. De onderwijzer is vertrokken. Ik heb weer
gewerkt.
28 juli. Vandaag zondag van juli. Gisteren schijnt
Krittark's hond verschrikkelijk gejankt en geblazen te hebben. Krittark zei dat hij dacht dat er
aan de overzijde van de rivier waar er geen huizen
697. staan geen geesten waren maar dat er daar nu verdorie toch geesten ronddwalen. Het leek erop dat
zijn hond er een gezien had want hij was al jankende en blazende als een bezetene tekeer gegaan.
Hij dacht dat hij geesten gezien had. Krittark en
de zijnen dachten dat alleen op de plaats waar
wij wonen - Kugaardjuk - geesten rondwaren (442).
29 juli. Vandaag maandag. De gebeurtenissen van de
verschillende dagen ben ik vergeten.
30 juli. Vandaag dinsdag. Het is niet langer mogelijk om met de netten vissen te vangen.
31 juli. Vandaag is de kalender van juli teneinde.
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1 augustus. Vandaag begint de kalender van augustus. Toen ik bij Nannuark op bezoek ging vertelde
Nannuark een verhaal. Omdat wijlen Tiriganniark
een shamaan was kon hij een van zijn benen er afnemen en zijn been vasthoudend ging hij dan bij
698. iedereen op bezoek. Hij zei dat het afgrijselijk
was om aan te zien wannoor hij zo zonder been
liep. En zijn neef, wijlen Pisusuittok, die eveneens een shamaan was, was in staat om de geesten
in de palm van zijn hand te laten rondlopen. Al
diegenen die heimolijk ontrouw geweest waren, kon
hij in de palm van zijn hand laten rondlopen (443).
Zij konden dan gewoonlijk niet spreken, maar ze
waren wel zichtbaar: in de palm van de hand van
Pisusuittok.
2 augustus. Vandaag vrijdag. Het heeft verschillende keren geregend.
3 augustus. Vandaag heeft het geregend en er was
veel wind. Tungulik is vandaag bevallen. Pater
Vande Velde is door de hevige storm heen per kano gaan dopen. De naam (van het kind) is Nerrokkak.
699. 4 augustus. Vandaag zondag van augustus. Het waaide weer hard en het regende ook.
5 augustus. Volle maan vandaag. Er was nog maar
weinig wind.
6 augustus. Vandaag zijn we samen met Ikualaark,
Aupidlak en Aitjaurtongiavik de open zee opgevaren. Ik heb twee zeehonden geschoten en er vier
laten zinken. Wat verschrikkelijk Jammer toch.
7 augustus. Vandaag heb ik aan mijn houten huisje
gewerkt. Irkalugark heeft zijn kamp opgebroken
en is vertrokken, gekleed in kariboekleren om gefilmd te worden. Ze moesten trachten te handelen
zoals onze voorouders (444).
8 augustus. Vandaag heeft Kaukortok 's morgens
een kind ter wereld gebracht, een jongetje. Men
zegt dat het Naluitok heet. De vader is Iviok.
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700. 9 augustus 1963. Vandaag zijn Aupidlak, Ikualaark
en ik zeehonden gaan jagen. Ikualaark heeft een
zeehond geschoten, een volwassen zeehondemannetje.
We hebben de nacht doorgebracht te Imiligaardjuit.
De zee was spiegelglad gedurende de gehele nacht.
Ik heb een jonge baardrob van een ijsschots laten
glijden terwijl hij daarop te slapen lag. Hij zonk.
Wat jammer toch.
10 augustus.Vandaag heb ik een baardrob geschoten
vlakbij Kekertardjuark, een die voor de eerste keer
geruid heeft maar nog niet volwassen is. 's Avonds
zijn we naar huis teruggekeerd.
11 augustus. Vandaag zondag van augustus. De maan
komt al later en later op. Vandaag zijn we thuisgebleven. Het waaide hard.
12 augustus.Vandaag ben ik de rivier overgestoken
naar Kaukortok en haar gezin. Nannuark vertelde
het volgende: "Hoewel ik wil dat die tentflap
steeds opengeslagen is omdat ik geen jachtbuit
701. meer binnen kan brengen, is de tentflap nu gewoonlijk gesloten. Ware het niet dat ik wil dat dat
kleine wezentje daar opgroeit, dan
Ik probeer nu van alles te doen om te vermijden dat het
kou krijgt". Nannuark vertelde ook nog het volgende: "ik denk verdraaid dikwijls dat die daar, mijn
zoon, een gevoel van afkeer heeft van mijn armzalige kleren (445)". Hij had het over Krittark.
(Hij zei ook nog het volgende:) "Verleden herfst,
toen Ussukdjuanajuk mijn kleindochtertje, die daarginds, kwam berispen, zei hij tegen haar: Denk
jij nu werkelijk dat Jij de enige bent die diep
leed verkropt om een dierbare overledene? Ik dacht
toen echter: Jij hoeft om niemand anders verdriet
te hebben dan om haar die jouw vrouw was. Alhoewel
mij een dergelijk antwoord door de geest speelde,
bewaarde ik toch een volledig stilzwijgen. Maar
kijk, gedurende de winter heeft hij een kind verloren (446). Nannuark vertelde dit over Ussuk702. djuanajuk toen ik bij hem op bezoek was.
13 augustus. Vandaag was de zee spiegelglad. Ik
heb drie zeehonden geschoten. De derde heb ik ook
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gçharpoeneerd.
14 augustus. Vandaag is er een vliegtuig aangekomen. Mijn dochter Pitjorluk is vertrokken. Er was
weinig wind.
15 augustus. Vandaag zijn Kusugak, Kajortok, en
Tarreorak aangekomen. Ze kwamen van de kaap van
Kangerarvik.
16 augustus. Vandaag zijn ze weer naar huis vertrokken. Pater Van de Velde, Iviok on ik hebben
te Igluligaardjuk een Mariakapelletje geplaatst.
Tegen de avond stak de wind op. Een van mijn honden is ziek.
17 augustus. Vandaag is mijn hond gestorven. Ik
heb hem in diep water laten zinken.
703. 18 augustus. Vandaag zondag van augustus. Ik ben
Ikotisluk en zijn gezin een bezoek gaan brengen.
Hij vertelde dat zijn vader vroeger eens gezegd
had dat als hij gestorven zou zijn en men zijn
naam zou geven aan een kind van het vrouwelijk
geslacht, dat dan een wipneusje zou hebben. En
warempel zijn kind heeft inderdaad een wipneusje
omdat hij dat vroeger eens gezegd had (447). De
naam van wijlen de vader van Ikotisluk is Nimgajorak.
19 augustus. Nieuwe maan van augustus. Ik heb aan
mijn houten huisje gewerkt. Vandaag heeft het heel
hard gewaaid, 's Avonds ben ik bij Niakrorluk op
bezoek geweest. Afgelopen nacht, zo vertelde ze,
was er, toen ze wakker werd en er nog geen kaars
brandde, heel even een schaduw van een hand zicht704. baar geworden, naast haar op de plaats van de vrouw
des huizes. Ze zei dat iets dergelijks steeds gebeurde wanneer Mangak op het punt stond aan haar
te verschijnen. Diens shamaan-zijn was heel duidelijk zichtbaar, maar het duurde maar heel even.
Niakrorluk vertelde dat.
20 augustus. Vandaag heb ik opnieuw gewerkt en het
waaide weer heel hard. Ikotisluk heeft ook gewerkt.
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21 augustus 1963. Vandaag heb ik weer gewerkt.
Iviok's motor is stukgegaan. Hij zei dat hij te
weinig olie door (zijn brandstof) gemengd had.
Pangninnuark, Kringakittok, Aliköalik en Issumakittok zijn thuisgekomen. Ze kwamen van Kangersluk,
van de kaap van Kangerarvik.
22 augustus. Vandaag heb ik weer gewerkt. Er waait
voortdurend een harde wind. Gedurende de nacht zijn
de honden verschillende keren wild tekeer gegaan
en zijn blazend opgesprongen; volgens sommigen hadden ze geesten zien rondwaren (448).
705. 23 augustus. Vandaag ben ik voortgegaan met werken.
Er is een tweemotorig vliegtuig aangekomen. Het
kwam de kinderen die naar school gaan halen.
24 augustus. Vandaag, zaterdag, heb ik weer gewerkt.
Nagliksak, Ussuksungark en Ubloreajukjuk zijn naar
de blanken gegaan.
25 augustus. Vandaag zondag van augustus. Balikci,
bijgenaamd Sivudlivinerk, is vertrokken. Pater Mary
is naar de saputit van Kugaardjuk gegaan.
26 augustus. Vandaag maandag. Ubloreajukjuk is nog
steeds niet terug thuisgekomen. Tullimark is op
weg naar huis gegaan. Het heeft vandaag een beetje
gesneeuwd.
27 augustus. Vandaag zijn Ubloreajukjuk, Nagliksak
en Ussuksungark thuisgekomen.
706. 28 augustus. Vandaag was het winderig weer. Een
tijdje geleden zei Mangnelik dat Mangak er waarschijnlijk beter aan zou doen zich op te hangen
omdat hij nog steeds alleen is (449). Mangnelik
vertelde dat.
29 augustus. Vandaag heb ik weer gewerkt. Ik ben
het werken beu.
30 augustus. Vandaag ben ik naar de blanken geweest. Krilunerk, Padlak en Tarreorak zijn ook
naar de blanken geweest. Het heeft vandaag ver-
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schillende keren gesneeuwd.
31 augustus. Vandaag heb ik weer aan mijn houten
huisje gewerkt. Ik heb de bekleding van de binnenwanden vastgetimmerd. Ik heb daar oude theekisten voor gebruikt. Augustus is teneinde.
1 september. Vandaag zondag van september. Vandaag heeft het buiten heel hard gewaaid. Het was
winderig weer.
707. 2 september. Vandaag hob ik opnieuw gewerkt. Het
heeft gestormd.
3 september. Het is volle maan. Het waait voortdurend hard.
4 september. Vandaag heeft het buiten opnieuw
hard gewaaid.
5 september. Vandaag heeft het buiten weer hard
gewaaid. Ik heb gewerkt.
6 september. Vandaag heeft het opnieuw heel hard
gewaaid. De broeder, Theo en ik zijn op zeehondenjacht geweest, maar we hebben geen enkele zeehond
gezien.
7 september. Vandaag heeft het weer heel hard gewaaid. Ik weet niet meer wat ik moet opschrijven.
Het ziet er naar uit dat er niet voel zeehonden
zijn.
8 september. De maan is in haar laatste kwartier.
De maan begint hoe langer hoe later op te komen.
Zondag van september. Er zijn twee vliegtuigen
aangekomen. Vandaag is de onderwijzer thuisgekomen.
708. 9 september. Vandaag zijn we op zeehondejacht geweest. Het waaide. Ik heb een jonge zeehond geschoten. Ik heb er één buitgemaakt.
10 september. Vandaag ben ik opnieuw op zeehondejacht geweest. Ik heb één zeehond geschoten. Tullorealik en Tullimark hebben elk één zeehond buit-
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gemaakt.
11 september 1963. Vandaag zijn Krittark en Mangak
vertrokken. Mangak en de zijnen werden op sleep
touw genomen.
12 september. Vandaag begon zich ijs te verzamelen
voor de monding van de Kugaardjuk, oud drijfijs.
Voor de kano's is de weg nu versperd.
13 september. Vandaag was er veel drijfijs, oud
drijfijs. Ik ben drie bollen draad om netton van
te maken kwijt; ze zijn zoekgeraakt en ik weet
niet waar ze zijn. Wat jammer toch.
14 september. Vandaag is Krimmerk tevoet aangeko
men.
С A H I ER
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709. 15 september. Vandaag zondag van september 1963.
16 september. Vandaag zijn we gefilmd samen met
Irkalugark en Kablalik terwijl we het opbreken van
een kamp nadeden.
17 september. Nieuwe maan vandaag. Irkalugark is
naar Kuurg verhuisd. Er ligt nog geen sneeuw op
het land.
18 september. Vandaag is Krilunerk ook naar Kuurg
verhuisd. Ik ben thuisgebleven om mijn verhuizing
voor te bereiden.
710. 19 september. Vandaag zijn we samen met Tarreorak
verhuisd. Er lag nog geen sneeuw en het was erg
uitputtend.
20 september. Vandaag zijn we verder verhuisd naar
Katjiktuaardjuk, samen met Tarreorak. We hebben
ons kamp opgeslagen toen het nog licht was. Er lag
maar een heel klein beetje sneeuw.
21 september. Vandaag zijn we naar de blanken ge
weest. Toen het al donker was zijn we in ons kamp
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teruggekeerd. Het bogint hoe langer hoe meer te
dooien.
22 september. Vandaag zondag van september. Het
waaide hard. Bovenop het ijs stond water en op
sommige plaatsen was het ijs verdwenen en langs
de oevers van de kleine meertjes lag geen ijs
meer. Het waaide geweldig hard.
23 september. Vandaag zijn we (in ons kamp) gebleven en hebben de tijd doorgebracht met vissen.
Ik weet niet meer hoeveel vissen we gevangen hebben.
711. 24 september. Vandaag hebben we ons kamp verplaatst
naar Tungavik. Omdat er helemaal geen sneeuw lag
heeft een van mijn honden de tent gedragen. Mijn
honden zijn in het water terechtgekomen, in een
laat bevroren gat in het ijs op een meertje.
25 september.Vandaag hebben we ons kamp opnieuw
verplaatst^ naar het uiteinde van Tasserdjuark.
We hebben daar samen ons kamp opgeslagen. We hebben samen wat vrachten op de rug vooruit gebracht
en de honden hebben ook vrachten op de rug gedragen.
26 september. Vandaag hebben we ons kamp weer opgebroken. Te Itiblik hebben we het weer opgeslagen.Toen we onderweg halt hielden hebben de honden
zeehondevet gegeten.
27 september. Vandaag zijn we te Kunguaardjuk aangekomen. Iedereen heeft daar hopen vis gevangen.
Ik heb mijn netten uitgezet en ze hebben vissen
gevangen. Ik kan de honden nu weer voeden. Kusugak en Savik waren er niet. Die waren op kariboejacht gegaan.
28 september. Vandaag zijn we thulsgebleven. De
netten hebben vissen gevangen, heel veel vissen.
712. Het heeft buiten gesneeuwd.
29 september. Vandaag zondag van september. We
zijn weer thuisgebleven. De netten hebben heel
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veel vissen gevangen.
30 september 1963. De kalender is teneinde. We zijn
op kariboejacht vertrokken: Irkalugark, Krilunerk,
Aupilaardjuk, Pauguatsiark, Tarreorak en ik. Ik
ben samen met Tarreorak via Naujalik gegaan. Tarreorak en ik hebben samen ons kamp opgeslagen. Van
twee dekens hebben we een tent gemaakt. We hebben
ze aan elkaar genaaid.
1 oktober. De kalender van oktober begint. Nadat
we weer verder getrokken waren heb ik aan de voorzijde van Umeojaark oen kariboe geschoten. Eén
enkele maar, want er was er maar één. Te Saattok,
ergens in de omgeving van Pingoaardjuk heb ik die
kariboe buitegmaakt.
713. 2 oktober. Volle maan. Nadat we weer op weg gegaan
waren hebben we kariboes geschoten, tien. Twee hebben we gemist omdat ik ophield met schieten. Ik
hield op met schieten omdat Tarreorak anders veel
minder kariboes zou hebben dan ik.
3 oktober. Vandaag zijn we naar huis vertrokken.
Er lag nog geen sneeuw op het land. Ter hoogte van
Pingoaardjuk hebben we een kamp opgeslagen omdat
de aarde niet glad was.
4 oktober. Vandaag zijn we thuisgekomen. Kusugak
en Savik, die ook op kariboejacht geweest waren,
zijn ook thuisgekomen. Savik vertelde dat hij een
klein kariboekalf geschoten had, de enige kariboe
die men tegengekomen was. Hij zei dat er in het
gebied waar hij kariboes was gaan jagen helemaal
geen kariboes waren.
5 oktober. Vandaag zaterdag. We zijn thuisgebleven.
714. 6 oktober. Vandaag zondag van oktober. Krilunerk
en Irkalugark zijn gedurende de nacht thuisgekomen.
Ze hadden geen kariboes geschoten. Ze zeiden dat
ze nochtans drie kariboes gezien hadden.
7 oktober. Tarreorak heeft vandaag zijn kamp opgebroken en is naar Kugaardjuk vertrokken. Aupilaar440

djuk en Paugjatsiark zijn thuisgekomen. Ze zeiden
dat ze geen kariboes gezien hadden. Ze zijn 'savonds thuisgekomen.
8 oktober. Vandaag zijn we samen met Savik te
Awaletkuaardjuk netten gaan uitzetten. Er was daar
vis.
9 oktober. Vandaag hebben we te Awaletkuaardjuk de
netten binnengehaald. Ze hadden niet veel vissen
gevangen.
10 oktober. Vandaag stormde het. Met de visspeer
hebben we vissen gevangen.
11 oktober. Vandaag zijn we naar Kugaardjuk ver
trokken samen met Kajortok, Pangninnuark, Krilunerk en Savik. Savik verhuisde en ik ben ook
715. meegegaan. Te Tasserdjuark hebben we wat bezit
tingen van pater Van de Velde op de slee geladen.
De slee van Pangninnuark ging stuk.
12 oktober. Vandaag zijn we verder naar huis ge
reisd. Samen met Kajortok ben ik via Tasserdjuark
naar huis gereisd. Omdat het stormde hebben we
onderweg een kamp voor de nacht opgeslagen.
13 oktober. Vandaag zijn we thuisgekomen. Het was
geen koud weer.
14 oktober. Vandaag ben ik thuisgebleven. De net
ten vangen nu nog maar weinig vissen. Toch hadden
ze er nog wel
п paar gevangen.
15 oktober. Vandaag ben ik weer thuisgebleven.
De netten hebben maar weinig vissen gevangen.
16 oktober. Vandaag ben ik gaan vissen. Met de
visspeer heb ik een redelijk aantal vissen gevan
gen. Er waren maar weinig vissen.
17 oktober. Nieuwe maan. Vandaag ben ik opnieuw
thuisgebleven. De netten hebben nog enkele vis
sen gevangen. Er waren maar weinig vissen. Het
716. begint warm weer te worden. Er vormt zich water
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bovenop het ijs.
18 oktober 1963. Vandaag stormde het hard. Het was
buiten helemaal niet koud. Komalik en Iviok zijn
hier gebeleven. Ze waren op kariboejacht geweest
en waren op weg naar huis. Even voor Tullukaat
hadden ze veertien kariboes geschoten.
19 oktober. Vandaag ben ik naar Kugaardjuk ver
trokken. Ik ben Savik, Krilunerk en Ussulik tegen
gekomen. Die waren te Tasserdjuark vrachten gaan
ophalen. Ussulik had een hele grote kist op zijn
slee. Hij heeft die te Tasserdjuark achtergelaten.
20 oktober. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het was
zondag van oktober. Krimmerк is aangekomen. Het
schijnt dat Aupilaardjuk hem vervoerd heeft.
21 oktober. Vandaag zijn we samen met pater Mary,
Krimmerk, Tarreorak en Aupilaardjuk naar Kuurg
vertrokken. We hebben te Tasserdjuark overnacht.
717. We hebben in een grote tent bij de landingsbaan
geslapen. Wat was het daar warm. Men kon er on
mogelijk slapen. Krimmerk en pater Mary probeer
den op een bed te slapen, maar vanwege de warmte
zijn ze op de grond gaan liggen.
22 oktober. Vandaag zijn we te Kunguaardjuk aan
gekomen. Het weer was niet koud. Tarreorak en
Krimmerk waren achterop geraakt. Tarreorak zei
dat zijn honden heel erg moe waren.
23 oktober. Vandaag stormde het heel erg. Krimmerk
probeerde bij de ingang (van de sneeuwhut) een
windscherm te maken, maar omdat hij buiten adem
raakte heb ik het windscherm voor hem gemaakt.
24 oktober. Vandaag is Krimmerk door Kringakittok
naar de blanken gebracht. Pater Mary is door Tar
reorak naar Areark gebracht.
718. 25 oktober. Vandaag zijn we samen met Kablalik en
Irkalugark naar Areark verhuisd. Zodra we aankwa
men werden we gefilmd terwijl we vrachten op de
rug droegen. De vrouw van Kablalik is niet gefilmd
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omdat ze geen kariboekleren aanhad (450).
26 oktober. Vandaag zijn we opnieuw gefilmd, ditmaal terwijl we bezig waren een karmak van ijsblokken te bouwen. Ikzelf heb die karmak betrokken. Irkalugark gebruikte tijdens het werk een ijsbeitel van kariboegewei.
27 oktober. Vandaag zondag van oktober.
28 oktober. Vandaag zijn we opnieuw gefilmd. Omdat
Kablalik bezig was een sneeuwhut te bouwen word
hij niet gefilmd.
29 oktober. Vandaag zijn de vrouwen twijgen voor
het vuur gaan zoeken en Irkalugark en ik hebben
gevist. En Najaga heeft een maaltijd gekookt (451).
719. 30 oktober. Vandaag zijn we samen met Irkalugark,
Kablalik en pater Mary naar Kugaardjuk vertrokken.
Ik heb onderweg samen met pater Mary overnacht.
31 oktober. Vandaag zijn we (in ons kamp) gebleven.
Men vertelde dat er te Tasserdjuark een fotograaf
aangekomen was. We hebben op hem gewacht.
1 november. De kalender van november begint. Volle
maan. Grote gebedsdag. We hebben ons gehaast om
samen met pater Mary de H. Mis bij to wonen. We
hadden ons al heel vroeg gereed gemaakt maar de
H. Mis was al voorbij voordat wo klaar waren met
de voorbereidingen voor de reis. De fotograaf en
pater Mary zijn per skldoo vertrokken. Ik ben per
slee gegaan en thuis aangekomen.
2 november. Vandaag zijn Najaga en ik gefotografeerd, binnenin onze karmak, terwijl we beiden de
stenen traanlamp bedienen.
720. 3 november. Vandaag zondag van november. We zijn
gefilmd binnenin onze karmak.
4 november. Vandaag zijn we vertrokken. Samen met
Irkalugark zijn we naar de bergplaatsen in het
binnenland gegaan. Te Awaletkuaardjuk hebben we
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sporen gevonden van één enkele kariboe.
5 november 1963. Vandaag zijn we naar de bergplaatsen geweest en weer teruggekeerd naar onze sneeuwhut waarin we overnacht hadden. Het zicht was nihil.
Het sneeuwde en er was ook een beetje stuifsneeuw.
6 november.Vandaag hebben we langs de Awaletkuaardjuk overnacht. Op de rivier van Awaletkuaardjuk
waren we de weg kwijtgeraakt toen we stroomafwaarts
reisden.
7 november. Vandaag zijn we thuisgekomen. Men vertelde dat Irkalugark en Kablalik een slee gemaakt
hadden van tenten (452).
8 november. Vandaag ben ik gefilmd terwijl ik een
kariboe op mijn rug droeg. En Irkalugark is gefilmd terwijl hij een verhuizing nabootste.
721. 9 november. Vandaag zijn we verhuisd. Pater Mary
en de fotograaf zijn per skidoo vertrokken. Ikzelf
ben per slee gevolgd. Omdat er te Matjok een slee
stond met stalen strips onder de glijders heb ik
die voor de mijne geruild. Ik heb de hoogte van
Matjok bestegen. Wat een verschrikkelijke verrassing stond me daar te wachten. Pater Mary was in
een ravijn gevallen (453), in een rivierbedding.
Ik had veel medelijden met hem, hij kon niets meer
doen. Ik heb mijn slee helemaal afgeladen en hem
meegenomen naar de Inuit die te Atanaslerk verblijven. Toen we daar aangekomen waren ben ik tevoet
naar de blanken gegaan om hen te verwittigen.
Het was uiterst vermoeiend vanwege de diepe, losse
sneeuw. Desalniettemin heb ik me gehaast. Met een
sneeuwvoertuig zijn we naar Atanaslerk teruggekeerd hoewel het al donker was. Ik ben daar blijven overnachten.
10 november. Vandaag zondag van november. Ik ben
naar huis teruggekeerd. Met de honden heb ik de
skidoo, die in het ravijn lag, naar boven getrokken.
722. 11 november. Vandaag zijn we verhuisd. Kablalik

en Irkalugark ook. Het was niet koud en het sneeuwde. De bovenlaag van het zeeijs was zacht.
12 november. Vandaag ben ik thuisgebleven. Het was
niet koud.
13 november. Vandaag ben ik weer thuisgebleven.
Men vertelde dat Ussukdjuanajuk en Pangninnuark
naar Itigo vertrokken zijn.
14 november. Vandaag zijn we te Tasserdjuark vaten
olie gaan ophalen. Grote vaten olie van pater Van
de Velde. Ik heb er twee op mijn slee meegenomen.
15 november. Vandaag ben ik vis gaan halen. Ik heb
namelijk vissen gekregen van Pisusuittok. Te Matjok lag er overal diepe, losse sneeuw.
16 november. Nieuwe maan. De gebeurtenissen van
deze dag herinner ik me niet meer.
723. 17 november. Vandaag zondag van november.
18 november. Vandaag maandag. Ik weet het niet meer.
19 november. Vandaag dinsdag. Ik weet niet meer
waar ik naar toe geweest ben. Ik weet niet wat ik
moet opschrijven.
20 november. Vandaag woensdag. Ik heb nu al heel
lang geen aantekeningen meer gemaakt.
21 november. Donderdag vandaag. Het sneeuwoppervlak bestaat nu uit niets anders dan diepe, losse
sneeuw.
22 november. Vrijdag vandaag. Ik ben vergeten
waarover ik zou moeten schrijven.
23 november. Zaterdag vandaag.
24 november. Vandaag zondag van november.
25 november. Vandaag maandag. Enige tijd geleden,
toen Niakrorluk op hazejacht was, had zij iets ge445

zien dat sterk op papier leek. Hot was wit en het
was alsof het door de wind werd voortgoblazen.
Toen ze het zag was ze gaan kijken op de plaats
waar ze het voor het laatst gezien had maar het
was er doodeenvoudig niet. "Snot", had ze gezegd.
724. 26 november 1963. Dinsdag vandaag. Men begint
verkouden te worden (454). Ik begin de gebeurtenissen van de verschillende dagen te vergeten omdat ik al heel lang geen aantekeningen meer gemaakt heb. Eigenlijk jammer.
27 november. Woensdag vandaag.
28 november. Donderdag vandaag. Ik ben vergeten
waarover ik zou kunnen schrijven.
29 november. Pangninnuark is (op het ogenblik) te
Irkaluktootsiark. Ik ben vergeten op welke datum
hij vertrokken is. Ik heb er geen aantekening
van gemaakt.
30 november.Zaterdag. Volle maan van november.
Zaterdag. De kalender loopt teneinde.
1 december. De kalender van december begint. Zondag.
2 december. Maandag. Ik doe niets anders dan thuisblijven. Ik weet verder niets te vertellen.
3 december. Woensdag vandaag. Degenen die verkouden waren beginnen nu beter te worden.
4 december. Donderdag vandaag. Ik ben vergeten wat
er gebeurd is.
5 december. Vrijdag vandaag. Ik heb samen met de
anderen de H. Mis bijgewoond.
725. 6 december. Vandaag vrijdag. Ik heb samen met de
anderen de H. Mis bijgewoond.
7 december. Zaterdag vandaag. Ik heb al heel lang
niets meer geschreven.
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8 december. Vandaag zondag van december.
9 december. Vandaag maandag. Ik weet niet wat ik
moet vertellen.
10 december. Dinsdag vandaag. Er is niets te vertellen.
11 december. Vandaag woensdag. Allen die verkouden
waren zijn nu beter.
12 december. Donderdag vandaag. Ik bon vergeten
wat ik wilde opschrijven.
13 december. Vrijdag vandaag. Toen de grieppatiënten enige tijd geleden in de school lagen was
lèsumatark in de school naar het toilet gegaan.
Toen ze naar haar bed terugkwam zat haar nachtpon
helemaal onder de vuiligheid.
14 december. Vandaag zaterdag.
15 december. Nieuwe maan van december. Zondag.
726. 16 december. Vandaag maandag. Ik weet niets meer.
17 december. Dinsdag vandaag. Het schijnt dat Kakiojark een tijdje geleden bijna omgekomen is door
een lamp waarvan de brandstof helemaal opgebrand
was (455). Ze had hem niet kunnen bedienen en er
was niemand anders aanwezig.
18 december. Woensdag vandaag. Ik weet het niet
meer.
19 december. Donderdag vandaag.
20 december. Vrijdag vandaag. Het schijnt dat Arnannuark een tijdje geleden verteld heeft over een
zieke hond. Toen die beter geworden was, was Arnannuark's dochtertje ziek geworden. Toen men die
hond doodschoot werd Arnannuark's dochtertje beter.
21 december. Vandaag zaterdag van december.
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22 december 1963. Vandaag zondag van december.
• • ι

• •

. . .

727. 23 december. Vandaag maandag. De grieppatiënten
zijn nu allemaal veel beter, maar omdat ze nog
niet volkomen hersteld zijn hebben we geen kadgek
gebouwd.
24 december. Dinsdag vandaag. Ik herinner me de
gebeurtenissen niet.
25 december. Vandaag Kerstmis. We hobbon vannacht
geschenken gekregen omdat het Kerstmis is.
26 december. Vandaag is Kerstmis voorbij.
27 december. Vrijdag vandaag. Ik ben de gebeurtenissen vergeten omdat ik al heel lang geen aantekeningen meer gemaakt heb.
28 december. Zaterdag vandaag.
29 december. Vandaag zondag van december.
30 december. Volle maan. Ik weet helemaal niet meer
wat ik zou kunnen opschrijven.
31 december. Dinsdag vandaag. De kalender van december is teneinde.
728. 1 Januari 1964. De kalender van januari 1964 begint.
2 januari. Donderdag vandaag. Ik weet de gebeurtenissen van deze en de voorbije dagen niet meor. Ik
ben ze vergeten. Ik heb er geen aantekeningen van
gemaakt.
3 januari. Vrijdag vandaag. Ik weet niets meer.
4 januari. Zaterdag vandaag.
5 januari. Vandaag zondag van januari.
6 januari. Vandaag feest van de Naamgeving van Jezus.
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7 januari.• Dinsdag vandaag. De mensen beginnen
weer met de hondeslee te reizen.
8 Januari.. Woensdag vandaag· Ik weet niets wetenswaardig te vertellen.
9 januari. Donderdag vandaag. Een tijdje geleden
ben ik bij Tullorealik op bezoek geweest. Hij vertelde het volgende verhnai. Afgelopen herfst,
toen op een keer de kerkgangers weg waren, was
aan de buitenkant van zijn huisje een kloppend
geluid hoorbaar geworden. Tot zijn ontsteltenis
729. had Tullimark korte tijd later een ziekte opgelopen waarvan hij maar niet vlug wilde genezen.
Hij vertelde ook nog dat men afgelopen zomer een
vrouwenmes - het vrouwenmes van Anaidjak - dat men
kwijtgeraakt was, gevonden had onder een steen
waaraan de tentkoorden van de tent van Tullimark
vastgemaakt waren. Hij zei dat het vrouwenmes indertijd vervaardigd was door Olrongajok en dat
wijlen Olrongajok hoogstwaarschijnlijk geprobeerd
had om Tullimark te pakken te nemen (456). Anaidjak en Tullorealik vertelden dit.
10 januari. Vrijdag vandaag. Ik weet niet waarover ik kan vertellen.
11 januari. Zaterdag vandaag.
12 januari. Vandaag zondag van januari 1964.
13 januari. Vandaag maandag. Ik heb al lang niets
meer geschreven.
14 januari. Dinsdag vandaag. Nieuwe maan. Moer
weet ik niet te vertellen.
15 januari. Woensdag vandaag. Ik ben do gebeurtenissen vergeten.
730. 16 Januari. Donderdag vandaag. Ik weet niets te
vertellen.
17 januari. Vrijdag vandaag. Mijn honden beginnen
verschrikkelijk mager te worden.
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18 januari 1964. Vandaag zaterdag.
19 januari. Vandaag zondag van januari.
20 januari. Vandaag maandag. Enige tijd geleden
ben ik bij Mangnelik op bezoek geweest. Mangnelik
vertelde dat ze gedroomd had. En toen ze wakker
geworden was had ze het volgende gedacht: "Het
kan haast niet dat mijn naamgenoot (457) mij ontrouw geweest is". Ze zei dat ze hem daarvoor te
goed kende, maar ze was helemaal overstuur geraakt
door de gedachte aan zijn mogelijke ontrouw .
Omdat ze er verder niet over uitwijdde weet ik er
dus niet meer van.
21 januari. Dinsdag vandaag. Ik weet beslist niet
waarover ik moet schrijven.
22 januari. Woensdag vandaag.
23 januari. Donderdag vandaag. Ik weet niets bijzonders te vertellen. Ik vertel het dus maar niet.
731. 24 januari. Vrijdag vandaag. Ik weet niets dat de
moeite van het vertellen waard is.
25 Januari. Zaterdag vandaag.
26 januari. Vandaag zondag van januari.
27 januari. Vandaag maandag. De dingen die ik zou
kunnen opschrijven ben ik vergeten.
28 Januari. Volle maan. Het is dikwijls stormachtig weer.
29 januari. Woensdag vandaag.
30 januari. Donderdag vandaag. De maan komt steeds
later op.
31 januari. Vandaag is de kalender van januari teneinde.
1 februari. Vandaag begint de kalender van februari.
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Totalik en de politieagent zijn aangfckomen.
2 februari. Vandaag, zondag van februari, zijn ze
gebleven.
3 februari. Vandaag maandag. Pangninnuark, Pauguatsiark, Savik, Irkalugark en ik zijn vis gaan halen.
C A H I E R
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723. 4 februari. Vandaag zijn we thuisgekomen. De politieagent, Totalik en de broeder zijn naar de blanken gegaan, naar Tasserdjuark. Vandaag 4 februari
1964.
5 februari. Vandaag zijn we thuisgebleven. Het
stormde. De politieagent en zijn begeleiders zijn
vanwege de storm bij de blanken gebleven.
6 februari. Vandaag zijn we samen met Savik naar
Kangersluk vertrokken. De politieagent, Totalik
en de broeder zijn aangekomen. Het was vinnig koud
vandaag. Men kreeg er tranen van in de ogen.
7 februari. Vandaag ben ik in het kamp gebleven.
Het was opnieuw erg koud.
733. 8 februari. Vandaag zijn we samen met Savik naar
de vossevallen gaan kijken en voorts wat bezittingen gaan ophalen te Kangersluk en wel te Nuvuaardjuk. Op de terugweg hebben we op de kaap van Kangerarvik oen zeehond gevonden die aangevreten was
(458).
9 februari. Vandaag zondag van februari. De politieagent en Totalik zijn nog niet vertrokken.
10 februari. Vandaag maandag. De vossevallen die
we waren gaan inspecteren waren helemaal leeg.
Er waren zelfs geen sporen.
11 februari. Vandaag zijn we weer thuisgebleven.
De politieagent heeft de dag ook met nietsdoen
doorgebracht.Hij zei dat hij op een vliegtuig zat
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te Wachten.
12 februari 1964. Vandaag zijn Savlk en ik opnieuw
thuisgebleven.
13 februari. We zijn naar onze vossevallen gaan
kijken. De politieagent en Totalik zijn hier gebleven. Vandaag is Niakrorluk (uit het ziekenhuis)
thuisgekomen.
734. 14 februari. Nieuwe maan van februari. Februari.
De politieagent en Totalik zijn vertrokken. Ze
zijn naar huis vertrokken. Kringakittok en Iviok
zijn wat bezittingen gaan ophalen.
15 februari· Vandaag zijn we samen .met Savik naar
Kangerarvik geweest. Er zaten geen vossen in onze
vallen en er waren geen sporen.
16 februari. Vandaag zondag van februari. Het vliegtuig is aangekomen en Arnamarik is thuisgekomen. Ze
vertelde dat de Inuit te Irkaluktootsiark erg veel
drinken en dat het dientengevolge haast onmogelijk
was geweest om te slapen (459). Ze vertelde dat ze
twee weken lang geen normale nachtrust gehad had.
En Niakrorluk vertelde dat Pameojark niet zoveel
drinkt, maar dat zijn vrouw voortdurend dronken is,
avond na avond.
735. 17 februari. Vandaag ben ik opnieuw thuisgebleven.
Ik ben zoetwaterijs gaan halen voor de onderwijzer.
Ik heb petroleum gekregen.
18 februari. Vandaag heb Ik aan mijn harpoen en
aan mijn geweerval gewerkt. Ik heb een koord gemaakt dat aan de kop van de harpoen bevestigd wordt.
19 februari. Vandaag ben ik op zoek gegaan naar ademgaten. Ik heb er één gevonden, één dat naar een
volwassen mannetjeszeehond rook. Pisusuittok is,
getrokken door drie honden, naar zijn geweerval
gaan kijken. Hij had de honden van Inunajuk in
gebruik.
20 februari. Vandaag zijn Ussukdjuanajuk, Pisusuit-
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tok en ik aan de ademgaten gaan jagen. Niemand van
ons heeft een zeehond buitgemaakt hoewel er wel
een in de buurt van Ussukdjuanajuk kwam, maar die
haalde geen adem.
21 februari. Vandaag ben ik weer met Ussukdjuanajuk en Pisusuittok aan de ademgaten gaan jagen.
Mijn geweerval had een zeehond gedood.
22 februari. Vandaag zijn Ussukdjuanajuk, Pisusuittok en ik weer aan de ademgaten gaan jagen. Niemand
van ons heeft een zeehond buitgemaakt.
23 februari. Vandaag zondag van februari. We zijn
thuisgebleven.
24 februari. Vandaag zijn Pauguatsiark, Ikotisluk,
Irkalugark, Ussukdjuanajuk en ik weer aan de ademgaten gaan jagen. Niemand heeft een zeehond buitgemaakt.
25 februari. Vandaag zijn we weer aan de ademgaten
gaan jagen. Ussukdjuanajuk en Ikotisluk hebben
een zeehond gedood. Toen ikzelf toestootte om een
ademhalende zeehond te raken miste ik het middelpunt van het ademgat en stootte tegen de ijsrand.
Ik heb geen zeehond gedood. Ikotisluk heeft ook
toegestoten maar gemist.
26 februari. Vandaag zijn we weer aan de ademgaten
gaan jagen. Het stormde. Ikotisluk heeft toegestoten, maar gemist. Er was niemand die een zeehond buitmaakte.
27 februari. Volle maan vandaag. De maan was vol
en rond.
737. 28 februari. Vandaag zijn Aupilaardjuk, Kajortok, Iviok en Savik vertrokken. Kringakittok en
ik zijn een eindje met hen meegegaan. Wij zijn
vis gaan halen. Hij vertelde dat de honden van
Iviok de vissen van Kajortok opgevreten hadden.
Hij vertelde dat ze zich te barsten gevreten hadden.
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29 februari 1964. Vandaag zijn Kringakittok en ik
naar huis teruggekeerd. Te Tasserdjuark stormde
het hevig. Kringakittok haakte bij mij achter.
's Nachts ben ik thuisgekomen. Kringakittok heeft
overnacht omdat hij de weg kwijtgeraakt was. Hij
zei dat hij ergens op Saattok overnacht had.
1 maart. De kalender

;ш maart begint. Zondag.

2 maart. Vandaag zijn we thulsgebleven. Er was
voortdurend stuifsneeuw.
3 maart. Vandaag zijn we weer aan de ademgaten
gaan jagen. Niemand heeft een zeehond buitgemaakt.
4 maart. Vandaag ben ik thulsgebleven. Alleen
Ussukdjuanajuk heeft aan de ademgaten gejaagd.
738. 5 maart. Vandaag zijn Theo en de broeder vertrok
ken. Het was helemaal niet glad en door de koude
vormde zich damp.
6 maart. Vandaag ben ik alleen aan de ademgaten
gaan jagen. Men vertelde dat Napoardjuk bloedin
gen gekregen had omdat ze bij Pauguatsiark en
z'n gezin op bezoek gegaan was. Men zei dat Pau
guatsiark de oorzaak (van de bloedingen) was om
dat Pauguatsiark taboe was voor hen die pas be
vallen waren (460).
7 maart. Vandaag zijn we aan de ademgaten gaan
jagen. Het stormde hevig. Niemand heeft een zee
hond gedood, 's Avonds stormde het heel zwaar.
8 maart. Vandaag zondag van maart. Men vertelde
dat degenen die op weg waren naar Aivilik nu te
Nauja zijn.
9 maart. Men zei vandaag dat Uilik verteld heeft
dat men haar kort nadat zij bevallen was aangera
den had om steeds met gestrekte benen te zitten.
Zou zij steeds met haar voeten en benen onder het
lichaam gevouwen zitten dan zou haar baarmoeder
meer en meer samentrekken. En wanneer haar baar
moeder aldus zou samentrekken dan bestond het ge-

454

739. vaar dat ze geen kinderen meer zou kunnen krijgen.
Uilik had verteld dat volgens de overlevering de
baarmoeder samentrekt wanneer men steeds met de
voeten en de benen onder het lichaam gevouwen gaat
zitten. Ze vertelde dat ze dat van haar ouders gehoord had.
10 maart. De gebeurtenissen van vandaag, waarover
ik wilde schrijven, ben ik vergeten.
11 maart. Ik weet niet meer waar ik vandaag naartoe geweest ben.
12 maart. Ik denk dat het op deze dag stormde. Ik
weet het niet meer precies.
13 maart. Vandaag ben ik alleen aan de ademgaten
gaan jagen. Het stormde voortdurend maar tussendoor
klaarde het af en toe op.
14 maart. Nieuwe maan vandaag. Tugaluark, Pisusuittok, Komalik, Irkalugark en ik zijn aan de ademgaten gaan jagen. Het stormde hevig met zware windstoten.
15 maart. Vandaag zondag van maart. Ik ben thuisgebleven.
16 maart. Vandaag zijn Pangninnuark, Krilunerk,
740. Tullimark en ik vis gaan halen. We zijn aangekomen
bij Savik en Kajortok die te Kunguaardjuk waren.
Iviok kwam later aan. Hij kwam pas aan toen wij
al te Kunguaardjuk waren. Hij kwam van Aivilik.
17 maart. Vandaag zijn we naar huis vertrokken.
Pater Paradis is aangekomen. Ik heb de vissen van
pater Van de Velde op mijn sloe meegebracht. Die
zijn voor de paasmaaltijd.
18 maart. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik weet
niet wat ik moet opschrijven.
19 maart. Vandaag zijn Ukuaraardjuk en ik vertrokken. Ik naar Igluvigartorvik en Ukuaraardjuk naar
Kangerarviaardjuk. Een van mijn geweervallen had
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een zeehond gemist maar een andere had een zeehond
geschoten, een volwassen mannetjeszeehond. Wat was
ik daar blij mee.
741. 20 maart 1964. Vandaag zijn we thuisgekomen. Ik
kwam het eerst thuis omdat ik dichterbij overnacht
had.
21 maart. Vandaag ben ik thuisgebleven. Sommigen
zijn vaten olie voor de onderwijzer gaan ophalen.
22 maart. Vandaag zondag van maart. We zijn thuisgebleven.
23 maart. Vandaag hebben we vrachten vervoerd. Ik
heb twee vaten olie op de slee vervoerd. Het was
mooi weer.
24 maart. Vandaag hebben we weer vrachten vervoerd. Ikzelf heb één vat smeerolie op de slee
vervoerd.
25 maart. Vandaag heb ik weer een vracht vervoerd,
twee vaten olie. Ik had alles bij elkaar maar zes
honden voor mijn slee.
26 maart. Vandaag hebben we weer vrachten vervoerd. Ik heb twee (vaten olie) vervoerd.
742. 27 maart. Vandaag ben ik naar de blanken geweest
om brandhout op te halen. Sommigen hebben vaten
olie vervoerd. En ik heb ijsberevlees meegenomen,
genoeg om één maaltijd van te koken.
28 maart. Vandaag hebben we de Kadgek gebouwd. We
hebben ook een karmak gebouwd. Volle maan van maart.
29 maart. Vandaag zondag, het feest van de Verrijzenis van Jezus. We hebben gekookte brei en vlees gegeten en thee gedronken.
30 maart. Maandag vandaag. We zijn naar de blanken
geweest om vrachten op te halen. Tarreorak, Tullimark, Ivilinnuark, Kajordjuk, Kakiojark, Krllunerk,
Padlak, Iviok en ik zijn vrachten gaan ophalen.
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743. 31 maart. De kalender Is teneinde. We, d.w.ζ. Savik
en ik, zijn weer vrachten gaan ophalen bij de blan
ken die te Tasserdjuark wonen.
1 april. De kalender van april begint. Ik ben een
vracht gaan ophalen. Ik heb twee vaten olie ver
voerd. Heel vroeg in de morgen ben ik vertrokken.
2 april. Vandaag zijn Savik, Kukuwak en ik naar
Itigo vertrokken.
3 april. Vandaag zijn we (in ons kamp) gebleven
omdat het stormde. Er heeft zich een dikke laag
losse sneeuw gevormd.
4 april. Vandaag zijn we verder getrokken naar
Itigo. Er lag een laag diepe, losse sneeuw. We heb
ben onze intrek genomen in het huis dat vroeger
door Inuit bewoond werd. Men kon daarin niet goed
slapen.
5 april. Vandaag zondag van april. We hebben sloop
werkzaamheden verricht maar we hebben maar weinig
gedaan (461). Ik ben naar mijn geweerval gaan kij
ken.
744. 6 ,april. Vandaag maandag. We hebben bouwmaterialen
bijeen gezocht. We hebben allebei zeildoek en ook
olie gevonden. We hebben elk drie vaten olie ge
vonden.
7 april. Vandaag ben ik naar mijn geweerval gaan
kijken. (Die stond bij) een scheur in het zeeijs.
Bij die scheur in het zeeijs was er een hol waar
in baardrobben geboren worden (462). Er was van
daag een beetje stuifsneeuw. Ik heb mot mijn har
poen op een baardrob toegestoten maar ik heb hem
gemist. Wat jammer toch.
8 april. Vandaag stormde het. Mijn honden hebben
geen voedsel meer. Er wil maar geen zeehond op mijn
geweerval afkomen.
9 april. Vandaag zijn we weer op weg naar huis ge
gaan. Ik kwam maar heel langzaam vooruit. Ik ben
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bij Savik en Kukuwak aangekomen. Die waren al in
hun sneeuwhut. Ik heb geen hondevoedsel meer.
10 april 1964. Vandaag zijn we thuisgekomen. Het
róntgenteam is aangekomen en Angutisluaardjuk ook.
745. 11 april. Vandaag zaterdag. We zijn thuisgebleven.
12 april. Vandaag zondag. Het vliegtuig is aangekomen. Het aangenomen kind van Tarreorak is thuisgekomen (uit het ziekenhuis). Vandaag nieuwe maan
van april. De dokters zijn vertrokken terwijl wij
aan het bidden waren.
13 april. Vandaag zijn Savik en ik vis gaan halen.
Pauguatsiark is op kariboejacht gegaan. Pujatark
is met Pauguatsiark meegegaan. Tullimark en Krittark zijn naar Itigo vertrokken.
14 april. Vandaag zijn we naar huis teruggekeerd.
Ik ben pas bij het aanbreken van de dag thuisgekomen omdat ik maar heel langzaam vooruitkwam.
25 april. Ik ben thuisgebleven. Ik weet niets meer
omdat ik al heel lang geen aantekeningen meer gemaakt heb. Ik begin de gebeurtenissen te vergeten.
Wat jammer is dat toch. Pater X is (enige tijd geleden) overleden. Sedertdien heb ik steeds vaker
gedurende lange tijd geen aantekeningen gemaakt
(463).
746. 1 juni. Vandaag maandag. Ik heb al heel lang geen
aantekeningen meer gemaakt. Een hele maan heb ik
niet opgeschreven. Mijn dochter Pitjorluk heeft
nu een verloofde. Toen ik dat tegen Irkalugark
vertelde zei die dat hij er zich nog geen zorgen
over maakte omdat zij nog niet met hem samenleeft.
Hij zei dat hij er geen kwade gedachten over zou
koesteren.
2 juni. Men vertelde dat Putijok vanmorgen aangekomen is. Hij is gekomen om zich een vrouw te verschaffen en wel mijn dochter Pitjorluk. Hij heeft
gezegd dat hij hier zal blijven wonen. Maniktok
was erg blij voor Pitjorluk toen hij hoorde over
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haar trouwplannen. Zij had tegen haar gezegd: "Toe
maar .... trouw maar .... als men een man heeft
dan brengt dat weliswaar meer verantwoordelijkheden met zich, maar van de andere kant ben je toch
ook weer vrijer om bezoeken af te leggen en dat
moet je toch een voldaan gevoel geven."
747. 3 juni. Vandaag hebben we de vaten met afval weggebracht. Putijok was voor het eerst mijn helper;
dat was vandaag de eerste keer. Putijok heeft maar
één hond van zichzelf.
4 juni. Vandaag zijn Putijok en Pitjorluk getrouwd.
Pater Van de Velde heeft hen in de echt verbonden.
Vandaag zijn we naar Tasserdjuark geweest. Ik heb
twee bedden en drie deuren op mijn slee meegebracht.
5 juni. Vandaag is pater Van de Velde naar de blanken vertrokken. (Hij gaat) naar het ziekenhuis,
voor zijn oren. Pater Lorson drijft nu de missiewinkel. Pater Van de Velde is per vliegtuig vertrokken. Hij is per vliegtuig naar Tasserdjuark
overgebracht.
748. 6 juni. Vandaag zijn Putijok en ik vertrokken.
We zijn bezittingen gaan halen die ik tussen hier
en Itigo achtergelaten had. Bij het aanbreken van
de dag zijn we bij de achtergelaten bezittingen
aangekomen.
7 juni. Vandaag zondag. Tegen vier uur zijn we vertrokken nadat we de rozenkrans gebeden hadden. We
zijn bij Ussukdjuanajuk en Ivilinnuark aangekomen.
Die waren voorbereidingen aan het treffen voor de
reis. Die waren namelijk ook op weg om te Itigo
achtergelaten bezittingen te gaan ophalen, namelijk benzine en dieselolie. Op de terugweg hebben
Putijok en ik samen gereisd.
8 juni. Vandaag hebben we in de omgeving van Nadluaardjuk overnacht. Op het oppervlak lag veel
losse sneeuw. Op de meren liep de slee verschillende keren vast omdat de sneeuw zo zacht geworden was.
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749. 9 juni 1964. Nieuwe maan. Vandaag zijn we thuisgebleven. Ik begin verkoviden te worden. Het schijnt
dat Uilik, sprekend over mijn dochter Pitjorluk,
gezegd heeft dat het eerste vrouwenmes dat zij
moet krijgen een vrouwenmes moet zijn dat gemaakt
is uit de punt van een sneeuwmes. Ze heeft gezegd
dat mijn dochter Pitjorluk dan van jongetjes bevallen zal. Uilik heeft verteld dat zij, nadat ze
getrouwd was, steeds vrouwenmessen gekregen had
die gemaakt waten van de punt van een sneeuwmes.
Ze heeft ook verteld dat de familie van Irkalugark waarschijnlijk toch wel op wraak belust is
omdat zij haar vroeger als toekomstige schoondochter hadden. Uilik heeft tegen Najaga gezegd
dat zij niet wil dat zij op Najaga zou lijken(464)
omdat die niets dan meisjes ter wereld gebracht
heeft. Zij (Pitjorluk) heeft niet zo'n vrouwenmes gekregen omdat ik niet wil dat ze een dergelijk mes krijgt.
10 Juni. Vandaag ben ik thuisgebleven. Ik ben in
bed blijven liggen omdat ik verkouden begin te
worden. Vanwege mijn verkoudheid is het zo vermoeiend om op te zijn.
750. 11 juni. Vandaag heb ik mijn laarzen aangetrokken maar ik ben niet naar buiten gegaan. Vandaag
zijn Inunajuk en Ussuksungark thuisgekomen. Ze
waren Pisusuittok en zijn gezin te Ikaartalik
gaan bezoeken. Ze vertelden dat Ussuksungark één
zeehond buitgemaakt had. Ze vertelden ook dat
Pisusuittok en z'n gezin voedselgebrek hebben.
Ze zeiden dat Kakiojark en Kajordjuk vaak thuisblijven. Ze zeiden ook dat Miluguktok naar Areark
vertrokken was. Kakiojark en Kajordjuk willen naar
het schijnt geen zeehonden gaan jagen. Zij zijn
lui en willen zich niet inspannen om wild binnen
te brengen.
12 juni. Vandaag is de onderwijzer samen met Tugaluark per slee naar de blanken te Taseerdjuark
gegaan. Annakannerk is niet komen meebidden, noch
vanmorgen, noch vanavond. Hij was kwaad. Gisteren
751. had hij ruzie gehad met de onderwijzer omdat hij
niet wilde werken aan de olie. Men had Annakannerk
namelijk verzocht Tugaluark te helpen. De onderwij460

zer had hem dit verzocht. Аппакапп гк was daar
over kwaad geworden.
752. 24 november. Vandaag 24 november 1964. Mijn hemel,
sedert het begin van de lente heb ik al niets meer
geschreven. Ik zal nu opnieuw proberen (regelmatig)
aantekeningen te maken. Na de dood van pater X had
ik geen plezier meer in het maken van mijn aante
keningen (465). Nu ga ik proberen opnieuw voor
zijn plaatsvervanger aantekeningen te maken. De
uitspraken van de Inuit en de beschrijvingen van
hun oude gebruiken zullen mijn onderwerpen zijn
(466) want er zijn er nog steeds die (de oude ge
bruiken) af en toe navolgen. Ik zal opnieuw pro
beren te schrijven, zonder te liegen.
25 november. Vandaag stormde het. Vannacht zijn
Putijok en Iviok thuisgekomen. Ze waren vis gaan
halen. Iviok vertelde dat hij een vos gevangen
had, een die binnenin een bergplaats zat en die
bezig was geweest de vissen van Kajortok te ver
slinden. De vos was door een heel klein gaatje
naar binnen gekropen. Hij had echter niet meer
naar buiten gekund omdat hij zich te vol gevre
ten had. Hij had zich tot barstens toe volgevreten.
Putijok en Iviok zijn in de loop van de nacht
thuisgekomen, d.w.z. om middernacht (467).
26 november. Het was geen mooi weer vandaag. Ik
ben thuisgebleven.
27 november. Het is vandaag mooi weer geweest. Er
753. is een vliegtuig aangekomen. Pitjorluk is thuisge
komen en er is een dokter aangekomen. Het schiet
me te binnen dat Tullorealik, toen die deze herfst
via Tasserdjuark (uit het ziekenhuis) thuiskwam,
het volgende zei: "ledereen heeft zich tegen mij
gekeerd. Ik ben buiten gezet en ik kan nu waar
schijnlijk nooit meer naar huis terugkeren. Al
len die in mijn huis wonen zal ik hoogstwaarschijn
lijk nooit meer terugzien". Het was al diep in de
nacht (toen hij aankwam) en hij wilde tevoet naar
huis gaan. Pater Van de Velde en pater Metayer
stonden samen wat te praten en Tullorealik zei
toen op een gegeven ogenblik: "ik ga naar buiten,
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want ik ben heel zeker het onderwerp van hun gesprek". En hij was naar buiten gegaan. Omdat men
zei dat hij binnen moest komen ging ik hem halen.
Pater Metayer telefoneerde verschillende keren en
hij (Tullorealik) zei dat dat telefoongesprek ongetwijfeld over hem ging en dat hij daarom met
alle geweld meteen naar huis wilde gaan omdat hij
754. anders door de politie opgepakt zou worden. Hij
was helemaal van streek (468) en zei dat hij
bang was dat hij zijn dierbaren nooit meer terug
zou zien, temeer daar men hem gezegd had dat men
hem zijn vrouw ontstolen had. Hij zei ook nog:
"De petroleum zal men ook niet meer zonder moeite kunnen verkrijgen want die is heel duur. En de
petroleum van de onderwijzer zal men ook niet meer
zonder moeite kunnen verkrijgen: men zal die moeten betalen met zoetwaterijs". Dat zei hij. Hij
zei nog veel meer dingen maar die ben ik vergeten.
Dat is jammer. Tullorealik vertelde dat hij, toen
hij in het ziekenhuis lag, voortdurend het volgende hoorde: "Mijn beste Tullorealik, mijn beste
Ermaligaardjuk, kom toch terug.'"
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ABSTRACT

The Subject of this thesis is a personal document, a
diary, written between the years 1858 and 1964 upon the
request of a Flemish missionary by Awongaitsiark, a Canadian Netjilik Eskimo. An annotated Dutch translation
of this document is being presented in this thesis.
Awongaitsiarks diary is a unique personal document.
Firstly because it is until now the only existing personal document from a Netjilik Eskimo, and secondly,
because its genesis differs markedly from that of most
personal documents gathered by anthropologists. For
whereas these were the result of a steady and close
cooperation between investigator and informant, Awongaitsiark wroto his diary under conditions that involved a minimum of external influence.
Awongaitsiark started making entries for himself as of
March 1958, describing not only the daily subsistence
activities, but also the social life of his community,
its problems and conflicts as he perceived them. He kept
on doing so until the end of 1964, thus covering a period of almost seven years. During these seven years his
community, which until then had had few contacts with
the outside world, became increasingly subject to the
influence of Euro-Canadian culture, a fact that profoundly changed its way of life.
The Dutch translation of the diary is presented in part I
of the thesis. It is preceded by three chapters. In the
first of these the status of personal documonts in anthropology, the genesis of the diary, the conditions of the
research and the way in which the materials are presented are being discussed. The next chapter gives a concise
overview of the culture oi" tho Netjilik Eskimo whereas
chapter III gives a brief description of the life of the
author of the diary. The translation of the diary, then,
is given in chapter IV. It should be noted that all proper names mentioned in the text have been replaced by
pseudonyms.
Part II of the thesis contains the notes to the first
three chapters as well as the annotation of Awongaitsiarks text and the bibliography. At the end of part II
thirteen appendices are given containing data on kinship
terminology, genealogies, the division of seal meat according to the nerkraitorvik-institution, as well as
detailed topographical maps.
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De schrijver werd in Januari 1944 geboren to Breda. Na
de middelbare school en de militaire dienst begon hij
in september 1965 met zijn studie in de Culturele
Anthropologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen., waar hij in juli 1968 slaagde voor het kandidaatsexamen en in december 1970 het doctoraalexamen met goed
gevolg aflegde. Tijdens zijn doctoraalstudie begon hij
zich toe te leggen op de studie van de culturen van het
arctisch gebied van Noord Amerika, in het bijzonder van
die der Inuit. In het kader van die specialisatie liep
hij in 1970 stage in de arctische afdeling van de Etnografisk Sämling van het Dansk Nationalmuseet te Kopenhagen, Denemarken.
Na zijn benoeming tot wetenschappelijk medewerker aan
het Instituut voor Culturele en Sociale Anthropologie
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen zette hij
zijn specialistische studies voort en volgde in het
kader van zijn onderzoeksvoorbereiding in 1972 en 1973
taalcursussen in het Inuktitut aan respectievelijk de
University of Saskatchewan te Saskatoon, Sask., Canada
en aan de Eskimo Language School te Rankin Inlet, N.W.T.,
Canada. Tijdens die taalcursussen deed hij zijn eerste
veldervaring op.
Van december 1973 tot december 1974 en van januari tot
april 1976 verrichtte hij veld- en archiefonderzoek in
Hall Beach en Pelly Bay, N.W.T., Canada. De resultaten
van dit onderzoek zijn neergelegd in dit proefschrift.
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DEEL I I

: NOTEN EN BIJLAGEN

I.

NOTEN

1. Noten bij hoofdstuk I

1. Blumer (1939:29) definieert het begrip "persoonlijk
dokument als: "an account of individual experience
which reveals the individual's actions as a human
agent and as a participant in social life". Allport
brengt hier tegen in dat vanuit psychologisch standpunt bezien het persoonlijk dokument niet noodzakelijkerwijs een "revelation of the individual as a
participant in social life" hoeft te zijn (1942:19);
volgens Allport is een persoonlijk dokument: "any
self-revealing record that intentionally or unintentionally yields information regarding the structure,
dynamics and functioning of the author's mental life"
(Allport 1942:xii). Kluckhohn (1945:79) spreekt over
persoonlijke dokumenten in termen van "personalverbal data" en bespreekt onder dit hoofd achtereenvolgens: biografieën en autobiografieën, dagboeken,
brieven en expressieve interviews (al dan niet in
samenhang met projektietesten als Rorschach en T.A.T).
Gottschalk merkt op dat de definitie van het begrip
"persoonlijk dokument" sterk afhankelijk is van het
doel dat de onderzoeker nastreeft en niet van de auteur ervan (1945:14).
2.

Lemaire (1976:83) typeert deze reaktie als volgt:
"Dit nieuwe tijdperk in de anthropologie is
vol van Skepsis en achterdocht tegenover dergelijke spekulaties; men meent dat, wil de anthropologie werkelijk een echte wetenschap
worden, oerst oneindig meer feiten zullon moeton worden verzameld, niet vertekend door premature theorieën, voordat men zich met enigo
kans op objektiviteit kan wagon aan algomene
uitspraken over dé kuituur van dé mensheid,
haar dynamiek en haar wetmatigheden.
Men is er zich van bewust geworden hoezeer de
visie van de evolutionisten europacentrisch
was
Wil men vermijden dat het anthropologisch onderzoek van meet af aan slechts de
vooroordelen en waarden van de eigen westerse
kuituur weerspiegelt, dan is het een eerste
vereiste dat men zich onthoudt van elk waardeoordeel danook, en dat men zich aldus onbevooroordeeld en liefdevol verdiept in die andere kuituren op-zich. Dat houdt in dat men
zichzelf moet dwingen te abstraheren van elke
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totaalopvatting omtrent de geschiedenis van
de mensheid, juist om eerst en vooral elke
konkrete kuituur van een bijzonder volk op
zich, van binnen uit, en los van een mogelijke interpretatie of inschaling in een evolutionaire reeks, te leren kennen", (cursivering
van de auteur).
3.

In deze inleiding wordt alleen aandacht besteed
aan de ontwikkelingen in de anthropologie in de
Verenigde Staten omdat het vrijwel uitsluitend Amerikaanse atithropologen zijn geweest die zich hebben bezig gehouden met het verzamelen van persoonlijke dokumenten.
N.b. Ook elders heeft men overigens wel gepleit voor
het besteden van aandacht aan het individu : zie b.v.
Schmidt 1906 en Malinowski 1922, 1926 en 1935, maar
tot een min of meer systematisch verzamelen van dokumenten die inzicht geven in het kultureel gedrag
van individuen heeft dit overigens niet geleid.

4 . Boas 1911:60
5. Lowie 1937:132
6. i b i d . , p. 135
7. Boas 1902, geciteerd door Lowie, o.e. p. 134.
8. Voorbeelden van dergelijke studies zijn Jones 1907,
Kroeber 1908, Radin 1913, Wilson 1917, Wallis 1919,
Radin 1920, Sapir 1921, Boas 1921, Parsons 1922,
Wilson 1924, Michelson 1925 en Parsons 1925.
9. Kluckhohn 1945:87; Langness 1965:7.
10. Voor een overzicht van de tussen 1926 en 1945 gepubliceerde persoonlijke dokumenten zie Kluckhohn, o.e.
p. 87-102. Het merendeel van deze dokumenten valt
binnen de lijn Radin. Persoonlijke dokumenten die
een aanzet bieden voor een inzicht in de door Sapir
opgeworpen vragen naar de relatie tussen kuituur en
persoonlijkheid zijn Dyk 1938, Ford 1941 en Simmons
1942.

1 1 . Mandelbaum 1973:178
12. Studies die zich hiermee bezighouden zijn o.a. Dollard
1935, Blumer 1939, Allport 1942, Gottschalk 1945,
Angell 1945 en Kluckhohn 1945.
13. Kluckhohn, o.e. p. 102-103.
14. Kluckhohn, o.e. p. 109-155.
15. Langness, o.e. p. 11.
16. ibid., p. 26.
17. ibid., p. 12.
18. Voorbeelden van dergelijke studies zijn: Marriott
1948, Smith 1954, Lurie 1961, Udall 1969 en Winnie
1969.
19. Voorbeelden van dergelijke studies zijn: Lewis 1959,
Mintz 1960, Lewis 1961, 1964 en 1965.
20. Voorbeelden van dergelijke studies zijn: Sayre 1956,
Mandelbaum 1960, Spindler 1962, Bass 1966, Brant 1969,
Spradley 1969 en Goudie 1973.
21. Sayre's studie van 1956 en Lewis'studies van 1959,
1961, 1964 en 1965 kunnen in dit opzicht als uitzonderingen genoemd worden. Volgens Langness (o.e. p. 18)
benadert Sayre's studie Kluckhohn's kriteria het
dichts. Lewis' studie van 1959 betekent in methodologisch opzicht een aanzienlijke verbetering omdat
ze uitgaat van een "multiple document approach" waardoor de invloed van de onderzoeker gemakkelijk te
achterhalen valt indien men de verschillende dokumenten met elkaar vergelijkt. Lewis werkt deze benaderingswijze nader uit in zijn studies van 1961, 1964
en 1965.
22. Langness, o.e. p. 18.
23. De idee om informanten voor dit doel te vragen er
een dagboek op na te houden ging uit van Geert van
den Steenhoven, die in de zomer van 1957 te Peily Bay
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veldwerk verrichtte. Zijn plan voorzag erin niet één,
maar een vijftal informanten een dagboek te laten
schrijven. Een van die informanten was Awongaitsiark.
Door verschillende omstandigheden (zie paragraaf 2
van dit hoofdstuk) is er slechts één dagboek geschreven, hetgeen te betreuren valt omdat daardoor vergelijkingsmateriaal ontbreekt.
N.b. Opgemerkt dient te worden dat Van den Steenhoven's
plan voorzag in een "multiple document approach", een
benaderingswijze die enkele jaren later ook door Oscar
Lewis werd toegepast en uitgewerkt (zie noot 21).
24. De oorzaken daarvan zijn van drieërlei aard: ten eerste hebben anthropologen - zeker vóór 1945 - hoofdzakelijk gewerkt onder z.g. schriftloze volkeren, of
volkeren die dat tot voor kort nog waron. Ten tweede
zijn veel persoonlijke dokumenten verzameld in het
kader van de z.g. "salvage ethnography" en ten derde
is het dagboek een speciale vorm van zelfexpressie die
hoofdzakelijk voorkomt in het Europese kultuurgebied.
Een en ander heeft ertoe geleid dat veel anthropologen de nodige terughoudensheid betracht hebben bij het
verzamelen van dergelijk materiaal. Een goed voorbeeld
van deze terughoudendheid vindt men bij Kluckhohn:
o.e., p. 105.
25. Daarmee onttrekt het dokument zich grotendeels aan
Kluckhohn's bezwaren die hoofdzakelijk betrekking
hadden op de wijze waarop anthropologen bij het verzamelen van persoonlijke dokumenten tewerk gingen.
26« Een en ander wil overigens niet zeggen dat de inhoud
van Awongaitsiark's dagboek vrij is van externe invloeden. Het feit dat hij zijn dagboekaantekeningen
inleverde bij pater Van de Velde die als intermediair
van Van den Steenhoven optradt (zie daarvoor paragraaf 2) is vrijwel zeker van Invloed geweest op de
inhoud van Awongaitsiark's dagboek. Maar hoever die
invloed reikt valt niet op voorhand vast te stellen.
Daarvoor is een nauwgezette analyse van Awongaitsiark's
tekst nodig.
27. Dit verzoek ging uit van Prof. Dr. Geert Van den
Steenhoven (zie ook paragraaf 2 van dit hoofdstuk).
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28. Zie Kluckhohn, o.e., p. 102, met name bezwaar с) dat
geciteerd is op p. 5 van dit hoofdstuk.
29. Awongaitsiark's dagboek is in tweeërlei opzicht uniek:
enerzijds omdat het qua genese sterk afwijkt van die
persoonlijke dokumenten die door anthropologen die
de lijn Radin volgden verzameld werden; anderzijds
omdat het als eerste, en tot nu toe enige, dokument
een "inside view" geeft van de kuituur van de Netjilik Inuit.
30. Het doel hiervan was niet alleen de tekst voor de
lezer inzichtelijker te maken, maar ook om vaat te
stellen hoe betrouwbaar Awongaitsiark's weergave van
de door hem in zijn dagboek vermelde gebeurtenissen
wel is. In die gevallen waar het met behulp van externe bronnen mogelijk was die betrouwbaarheid te
toetsen bleek dat Awongaltsiark de gang van zaken
in zijn samenleving op korrekte wijze weergegeven
heeft. Hieraan kan nog toegevoegd worden dat Awongaltsiark in zijn dagboek een beeld van zijn kuituur schetst dat geheel konsistent is met hetgeen
tot op dit ogenblik aan ethnografische kennis over
de kuituur van de Netjilik Inuit voorhanden is.
31. Mandelbaum, o.e., p. 178.
32. Anno 1957 konden alle volwassen Arviligdjuarmiut
het syllabisch schrift lezen en schrijven. Dit schrift
werd in 1841 ontworpen door de Methodist J. Evans
die bij de Cree-Indianen rond Norway House (Manitoba)
missioneerde. De Anglikaanse zendeling E.J. Peck,
die in 1876 een zendingspost stichtte te Little Whale
River op de oostkust van de Hudson Bay, pastte Evans'
syllabisch schrift aan het Inuktitut aan en verspreidde het in het noorden van Nouveau Québec en op Baffin
Island. De katholieke missie van de paters Oblaten,
die in 1912 op de westkust van de Hudson Bay begon
te missioneren, nam het door Peck aan het Inuktitut
aangepaste syllabisch schrift met enkele kleine wijzigingen over en verspreidde het in het Keewatin
District, N.W.T.
33. Behalve het genoemde kreeg Awongaltsiark geen enkele
andere richtlijnen ten aanzien van de Inhoud van zijn
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te maken aantekeningen.
34. Die kopie gebruikte Van de Velde als werkexemplaar,
het origineel stuurde hij naar het centraal archief
van de paters Oblaten in Ottawa.
35. Dat dit geen overbodige voorzorgsmaatregel was moge
blijken uit het volgende voorbeeld dat aantoont hoe
gemakkelijk het is om bij transcriptie van een syl
labische tekst fouten te maken;
"Ьв"тау mean: KARNERK, hunger; KRANERK, mouth;
KANNERK, snow; KRARNERK, burst; KRAMNERK, water
flowing under the snow etc. One must rely enentirely on the context for the precise meaning
of a word" (Thibert 1954:vili).
36. Van de Velde, persoonlijke mededeling 1974.
37. Van de Velde stelde de letterlijke vertaling op in
het Frans omdat hij van mening was dat het dokument
in de toekomst gemakkelijker toegankelijk zou zijn
voor wetenschappers en andere belangstellenden dan
wanneer de letterlijke vertaling in het Vlaams, zijn
moedertaal, zou worden opgesteld.
38. Deze stage werd mogelijk gemaakt door toekenning van
een Deens staatsstipendium.
39. Deelname aan deze taalcursus geschiedde met toestem
ming van mijn werkgever, de Katholieke Universiteit
Nijmegen, die mij buitengewoon verlof met behoud van
bezoldiging verleende en werd verder financieel mo
gelijk gemaakt door een studiebeurs van de Canada
Council te Ottawa.
40. Deelname aan deze vervolgcursus in het Inuktitut ge
schiedde met toestemming van mijn werkgever, de Kat
holieke Universiteit Nijmegen, die mij buitengewoon
verlof met behoud van bezoldiging verleende, en werd
verder financieel ondersteund door een financiële
bijdrage van de Unie С 8c A te Amsterdam en van de
Katholieke Universiteit Nijmegen.
41. Dit onderzoek werd verricht met toestemming van mijn
werkgever, de Katholieke Universiteit Nijmegen, die
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mij gedurende het kalenderjaar 1974 in het genot
stelde van buitengewoon verlof met gedeeltelijk behoud van bezoldiging en werd voorts financieel mogelijk gemaakt door een stipendium van de Niels
Stensen Stichting te Amsterdam.
42. Van de Velde en ik stelden die vertaling in het
Nederlands op omdat doze taal ons beider moedertaal
was. Extra vertaalproblemon (b.v. het omzetten van
een Nederlandse vertaling in een Franse of Engelse)
konden aldus vermeden worden..
43. Het vastleggen van de dagboektekst op geluidsband
vond in de maanden november en december 1973 plaats
te Hall Beach , N.W.T., waarheen Awongaitsiark en
zijn gezin speciaal voor dat doel waren overgekomen.
De opnamen vergden ongeveer zes weken.
De oorspronkelijke geluidsbanden bevinden zich in
het bezit van pater Van de Velde; één kopie bevindt
zich in het centraal archief van de Paters Oblaten
te Ottawa, Canada, en één kopie bevindt zich in mijn
bezit.
N.b. Awongaitsiark en zijn gezin waren nog te Hall
Beach toen mijn gezin en ik daar midden december
1973 aankwamen. Deze eerste kontakten tussen beide
gezinnen waren van groot belang en vergemakkelijkten
onze entree in Kugaardjuk, zeven maanden later, aanzienlijk omdat we geen volstrekt vreemden meer voor
elkaar waren.
44. Ik wil hier nog eens uitdrukkelijk stellen dat ik
de vertaling van Awongaitsiark's manuscript, ondanks
de grondige voorbereiding op de vertaalwerkzaamheden,
nooit tot een goed einde had kunnen brengen wanneer
pater Van de Velde mij niet met raad en daad terzijde had gestaan. Zijn hulp is werkelijk van onschatbare waarde geweest.
45. DEW-Line is een afkorting van "Distant Early Warning
Line", een keten van radarstations die in het midden
van de jaren vijftig dwars door Noord Amerika werd
aangelegd in het kader van de verdediging van het
Noord Amerikaanse kontinent tegen onverhoedse aanvallen met lange-afstandsbommenwerpers en ballistische
projektielen vanuit de Sowjet Unie.
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Enkele van de tenten die in de jaren 1955-1957 onderdak hadden geboden aan de bouwploegen van de DEW-Line
basis die op circa 18 km. van Kugaardjuk gevestigd
werd, werden op het eind van de jaren zestig door
de Arviligdjuarmiut naar Kugaardjuk overgebracht en
deden Sedertdien dienst als tijdelijke huisvestingsmogelijkheid voor personen die de nederzetting bezochten.
46. Deze korte studiereis werd gemaakt met toestemming
van mijn werkgever, de Katholieke Universiteit Nijmegen, die mij buitengewoon verlof met behoud van
bezoldiging verleende, en werd voor het overige financieel mogelijk gemaakt door een stipendium van
de Stichting Benevolentla te Amsterdam.
47. In deze beknopte schets zijn niet alle aspekten van
de kuituur van de Arviligdjuarmiut opgenomen. Ik heb
mij in de hoofdzaak tot die welke regelmatig in het
dagboek van Awongaitsiark aan de orde komen.
48. Het besluit om af te zien van publlkatie van de getranscribeerde syllabische tekst, het dagboek alleen
in een Nederlandse vertaling te laten verschijnen en
in die vertaling alle oorspronkelijke namen te vervangen door pseudoniemen, werd genomen in de zomer
van 1975 toen pater Van de Velde voor een korte vakantie in Europa verbleef.
N.b. de gebruikte pseudoniemen (geschreven in Van de
Velde's Orthografie) zijn alle Netjilik namen. Ze
zijn ontleend aan de genealogische gegevens die door
Van de Velde en Van den Steenhoven verzameld werden
en zijn voor het merendeel afkomstig van Netjilingmiut die in de 19e eeuw leefden.
Doopnamen zijn weggelaten om verwarring te voorkomen:
er komen nogal wat dezelfde doopnamen voor en bij vermelding van de doopnaam alleen in de tekst kan onduidelijkheid ontstaan omtrent de persoon waarom het in
dat geval gaat.
49. Bij het uittypen van de letterlijke fraise vertaling
bediende Van de Velde zich af en toe van Engelse woorden en uitdrukkingen. Hij deed dit hetzij om ruimte
te besparen en de vertaling recht onder de Inuktituttekst te kunnen plaatsen (zie voorbeeld I : today ip. v.
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aujourd'hui, en home i.p.v. à la maison), hetzij
omdat hem bij het vertalen een Engelse uitdrukking
eerder inviel dan een Franse (zoals b.v. in: potatonik parlawogut - pour des pommes de terre we have
a scramble i.p.v. pour des pommes de terre nous
avons une mêlée).
N.b. Men dient hierbij te bedenken dat de transcriptie van de syllabische tekst en de letterlijke franse vertaling, die Van de Velde tussen 1971 en 1973
op schrift stelde, niet voor publikatie bestemd waren. Hetgeen Van de Velde op schrift stelde was bedoeld als werkdokument.
50. Ter illustratie van de wijze van annoteren kan volgend voorbeeld, dat betrekking heeft op de eerste
tien dagen van Awongaitsiark's dagboek, dienen;
2 maart 1958: voor tekst zie hfdst. IV, p. 71.
De zin We hebben aardappelen bijeen gegraaid" is
gekozen voor annotatie omdat aardappelon een "Fremdkörper" zijn in de Inuit kuituur en omdat de tekst
geen verdere bijzonderheden geeft.
De zin "ik heb de schouder van een ijsbeer van hem··;
gekregen" had ik ook van een noot willen voorzien
omdat het ging om de gift van een aanzienlijk stuk
vlees. Bekijkt men de tekst van 3 en 6 maart dan
blijkt dat Awongaltsiark niet alleen een schouder,
maar ook de hals en het bekken van de ijsbeer van
Pangninnuark gekregen had. Giften van een dergelijke
omvang treft men doorgaans aan bij Jachtverwanten
(nerkraitorvigiik), maar omdat Pangninnuark en Awongaltsiark geen nerkraitorvigiik zijn wilde ik gaarne
nadere inlichtingen over deze gift. Awongaltsiark
wist zich daarover echter niets te herinneren, met
als gevolg dat de geplande noot achterwege moest blijven.
3 maart 1958; voor tekst zie hfdst. IV, p. 71.
De tekst bevat alleen feitelijke mededelingen die
geen nadere toelichting behoeven.
4 maart 1958: voor tekst ziè hfdst. IV, p. 71-72.
De "blanken" in de zevende zin van deze tekst zijn
van een noot voorzien om aan te geven om welke blanken het hier gaat.
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De voorgenomen reis naar Tallordjuark van Komalik
en Krilunerk is van een noot voorzien om de reden
van hun reis aan te geven.
De zin "Men zegt dat zijn vrouw, Kukijaut, hem verwenst heeft ...." is van een noot voorzien omdat
"verwensen" een wat vrije vertaling is van de gedachte die in de Inuktitut-tekst wordt uitgedrukt en tevens omdat er een oorzakelijk verband wordt gelegd
tussen die verwensing en Mangak's bewusteloosheid.
Dat oorzakelijk verband wordt in de noot nader toegelicht.
5 maart 1958: voor tekst zie hfdst. IV, p. 72.
De zin "Zij vertelden ook dat Mangak's vrouw, Kukijaut, deze morgen bloed opgegeven had ...." wilde
ik annoteren omdat ik op grond van de tekst van 4
maart vermoedde dat er een oorzakelijk verband bestond tussen dit feit en hetgeen Kukijaut haar man
had aangedaan. Dit oorzakelijk verband werd door
Awongaitsiark bevestigd.
De zin "ik vermoed dat men een gebruik uit de oude
tijd nagevolgd heeft",,had ik ook van een toelichting willen voorzien, maar Awongaitsiark kon mij
hierover geen nadere inlichtingen geven, met als gevolg dat de noot bij deze zin achterwege moest blijven; ook in de ethnografische literatuur is hierover
niets te vinden. Men kan daarom die mededeling alleen
maar voor kennisgeving aannemen.
6 maart 1958: voor tekst zie hfdst. IV, p. 72.
Deze tekst bevat alleen feitelijke mededelingen die
geen nadere toelichting behoeven.
7 maart 1958: voor tekst zie hfdst. IV, p. 72.
Deze tekst bevat alleen feitelijke mededelingen die
geen nadere toelichting behoeven.
8 maart 1958: voor tekst zie hfdst. IV, p. 73.
In deze tekst komt alleen het terughalen van het bekken van de ijsbeer door Pangninnuark voor annotatie
in aanmerking. De tekst geeft geen redenen voor deze
handelswijze, vandaar dat nadere toelichting gewenst
is.
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9 maart 1958: voor tekst zie hfdst. IV, p. 73.
Deze tekst geeft alleen feitelijke mededelingen die
geen nadere toelichting behoeven.
10 maart 1958: voor tekst zie hfdst. IV, p. 73.
Deze tekst bevat alleen feitelijke mededelingen die
geen nadere toelichting behoeven.
11 maart 1958: voor tekst zie hfdst. IV, p. 73.
Deze tekst bevat een eigennaam (Najaga) die in feite
geen eigennaam, maar een verwantschapsterm is. De
redenen waarom deze verwantschapsterm onvertaald is
gebleven en als eigennaam in de tekst gebruikt wordt,
wordt in een noot nader toegelicht.
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2. Noten bij hoofdstuk II

1. De naam Netjilik Inuit (In. Netjilingmiut, Eng. People
of the Place with Seal) is een verzamelnaam voor еп
aantal Inuit-groepen die leven binnen de driehoek
Bellot Strait - Committee Bay - Adelaide Peninsula.
Die verzamelnaam is geen anthropologische konstruktie maar is ontleend aan de wijze waarop Inuit zich
zelf ten opzichte van andere Inuit identificeren.
Die identifikatie vindt plaats op een drietal niveau's:
dat van het kamp, dat van de streek (area) en dat van
het gebied (region). Brody (1976:219) schrijft daar
het volgende over:
Despite the strong sense of identity among the
Inuit, there are many differences among them.
Anthropologists have described the main groups
of Inuit: the Copper, Igloolik, Aivilik and
Netsilik are a few of these groups, but they
are nonetheless part of Inuit reality. In fact,
the larger groups are divisible into smaller
groups and the smaller groups into the people
of specific camps.
In northern Foxe Basin, for example, around
Steensby Inlet, there are camps that were and
are inhabited by Igloolingmiut. But the Igloolingmiut occupy a vast region, of which Steens
by Inlet is but a small area. The residents of
a camp in Steensby Inlet may call themselves
by their camp name, Kuukulungmiut, or by the
name of the area around them, Kangirlurjuarmiut,
or by the name of the region as a whole, Igloo
lingmiut (or, as they were known 20 years ago,
Amitormiut). The choice of the name would depend
on whom the speaker was contrasting himself with,
or on what kinds of or degrees of differences
he was observing between himself and others.
Inuit identity, then, has many levels. There
are the people of the camp, the area, the region
and finally, the matter of being Inuk itself,
as opposed to the people of some other camp,
some other area, some other region or of being
a Qallunaak or Indian. Corresponding to such a
sense of identity is a sense of belonging.
Usually each nuclear family had, and may still
have, a set of camps within a general area that
it uses. The Kangilurjuarmiut had spring, winter
and summer camps (perhaps two or more for each
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season) that, among them, permitted the family
to make year-round use of a general area. But
these general areas are not demarcated, and
the area of one set of camps overlaps another.
Because many groups of Inuit were highly mobile,
the drift from area to area, or even from region to region, brought groups who thought of
themselves as quite different from one another
into regular contact. Such movements even brought
different groups into interdependence. Despite
these exchanges, however, a sense of regional
identity remained. Support for, or collaboration
with, others still meant that they were, after
all, others, (cursiveringen van Brody zelf).
In bovenstaande zin heeft de naam Netjilik Inuit betrekking op de regionale identifikatie en hebben de
namen Arviligdjuarmiut, Kuurmiut, Iluilermiut etc.
betrekking op de streeksgewijze identifikatie.
2. Walvissen en andere grote zeezoogdieren zoals b.v.
de narwhal, de walrus en de beluga (witte walvis)
komen al zo'n 300 jaar niet meer in Pelly Bay voor,
maar waren daar eertijds wel te vinden. Een bewijs
daarvan vormen de talrijke beenderresten van deze
dieren die men heden ten dage nog op verschillende
plaatsen langs de kust van deze baai kan aantreffen.
Genoemde grote zeezoogdieren verdwenen in de tweede
helft van de 17e eeuw uit Pelly Bay toen de z.g.
"Little ice age" inzette. Deze bracht een verslechtering van de klimatologische omstandigheden met zich
hetgeen leidde tot belangrijke veranderingen in de
zeeijsformaties. Walvissen en andere grote zeezoogdieren begonnen dientengevolge het gebied te mijdon.
Met bet verdwijnen van die zeezoogdieren verdween
ook de kuituur die zich gespecialiseerd had in de
Jacht op deze dieren: de Thule cultuur (cf. Crowe,
1974:18).
3. De term jachtgebied dient niet opgevat te worden als
betrekking hebbend op een gebied waarop een bepaalde
groep mensen exklusieve rechten kan doen gelden. Wat
deze term behelst wordt wellicht het duidelijkst weergegeven door Van den Steenhoven (1962:57):
"the very notion of exclusive rights in land or
hunting and fishing territory - whether private,
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familial or communal - is non-existent and outside the scope of these Eskimos. It is true
that each band has a more or less traditional
yet vaguely definable hunting and fishing area
where its hunters feel "most at home", but
these grounds are open to everybody ...."
4. De hier aangegeven grenzen zijn approximatief.
5. cf. census verricht door pater Van de Velde op 1 januari 1958.
6. cf. Rasmussen 1931:85-87.
7. Deze beschrijving is gebaseerd op de publikaties van
een viertal auteurs die in de afgelopen vijftig jaar
onderzoek gedaan hebben onder de Arviligdjuarmiut,
te weten:
Knud Rasmussen: deze bezocht het gebied in de lente
van 1923 en trof er de Arviligdjuarmiut aan, levend
onder nagenoeg geheel traditionele omstandigheden.
De resultaten van zijn onderzoek zijn neergelegd in
de Inmiddels klassieke studie "The Netsilik Eskimos"
(zie Rasmussen 1931).
Frans Van de Velde: deze werkte van 1938 tot 1965 als
missionaris onder de Arviligdjuarmiut en verzamelde
tal van gegevens over hun traditionele kuituur (zie
o.a. Van de Velde 1954, 1956a, 1956b, 1958, 1959,
1962, 1970 en 1973). Trad op als tolk en informant
van volgende personen:
Geert Van den Steenhoven: verrichtte in de zomer en
herfst van 1957 te Pelly Bay onderzoek naar de rechtsinstituties en vormen van leiderschap onder de Arviligdjuarmiut (zie Van den Steenhoven 1959, 1962).
Asen Balicki: hij deed in de zomer van 1959 en de winter van 1960 onderzoek te Pelly Bay (zie Balicki 1960,
1963, 1967, 1970) en was in de jaren 1963-1965 betrokken bij een ethnografisch filmprojekt dat de traditionele kuituur wilde rekonstrueren (zie Balicki &
Brown 1966).
8. Voor een beschrijving van de verschillende technieken
die bij de Jacht op zeehonden en baardrobben gebruikt
werden zie Rasmussen, o.e., p. 151-162.
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9. Naast de zeehond en de baardrob kon men in de lente
beschikken over vissen en kariboes en over kleinere
zoogdieren als poolhazen en eekhoorns en over vogels
(zeemeeuwen en eenden).
10. De Arviligdjuarmiut beschikten weliswaar over kajaks
maar zij gebruikten deze uitsluitend op meren en
rivieren in het binnenland (cf. Rasmussen, o.e.,
p. 169 e.v.).
11. saputit: stenen waterkering in de vorm van een reservoir waarin migrerende vis wordt opgevangen en gespeerd. Voor een nadere omschrijving van de visvangst
op de saputit zie Rasmussen, o.e., p. 63-65.
12. Gedurende de zomer was de mobiliteit van de Arviligdjuarmiut gering omdat men zich tevoet door de toendra moest verplaatsen. Dientengevolge was het gebied
dat bejaagd kon worden betrekkelijk klein. Een te
grote koncentratie van Jagers binnen een dergelijk
beperkt gebied, en hiervan zou sprake zijn indien de
extended family als eenheid naar het binnenland zou
trekken, zou onmiddellijk leiden tot een verminderde
jachtopbrengst per Jager. In die zin droeg de opsplitsing van de samenleving in basiseenheden (gezinnen die autonoom funktioneerden) een adaptief
karakter.
13. Een belangrijk deel van de in de herfst in de saputit gevangen vis was bestemd voor hondevoedsel, het
overblijvende deel voor menselijk gebruik in de periode dat nog geen zeehonden gevangen konden worden.
Een gebrekkige visvangst betekende dat het overgrote deel door mensen gebruikt zou worden zodat er
voor de honden weinig overbleef. Van die honden hing
echter het welslagen van de winterjacht op zeehonden
in belangrijke mate af: ze verleenden de mensen hun
mobiliteit en zochten voor hen de ademgaten van zeehonden op. Beschikte men over minder honden dan was
het gebied dat men kon bejagen kleiner en bij een
gelijkblijven van het aantal mensen betekende dit
onverbiddelijk een verminderde Jachtopbrangst ofwel:
honger.
14. voor een uitgebreider beschrijving van de herfstjacht
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op kariboes zie Rasmussen, o.e. , р.169-173.
15. De term gezin wordt hier gebruikt ter aanduiding van
een echtpaar, al dan niet met kinderen (nuclear family).
16. De ilagiit omvatte die kategorie vàn personen die in
de anthropologie worden aangeduid met do term "personal kindred". Binnen de personal kindred maakten de
Arviligdjuarmiut onderscheid tussen ilagiit en ilagiit
nangminariit. Tot de eerste kategorie behoorden verwanten in het algemeen. De tweede kategorie omvatte
personen die door een individu als naaste verwanten
beschouwd werden. Faktoren als genealogische afstand
en co-residentie waren bepalend voor de vraag wie tot
welke kategorie gerekend werd. Co-residentie gedurende lange tijd kon ertoe leiden dat ook aanverwanten
tot de ilagiit nangminariit gerekend werden.
De Arviligdjuarmiut zochten de huwelijkspartner voor
hun kind bij voorkeur binnen de ilagiit nangminariit
(cf. Balickl 1970:124-125).
17. Op het punt van de kindermoord wordt hier niet verder ingegaan. Voor uitvoerige diskussies over dit
fenomeen zie Rasmussen 1931:139-140, Weyer 1932, Van
de Velde 1954, Hoebel 1961, Balicki 1967, Freeman
1971, Riches 1974 en Schrire & Steiger 1974.
18. Voor een voorbeeld van dit onderling wantrouwen zie
Rasmussen, o.e., p. 202-203.
19. Instituties als die van de alpariik en apkiusarlik
konden gemakkelijk aanleiding geven tot Jalouzie,
persoonlijk antogonlsme en zelfs openlijke vijandschap tussen de partners waardoor de integratieve
funktie van deze instituties teniet gedaan werd.
20. Rasmussen, o.e., p. 192.

2 1 . c f . B a l i k c i 1970:192
22. Waar die kracht vandaan kwam is niet geheel duidelijk. Volgens sommige van Rasmussen's informanten
was het alsof de naam een eigen ziel had. Volgens
andere informanten zou die naam-ziel niets anders
zijn dan de tarnerk van een overledene die de wens
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te kennen had gegeven te worden wedergeboren (cf.
Rasmussen, o.e., p. 220). Deze laatste opvatting
treft men ook bij andere Inuit-groepen aan (cf.
Thalbitzer 1930:92).
23. Een uitzondering hierop vormden honden. Die uitzonderingspositie houdt wellicht verband met het
feit dat de hond een gedomesticeerd dier was. Voor
verdere bijzonderheden zie Rasmussen, o.e., p.
148-150.
24. Voor een overzicht van de minder belangrijke geesten uit het pantheon van de Arviligdjuarmiut zie
Rasmussen, o.e., p. 244-257«
25. Hoewel de shamaan een religieuze specialist was kon
hij met zijn specialisme geenszins in zijn levensonderhoud voorzien ondanks het feit dat hij voor zijn
diensten vaak betaald werd. Hij Jaagde en viste dan
ook als ieder ander.
26. Om een indruk te krijgen van wat zoal gebruikt werd
om dienst te doen als amulet zie Rasmussen, o.e.
p. 269-277.
27. Rasmussen, o.e., p. 271-272
28. De Hudson's Bay Company had daar in 1717-1718 een
handelspost geopend (cf. Rasmussen, o.e. p. 26).
29. Voor een beschrijving van die eerste ontmoeting zie
Rasmussen, o.e., p. 27-28 en Ross 1835:242-248.
30. Ross wist uiteindelijk met een tweetal sloepen na
een lange tocht vol ontberingen naar de "bewoonde
wereld" terug te keren.
31. Naar later kon worden vastgesteld kwamen Franklin en
zijn mannen in het gebied van King William Island
door uitputting en honger om het leven. Voor bijzonderheden zie o.a. Rae 1855, M'Clintock 1859, Hall
1865, Nourse 1879, Klutschak 1881 en Burwash 1931.
32. Amundsen 1908, vooral vol. 1:292-335 en vol. II;1-51
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3 3 . Вегпі г 1909:14
34. "... the task was very far from routine, particular
ly for those policemen who were stationed at isola
ted posts in the far north where parades could be
forgotten and informal fur clothing replace the
scarlet coat so familiar throughout southern Canada.
The men were not automata, but human beings living
amon other human beings; and as the sole representativea of the government at their Eskimo-surroun
ded posts - occasionally the only white men - they
were called upon to perform a multitude of tasks,
many of which had never been listed in any police
manual. They patrolled their districts and arrested
law-breakers, enforced game regulations, collected
customs duties wherever they were leviable, served
as Justices of peace, postmasters, and census offi
cers, searched for the missing, and treated the sick
whenever no doctor or nurse was available".
(Jenness, 1964:21).
35. Rasmussen, o.e., p. 21
36. zie ook de opmerkingen ορ pag. 42 van dit hoofdstuk.
37. Burwash, die in 1926 de Arviligdjuarmiut bezocht,
ontmoette op zijn reis van Pelly Bay naar Repulse
Bay onderweg enkele families van Arviligdjuarmiutorigine die een bezoek hadden gebracht aan de han
delspost van de Hudson's Bay Company in Repulse Bay.
Over deze mensen en de pelsjacht in het Pelly Bay
gebied merkt hij het volgende op:
"The natives passed during the day were members
of the Akovoligjuak settlement returning to
their own country from Repulse Bay. These peop
le purchase no food from the traders, depending
entirely upon the country for their subsisten
ce. Their spring diet consisted almost entirely
of ground squirrels of which they had secured
an abundant supply on Rae Isthmus and plenty
more awaiting them on Simpson Peninsula. The
average catch of white foxes in the Pelly Bay
district for the preceding winter had been
about ten for each hunter, three hundred in
all being sucured. It should not, however, be
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inferred that the country is lacking in fur,
the comparative small catch indicating rather
that by far the greater part of the season was
spent in securing food and fuel, the taking
of furs being only incidental to their ordinary routine". (Burwash 1931:46).
38. Hoe sterk de afname van de kariboestand in de loop
van deze eeuw wel was wordt duidelijk uit door Banfield en MUller-Wille gepubliceerde gegevens: in
1900 bedroeg het aantal kariboes in de Canadese
Northwest Territories naar schatting 1.750.000; in
1948 waren er daar nog slechts 670.000 van over
(Banfield 1951:13-14). Tussen 1948 en 1955 liep de
kariboestand nog verder terug: er waren toen nog
slechts 277.000 kariboes in het gebied (censusmaterlaal verzameld door de Canadian Wildlife Service,
geciteerd door MUller-Wille, 1974:10).
39. Dit leidde tot de volgende, ironische Interpretatie
van de initialen van de Hudson's Bay Company (H.B.C.)
Here Before Christ (cf. Jenness, o.e. p. 23).
40. Naam van de oostelijke arm van Pelly Bay die door
een aantal eilandjes van de rest van de baai wordt
afgescheiden.
41. Jenness, o.e., p. 150-151
42. Jenness, o.e., p. 151
43. Voor de Hudson's Bay Company was het bestaan van de
missiewinkel uiteraard een doorn in het oog en zij
deed danook alle mogelijke moeite om die in diskrediet te brengen. Vooral de manager van de handelspost te Spence Bay (op cirka 150 km van Kugaardjuk)
was in dit opzicht erg aktief. Dankzij de vastberadenheid en strijdbaarheid van pater Van de Velde kon
de missiewinkel echter blijven floreren ten voordele
van de Arviligdjuarmiut.
44. Van de Velde, 1970:2
45. ibid., p. 2
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46. Van de genoemde "uitwassen" verdwenen infanticide
en moord mede onder invloed van de missie geheel.
Voor wat vrouwenruil betreft (aipariik-instltutie)
zijn er gronden voor enige twijfel. De shamaan als
religieuze specialist verdween onder invloed van de
missie weliswaar van het toneel, maar shamanistische
praktijken als het bedrijven van krilajok bleven nog
lange tijd voortbestaan en kwamen in de jaren vijftig en zestig nog voor zoals ondermeer blijkt uit
het dagboek van Awongaitsiark.
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3. Noten bij hoofdstuk III

1. De gegevens voor dit hoofdstuk zijn ontleend aan
Awongaitsiark 1962 (autobiografische notities,
door hem geschreven op verzoek van pater G.MaryRousselière o.nui.; deze notities zijn getranscribeerd en vertaald door pater Van de Velde) ,
de Codex Missionum Kugaardjuensis, persoonlijke
mededelingen van pater Van de Velde en eigen veldwerkaan tekeningen.
2. Deze datum werd als volgt bepaald. Awongaitsiark
(1962:2) beschrijft een feest dat door het kamp
waarvan hij deel uitmaakte gehouden werd ter gelegenheid van het feit dat hij zijn eerste pasjes
gezet had. Dit feest vond plaats ergens op het
zeeijs van Arvillgdjuark (Pelly Bay). Awongaitsiark
vermeldt verder (1962:3) dat diezelfde winter een
zekere Krittark, een oude vrouw, deel uitmaakte
van hun kamp en dat die vrouw in de loop van de
winter vernam dat haar elders levende zonen de
hongerdood gestorven waren. Rasmussen (1931:135)
maakt melding van een hongernood die het gebied
van Lake Netsilik teisterde in de winter van 1Θ20
op 1921 en geeft de namen van de slachtoffers.
Twee daarvan - iko'tikluk en u atutaq - waren zo
nen van de door Awongaitsiark genoemde Krittark.
Indien Awongaitsiark nu zijn eerste pasjes zette
toen hij ongeveer drie jaar oud was (hetgeen aan
nemelijk is omdat kinderen in die tijd zeer lang
door de moeder op de rug werden gedragen en dien
tengevolge pas laat begonnen te lopen) moet hij
geboren zijn in de winter van 1917 op 1918. Een
nadere bepaling van de mogelijke geboortedatum is
mogelijk. Awongaitsiark vermeldt namelijk (1962:1)
dat hij geboren werd toen de zon nog maar laag aan
de hemel stond. In dat gebied komt dat voor in de
periode eind Januari/eind februari en in de peri
ode eind oktober/eind november. Eerstgenoemde pe
riode duiden de Arviligdjuarmiut aan met de term
"ukkiok", laatstgenoemde met de term "ukklak".
In het Inuktitut gebruikt Awongaitsiark het woord
"ukkiok". Op grond van voorgaande moet aangenomen
worden dat Awongaitsiark vermoedelijk geboren is
in de maand februari van het Jaar 1918.
3. De gebruikelijke procedure bij een moeilijke be-
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valling was dat de moeder zelf verschillende namen opnoemde in de hoop dat de ziel van een van
de door haar genoemde personen de geboorte zou
bespoedigen (cf. Balikci, 1970:200). Pitjorluk
verloor tijdens de bevalling echter het bewustzijn. Vandaar dat er een shamaan bij geroepen
werd.
4. Jaany: verbastering van de Engelse naam Johnny.
Van wie deze naam afkomstig is, is niet bekend.
Mogelijk echter van een walvisvaarder die rond
de eeuwwisseling het gebied van Aivilik bezocht.
Bekend is evenwel dat de genoemde shamaan deze
Johnny beschouwde als een van zijn belangrijkste
besehermgeesten.
5. Dit feit was er de aanleiding toe dat Awongaitsiark (die naam was hem voorbestemd bij het begin van de zwangerschap) voor lange tijd door het
leven ging onder de naam Kringarserut. In die tijd
was dat gebruikelijk (cf. Balikci, 1970:200).
6. Geen van de leden van Awongaitsiark's familie
wordt vernoemd in de census die Rasmussen in april
1923 maakte (zie Rasmussen 1931:85-90).
7. Waarschijnlijk was dat een bevoorradingsschip van
de Hudson's Bay Company, die in 1921 te Aivilik
(Repulse Bay) een handelspost geopend had.
8. Awongaitsiark; 1962:3.
9. ibid., p. 6
10. ibid., p. 21
11. bovenkleed gemaakt van kariboepelzen.
12. kinderkleding uit één stuk; bestaat uit twee lagen kariboepels waarvan er één met de haren naar
binnen op het blote lichaam gedragen wordt.
13. Awongaitsiark, 1962:21
14. ibid., p. 22-23
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15. ibid., p. 22
16. ibid., p. 10
17. ibid., p. 18
18. d.w.ζ. voor of na de bezichting van de motorboot
te Aivilik.
19. shamanistisch ritueelj voor een beschrijving daar
van zie o.a. Balikcl 1963:384-85 en Boas, 1888:593.
20. De mensen dachten dat Ipkarnak een toongark, een
geest, was.
21. Verschijnsel dat veroorzaakt wordt door in het ijs
optredende spanningen.
22. Om een of andere reden, welke niet achterhaald kon
worden, was de jachtbuit van IIlulik voor Awongaitsiark's moeder en grootmoeder taboe.
23. Het doden van het eerste wild geldt als een "rite
de passage" die voor de jonge Inuk een maatschap
pelijke statusverandering tot gevolg heeft. Die
statusverandering gaat gepaard met het van kracht
worden van andere vcsdseltaboes en opheffing van
daarvóór bestaande taboes.
24. snorrebot; voetbeen van een kariboe waaraan een
lijn is bevestigd. Door de imidluktark snel rond
te draaien ontstaat een snorrend, brommend geluid.
25. Awongaitsiark, 1962:3-6
26. ibid., p. 20-21
27. Het gebied van Aivilik werd in april/mei 1925 bezocht door de Oblaat pater Duplain die per slee
vanuit Igluligaardjuk (Chesterfield Inlet) naar
Aivilik was gekomen om er de mogelijkheid van
vestiging van een missiepost te onderzoeken. Die
missiepost kwam er overigens pas in 1933 (Courtemanche, persoonlijke mededeling 1976).
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28. Awongaitsiark, 1962:9
29. i b i d . , p. 6-7
30. i b i d . , p. 19
31. Het betrof hier de doortocht van Major L.T.Burwash
die van King William Island kwam waar hij gezocht
had naar overblijfselen van de aldaar in 1848 omgekomen expeditie van Sir John Franklin. Burwash
beschrijft zijn bezoek aan Pelly Bay als volgt:
"Upon leaving Lake Simpson the course was shaped
to the northeast over hills much higher than
previously seen. On May 2 the advance to Pelly
Bay was continued. Following a narrow stream,
which falls rapidly over a series of cascades, we
reached a larger stream which comes in from the
north. This in turn ran into a wide valley which
was followed east for seven miles when salt water
at Pelly Bay was reached. Simpson Peninsula was
in sight from the high land and many islands were
seen to lie in Pelly Bay, the most notable being
known as Akovoligjuak, so named from its resemblance to a right whale. It is from this island,
the outstanding landmark of the district, that
the local people take their name
Upon reaching
Pelly Bay, where a number of natives were met who
were then at a sealing camp, final arrangements
were made for the continuation of the journey to
Repulse Bay. The course was now shaped to the
southeast across the frozen surface of Pelly Bay
and the shore of Simpson Peninsula was reached on
May 8". Burwash, 1931:44,
32. verbastering van het Engelse "major".
33. Awongaitsiark, 1962:8
34. stenen waterkering in de vorm van een reservoir
waarin naar zee of naar de meren in het binnenland
migrerende vissen werden opgevangen en gespeerd.
35. De Hudson's Bay Company had hier In de zomer van
1927 een nieuwe handelspost geopend.
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Awongaitsiark, 1962:11-17.
Nota bene:
Awongaitsiark's autobiografische aantekeningen
eindigen op dit punt in de tijd. Dat hij met zijn
notities niet verder ging dan het jaar 1935
houdt wellicht verband met de wijze waarop pater
Mary-Rousselière in 1962 zijn verzoek aan Awongaitsiark formuleerde. Hij vroeg hem toen namelijk
of hij bereid was zijn persoonlijke herinneringen
aan vroeger, "taipsomani", op te tekenen. Awongaitsiark heeft dit "taipsomani" kennelijk uitgelegd
als betrekking hebbend op de tijd voorafgaande
aan de komst van de r.k. missie naar het gebied
van Arviligdjuark. Tijdens een bezoek aan MaryRousselière te Pond Inlet, N.W.T. in april 1974
vernam ik het bestaan van die autobiografische
notities die op dat ogenblik in het bezit waren
van Mary-Rousselière. Hij stond ze mij af voor
gebruik. Aangezien ik het syllabisch schrift in
onvoldoende mate kon lezen gaf ik het document
door aan Van de Velde met het verzoek het te transcriberen. Aangezien ik ervan uitging dat de autobiografie min of meer compleet was ondernam ik
tijdens mijn veldwerk in Pelly Bay geen uitgebreide pogingen om autobiografische gegevens van de
auteur van het dagboek te verzamelen. Pas eind
1975, toen van de Velde tijd kon vrijmaken voor
de transcriptie en de vertaling van het dokument bleek dat de autobiografische notities niet
verder gingen dan 1935. Toen ik in 1976 voor voortgezet onderzoek wederom naar Noord Canada vertrok
lag het in mijn bedoeling om de vastgestelde hiaat in de autobiografie van Awongaitsiark weg te
werken door een hernieuwd bezoek aan Pelly Bay.
Transportproblemen speelden mij echter parten zodat het voorgenomen bezoek aan Pelly Bay geen
doorgang kon vinden. Dientengevolge is dit hoofdstuk slechts ten dele gebaseerd op autobiografisch
materiaal. Voor de periode van na 1935 zijn mijn
opmerkingen in hoofdzaak gebaseerd op mondelinge
mededelingen van Van de Velde.
Codex, 11 december 1935
Ibid., 19 decmber 1935
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39. ibid., 24 december 1935
40. Larsen was te Pasley Bay benaderd door de ouders
van Maniktok met het verzoek het huwelijk alsnog
tot stand te brengen.
41. Van den Steenhoven, persoonlijke mededeling 1976.

4. Noten bij hoofdstuk IV

1. potatonik parlawogut: we hebben aardappelen bijeen
gegraaid.
(2 maart 1958)
De beschreven gebeurtenis vond plaats op de missiepost te Kugaardjuk, waar pater Van de Velde na de
zondagsmis aardappelen, die hij van de kok van de
radarbasis van de DEW-Line gekregen had, rondstrooide. De aanwezige Inuit probeerden daarbij zoveel
mogelijk aardappelen voor zichzelf te bemachtigen.
Het was een ware stormloop op het rondgestrooide.
n.b. Deze vorm van uitdelen van voedsel werd door
de Arviligdjuarmiut in hoge mate gewaardeerd omdat ze een sterke overeenkomst vertoonde met het
traditionele gebruik "arssautijut". Voor een beschrijving van dit gebruik zie Rasmussen 1931:8283.
2. kablunaanungartuk: Zij (tweeën) zijn naar de blanken gegaan.
(4 maart 1958)
Met die blanken wordt de radarbasis van de DEW-Line
bedoeld. Deze radarbasis ligt op ongeveer 18 km ten
zuidoosten van Kugaardjuk.
3. Tallordjuarliarniartut: ze zullen naar Tallordjuark
gaan.
(4 maart 1958)
Tallordjuark is de naam die de Inuit bezigen voor
de nederzetting Spence Bay. Deze nederzetting is
in 1947 ontstaan toen de Hudson's Bay Company haar
handelspost te Fort Ross in het uiterste zuiden
van Somerset Island sloot en naar Spence Bay verplaatste. De Arviligdjuarmiut bezochten deze handelspost doorgaans in het voor- en het najaar.
4. isumaluktiwaagor: men zegt dat zij kwade gedachten
met betrekking tot hem gekoesterd heeft (hem verwenst heeft).
(4 maart 1958)
De bewusteloosheid van Mangak werd gezien als een
gevolg van Kukijaut's verwensing. Men verdacht haar
ervan ilisinerk (magie) te hebben bedreven om zich
te wreken voor de bijzonder slechte manier waarop
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haar man haar behandeld had. Voor nadere bijzonderheden omtrent ilisinerk zie Rasmussen 1931:299 en
Balikci 1970:230-31.
5. Kukijaut aumigor oreartokgor: ze vertelden dat Kukijaut bloed opgegeven had.
(5 maart 1958)
Volgens Awongaitsiark werd dit feit door een aantal
Arviligdjuarmiut gezien als een weerwraak van Mangak voor hetgeen zijn vrouw hem aangedaan had (zie
de vorige noot).
6. nanuub kujaagor agitlwaagor: men zegt dat hij het
bekken van de ijsbeer weer meegenomen heeft.
(8 maart 1958)
Pangninnuark had eind februari een ijsbeer geschoten. Dit werd bekend op de DEW-Line en toen Awongaitsiark daar op bezoek ging kwam er een blanke
naar hem toe die zei dat hij graag de kop van die
ijsbeer zou willen hebben. Terug in Kugaardjuk ging
Awongaitsiark naar Pangninnuark en vroeg hem of hij
de kop van de ijsbeer mocht hebben. Zonder er verder bij na te denken wilgde Pangninnuark dit verzoek van de jongere broer van zijn zwager in. Of
hij op de hoogte was van hetgeen Awongaitsiark met
die kop wilde gaan doen is niet bekend. Hij kan dat
evenwel vernomen hebben toen hij op 4 maart (zie
tekst) een bezoek aan de DEW-Line bracht. Hoe het
ook zij, Pangninnuark's moeder en zijn vrouw protesteerden toen eenmaal bekend was wat er met die
ijsbeerkop zou gebeuren en zij zetten Pangninnuark
ertoe aan de kop te gaan terughalen. Zij verwachtten namelijk dat Awongaitsiark voor de aflevering
van die kop op de DEW-Line beloond zou worden (b.v.
in de vorm van thee, tabak of andere westerse producten die bij de Arviligdjuarmiut zeer in trek waren) en zij zagen die beloning liever in handen van
Pangninnuark, zodat zijzelf er ook van zouden kunnen meeprofiteren. Pangninnuark durfde de kop van
de ijsbeer echter niet terug te vragen, want per
slot van rekening had hij hem weggegeven, zij het
op grond van onvoldoende inlichtingen omtrent de
bestemming ervan. Teneinde zijn zwager niet tegen
zich in te nemen en een directe confrontatie met
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Awongaitsiark te vermijden haalde hij tijdens diens
afwezigheid het bekken van de ijsbeer, dat hij eerder aan Awongaitsiark gegeven had, terug, een handelswijze die duidelijk indruiste tegen de gebruiken van de Arviligdjuarmiut. Op deze wijze liet Pangninnuark Awongaitsiark op indirecte wijze weten dat
hij het niet eens was met de gang van zaken rond de
kop van de ijsbeer.
7. Najaga: mijn zuster
(8 maart)
Rasmussen (1931:191-192) wijst erop dat man en
vrouw elkaar nooit met de eigennaam aanspreken
maar in plaats daarvan vaak troetelnamen gebruiken.
Deze namen zijn vaak ontleend aan de verwantschapsterminologie. In dit geval spreekt Awongaitsiark
zijn vrouw aan met de term Najaga = mijn zuster.
Bij de Arviligdjuarmiut wordt deze term niet alleen
gebezigd voor zusters van een mannelijk ego, maar
ook voor nichten en achternichten (zie bijlageblad
1). Arnaroserk is Awongaitsiark's achternicht (zie
bijlageblad 4) en behoort dus tot die categorie van
personen die door een mannelijk ego worden aangeduid met de term najaga. n.b. Ter voorkoming van
onduidelijkheden in de vertaling (op sommige plaatsen vindt men in de Inuktitut-tekst de formulering:
"najaga nuliara" = "mijn zuster, mijn vrouw") is
de term najaga onvertaald gelaten en met een hoofdletter geschreven als gold het een eigennaam.
8. nikpartok: geweerval (lett.: "die de wacht houdt").
(12 maart)
Van een geweer vervaardigde val die 's winters gebruikt wordt voor het vangen van zeehonden aan de
ademgaten. Zie figuur 1.
Vervaardiging:
Van een oud geweer wordt een gedeelte van de loop
en van de kolf afgezaagd. Ter hoogte van de handgreep wordt een buigzaam stukje metaal (A) aangebracht dat dienst doet als veer. Deze veer loopt
op een dusdanige wijze langs do trekker dat hij,
wanneer de val ontspannen wordt, zich in achterwaartse richting verplaatst en de trekker over
haalt. Aan het uiteinde van veer (A) wordt een
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Fig 1 Nikpartolí.

lijn (В) bevestigd. Deze lijn is vastgemaakt aan
een hefboompje (1) dat is aangebracht op een me
talen plaatje (C), dat op korte afstand van het
uiteinde van de afgezaagde loop is aangebracht.
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Op dit metalen plaatje bevindt zich nog een tweede hefboopmje (2) dat, wanneer de val op scherp
staat, op een zodanige wijze in hefboompje (1)
haakt dat het dit volledig blokkeert. Aan hefboompje (2) is een metalen staafje (D) bevestigd
dat dienst doet als peilstok en dat tot beneden
de waterlijn van het ademgat van de zeehond reikt.
Een ronde metalen staaf, die precies in de loop
van het geweer past, wordt aan het uiteinde platgeslagen en omgevormd tot harpoen (E). Deze harpoen wordt door middel van een lijn (F) verbonden
met een stok (G) die, wanneer de geweerval geplaatst wordt, in de sneeuw die op het zeeijs ligt
wordt ingegraven. Die stok moet voorkomen dat de
zeehond, wanneer die eenmaal geraakt is, kan ontkomen (ankerfunctie). De geweerval zelf wordt door
twee of drie aan het geweer bevestigde stokken (H)
in verticale positie gehouden. Voor het opwekken
van de luchtdruk, benodigd voor het wegschieten
van de harpoen, wordt gebruik gemaakt van een patroon waaruit de kogel verwijderd is en vervangen
door een stukje textiel, papier of dierehuid.
Werking:
Indien een zeehond in een ademgat, waarboven een
geweerval opgesteld is, naar boven komt om adem
te halen, stoot hij tegen peilstok (D) die in opwaartse richting gedrukt wordt. Hefboompje (2)
wordt daardoor naar boven gedrukt en deblokkeert
hefboompje (1). Lijn (B) wordt daardoor ontspannen
waardoor veer (A) zich in achterwaartse richting
verplaatst, de trekker meenemend zodat het schot
afgaat. Harpoen (E) wordt dan met grote kracht het
ademgat ingeschoten. De geraakte zeehond zal proberen zich uit de voeten te maken, maar is daartoe
niet in staat omdat stok (G), die als anker dienst
doet, hem dat belet. N.b. De geweerval is geen
Inuit uitvinding. Ze zou uitgevonden zijn door een
lid van de R.C.M.P., die in het begin van deze
eeuw dienst deed op de politiepost te Cape Fullerton (Van de Velde, persoonlijke mededeling (1976).
9. nunarzakmitomik: een die in een hol onder de sneeuw
bovenop het zeeijs lag.
(12 maart 1958)
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In het onderhavige geval betrof het de vangst van
een drachtig baardrobbenvrouwtjei Tijdens de dracht
maakt zij een z.g. nunarzak (zie fig. 2 ) , een hol
in de sneeuw die bovenop het zeeljs ligt. Eerst
maakt zij met de scherpe nagels van haar voorste
zwempoten de opening van een ademgat wijder en
schraapt vervolgens een hol uit in de op het zeeijs liggende sneeuw. In dit hol worden Jonge baardrobben (en ook zeehonden) geboren. Tegen de tijd
dat het Jong moet gaan leren zwemmen (circa zes
weken na de geboorte) maakt het vrouwtje nog verschillende ademgaten in het ijs die allen uitkomen in de nunarzak, zodat de weg die het Jong onder water moet afleggen maar zeer kort is. De nunarzak wordt door de Arviligdjuarmiut ook wel
"ilisaarvik" = de plaats waar (het zwemmen) geleerd wordt, genoemd. De Arviligdjuarmiut kennen
ook andere termen voor de nunarzak. Zo hierin
baardrobben geboren worden spreekt men van 'ugdjuksitark" (van ugdjuk = baardrob); in het geval
van zeehonden, die evenals baardrobben in een nunarzak geboren worden, spreekt men van "netjarsitark" (van netjar = jonge zeehond).
10. tiguangojomagnittuksaugamigor: naar men zegt omdat het heel waarschijnlijk niet geadopteerd wil-
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de worden.
(14 maart 1958)
Tislumaluk was ongeveer acht maanden zwanger toen
haar dochtertje geboren werd. Bij de geboorte was
het dood. De foetus was helemaal leeggebloed. Was
het meisje levend ter wereld gekomen dan zou het
geadopteerd zijn door Utjunajuk, Tislumaluk's moe
der. Dat het kind dood ter wereld kwam werd gewe
ten aan een wilsakt van het ongeboren kind. Dat
schijnt erop te wijzen dat ook een ongeboren kind
geacht werd te beschikken over een persoonlijk
heid die zijn/haar wil tot uitdrukking kon brengen.
Een en ander houdt verband met de betekenis die de
Arviligdjuarmiut aan de naam hecht(t)en (voor wat
dat betreft zie o.a. Rasmussen 1931:219-222; Dalikci 1970:199-200:, de Coccola Ь King 1973:50-51
en Oosten 1976:34-35). Naamgeving vóór de geboorte
was gebruikelijk bij de Arviligdjuarmiut (cf. Balikci 1970:200). In hoeverre er ten aanzien van de
overeengekomen adoptie sprake was van mogelijke
problemen kon, 16 jaar na het gebeuren, niet meer
achterhaald worden.
11. onangminaksaslukrarsluni: zij was vroeger een gemakkelijk voorwerp ter bevrediging van de vleselijke lusten.
(14 maart 1958)
Tuituark maakt hier een toespeling op de z.g.
aipariik-relatie (onderlinge vrouwenruil tussen
vrienden), die, ware de r.k. missie er niet geweest,
er zeker bestaan zou hebben tussen Pangninnuark en
haar man Inunajuk, die op zeer goede voet met elkaar stonden. Het is daarom dat Tuituark met lede
ogen het spelletje moet aanzien dat Angutingoark
met haar man speelt: het zal immers niet tot partnerruil leiden. Tuituark zou dit echter best graag
willen, want als vrouw van een gehandicapte man is
haar leven zwaar en moeilijk; zij zou maar wat graag
voor hoe korte tijd danook, de sponde delen met Pangninnuark: dit zou haar tijdelijk deelachtig maken
aan Pangninnuark's betrekkelijke welvarendheid en
aldus haar trieste lot verlichten. Zij doorziet
echter dat Angutingoark alleen maar een spelletje
speelt en ziet in dat haar hoop tevergeefs is.
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tukserkojaugama kablunaarmit: omdat een blanke er
op aandrong dat ik zou vragen . . . .
(19 maart 1958)
Voor achtergronden van deze noot zie noot 6. Hoewel
het Awongaitslark duidelijk moet zijn geweest dat
Pangninnuark het niet eens was met de gang van zaken
rond de ijsberekop trok Awongaitslark zich daar niets
van aan en ging die kop toch zelf afleveren op de
DEW-Line. Terug in Kugaardjuk vernam hij van zijn
vrouw dat Pangninnuark's vrouw bezwaar aangetekend
had en erop had aangedrongen dat Awongaitslark de
ijberekop aan Pangninnuark zou teruggeven. Hoewel
Awongaitslark in de tekst doet voorkomen als ware
er geen vuiltje aan de lucht en het recht geheel aan
zijn kant ware, voelde hij zich kennelijk door Angutingoark's opmerkingen dusdanig aangesproken dat
hij het nodig vond om nog eens uitdrukkelijk te verwijzen naar de aandrang die de betreffende blanke
op hem uitgeoefend had (dat wordt uitgedrukt door
de infix -ko- in de woordzin tukserkojaugama). Daarmee schuift hij de verantwoording voor zijn daad in
feite in de schoenen van de blanke.
kramotikka ibjoarpuk: mijn slee heeft ibjo verloren.
(25 maart 1958)
Tegen de tijd dat de winter invalt maken de Arviligdjuarmiut hun sleden gereed voor het reizen in de
winter. Eerst wordt ibjo (turf) verzameld. Deze turf
wordt vervolgens nat gemaakt en dan in een 4 Ò 6 cm
dikke laag op de onderkant en de zijkanten van de
glijbalken van de slee aangebracht (zie flg. 3, pag.
47). Wanneer de turflaag voldoende hard bevroren is
wordt ze glad geschaafd en gepolijst. Tot slot wordt
op de gepolijste turflaag nog een laagje ijs aangebracht teneinde de wrijvingsweerstand tot een minimum te beperken. De Inuit nemen daartoe een mondvol
water en spuwen dit uit op een stuk ijsberehuid (de
piaksaut). Vervolgens wrijven zij deze natte piaksaut
snel heen en weer over de gepolijste turflaag om het
water zo gelijkmatig mogelijk daarover te verdelen.
Bij aanraking met de ibjo bevriest het water onmiddellijk. Die handeling wordt verschillende keren herhaald totdat zich een laagje ijs van de gewenste
dikte gevormd heeft. Na slijtage wordt een nieuw

laagje ijs aangebracht.
N.b. Indien geen water
voorhanden is urineren
de Inuit op de ibjo en
strijken de urine (die
vanwege temperatuur en
zoutgehalte langzamer
bevriest dan gewoon water) met de piaksaut gelijkmatig uit over het
ibjo-oppervlak.
Fig 3 lb|o
( lurfbeHedmg van de gli|balk van
de slee dwarsdoorsnede)

niovereartokgor: men zegt dat hij .... is gaan verhandelen.
(27 maart 1958)
De komst van de DEW-Line in 1955 bracht de afzetmarkt voor ivoren snijwerken tot op een steenworp
afstand van Kugaardjuk. Vele blanken die daar tijdelijk verbleven kochten dergelijke snijwerken om
ze te verzamelen of om ze aan in Zuid Canada wonende familieleden en vrienden ten geschenke te geven.
Naast snijwerken kochten zij ook andere inheemse
Produkten als pelzen en van pelzen vervaardigde kledingstukken. Deze laatste waren doorgaans van veel
beter kwaliteit om de mens te beschermen tegen het
arctische klimaat dan de blanke uitrustingsstukken
die hen werden verstrekt. In ruil voor genoemde Produkten gaven de blanken de Inuit doorgaans thee en
tabak.
arjaksanik aikslertok: hij is steenkolen gaan halen.
(31 maart 1958)
Het betrof hier een lading steenkolen die per vliegtuig naar de radarpost van do DEW-Line overgevlogen
waren en die bestemd waren voor de missiepost in
Kugaardjuk. Een deel van die lading was van het vliegveld van de DEW-Line (op de oever van Tasserdjuark)
vooruitgebracht naar Adliaroserk en aldaar achtergelaten voor verder vervoer naar Kugaardjuk. Tullorealik ging die vooruitgebrachte kolen ophalen.
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siniktarviub iluagut irkalukponga tadlimanik: binnen
in onze slaapplaats (sneeuwhut) heb ik vijf vissen
gevangen.
(1 april 1958)
Awongaitsiark had een sneeuwhut gebouwd op het ijs
van een meer (dat is warmer dan op land omdat daar
tengevolge van de permafrost altijd sprake is van
een flinke koude-uitstraling van de aardbodem). Binnen in die sneeuwhut had hij een gat in het ijs gemaakt om erdoor te vissen.
okrarpokgor passagusukkami: zij zegt, zegt men, dat
zij verdachtmakingen geuit heeft.
(3 april 1958)
Kimalerk, Pangninnuark's moeder, had ten overstaan
Ikualaark, Awongaitsiark's dochter, erop gezinspeeld
dat Awongaitsiark voor het afleveren van de kop van
de ijsbeer die hij van Pangninnuark gekregen had,
een beloning zou hebben ontvangen. Zij was van mening
dat Awongaitsiark daar geen recht op had. Zie ook
de noten 6 en 12.
kadgeliorpogut; we hebben de kadgek gebouwd.
(5 april 1958)
De kadgek, een gemeenschapsruimte, werd gewoonlijk
twee maal per Jaar gebouwd, met Pasen en met Kerstmis. In de kadgek werd dan de H. Mis opgedragen en
in aansluiting daaraan werden er dan festiviteiten
gehouden. De kadgek was een grote sneeuwhut waaraan
vier of meer normale sneeuwhutten ten grondslag lagen. Bij het bouwen van de kadgek begon men met het
bouwen van vier of meer gewone sneeuwhutten. Waren
die gereed dan werden in de ruimten tussen die sneeuwhutten wanden van sneeuwblokken aangebracht. Vervolgens werd het geheel afgebouwd en van een koepeldak
voorzien. De binnenin de kadgek gelegen gedeelten
van de eerstgebouwde sneeuwhutten werden vervolgens
afgebroken waardoor er een grote open ruimte ontstond
met langs de wanden een aantal nissen. Die niesen
werden betrokken door gezinnen en hun traanlampen
droegen zorg voor de verwarming van de kadgek. Na de
feestelijkheden, die doorgaans enkele dagen tot een
week duurden, werden de aanvankelijk verwijderde

wanden van de eerstgebouwde sneeuwhutten weer aangebouwd. Figuur 4 geeft een voorbeeld van hoe een
kadgek er uit kon zien.
N.b. Voor wat betreft de functie van de kadgek in
vroeger tijd zie Mauss & Beuchat 1906.
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aiwakasakpogut: we hebben bijna ruzie gekregen.
(5 april 1958)
Het konflikt over de kop van de door Pangninnuark
gedode ijsbeer (zie de noten 6, 12 en 17) had een
klimaat geschapen waarin ook andere ongenoegens
over het gedrag van Awongaltslark naar boven kwamen.
Hier wordt met name de gierigheid van Awongaltslark
op de korrel genomen. Awongaltslark tracht zich te
verdedigen maar zijn argumentatie wordt niet aanvaard: wat hij doet is in regelrechte tegenspraak
met de geldende reciprociteitsgedachte, het fundament van de Arvillgdjuarmiut-samenleving. De verschillen in interpretatie van deze maatschappelijke
grondregel leiden bijna tot een openlijke ruzie.
ilani piwonga: ik heb er een deel van genomen.
(6 april 1958)
Op feestdagen als Pasen en Kerstmis placht pater
Van de Velde thee ter beschikking te stellen van
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de gehele gemeenschap. De theebladeren werden
's morgens of 's middags verdeeld over de gezinnen die de thee dan toebereidden en bij het begin
van de feestelijkheden mee naar de kadgek brachten.
Omdat thee een veel gevraagd, zeer gewaardeerd,
maar soms ook schaars produkt was probeerden sommigen zich een deel van die thee toe te eigenen
door allerlei uitvluchten te verzinnen of door er
zondermeer een deel van achter te houden. Dat
Awongaitslark een deel van de door Nagliksak's
familie gezette thee nam was zijn goed recht omdat die thee voor gemeenschappelijk gebruik bestemd was.
puwalerijit isluarsaijilu: de röntgenparty en de
dokter
(7 april 1958)
Door de bouw van de radarbasis van de DEW-Line op
circa 18 km van Kugaardjuk werd het gebied van de
Arviligdjuarmlut uit zijn betrekkelijke afzondering verlost en werd het gemakkelijker bereikbaar
voor o.a. vertegenwoordigers van het Department of
National Health and Welfare. Hun voornaamste bezigheid tijdens hun bezoeken aan het Noorden gold het
doorlichten van de Inuit bevolking en het inenten
tegen besmettelijke ziekten als polio en tuberculose. In Kugaardjuk vonden die bezoeken doorgaans
plaats rond Pasen en Kerstmis omdat de bevolking
zich dan rond de missiepost verzameld had.
N.b. In de vijftiger jaren was tuberculose endemisch en op sommige plaatsen zelf epidemisch.
Robertson (1961:13) vermeldt dat in 1956 één op
elke zeven Inuit voor verpleging in zuidelijke
sanatoria verbleef. Het gebied van Arviligdjuark
stak wat dit betreft gunstig af bij andere gebieden: tuberculose kwam er betrekkelijk weinig voor.
tingmisukut aijaujut kramotikkut angerdrarput: ze
zijn per vliegtuig opgehaald, ze zijn per slee
naar huis teruggekeerd.
(7 april 1958).
De wijze waarop de medische teams (zie vorige noot)
tewerk gingen was niet altijd even voorkomend, getuige dit geval waarbij een aantal mensen per vlieg-

tuig aan de overzijde van de baai (afstand tot Kugaardjuk ongeveer 35 km) werden opgepikt, naar Kugaardjuk overgevlogen, doorgelicht en ingeënt en
vervolgens aan hun lot werden overgelaten. Men bekonunerde er zich kennelijk niet om hoe de mensen,
die niet gekleed waren voor een sledereis van 35
km, in hun kamp moesten terugkomen. Dit soort praktijken kwam nog al eens voor. Pater Van de Velde
verzette zich daar fel tegen maar op zijn protesten werd, zoals in het onderhavige geval, vaak geen
acht geslagen.
Unalerk nerkraitortok tiimik tukserponga: UnaIerк
is een jachtaandeel komen halen; ik heb er thee
voor gevraagd.
(8 april 1958)
Unalerk was de weduwe van Kukuwak, die tijdens
zijn leven de bil-partner (ukpatiik - zie bijla
geblad 3) van Awongaitsiark was. Aangezien de rech
ten die men aan een nerkraitorvigiik-relatie kan
ontlenen slechts van kracht zijn zolang beide part
ners in leven zijn, kon Unalerk aan die vroegere
relatie tussen haar man en Awongaitsiark geen rech
ten meer ontlenen en was Awongaitsiark ten volle
gerechtigd iets in ruil te vragen voor hetgeen hij
haar gaf.
tiitaarponga atausermik sigalertaarslungalu arvinillnik: ik heb één pakje thee en zes pakjes sigaretten gekregen.
(10 april 1958)
Dit was de prijs die Awongaitsiark op de DEW-Line
kreeg voor een snijwerk (een kajak, zie de tekst
van 9 april) dat hij gemaakt had.
ukioralu uglartautainnarkonga; het was de eerste
keer van de gehele winter dat ik bezoek kreeg.
(11 april)
Awongaitsiark overdrijft hier enigszins. Wel is het
waar dat hij na het geval met die ijsbeerkop (zie
de noten 6 en 12) door veel mensen gemeden werd.
Na de verkoop van zijn snijwerk (zie vorige noot)
was hij echter een "rijk" man omdat hij beschikte
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over gewilde producten die in de missiewinkel niet
meer te krijgen waren (de missiewinkel werd doorgaans in het voorjaar per slee vanuit Arvilik bevoorraad) . Vandaar dat men weer bij hem op bezoek
kwam.
uwamnit tamaogagninama: ik ben hier niet uit eigener beweging gekomen.
(11 april 1958)
Udlaktoor leefde aanvankelijk te Arviligdjuark maar
verhuisde, toen ze nog jong was, naar Aivilik, waar
ze trouwde. Toen Ukuaraardjuk, die te Arviligdjuark
woonde, weduwnaar werd trok hij naar Aivilik met
het voornemen de inmiddels weduwe geworden Udlaktoor te trouwen. Kort na Ukuaraardjuk's aankomst
in Aivilik werd het huwelijk gesloten. Ukuaraardjuk
wilde daarop naar Arviligdjuark terugkeren omdat
hij daar een getrouwde zoon had wonen. Udlaktoor
verzette zich daar tegen. Ukuaraardjuk bleef echter
aandringen op terugkeer naar Arviligdjuark en uiteindelijk gaf Udlaktoor toe en de reis werd aanvaard.
Maar aangekomen te Netjiligaardjuk, een halteplaats
op weg naar Arviligdjuark, kwam zij op haar besluit
terug en weigerde verder te reizen. Ukuaraardjuk
slikte deze grillen van zijn vrouw niet en vertrok
alleen verder naar Arviligdjuark. Daar aangekomen
ging Ukuaraardjuk's zoon terug naar Netjiligaardjuk om Udlaktoor op te halen. Aangezien deze de
huwelijkse staat kennelijk verkoos boven het leven
als gescheiden vrouw in Aivilik, ging zij mee,
maar helemaal van harte ging dat niet. Liever was
ze in Aivilik gebleven waar het merendeel van haar
verwanten en vrienden woonden. Het is hiernaar dat
Udlaktoor verwijst in haar twistgesprek met Ukuaraardjuk.
erenaliorattarpaagor: men zegt dat hij hem verschillende keren magische formules heeft toegezongen.
(15 april 1958)
In vroeger tijd was het aanroepen en bezweren van
de geesten van het soort dier dat men wilde gaan
jagen een van de vaste onderdelen van de jachtvoorbereiding. Het doel ervan was de geesten goedgunstig te stemmen ten opzichte van de jager. De r.k.

missie trachtte dit gebruik uit te bannen, maar
zoals de tekst laat zien was het anno 1958 nog
niet geheel verdwenen.
angijomik niovingnitut: zij hebben niet veel gekregen in ruil voor hun waren.
(16 april 1958)
Het voorjaar was, wat handelsprodukten betreft,
een periode van schaarste omdat de voorraden in
de missiewinkel dan nagenoeg uitgeput waren (zie
ook noot 25). De ruilwaarde van producten als thee
en tabak steeg danook aanzienlijk in die periode.
Awongaitsiark's opmerking heeft daarop betrekking.
kukusikmiklu nerkreniklu krimmeriwonga: ik heb mijn
honden spek en rundvlees gevoerd.
(17 april 1958)
Awongaitsiark werd voor zijn werk met spek en rundvlees beloond. Dergelijke beloningen werden vaker
gegeven, maar niet zelden op voorwaarde dat het
vlees meteen ter plaatse aan de honden gevoerd zou
worden omdat de gulle gevers dan foto's zouden kunnen nemen. De Inuit gaven hieraan vrijwel steeds
gevolg - de wil van de blanke was nu eenmaal wet maar vaak gebeurde dat met tegenzin, niet alleen
omdat de Inuit dat vlees graag voor eigen gebruik
wilden behouden maar ook omdat het onverstandig
was om tijdens de reis de honden te voeden: een
hond die zijn buik rond gegeten heeft trekt namelijk niet goed meer. Voor deze kant van de zaak
hadden de fotograferende blanken echter geen belangstelling.
takranartok kablunani: het was vermoeiend bij de
blanken.
(18 april 1958)
Het verblijf bij de blanken was om verschillende
redenen vermoeiend voor Awongaitsiark. In de barakken van de DEW-Line heerste namelijk een micro-klimaat waaraan de in sneeuwhutten levende
Arviligdjuarmlut in het geheel niet gewend waren:
hoge temperaturen en een zeer lage luchtvochtigheidsgraad. En in geval van storm was er sprake
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van
п aanzienlijke geluidsoverlast: de vierkante
en rechthoekige barakken hadden namelijk een slecht
windgeleidingsvermogen waardoor het peil van daar
door veroorzaakte geluid binnen de barakken veel
hoger lag dan waaraan de Arvlligdjuarmiut gewend
waren (de sneeuwhut heeft dankzij de koepelvorm
een maximaal windgeleidingsvermogen waardoor ge
luidsoverlast bij stormen tot een minimum beperkt
blijft).
iglurdjuara: mijn houten huisje
(21 april 1958)
Tijdens de bouw van de radarbasis van de DEW-Line
kwamen er grote hoeveelheden hout (verpakkingsma
terialen) beschikbaar. Sommige Arviligdjuarmiut,
waaronder Awongaitsla rk, wendden dit materiaal
o.a. aan om er een houten optrekje van te bouwen.
Hoewel in vorm van de sneeuwhut verschillend
(rechthoekig i.p.v. rond) hadden die houten huis
jes hetzelfde grondplan als een sneeuwhut (zie fig.
5).
ungarminiklu inldlaomawaktokgor: men zegt dat zij
steeds op de plaats van de vrouw des huizes wilde
gaan zitten.
(21 april 1958)
De vrouw des huizes heeft een vaste plaats in de
sneeuwhut of in het houten huisje, dat is de
"arnaub ungataa". Volgens de gebruiken van de
Arviligdjuarmiut is het hoogst onwelvoegelijk om
ongevraagd op die plaats te gaan zitten. Voor
"arnaub ungataa" zie fig. 5.
iglarkogut tipsinarmat: we hebben gelachen want
het was zo grappig
(22 april)
Teneinde het Canadese staatsburgerschap te ver
krijgen moest men zich destijds als buitenlander
binnen twee jaar na een verzoek daartoe melden bin
nen twee jaar melden bij een gerechtshof voor hot
afleggen van de eed op de grondwet. Op veraf gele
gen plaatsen wonende personen die een dergelijk
verzoek hadden ingediend waren vaak niet in staat

Fig. 5.

1.

poo - windscherm

2.

lïattogiork - buitofiopening

3.

íorsu - portoci

4.
5.

kottark - binnenopening
naterk - de vloer
iglerlc - verhoogd bedpíotform
ak¡ - verhoogd keukenplatform
kodierlt - íroaniamp
¡kpal - plaats woar het
toe te bereiden voedsel
ligt opgeslagen
arnaub ungataa - plaats
van de vrouw dei huizes

Plattegrond sneeuwhut

zich bij een dergelijk hof te vervoegen. Teneinde
dit probleem op te lossen stelde de Canadese regering een reizend hof in. In het onderhavige geval
bezocht dit hof Kugaardjuk om pater Van de Velde
het staatsburgerschap te verlenen. Wat voor de
Arviligdjuarmlut zo lachwekkend was bij deze gebeurtenis was het feit dat rechter Sissons en zijn
begeleiders bij het afnemen van de eed op de grondwet in een toog gekleed waren.
agjartaumatta Tasserdjuarmut kablunanut: zo zijn
meegenomen naar Tasserdjuark, naar de blanken.
(23 april 1958)
Genoemde personen werden naar het vliegveld van de
DEW-Line gebracht om vandaar naar een ziekenhuis
in het zuiden van Canada te worden gebracht.
taimanaksaojokgor aanniartotokraowok nuliara: men
zegt dat dit waarschijnlijk de reden is waarom mijn
vrouw zolang ziek geweest is.
(24 april 1958)
Het door Awongaitsiark vermelde voorval speelde zich
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af eind 1957. De toedracht was als volgt: Awongaitsiark was op reis toen Ukuaraardjuk na een lange
sledereis te Kugaardjuk aankwam. Ikualaark, Awongaitsiark's zesjarige dochtertje, was bij het horen
van het geluid van sledehonden naar buiten gelopen
om te gaan kijken wie er aankwam. Het was Ukuaraardjuk. Deze zei tegen Ikualaark dat hij bij hen wilde overnachten en hij voegde er gekscherend aan toe:
"krepikattigijomawara", "ik wil haar (Ikualaark's
moeder, Arnaroserk) als bedgenoot hebben". De kleine
Ikualaark was dit geheel ontdaan aan haar moeder
gaan vertellen. Toen Ukuaraardjuk inderdaad bij
Arnaroserk om onderdak kwam vragen weigerde deze
om haar dochtertje gerust te stellen. Ukuaraardjuk
was daarop naar Tartotortok gegaan, had bij hem
onderdak gekregen en tijdens zijn verblijf daar
verteld wat er gebeurd was. Toen Arnaroserk korte
tijd later ziek werd was voor Tartotortok de oorzaak daarvan duidelijk: Ukuaraardjuk had zich op
Arnaroserk gewroken voor haar weigering (hij had
een lot geworpen, ilisinerk gepleegd).
panikka koininersaomatta: mijn dochters zijn vetter
(zien er beter uit) dan afgelopen winter.
(24 april 1958)
Vet zijn wil voor de Arviligdjuarmiut zeggen dat
men goed doorvoed is. Vet is een symbool van welvarendheid (cf. Van de Velde 1958:16-17).
Kugaardjuk inuviniinaolermat: omdat er te Kugaardjuk niets dan geesten van overleden mensen beginnen te zijn.
(25 april 1958)
Met de komst van de r.k. missie in 1935 en de daarop volgende kerstening van de Arviligdjuarmiut deden
ook andere begrafenisgebruiken hun intrede. Zo werden overledenen op een steenworp afstand van de missiepost op een speciaal daartoe ingericht kerkhof
begraven. Dit betekende een doorbreking van het traditionele patroon van begraven waarbij er een duidelijke afstand diende te bestaan tussen begraafplaats en woonplaats: "immedialtely after the funeral camp was removed to a new hunting place" (Balikci
1970:222). Hoewel in naam tot het Christendom bekeerd

konden mensen als Nanuark, Kakortangoark en anderen
he,t niet over hun hart verkrijgen om zich in de onmiddelijke omgeving van de missiepost van Kugaardjuk
te vestigen: daar huisden de geesten van de overledenen en het kontakt daarmee diende men zoveel mogelijk te mijden. Zie ook hfdst. II, pag. 36-37 (opvattingen over het leven na de dood).
igluvikkani umiangakrartok tadlimanik: bij de oude
sneeuwhutten lagen vijf bootjes.
(28 april 1958)
Deze bootjes werden gebruikt bij de jacht op zeehonden in open water vanaf de ijsrand. De met geweer geschoten zeehonden werden ermee op het droge
gebracht.
tingutorpoguk: wij (tweeën) hebben lever gegeten.
(29 april 1958)
De Arviligdjuarmiut beschouwen verse zeehondelever
als een grote lekkernij. Onmiddelijk of kort na
de vangst wordt de lever uit de zeehond gesneden
en in rauwe vorm samen met kleine stukjes zeehondevet genuttigd. In vroeger tijd vond dit nuttigen
van de zeehondelever op een enigszins ceremoniële
wijze plaats. Voor een beschrijving daarvan zie
Rasmussen 1931:159.
ataatait apkomi tokongalertuksaojok: jouw vader
is onderweg waarschijnlijk reeds omgekomen.
(15 mei 1958)
Dit was een van de vele plagerijtjes van Pangninnuark die op die wijze zijn ongenoegen ten aanzien
van de gang van zaken rond de ijsberekop (zie de
noten 6, 12 en 17) tot uitdrukking)wildo brengen.
niovertinut tikignitonga: ik ben niet bij de handelaren aangekomen.
(16 mei 1958)
Awongaitsiark had in de missiewinkel nog enkele
pelzen van poolvossen, die hij langs de ijsrand
gevangen had, kunnen verhandelen hoewel het seizoen voor pelzen al voorbij was. Zijn opmerking
is een uiting van voldoening dat hij de pelzen ter
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plaatse nog heeft kunnen verkopen en dat hij niet
naar een van de handelsposten heeft hoeven reizen.
Angutitark ajorsartimmagogor: hij zei dat Angutitark
hem een beletsel had toegewenst.
(20 mei 1958)
Nilaulark beschuldigde Angutitark ervan ilisinork
te hebben bedreven (een lot te hebben geworpen) tengevolge waarvan hij geen zeehonden meer kon raakschieten.
Krakongoark
(26 mei 1958)
Naam van één van de sledehonden van Awongaitsiark.
tiriganniardjuark: een grote gekleurde vos.
(28 mei 1958)
Naam die de Arviligdjuarmiut geven aan vossen die
behoren tot de soort Vulpes fulva. Binnen deze soort
bestaan er een viertal ondersoorten waarvoor de
Arviligdjuarmiut de volgende namen hebben:
- tiriganniardjuark kajortok
: roodbruine vos
- tiriganniardjuark krernertak
: zwarte vos
- tiriganniardjuark kreangartok : zilvervos
- tiriganniardjuark akunnartok
: gekruiste vos
(een kruising tussen de zwarte vos en de zilvervos: is beige van kleur en heeft een donkerkleurig kruis tussen de schouders).
cf. Schneider 1970:12,111,277,279
De tekst geeft niet aan om wat voor ondersoort het
gaat.
akredlorka:
(30 mei 1958)
akredlorka wordt gevormd tijdens sneeuwstormen.
Losse sneeuwkristallen worden door de stormwind
over de toendra voortgeblazen en hopen zich opeen tot een laag, soms tot hele sneeuwbanken.
Kenmerkend voor akredlorka is dat het oppervlak
(de manerak) ruw is. Het reizen over akredlorka
is dientengevolge een vermoeiende aangelegenheid·
omdat het oppervlak een vrij grote wrijvingeweerstand heeft. De sledehonden raken daardoor snel

vermoeid zodat men maar langzaam vooruit kan komen.
N.b. akredlorka is een kortstondig verschijnsel.
Daarvoor draagt de nagenoeg altijd waaiende wind
zorg (windstille dagen zijn een zeldzaamheid in de
arktis). Die wind breekt sneeuwkristallen los van
het sneeuwoppervlak en voert die met zich mee. Die
losse sneeuwkristallen schuren over het sneeuwoppervlak en polijsten dit waardoor het weer glad
wordt.
satornartoralu kealasikinama: wat een geluk, want
ik had nog maar heel weinig petroleum meer.
(1 juni 1958)
Awongaitsiark's blijdschap wordt
het feit dat hij zijn drinkwater
vanuit het meer kan betrekken en
of zoetwaterijs hoeft te smelten
brandstof uitsparen.

veroorzaakt door
nu rechtstreeks
niet langer sneeuw
Zodoende kan hij

panikka krisiktortut: mijn dochters hebben zeehondehuid gegeten.
(7 juni 1958)
Hoewel Awongaitsiark vermeldt dat zijn voedselvoorraad niet al te groot meer is moet de opmerking dat
zijn dochters zeehondehuid hebben gegeten niet opgevat worden als een teken van voedselgebrek. Zowel
het eten van vlees als van de huid van een zeehond
van het vorig seizoen is in het geheel niet vreemd.
Tijdens de zeehondejacht worden een aantal zeehonden ongevild en geheel intakt opgeborgen in stenen
bergplaatsen. Tijdens de opslag zet zich een gistingsproces in gang dat zich aanvankelijk alleen
tot maag- en darminhoud beperkt, maar zich later
uitbreidt tot de rest van de zeehond, de huid incluis. Aldus ontstaat wat de Arviligdjuarmiut
"igunark" noemen. Deze igunark wordt door hen beschouwd als een lekkernij.
jappakslunga: ik trok mijn jappa aan.
(10 juni 1958)
De Jappa is een van duffel vervaardigd kledingstuk dat gelijkt op een kiel met capuchon. Bij de
vrouwenjappa is in het ruggedeelte van het kledingstuk een grote, zakvormige uitsparing (de amaut)
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opgenomen waarin kleine kinderen gedragen worden.
Die amaut vormt een geheel met het rugpand en de
capuchon van de jappa.
tussartuk unnuatsiaomat: ze hoorden (ons) omdat
het 't begin van de nacht was.
(23 juni 1958)
Het is 23 juni. De sneeuwlaag op het land is al
aanzienlijk geslonken maar nog niet geheel verdwenen. De zon verdwijnt op dit tijdstip van het jaar
weliswaar niet meer achter de horizon, maar de
kracht van de zonnestralen is bij het begin van de
"nacht" zo gering en de uitstraling van de permanent bevroren bodem zo groot dat de temperatuur
toch nog tot beneden het vriespunt daalt en de toplaag van de nog aanwezige sneeuw doet bevriezen.
Bij rustig, windstil weer is dan elk geluid dat
voortgebracht wordt tot op zeer grote afstand te
horen.
twentitomut: met een .22
(25 juni 1958)
De .22 is een geweer van een bepaald, klein kaliber.
krimmikket nalurattartut itijoalukmat: mijn honden
hebben verschillende keren moeten zwemmen omdat
(het water) zo diep was.
(27 juni 1958)
In de lente dooit de sneeuw op het land het eerst.
Aangezien het smeltwater niet in de permanent bevroren bodem kan zakken verzamelt het zich aan de
oppervlakte en zoekt zijn weg naar lager gelegen
gebieden zoals b.v. meren, waar het over het ijs
heenstroomt en hier en daar kleine of grote poelen
vormt. Op de meren dooit het ijs het eerst langs
de donkerkleurige oevers die veel warmte absorberen
en uitstralen. Dat dooiproces verloopt vrij snel.
Op een gegeven ogenblik ligt het ijs op het meer
geheel vrij van de oevers, maar is nog vrij onbeweeglijk omdat het hier en daar nog aan de bodem
vastgevroren ligt. Met het voortschrijden van de
dooi (waarbij het zich langs de oevers bevindende
smeltwater een belangrijke rol speelt) raakt het

ijs op een gegeven ogenblik los van de bodem (de Arviligdjuarmiut spreken dan van "puktalertok" = het
komt boven drijven) en wordt een speelbal van de
wind die de ijsmassa's in beweging brengt en doet
breken. De Arviligdjuarmiut plachten in die breukopeningen te gaan vissen, maar om die visplaatsen
te bereiken moest men eerst de gordel van smeltwater langs de oevers oversteken.
(18 juli 1958)
Aantekeningen betreffende de 17e Juli ontbreken in
het manuscript van Awongaitsiark.
mingunartok: het was erg vermoeiend.
(25 juli 1958)
Dit slaat niet op de aanwezigheid van de muggen,
maar op de terugtocht naar het kamp die tevoet
werd ondernomen. Het betreft hier vermoeidheid in
de voetzool die veroorzaakt wordt door het langdurig lopen over de ongelijkmatige toendrabodem.
nerkreksligapta: omdat we bijna geen voedsel meer
hadden.
(3 augustus 1958)
Awongaitsiark probeerde een goed katholiek te zijn
en zich zo goed mogelijk aan de regels van het geloof te houden. Zo probeerde hij de zondagsrust
steeds in acht te nemen. Zijn opmerking hier heeft
iets weg van een verontschuldiging als wil hij
zich verantwoorden ten opzichte van pater Van de
Velde bij wie hij zijn dagboekaantekeningen inleverde. Een dergelijke verontschuldiging wae overigens geheel overbodig want zowel pater Henry als
pater Van de Velde hadden van begin af aan benadrukt dat de zondagsrust alleen in acht moest worden genomen wanneer de voedselvoorziening daardoor
niet in gevaar kwam.
18 augustus 1958
Awongaitsiark had, toen hij met zijn dagboek begon,
van pater Van de Velde een schoolschrift gekregen
om zijn aantekeningen daarin te maken. Toen dat
schrift vol was maakte Awongaitsiark nog een aan61

tal aantekeningen op losse bladeren. Tijdens het
overschrijven van zijn aantekeningen volgens de
nieuw overeengekomen werkwijze (zie daarvoor
hfdst. I, p.10) zijn die losse bladeren zoekgeraakt, waardoor aantekeningen betreffende de 10e
t/m de 17e augustus 1958 in het manuscript nieuwe
stijl ontbreken.
neregnitonga: ik heb niet gegeten.
(18 augustus 1958)
Hoewel de Inuit bekend staan als eters van rauw
vlees zijn er enkele diersoorten wior vlees zij
slechts in gekookte vorm nuttigen. Een van die
soorten is de poolhaas. In het vlees van de poolhaas zitten bepaalde parasieten die, wanneer men
het vlees rauw eet, ziekte van de spijsverteringsorganen veroorzaken.
atausermik kavisilikput: ze hebben één kavisilik
gevangen.
(1 september 1958)
De kavisilik is een witte, geschubde vissoort. Volgens Schneider (1970:110) is het de Coregonus Cisco, een soort meerharing. Rasmussen (1931:452) omschrijft de kavisilik als een op een haring gelijkende forel die zowel in zoet als in zout water
leeft.
atigikrarsluni: ze had een atigi aan.
(6 september 1958)
De atigi is een van karlboehuid gemaakt kledingstuk dat op een kiel gelijkt en dat met de haren
van de vacht naar binnen toe op het blote lichaam
gedragen wordt.
uniorratartokgor: hij zegt dat hij zijn doel herhaaldelijk mist.
(7 september 1958)
Ermiut, de overleden vader van Nimgajorak, was
tijdens zijn leven een bekend maar ook berucht
shamaan. Volgens vele Arvlligdjuarmiut veranderde
hij na zijn dood in een toongark kigloriktok, een
wraakgeest, die erop uit was vele mensen en voor-

al zijn rechtstreekse verwanten nadeel te berokke
nen. Door op te merken dat Ermiut's pogingen om hem
te schaden hun doel steeds misten wilde Nlmgajorak
duidelijk maken dat hij over een heel machtige beschermgeest beschikte.
ikumalikmut: met de motorboot
(8 september 1958)
Het betreft hier een grote motorsloep die toebe
hoort aan Ussukdjuanajuk, die haar in Tallordjuark gekocht had.
kolliktark;
(11 september 1958)
Een van kariboehuid vervaardigd kledingstuk dat
met de haren van de vacht naar buiten toe over de
atigi (zie noot 58) heen gedragen wordt. De snit
van de kolliktark is voor mannen en vrouwen ver
schillend (zie fig. 6 ) .

/

ь
Fig.6. Kolliktark

a. van een man

b

van een vrouw

anaanawitlu kolliktaa kinersiutiksat pilugo: п pak
ook de pisdoekjes van de kolliktark van jouw moeder.
(11 september 1958)
De vermelding van de kinersiutiksat (pisdoekjes,
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luiers) wijst erop dat Kakiojark zwanger was toen
zij door haar schoonvader weggestuurd werd. In die
tijd (de gebeurtenissen die Kakiojark verhaalt moeten omstreeks 1910 hebben plaatsgevonden) was het
gebruikelijk dat een jonge vrouw tijdens haar eerste zwangerschap niet haar eigen kleren droeg maar
die van haar moeder. Van de kleren werd verondersteld dat ze geen nadelige invloed uitoefenden op
de zwangerschap en de geboorte. Bij die kleren behoorden de kinersiutiksat die gebruikt werden wanneer men een kind in de amaut droeg. Voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillende
voorschriften die tijdens de zwangerschap en de
geboorte daarna in acht dienden te worden genomen
zie Rasmussen 1931:258-262.
tokosukgarsinnarkokgor: ze zei dat het niet lang
geduurd had eer zij gestorven was.
(11 september 1958)
Met deze opmerking wilde Kakiojark duidelijk maken
dat haar moeder zich op Ussuknark gewroken had door
diens nieuwe schoondochter op magische wijze (door
ilisinerk) te doden.
Tullugarnerk
(11 september 1958)
Deze persoon dient niet verward te worden met de
broer van Kakiojark's man die veelvuldig in het
dagboek vermeld wordt. De Tullugarnerk waarvan hier
sprake is, was een Aivilingmio.
Ermiut.
(12 september 1958)
De vader van Nimgajorak. Zie ook noot 59.
anernaruerpok: hij had geen pijn meer.
(12 september 1958)
Ikotisluk, Ussukdjuanajuk en Kablalik waren ziek
geworden te Kekertanajuk, de plaats waar Ermiut
(de grootvader van Ikotisluk en Ussukdjuanajuk) in
1944 begraven was nadat hij, geholpen door verschillende van zijn zonen, zelfmoord gepleegd had. De
pijn verdween nadat Ussukdjuanajuk een oude man die

op е п stok leunde gezien had. Daarmee had hij de
oorzaak van het lichamelijk ongemak onderkend. Dit
"herkennen", dat vroeger een van de belangrijkste
taken van de shamaan was, was doorgaans voldoende
om de ziekte, tegenspoed etc. te verhelpen (cf.
Rasmussen 1931:239,299).
N.b. Mogelijk wilde Nimgajorak met zijn verhaal
duidelijk maken dat hij van mening was dat zijn
zoon Ussukdjuanajuk over shamanistische eigenschap
pen beschikte.
kiakokkia .... kiakokkia:
(17 september 1958)
Arviligdjuarmiut onomatopae: klanknabootsing van
een op en neer gaande vijl.
palarsilerslunigor: hij zei dat hij zich daarna
beter was gaan voelen.
(19 september 1958)
Cf. noot 66: herkenning van de oorzaak van de ziek
te leidt tot genezing. Nannuark schreef zijn ziekte
toe aan door Udlaktoor bedreven ilisinerk: zij zou
haar beschermgeest (een hond) hebben uitgezonden
om hem nadeel te berokkenen.
ilai anaratangnittut: enkelen hebben nog geen diar
rhée.
(24 september 1958)
Diarrhée en andere soorten darmstoornissen traden
bij de Arviligdjuarmiut vaak op in de lente en de
herfst, perioden waarin van voedselregime word veranderd.
akslunaaksaksiwonga: ik heb (twee) ringen van de
huid van een baardrob gekregen.
(28 september 1958)
Een akslunaaksak is een ring van de huid van een
baardrob die gebruikt wordt om er allerlei soorten
lijnen van te vervaardigen. De lijn ontstaat door
de huidring spiraalsgewljs op te snijden. Fig. 7
laat zien hoe akslunaaksait (mv) verkregen worden.
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Fig 7

Een van de wijzen van versnijden van de buid van een baardrob bi| het villen van
het dier.
1. atugalualt
- materiaal voor algemeen gebruik ( zolen van laarzen, hondentuígen^ enz J
2 akslunaaltsak - materiaal voor lijnen

ulijaugamigor: hij zei dat hij door de vloed bereikt was geworden.
(29 september 1958)
Komalik had de vergissing begaan zijn tent te dicht
bij de vloedlijn op te slaan. Het tij was hoger opgekomen dan normaal het geval was en was zijn tent
binnengedrongen.
karmakrarsluta: we hebben een karmak (gemaakt).
(7 oktober 1958)
Een karmak is een rechthoekige of ronde behuizing
met rechtop staande wanden van sneeuwblokken, ijsblokken of ander materiaal (zie b.v. de tekst: op
hun kant geplaatste sleden), en met een dakbedekking van zeildoek of dierenhuiden.
ilakrarnersauslungalu: .... dat ik meer verwanten
heb.
(8 oktober 1958)
Awongaitsiark's vangst was goed geweest; hij had
een overvloed aan vis en zijn visbergplaats was
helemaal vol. Hij was dus een "rijk" man en kreeg
daarom veel bezoek van mensen die verwachtten dat
hij hen in die rijkdom zou laten delen door hen
tijdens hun bezoek vis aan te bieden. De Arviligdjuarmiut etiquette schrijft dit aanbieden van voedsel aan bezoekers voor (geven is een normale verplichting). Awongaitsiark gaf zijn bezoekers te
eten en had dus heel wat meer monden te voeden dan
normaal het geval was, hetgeen bovenstaande reaktie
aan hem ontlokte.

aiwakasakputgor: het schijnt dat zij bijna ruzie
gekregen hadden.
(12 oktober 1958)
Kajordjuk en Tarreorak hadden beide op dezelfde
kariboe geschoten en raakten in een twistgesprek
gewikkeld over de vraag wie nu het eerst raak geschoten had. De buit behoort n.l. toe aan de jager
die het dier het eerst raakt (cf. Van den Steenhoven 1962:50, noot 15). Of de eerste toegebrachte
verwonding meteen dodelijk is doet niet ter zake.
Een ander voorbeeld van een dergelijk geschil beschrijft Awongaitsiark verderop in zijn dagboek:
zie de tekst van 4 oktober 1960 met de daarbij behorende noot.
orsomik piwoguk: wij beiden hebben ons brandstof
verschaft.
(14 oktober 1958)
Voor de Arviligdjuarmlut was een gang naar de vuilnisbelt van de DEW-Line een vast onderdeel van een
bezoek aan de radarbasis, want op die vuilnisbelt
kon men vaak nog bruikbare zaken vinden. In dit geval hadden Kajordjuk en Awongaitsiark restjes olie
of petroleum uit weggeworpen vaten gehaald.
manusijok: .... is ingezakt.
(20 oktober 1958)
In de tweede helft van oktober, het begin van de
arktische winter, is er weliswaar voldoende sneeuw
voorhanden on sneeuwhutten te bouwen, maar de sneeuw
heeft dan nog niet de gewenste hoedanigheid om dat
probleemloos te kunnen doen. Problemen kunnen ontstaan wanneer de sneeuwhut van binnen verwarmd wordt.
De sneeuw gaat zich dan zetten en aan de binnenzijde
vormt zich een dun laagje ijs. Heeft de sneeuw nog
niet de Juiste hoedanigheid dan kunnen met name de
sneeuwblokken die de koepel van de sneeuwhut vormen
zacht worden waardoor de koepel inzakt.
aanniarlerslunilugor: en men zegt dat zij daarop
ziek geworden is.
(21 oktober 1958)
Udlaktoor wordt hier beschuldigd van het bedrijven
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van illsinerk. Voor een beschrijving van ilisinerk
zie o.a. Balicki 1970:228 e.ν.
nerkraitorponga: ik heb een jachtaandeel gekregen.
(23 oktober 1958)
Hoewel de institutie van de nerkraitorvigiit alleen
geldt met betrekking tot de vangst van zeehonden
aan de ademgaten tijdens de winterperiode, is de
aard van de relatie tussen de Jachtpartners vaak
van een zodanige aard dat zij ook bij andere vor
men van jacht, of bij visserij, leidt tot onder
linge verdeling van de jachtbuit. Daarvan is ook
sprake in het onderhavige geval. Awongaitsiark is
namelijk Olrongajok's sanerak (voor terminologie
van de nerkraitorvigiit zie bijlageblad 3 ) .
amarojaarpogut angutainnait: we hebben wolf gespeeld,
maar alleen met mannen onder elkaar.
(26 oktober)
Voor een beschrijving van dit spel zie Rasmussen
1931:356. Het spel werd door de missie verboden om
dat de spelers - doorgaans van beiderlei kunne
zich vaak te buiten gingen aan sexuele vrijpostig
heden, hetgeen indruiste tegen de katholieke mo
raal. Awongaitsiark's opmerking, dat ze het spel
alleen met mannen onder elkaar gespeeld hebben,
dient tegen deze achtergrond bezien te worden (hij
wil zich zo verontschuldigen bij pater Van de Velde
bij wie hij zijn dagboekaantekeningen inleverde).
angatkokut tukikrartok: volgens de gebruiken van
de shamanen heeft dat een bepaalde betekenis.
(30 oktober 1958)
Ussukdjuanajuk verwijst hier naar de z.g. vlucht
van de shamaan (voor een beschrijving daarvan zie
Rasmussen 1931:299) en wil daarmee tot uitdrukking
brengen dat hij over shamanlstlsche eigenschappen
beschikt.
sukaitokuluowoguk pilrakraramnuk: we kwamen maar
heel langzaam vooruit omdat we allebei metalen strips
onder de glijders van onze slee hadden.
(3 november 1958)

In het begin van de winter, wanneer er nog niet voldoende sneeuw ligt om probleemloos te kunnen reizen,
voorzien de Arviligdjuarmiut de glijders van hun
sleden van metalen strips. Zou men op dit tijdstip
van het jaar ibjo op de glijders aanbrengen dan zou
die heel snel afbreken omdat stenen obstakels nog
niet helemaal met sneeuw bedekt zijn. Bij omstandigheden van strenge kou leveren die metalen strips
echter problemen op omdat, naarmate de sneeuw droger wordt en zich meer en meer hecht aan het metaal,
de wrijvingsweerstand toeneemt. De sledehonden raken daardoor sneller vermoeid zodat men maar langzaam vooruit komt.
ibjomik piwonga: ik heb ibjo gekregen.
(7 november 1958)
Voor een beschrijving van ibjo en de funktie daarvan zie noot 13.
ilitkosetokravinermik atortut: zij hebben een oud
gebruik nagevolgd.
(27 november 1958)
Tullugarnerk en zijn gezin verplaatsten hun kamp
van land naar het zeeijs en namen daarbij het door
Awongaitsiark vermelde oude gebruik in acht. De
achtergronden daarvan zijn de volgende: Land en
zee en de daarmee verbonden bezigheden vormden In
vroeger tijd twee levenssferen die streng van elkaar gescheiden dienden te blijven (zie o.a. Oosten
1976:75). Tal van taboe's regelden de scheiding van
die sferen en de overgang van de ene naar de andere. Een van die taboe's hield in dat men zich bij
de verplaatsing van land naar zee diende te ontdoen
van al datgene dat verband hield met het vervaardigen van de winterkleding die uit huiden van kariboes (landdieren) gemaakt werd. De resten karlboehuid werden hier op een afstand van de weg die men
zou gaan weggeworpen opdat de geesten van de gedode kariboes wier huiden men gebruikt had hen niet
zouden kunnen volgen naar het kamp op het zeeijs.
sapusimajekrartuksaogaluartokgor: hij zei dat hij
daarom heel waarschijnlijk de beschikking heeft over
een beschermgeest.
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(27 november 1958)
Kaggotark, de aangenomen kleinzoon van Udlaktoor
(hij was de zoon van de dochter die Udlaktoor tijdens haar eerste huwelijk aangenomen had) was nogal eens ziek. De oorzaak daarvan werd door zowel
Udlaktoor als door Ukuarraardjuk gezocht in door
anderen (of door Udlaktoor zelf - zie de tekst van
25 februari 1961 met bijbehorende noot) bedreven
ilisinerk. Dat Kaggotark desondanks toch bleef leven kon volgens hen maar één ding betekenen: hij
beschikte over een machtige beschermgeest.
krimmertakrareartaksani: .... of er daarbinnen een
hond achtergelaten was.
(27 november 1958)
In vroeger tijd en ook nog anno 1958 was het bij
de Arviligdjuarmiut de gewoonte dat men bij het
verlaten en ontruimen van een sneeuwhut de sledehonden daarin toeliet. Deze deden zich dan tegoed
aan achtergelaten etensresten, stukken huid en menselijke uitwerpselen. Soms werden oude sneeuwhutten ook gebruikt als ligplaats voor honden (vooral
bij bijzonder slecht winterweer). De verlaten sneeuwhut wekt dan toch de indruk bewoond te zijn: allerlei geluiden dringen van binnen naar buiten door.
Voor een ontvankelijk persoon als Udlaktoor, die
zich graag liet voorstaan over shamanistische eigenschappen te beschikken en die geneigd was al
datgene wat niet onmiddelijk met menselijke handelingen in verband gebracht kan worden uit te leggen
als een manifestatie van de bovennatuur, was de
vraag of Awongaitsiark in zijn oude sneeuwhut een
hond had achtergelaten eigenlijk een rethorlsche
vraag: zij wist dat Awongaitsiark daar geen hond
had achtergelaten en hoc feit dat zij toch iets in
die sneeuwhut gehoord had was voor haar het bewijs
dat er zich een toongark (geest) ophield.
sanerara: mijn sanerak
(30 november 1958)
Het betreft hier Olrongajok, die Awongaitsiark's
sanerak was. Voor de terminologie van de nerkraitorvigiit zie bijlageblad 3.

okrainnark: (ze is) een en al tong
(6 december 1958)
Awongaitsiark verwijst hier naar Angutingoark's
voortdurend geroddel over hem en zijn gezin. Achtergrond daarvan is het geschil tussen Pangnlnnuark
(Angutingoark's man) en Awongaitsiark over de ijsberekop (zie de noten 6, 12 en 17).
toongaronasugijaujokgor: naar men zegt had men gedacht dat het een geest was.
(9 december 1958)
Pangnlnnuark's zoontje was ernstig ziek; voor het
leven van het kind werd gevreesd. Tegen ieders verwachting in trad er echter een verbetering in de
toestand van het kind in. Dit feit, waarvoor verklaarbare gronden ontbraken, viel samen met een
andere gebeurtenis waarvoor evenmin een verklaring
gegeven kon worden: in het houten huisje van Awongaitsiark dat gedurende de zomer onbewoond was, word
een geluid gehoord. Of deze waarneming een empirische
basis had is onbelangrijk. Belangrijk is dat door
de betreffende personen een verband werd gelegd tussen twee verschijnselen waarvoor in termen van de
"common sense knowledge" geen verklaringsgronden
bestonden. Het traditionele wereldbeeld leverde
echter wel een verklaringsgrond, die, bij het aannemen van een "religious perspective", het onverklaarbare kon verklaren: de genezing van Pangnlnnuark 's zoontje werd bewerkstelligd door een geest
en die geest had zijn aanwezigheid kenbaar gemaakt
door geluid te maken in Awongaitsiark's huisje.
Voor wat betreft de begrippen "common sense knowledge" en "religious perspective" zie Geertz 1968:
93, 97 en Geertz 1969:26-28.
Angutlngoark sokoorpaagor: men zegt dat Angutingoark
daar opmerkingen over gemaakt had.
(11 december 1958)
Het werkwoord sokoortok heeft een negatieve bijbetekenis. Het brengt een "zich mengen in de aangelegenheden van anderen" tot uitdrukking. Dit wordt
allerminst op prijs gesteld. Als zodanig kan sokoortok gezien worden als een vorm van verbale agressie
die het opleggen van iemands wil aan een ander tot
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doel heeft. De negatieve waardering hiervan houdt
verband met het voor Inuit zo kenmerkende individualisme, dat zich o.a. uit in "a natural disinclination to give or receive orders" (Van den
Steenhoven 1962:18). In het onderhavige geval komt
daar nog bij dat een jongere persoon opmerkingen
maakt over het gedrag van een ouder iemand zodat
er ook inbreuk wordt gedaan op de gebruikelijke
gezagsverhoudingen binnen de familie.
iglurdjuara tajutarpara: ik heb een wand van sneeuwblokken rond mijn houten huisje gebouwd.
(12 december 1958)
Awongaitsiark's houten huisje bestond uit een houten wand die aan de binnenkant bekleed was met
zeildoek dat hij op de vuilnisbelt van de DEW-Line
gevonden had. Deze isolatie was echter onvoldoende
om de strenge winterkou bulten te houden, vandaar
dat hij zijn huisje met een wand van sneeuwblokken
omgaf.
iwalu:
(12 december 1958)
De rugpezen van de kariboe; deze worden van vlees
ontdaan, gedroogd en vervolgens als naaigaren gebruikt.
ikupiaksamut annersarnersaulertut Inuit; de Inuit
beginnen gieriger te worden met betrekking tot het
verdelen van vis.
(18 december 1958)
"ikuplktut" is een oud gebruik dat inhoudt, dat
wanneer iemand een visbergplaats was gaan leeghalen
alle vrouwen en kinderen uit het kamp, die geen
deel uitmaakten van zijn gezin, een vis konden
komen halen wanneer de man in zijn kamp terugkeerde. Zij konden dit doen zolang hij doende was met
het opslaan van de meegebrachte vis in zijn sneeuwhut. Was hij daar eenmaal mee klaar dan konden laatkomers geen aanspraak meer maken op een vis. Evenmin kon men aanspraak maken op een vis wanneer de
man voor een kort oponthoud in een ander kamp halt
hield. Bleef hij echter in dat kamp overnachten dan
konden de vrouwen en kinderen uit dit kamp wel een

vis bij hem komen halen. Awongaitsiark merkt op dat
de Inuit in vergelijking met vroeger minder geneigd
zijn om gevolg te geven aan de uit het ikupiktutgebruik voortvloeiende verplichtingen. Een van de
middelen om zich aan deze verplichtingen te onttrekken bestond uit het op een laat tijdstip aankomen
in het kamp, zo mogelijk op een tijdstip dat iedereen zich al ter ruste begeven had zodat de vis ongeziens kon worden binnengebracht. Savik en Awongaitsiark kwamen weliswaar laat in de avond in hun
kamp aan, maar dat had andere oorzaken. Hij vermeldt in zijn aantekeningen van deze dag dat er
een door de koude gevormde damp hing (pujornartok).
Dit is een weerkundig verschijnsel dat optreedt bij
extreem lage temperaturen; er vormt zich damp die
blijft hangen en niet neerslaat. Wanneer het weer
"pujornartok" is, is het sneeuwoppervlak stroef
waardoor men met een beladen slee maar heel langzaam vooruit kan komen. Dat was de reden van de
late terugkeer.
93.

tiikragnitunik ileranartoralugor; ze zei dat mensen
die geen thee hebben gemakkelijk beschaamdheid veroorzaken.
(19 december 1958)
Geven was in vroeger tijd voor de Arviligdjuarmiut
een morele verplichting waaraan men diende te voldoen zolang men nog iets te geven had. In het onderhavige geval vond Tuituark het moeilijk om aan
deze morele verplichting te voldoen. Wat was het
geval? Inunajuk, Tuituark's gehandicapte man,had
zijn invaliditeitsuitkering (cheques) gekregen en
had met behulp daarvan o.a. thee gekocht. Dit was
een luxe die hij zich eigenlijk niet kon veroorloven omdat hij als gehandicapte maar nauwelijks in
zijn levensonderhoud kon voorzien en het grootste
deel van zijn uitkering nodig had om zich van het
meest noodzakelijke te voorzien. Toch had hij dit
keer wat thee aangeschaft en hij en Tuituark waren
de hemel te rijk nu eens "eigen" thee te kunnen
drinken zonder daarom bij anderen te hoeven gaan
vragen. Toen bekend werd dat Inunajuk thee had
kreeg hij veel bezoek van mensen die geen thee
meer hadden. Hoe moeilijk het Tuituark ook viel,
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ze bood geheel volgens Arvlligdjuarmiut etiquette
thee aan. Ze bediende haar gasten echter maar
mondjesmaat om zoveel mogelijk voor haarzelf en
haar gezin over te houden. Zij voelde zich daarbij
echter beschaamd want de etiquette gebood haar om
haar gasten royaal te bedienen, temeer daar het
mensen betrof die haar en haar man regelmatig lieten delen in hun theevoorraad.
kadgiliwut: zij hebben de kadgek gebouwd.
(24 december 1958)
zie noot 18.
kadrotisimamat: omdat het water over het ijs heongestroomd en weer bevroren was.
(24 december 1958)
De rivier van Adllaroserk wordt gevoed met water
uit het hoger gelegen Tasserdjuark (Barrow Lake),
een meer van aanzienlijke grootte (oppervlakte
meer dan 70 km 2 ) en aanzienlijke diepte dat ook
gedurende de winter nog water ontvangt van hoger
giilegen meren en bronnen, 's Winters is dit meer
bedekt met een, soms meer dan twee meter, dikke
ijslaag. Aangezien Tasserdjuark ook gedurende de
winter met water gevoed wordt en het totale watervolume door bevriezing niet afneemt staat het water onder de dikke ijslaag onder grote druk. Die
druk kan zo groot worden dat het ijs zelfs gaat
bollen. Wordt de druk te hoog dan breekt de ijskorst en stroomt het water over het ijs heen. Een
van de plaatsen waar dit regelmatig gebeurde was
de plaats waar Tasserdjuark overgaat in het meer
van Adllaroserk. Die overgang wordt gevormd door
een aantal stroomversnellingen. Het ijs is daar
minder dik (door de hoge stroomsnelheid bevriest
het water later) en bezwijkt eerder voor de waterdruk waardoor het meer en de rivier van Adllaroserk onder water komen te staan. Hoewel Ussukdjuanajuk en Olrongajok met dit verschijnsel bekend
waren hadden zij dit keer klaarblijkelijk de dikte van de ijslaag die zich na de overstroming gevormd had overschat en waren met hun zwaarbeladen
slee door het ijs gezakt.

Kakortoviniub atermik pisianut ingiortaujok: hij
werd begeleid door het lied van wijlen Kakortok,
wiens naam hij draagt.
(28 december 1958)
Een tromdans ging als volgt in zijn werk. Wanneer
men besloten had een tromdans te houden verzamelde het gehele kamp zich in de kadgek. Alvorens men
met dansen begon stelden de volwassen mannen zich
buiten bij de ingang in twee rijen op. De volwassen vrouwen kwamen daarop achter elkaar naar buiten
en kusten alle mannen, waarna ze weer naar binnen
gingen, ditmaal zonder de mannen te kussen. Daarna
gingen de mannen naar binnen. Iedereen nam zijn
plaats in rond de centrale ruimte van de kadgek
die als dansvloer dienst deed. Daarna begon de eigenlijke dans. Degene die het eerst moest dansen
nam de trom in zijn hand en wachtte todat het koor
van vrouwen het lied waarop hij zou dansen, en dat
zij van tevoren ingestudeerd hadden, Inzetten waarna hij met rythmische slagen op de rand van de trom
inviel en begon te dansen. Was hij klaar met dansen
dan gaf hij, volgens bepaalde regels, de trom aan
de volgende danser waarna dezelfde procedure zich
herhaalde. De dansers werden volgens oud gebruik
begeleid door een lied dat gemaakt was door een
overleden voorouder wiens naam men droeg. Een van
Pangninnuark's vele namen was Kakortok en daarom
werd hij begeleid door diens lied. Voor de anderen
gold hetzelfde.
Pangninnuark takujarpaktok: Pangninnuark komt vaak
rondneuzen.
(30 december 1958)
Dit steeds maar onderzoekend rondkijken en rondneuzen is een van de hebbelijkheden van Pangninnuark (die ik op grond van ei^en waarneming kan bevestigen). Dergelijk gedrag werd hem niet altijd
in dank afgenomen en wekte soms de wrevel op van
de mensen bij wie hij op bezoek was (zie b.v. ook
de tekst van 2 januari 1959).
tukikrarrasugiwaa toongarmik: zij denkt dat dat ergens op duidt, n.l. op een geest.
(1 januari 1959)
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De gedoopte Kimalerk was ervan overtuigd dat zij in
haar droom een geest gezien had. Zij hoedde zich er
echter voor om dit ten overstaan van Awongaitsiark,
die nauwe betrekkingen onderhield met de missie,
openlijk te vermelden. Bekend als Awongaitsiark
echter was met de betekenis die van oudsher aan
dromen werd toegekend (zie hiervoor o.a. Rasmussen
1931:213), waren Kimalerk's woorden voor hem duidelijk.
99.

Angijok: "de lange"
(2 januari 1959)
Een bijnaam van Pangninnuark.

100. toonrakragnitomigor nunataarasuartok: hij heeft gezegd dat hij het liefst daar wil gaan wonen waar er
geen geesten zijn.
(3 januari 1959)
Zie noot 37.
101. Kugaardjuk aanniarnaruilaltokgor: hij heeft gezegd
dat Kugaardjuk een plaats is waar men steeds ziek
wordt.
(3 januari 1^59)
Ziekte werd van oudsher in verband gebracht met de
aktiviteiten van geesten en Kugaardjuk werd beschouwd als een plaats waar er veel geesten waren
(zie noot 37). Awongaitsiark's vermelding van deze
uitspraak van Kakortangoark bergt iets in zich van
een subtiel sarkasme. Immers, Kakortangoark heeft
een kamp betrokken op een plaats waar er volgens
hem geen geesten zijn (Sanerak, de overzijde van
Pelly Bay), maar krijgt daar toch te maken met ziekte en is genoodzaakt om Maniktok en Tikerk naar
Kugaardjuk te zenden om geneesmiddelen te halen
voor zijn zieke dochter Awataut. Hij heeft de geesten dus kennelijk niet kunnen ontlopen.
102. sabgutiksamlk: materiaal voor een sneeuwteeter.
(3 januari 1959)
De sabgut (sneeuwtester) is een werktuig dat door
de Arviligdjuarmiut gebruikt wordt om er de diepte
en de hoedanigheid van de sneeuw mee te onderzoeken
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vooraleer men er toe overgaat een sneeuwhut te bouwen. Voor een beschrijving van de sabgut zie Van de
Velde 1973.
103. Itigomungartuk: zij beiden zijn naar Itigo gegaan.
(5 januari 1959)
Itigo is de Inuit naam voor Cape Barclay in het
uiterste zuidoosten van Simpson Peninsula. Vlakbij
deze kaap bevindt zich een radarbasis van de DEWLine. Het is daarheen dat Irkalugark en Nagliksak
op weg gegaan zijn.
104. Kannerkoktoor: "de grote mond"
(5 januari 1959)
Bijnaam van Ukuaraardjuk.
105. tlgliktokgor: men zegt dat hij gestolen heeft.
(5 januari 1959)
Bijzonderheden over deze beweerde diefstal heb ik
niet kunnen achterhalen.
106. sanatkojaugaluarpongagor: ze zegt dat mij opgedragen is
te maken.
(7 januari 1959)
Deze passage geeft duidelijk weer hoe de Arviligdjuarmiut anno 1959 tegen de blanken aankeken.
Blanken (en dus ook de missionaris) werden gezien
als bijzonder machtig en aan hun wensen diende men
gevolg te geven. In het onderhavige geval was de
toedracht waarschijnlijk de volgende: Angutingoark,
Pangninnuark's vrouw, verrichtte op gezette tijden
tegen betaling huishoudelijke werkzaamheden op de
missiepost. Tijdens die werkzaamheden moet zij gehoord hebben dat pater Van de Velde voornemens was
Awongaitsiark te vragen twee snijwerken voor hem
te maken. Voor Angutingoark stond dit voornemen gelijk met een uitdrukkelijke wens of zelfs een opdracht en in die zin vertelde ze het ook door aan
Awongaitsiark's vrouw.
107. paartakrarsluni: zij hebben een dubbele sneeuwhut
met gezamelijke ingang.
(9 januari 1959)
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Zie figuur 8.

Fig 8 De dubbele sneeuwbui met gezamelijke
ingang van Ukuaraard|ul( en Aupilaardjult

sunaslukiark taimna kranittonalu okremangeruerslunigor: nadat hij gezegd had: maar verdorie nog aan
toe, wie is het dan toch die zich zo dicht bij mij
ophoudt?" waren zijn nachtmerries opgehouden, zei hij.
(15 januari 1959)
Krittark kreeg tijdens de jacht op ijsberen nachtmerries en trachtte deze te doen ophouden door te
bidden. De nachtmerries hielden echter niet op. Dat
gebeurde pas nadat hij de vraag gesteld had wie er
zich zo dicht bij hem ophield. In die vraag lag eigenlijk al een herkenning van de oorzaak van de nachtmerries besloten: zij werden veroorzaakt door een
geest die hem belaagde. Die herkenning was voldoende
om aan de nachtmerries een einde te maken. Zie ook
noot 66.
ataatama kingulunuariwanga: mijn vader achtervolgt
mij een beetje met magische gezangen.
(15 januari 1959)
Toen Krittark zich gereed maakte om op ijberejacht
te gaan zong zijn vader, Nannuark, hem verschillende keren magische gezangen toe. In vroeger tijd
was dit een vast onderdeel van de jachtvoorbereiding
(zie ook noot 27) en had ten doel de geesten van de

dieren die men ging jagen goedgunstig te stemmen.
Deze magische gezangen "begeleidden" de jager ten
behoeve van wie ze werden gezongen op diens tocht.
110. angusuknarnersaojogaluark aanniarsaraiinnarpok:
hoewel ze doorgaans geluk brengen bij de Jacht
wordt men er tegelijkertijd heel gemakkelijk door
aan ziekte blootgesteld.
(15 januari 1-959)
Kenmerkend vôor erenaliut (magische formules, gezangen) was dat zij een ambivalent karakter droegen: de door erenaliut opgeroepen geesten konden
de persoon ten behoeve van wie ze gezongen werden
behulpzaam zijn om een voorgenomen handeling (b.v.
de jacht op ijsberen) tot een goed einde brengen,
maar ze konden zich ook tegen hem richten en hem
benadelen (zie Rasmussen 1931:200-202), hetgeen
zich vaak uitte in de vorm van ziekte. In het onderhavige geval hadden de erenaliut niet ten gunste van Krittark gewerkt en hadden de opgeroepen
geesten nachtmerries veroorzaakt.
111. nerkraitortignitara krimmerkkotekragninama: ik heb
hem geen deel van mijn jachtbuit gegeven omdat ik
geen hondevoedsel meer heb.
(16 januari 1959)
Strikt genomen hoeft Awongaitsiark in dit geval
Krittark niets te geven omdat zij geen nerkraitorvigiik zijn. Het zou evenwel een normale vorm van
beleefdheid zijn geweest indien Awongaitsiark Krittark wel iets gegeven had, want uiteindelijk had
Krittark samen met hem en de anderen aan de ademgaten gejaagd en was Awongaitsiark's buit het resultaat van een gezamelijke inspanning. Hoewel
Awongaitsiark zich beroept op een tekort aan hondevoedsel ligt de werkelijke reden voor de weigering
waarschijnlijk elders. Zowel Krittark als Awongaitsiark zijn nogal gierig van aard en weinig geneigd
voedsel met anderen te delen. Daar komt nog bij dat
beiden, hoewel elkaar niet echt vijandig gezind,
niet helemaal op goede voet met elkaar staan. Zo
heeft Awongaitsiark, die zijn best doet om te leven
volgens de richtlijnen van het katholieke geloof,
moeite met Krittark die, hoewel hij er zich op laat
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voorstaan gedoopt te zijn,
de traditionele religieuze
tsiark's aantekeningen van
hij zegt dat Krittark niet

nog steeds vasthoudt aan
gebruiken. Vgl. Awongai2 januari 1960 waarin
prettig in de omgang is.

112. Arearmungartut kablunaanut: ze zijn naar Areark
vertrokken, naar de blanken.
(22 januari 1959)
Areark is de Inuit naam voor Simpson Lake. Aan het
westelijke uiteinde van dit meer werd in 1955 een
radarbasis van de DEW-Line gebouwd. Miluguktok en
Ivilinnuark zijn daarheen vertrokken.
113. Nuliarkomajani nuliariniarslugo: degene die hij met
alle geweld tot vrouw wilde hebben, wel, hij heeft
haar als vrouw gehad.
(22 januari 1959)
Arnasleark, Mangak's dochter, was vanaf haar prille
jeugd voorbestemd om met Ivilinnuark te trouwen
(Ivilinnuark was haar parallel-cousin). Toen Arnasleark echter de huwbare leeftijd bereikt had, wilde
zij niets van Ivilinnuark weten en trouwde met Kangitoor, de zoon van Tartotortok. Lang duurde dit huwelijk echter niet want vier maanden na de sluiting
ervan stierf Kangitoor vrij onverwacht. Bij Kangitoor's dood zou Ivilinnuark bovenstaande woorden
hebben gesproken, waarmee hij in feite de verantwoording voor diens dood opeiste: hij zou door het
bedrijven van llisinerk Kangitoor's dood bewerkstelligd hebben, dit uit wraak voor het verbreken van
de verbintenis die Arnasleark's en zijn ouders vroeger hadden aangegaan.
114. Iksiwalitark atatakrartok: Iksiwalitark was zijn
vader.
(22 januari 1959)
Iksiwalitark was tijdens zijn leven een berucht shamaan. Awongaitsiark wil met deze uitspraak zeggen
dat wat Ivilinnuark betreft de appel niet ver van
de boom is gevallen: zo vader zo zoon.
115. taipkoali toongaonasugijut: maar zij daar dachten
ongetwijfeld dat het om een geest ging.
(23 januari 1959)
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Awongaitsiark's gevolgtrekking behoeft geen verwondering te wekken wanneer men bedenkt dat het Inuit
woord voor schaduw, "tarrak", ook nog ziel, geest
betekent (cf. Thalbitzer 1930:99).
116. Padlak tullurtaujok: Padlak is omver gereden door....
(29 januari 1959)
Bij het reizen per slee komt het regelmatig voor
dat de sledehonden niet in staat zijn om een bepaalde hindernis te nemen. De reiziger moet zijn
honden dan helpen de slee over de hindernis te
trekken. Slaagt hij daarin dan zal hij zich snel
uit de voeten moeten maken om de weer in beweging
gekomen slee te ontwijken. Padlak had dat kennelijk
niet snel genoeg gedaan en was door zijn slee omver gereden.
117. kejaratarma sapkumago krabvik mamianartoralu: mijn
klem had een veelvraat losgelaten, wat jammer toch.
(30 januari 1959)
De veelvraat (Guio borealis) is een roofdier dat
zich o.a. voedt met de jachtbuit van Inuit die in
bergplaatsen van ijs of steen ligt opgeslagen. Om
de veelvraat en andere roofdieren buiten de bergplaatsen te houden worden in de onmiddellijke omgeving daarvan vallen en klemmen uitgezet. In het
onderhavige geval was zo'n veelvraat in een klem
komen vast te zitten maar had zich daaruit weten
te bevrijden en had zich toegang verschaft tot
Awongaitsiark's bergplaats. Awongaitsiark's verzuchting heeft overigens niet alleen betrekking op
de verloren gegane vis. Hij betreurt het ook de
veelvraat niet te hebben buitgemaakt. De pels van
dit dier wordt door de Inuit zeer gewaardeerd omdat het de enige pels is die onder zeer barre
weersomstandigheden niet bevriest. Zij gebruiken
de pels bij voorkeur om er de manua, de bontrand
rond de capuchon die het aangezicht moet beschermen tegen de kou, van te maken. Daarnaast kan de
vangst van een veelvraat het nodige geld in het
laatje brengen omdat de pels van dit dier zeer gewild is op de handelsposten van de Hudson's Bay
Company en derhalve een aanzienlijke prijs opbrengt.
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118. tiitognitonga tlikrartogalult: ik heb geen thee gedronken hoewel ze overigens thee hadden.
(1 februari 1959)
De Arviligdjuarmiut etiquette wil dat men een bezoeker iets te eten of te drinken aanbiedt. In het
onderhavige geval gebeurde dat niet en degene die
de etiquette-regel overtrad was Awongaitsiark's
oudere broer. Men dient echter te bedenken dat Irkalugark getrouwd is met Adgorslak, de zuster van
Pangninnuark, en dat Awongaitsiark sedert het voorval met de ijsbeerkop (zie noten 6, 12 en 17) op
gespannen voet leefde met Pangninnuark. Irkalugark
was kennelijk overtuigd van de onjuistheid van de
handelwijze van zijn broer en had partij gekozen
voor Pangninnuark. Zijn ongenoegen over het gedrag
van zijn broer bracht hij tot uitdrukking door hem
niets aan te bieden.
119. neregamilu neregnitonga: zij waren aan het eten
maar ik heb niet meegegeten.
(1 februari 1959)
Kimalerk, Pangninnuark's moeder, en Awongaitsiark
leefden op gespannen voet met elkaar sedert het
voorval met de ijsbeerkop (zie noten 6, 12 en 17).
Toen Awongaitsiark bij haar op bezoek ging kreeg
hij wel iets te drinken aangeboden, maar geen voedsel en dat terwijl zij aan het eten waren. En de
thee die hij kreeg was van tweederangs kwaliteit
(getrokken van bladeren die al verschillende keren
gekookt waren). Op die manier maakte Kimalerk haar
gevoelens ten opzichte van Awongaitsiark kenbaar.
120. Ataata Vinivi ileragigamiukgor: ze zei dat ze zich
bij pater Van de Velde niet op haar gemak voelt.
(1 februari 1959)
Angutingoark, die op gezette tijden tegen betaling
huishoudelijke werkzaamheden verrichtte op de missiepost, kreeg er op een gegeven ogenblik een helpster bij. Dit zinde Angutingoark niet; zij was bang
haar betrekking en de daaraan verbonden inkomsten
te verliezen en probeerde deze te beschermen door
voor haar helpster pater Van de Velde af te schilderen als een persoon die angst inboezemt.
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121. igitkojaumatgor: ze zei dat zij gedwongen geworden
was er zich van te ontdoen (het weg te werpen).
(3 februari 1959)
De beslissing op pasgeboren kinderen te doden werd
steeds genomen binnen het gezin of binnen de extended family (cf. Balkci 1967:620), doorgaans door
de vader of de grootvader, rnaar soms ook door de
moeder of grootmoeder (cf. Van de Velde 1954:6).
In het onderhavige geval werd de opdracht gegeven
door Kakiojark's schoonvader, Ermiut. Opmerkelijk
is dat Ermiut opdracht gaf een jongetje te doden
aangezien er bij de Arviligdjuarmiut een duidelijke voorkeur bestond voor zonen. Het waren immers
vrijwel altijd meisjes die het slachtoffer werden
van kindermoord (cf. Rasmussen 1931:139-140).
122. anilunilugor: ze zei dat ze naar buiten gegaan was.
(3 februari 1959)
Ermiut had opdracht gegeven Nimgajorak's pasgeboren zoontje te doden. Gaarne zou Nimgajorak dit
kind hebben grootgebracht omdat een zoon een belangrijk bezit was. Eenmaal volwassen zou hij zijn
vader kunnen helpen bij de jacht en wanneer de vader eenmaal bejaard was en niet meer in staat om
voor zichzelf en zijn vrouw te zorgen zou zijn
zoon die zorg kunnen overnemen. Gezien tegen deze
achtergrond is het verklaarbaar waarom Nimgajorak
nogal emotioneel reageerde. Om zijn gevoelens voor
Kakiojark te verbergen liep hij naar buiten, om ze
daar de vrije loop te laten.
123. ilerasutigiginnarniarpat: het zal voortaan voor U
altijd een bron van verlegenheid zijn.
(3 februari 1959)
Utjugunniark stelde Kakiojark voor het kind te
adopteren, op welk voorstel Kakiojark onmiddellijk wilde ingaan. Ermiut bleef echter bij zijn
besluit dat het kind gedood moest worden. Utjugunniark trachtte deze bittere pil voor Kakiojark
te vergulden door erop te wijzen dat het kind, als
het door haar geadopteerd zou worden, steeds tussen haar en Kakiojark, die het zo graag zelf wilde
grootbrengen, zou staan en hun onderlinge betrek-
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kingen zon vertroebelen.
124. ogolunartoralugor kiognlmat: zij was helemaal van
streek geraakt omdat zij (Angutingoark) niet geantwoord had.
(7 februari 1959)
Angutingoark gebruikte hier een van de scherpste
wapenen die men bij onderlinge onenigheid kan gebruiken: het volledig negeren en doodzwijgen van
de tegenstander. Tuituark werd daardoor helemaal
uit het veld geslagen.
125. kuvianatsiangnileratartok najorsaalerslugo:
(Kugaardjuk) wekt steeds minder vaak plezier op
wanneer je er al langere tijd woont.
(8 februari 1959)
Voor de komst van de missie kenden de Arviligdjuarmiut een nomadisch nederzettingspatroon. Na de vestiging van de missiepost te Kugaardjuk in 1935 kwam
hipr echter verandering in, zeker toen de missie
in het begin van de veertiger jaren een winkeltje
opende. Sommige Arviligdjuarmiut gingen ertoe over
om na verloop van tijd hun kamp voor kortere of
langere duur op te slaan in de omgeving van de missiepost. Sommigen bouwden er na 1955 (toen door de
bouw van de DEW-Line grote hoeveelheden hout ter
beschikking kwamen) zelfs permanente woningen.
Die (8emi-)8edentarisatie leverde echter problemen op: de traditionele "wanderlust" werd niet meer
bevredigd, hetgeen voor velen een psychische belasting met zich mee bracht. Die psychische belasting
was het zwaarst voor vrouwen, want per slot van
rekening konden de mannen vanuit Kugaardjuk nog
vaak Jachttochten gaan ondernemen.
126. Ataata Vinivi angutlgiartodlascharungatainnarmimat:
Pater Van de Velde is verdomme weer eens de grote
vent komen uithangen.
(8 februari 1959)
Een van de taken waarvoor de missie in Kugaardjuk
zich gesteld zag was de zorg voor de gezondheidstoestand van de plaatselijke Inuit. Hoewel de
Arviligdjuarmiut in vergelijking met de Inuit in
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andere districten in de Canadese arktis zich konden
verheugen in een betrekkelijk goede gezondheid, waren er in het midden der vijftiger jaren toch een
aantal mensen wier lichamelijke toestand te wensen
overliet (cf. Van den Steenhoven 1959:5). Medische
voorzieningen ontbraken echter in Kugaardjuk (en
zouden nog ontbreken tot aan het midden der zestiger jaren). Hoogstens twee maal per jaar werd de
nederzetting bezocht door een reizend medisch te am,
zodat men kan stellen dat de dagelijkse gezondheidszorg hoofdzakelijk in handen van pater Van de Velde
lag. Deze deed al het mogelijke om het uitbreken
van ziekten tegen te gaan en probeerde de hygiënische omstandigheden waarin de mensen leefden te
verbeteren, terwijl hij hen tevens op het hart
bond zich in acht te nemen wanneer men zich ziek
begon te voelen. Vaak werd echter zijn goede raad
in de wind geslagen en soms moest hij - om de mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen - wat
paternalistisch optreden om erger te voorkomen.
Niakrorluk verwijst hier naar zo'n situatie waarin Van de Velde zich gedwongen zag zijn gezag te
laten gelden.
127. asianut annerinajarmago: aan iemand anders is ze
niet bereid hem af te staan.
(10 februari 1959)
Awongaitsiark maakt hier een toespeling op de quasi
aipariik-relatie die er tussen Pangninnuark en Inunajuk (zie ook noot 11) bestond.
128. una pisuikarli: laat die toch met rust.
(10 februari 1959)
Deze opmerking van Miluguktok slaat niet op Arnannuark's geroddel over Tuituark en Angutingoark waarmee ze onmiddelijk doorging toen Awongaitsiark
's avonds op bezoek kwam, maar op Arnannuark's gedrag ten opzichte van haar dochtertje, Ipidluktordjuk, dat ongehoorzaam geweest was.
129. aiwalaarpogut: we hebben een beetje onenigheid gehad.
(12 februari 1959)
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In noot 89 werd erop gewezen dat Inuit individualisten zijn en een "natural disinclination" hebben "to
give or receive orders". Elke handeling die daar
tegen indruist wordt negatief gewaardeerd. Vandaar
dat Tarreorak, die als volwassene verondersteld wordt
te weten wat hij doet, nogal geërgerd reageert op het
feit dat Awongaitsiark een opmerking maakt over de
ruil die hij gesloten heeft. Een dergelijke inmenging
in aangelegenheden die hem alleen aangaan duldt hij
niet en hij laat dat duidelijk blijken.
130. uluangagut kasagarasuarpakslugolugor: en dat hij
haar zachtjes tegen haar wang probeert te tikken.
(14 februari 1959)
Dit wat speelse gedrag van Inunajuk moet gezien worden in het licht van de quasi alpariik-relatle die er
tussen hem en Pangninnuark bestaat (zie ook de noten
11 en 127).
131. kranittigidrogamigikgor: ze zegt dat ze de indruk
heeft dat zij zich vlakbij haar ophouden.
(14 februari 1959)
Angutingoark had twee nachten achtereen nachtmerries
gehad. In deze nachtmerries vertoonden haar overleden
stiefvader en haar overleden moeder zich aan haar.
Voor Angutingoark was dit het teken dat de geesten
van haar overleden ouders het op haar gemunt hadden.
Voor opmerkingen betreffende nachtmerries zie o.a.
ook noot 108.
132. sosorsarkolunigik: hij heeft opdracht gegeven ze af
te dragen.
(14 februari 1959)
Bij een sterfgeval was het gebruikelijk dat alle bezittingen van een overledene met zijn/haar lichaam
in het graf werden gelegd. Een uitzondering hierop
vormden voorwerpen die door de overledene voor zijn
dood aan anderen waren uitgedeeld (cf. Rasmussen,
1931:264).
133. igitslunimaggit omasereratalerkok: nadat zij ze
weggeworpen had was ze hartkloppingen begonnen te
krijgen.
(14 februari 1959)
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Aliksalik gaf (weliswaar op bevel) geen gevolg aan
de laatste wens van haar inmiddels overleden stiefvader. Deze wrook zich daarvoor en bezorgde Aliksalik
hartkloppingen.
134. arnangojutivinermini kapilislunimmagit: omdat zij ze
had aangebracht op een oude jurk van haar (Arnaktasaark).
(14 februari 1959)
Arnaktasaark had Aliksalik opgedragen haar borduursel te gebruiken nadat ze overleden zou zijn. Aliksalik bevestigde echter het borduursel op een stuk
van Arnaktasaark's oude jurk en bevestigde het geheel vervolgens op haar eigen atigi. Die oude jurk
van Arnaktasaark had na haar overlijden echter moeten worden weggeworpen. Aliksalik kwâm aldus in aanraking met iets wat tot de sfeer van de dood behoorde - en dus taboe aws - en werd dientengevolge ziek:
ze kreeg hartkloppingen.
N.b. De wending die Udlaktoor aan het verhaal geeft
heeft tot doel de schuld van de hartkloppingen van
haar dochter Aliksalik af te wentelen op haar tweede man - Ukuaraardjuk - en diens overleden vrouw,
Arnaktasaark. Volgens Udlaktoor ging haar overleden
eerste man, Katokkrak,geheel vrij uit en lag de werkelijke schuld bij wijlen Arnaktasaark en bij haar
tweede man, Ukuaraardjuk. De gespannen verhouding
tussen Udlaktoor en Ukuaraardjuk (zie noot 26) is
voor een begrip van Udlaktoor's uitleg van het gebeurde van grote waarde.
135. aperiwok nuliakralerama krapsinik ukiokralerpaa:
hij heeft me gevraagd sedert hoeveel winters ik al
een vrouw heb (getrouwd ben).
(17 februari 1959)
Tot een van de vele taken van de Royal Canadian
Mounted Police (R.C.M.P.) in het Canadese Noorden
behoorde het verzamelen van bevolkingsgegevens.
Dergelijke gegevens werden o.a. gebruikt voor het
ten uitvoer brengen van sociale wetten, krachtens
welke Inuit recht hadden op bepaalde geldelijke
uitkeringen.
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136. adjiliortauwonga nuliarma jappaani atorslunga: ik
ben gefotografeerd met de jappa van mijn vrouw aan.
(18 februari 1959)
Awongaitsiark's vrouw was in deze tijd ziek en kon
in onvoldoende mate voor haar kinderen zorgen. Wanneer Awongaitsiark in het kamp verbleef en ergens
op bezoek ging, deed hij de jappa van zijn vrouw
aan en droeg hij zijn jongste dochtertje dan op de
rug in de amaut van de jappa. Bij een van die gelegenheden werd hij gefotografeerd.
137. Inuvingublu perkotainik perkotekrarpakkapta: We gebruiken vaak voorwerpen die toebehoord hebben aan
overleden mensen.
(19 februari 1959)
Awongaitsiark's vrouw was ziek. Voor Utjunajuk was
het duidelijk waarom ze ziek was: ze gebruikte
namelijk voorwerpen die toebehoord hadden aan haar
overleden schoonbroer, Kingaidlak. Krachtens de
oude gebruiken hadden die voorwerpen na Kingaidlak's
dood weggeworpen moeten worden. De katholieke Arnaroserk had zich echter niet aan die oude regels
gestoord en was ze gewoon gaan gebruiken. Met bovengenoemd gevolg aldus sommige Inuit.
138.ïïialroniktipaniktonga Ikotislukmit: Ik heb twee
blokjes tabak (Dixie Plugs) van Ikotisluk gekregen.
(24 februari 1959)
Awongaitsiark en Ikotisluk waren aksatkoligiik (zie
bijlageblad 3). Hoewel de nerkraitorvigiik-institutie
alleen maar betrekking had op het uitwisselen van
stukken vlees van een zeehond die 's winters gemeenschappelijk aan de ademgaten gevangen was, waren de
betrekkingen tussen partners van een zodanige aard
dat ook in andere gevallen goederen werden uitgewisseld. Ikotisluk's gift kan gezien worden als de
symbolische uitdrukking van de betrekkingen die er
met Awongaitsiark bestaan: de Jachtpartner is iemand
met wie men iets deelt 1
139. aliagijaujomagnittonga: ik wil beslist geen bron van
angst worden.
(24 februari 1959)
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De angst voor geesten van overledenen lag zeer diop
verankerd in de kuituur van de Arviligdjuarmiut.
Ziekte, tegenspoed bij de jacht en ander onheil
werden vrijwel steeds aan de handelingen van geesten van overledenen toegeschreven. Killutark wilde
met de boven aangehaalde uitspraak duidelijk maken
dat men na haar dood niets hoefde te vrezen omdat
ze geen wraakzucht koesterde ten aanzien van haar
medemensen.
140. ilakkat orsokraraluartut kamasugnittut: hoewel mijn
verwanten olie hebben denken zij niet aan anderen.
(25 februari 1959)
Dit verwijt van Awongaitsiark aan zijn familie is
niet geheel gerechtvaardigd want Awongaitsiark zelf
is tamelijk gierig aangelegd en weinig geneigd om
iets met anderen te delen (zie b.v. de tekst van
5 april 1958). Zijn familie (Irkalugark) betaalt
hem nu met gelijke munt terug en maakt op die manier duidelijk dat ze het niet eens is met de wijze
waarop Awongaitsiark zich aan zijn maatschappelijke
plicht (geven is een morele verplichting) onttrekt.
141. tireknarluarmatgor: ze zei dat ze onderhevig was
aan strenge voorschriften.
(26 februari 1959)
Voor een beschrijving van deze voorschriften zie
o.a. Rasmussen 1931:258-260.
142. netjermik piwok Pangninnuub netjiutaani; hij heeft
een zeehond genomen uit een bergplaats van Pangninnuark.
(27 februari 1959)
Een dergelijke handeling werd aanvaard en goed gevonden indien degene, die door omstandigheden genoodzaakt was de voedselbergplaats van iemand anders aan te spreken, de eigenaar van die bergplaats
per eerste gelegenheid hiervan in kennis stelde.
Liet hij dat achterwege dan werd een dergelijke
handelwijze aangezien als ontvreemding, diefstal
(cf. Van den Steenhoven 1962:48).
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143. tiguangorkowaagor Tiriganniark mikilluavikmat: hij
zei dat hij het ter adoptie wil geven omdat Tiriganniark nog veel te klein is.
(28 februari 1959)
Baby's kregen bij de Arvlligdjuarmiut langdurig borstvoeding - zo'n drie jaar lang en soms nog langer.
Werd er in de periode dat een vrouw een kind aan de
borst had een volgend kind geboren, dan werd dit vaak
ter adoptie gegeven omdat de moeder onmogelijk twee
kinderen tegelijkertijd kon voeden. In het onderhavige geval was Tiriganniark 17 maanden oud toen haar
moeder weer in verwachting raakte. Voor Savik was
dit aanleiding om het volgende kind ter adoptie weg
te geven.
144. pokertalikgor tiguarkojignittokgor tussaramigor: hij
zei gehoord te hebben dat de politie niet wil dat
men kinderen ter adoptie afstaat.
(28 februari 1959)
De R.C.M.P., die in opdracht van Ottawa in het Noorden was "for the purpose of maintaining law and order
and enforcing the laws of Canada ... (cf. Bernier
1909:14), kreeg in de vijftiger jaren, toen de greep
van Ottawa op het Noorden zich begon te verstevigen,
de opdracht erop toe te zien dat de in het Zuiden
geldende regels t.a.v. adoptie ook in het Noorden
zouden worden doorgevoerd en adoptie Inuit-modo zoveel mogelijk tegen te gaan.
145. nerkraitorponga tallermik: ik heb een deel van de
Jachtbuit gekregen, een schouder.
(8 maart 1959)
zie noot 138.
146. ulapkreviojomalunilugor nutarkranik iluvermini: men
zei dat ze ook de wens te kennen gegeven had dat de
kinderen rondom haar graf een speelplaats zouden
hebben.
(15 maart 1959)
Voor achtergronden zie noot 139.
147. kablunaatlu tikigiarmatta Arnannuub nutara Kreamasiwokgor; en net toen de blanken aankwamen begon het

kind van Arnannuark verschrikkelijk te huilen.
(26 maart 1959)
Arnannuark's zoontje, Nanorluk, en do station-chief
van de DEW-Line (die reerder de naam Nanuk had gekregen van Awongaitsiark) werden als "abvariik"
(naamgenoetn) beschouwd. Bij de Arviligdjuarmiut
was het de gewoonte dat wanneer naamgenoten elkaar
ontmoetten kleine geschenken werden uitgewisseld
ter onderstreping van de bijzondere betrekkingen
die er tussen hen bestonden (waren de naamgenoten
nog erg jong dan wisselden de wederzijdse ouders
geschenken uit) (cf. Balicki 1970:138-139). In dit
geval bleef om begrijpelijke redenen (de stationchief was zich niet bewust van de naamrelatie en
kende de daarmee verbonden gebruiken niet) het geschenk achterwege en dat was de reden waarom Arnannuark' s zoontje zo huilde.
148. Nauja
(6 april 1959)
Naam die de Inuit geven aan de nederzetting Repulse
Bay. De naam houdt verband met een vlakbij de nederzetting gelegen klip waarop in de lente vele
zeemeeuwen (naujalt) nestelen. De nederzetting
Repulse Bay wordt ook wel Aivilik genoemd, naar de
baai waaraan ze ligt. In die baai komen vele walrussen voor. (Aivilik = de plaats met de walrussen).
149. maktaartorslungalu: ik heb ook nog maktaar gegeten.
(7 april 1959)
Maktaar, de huid van de witte walvis, de narwhal of
de grote walvis, is voor de Inuit een grote lekkernij. Maktaar wordt zowel in rauwe ala in gekookte
vorm genuttigd. Gekookt lijkt het op en smaakt het
naar eiwit.
150. Arnagsearvinerk tokosungarsinnarniarlertillugo:
Arnagseark, die nu dood is, was zeer kort daarop
gestorven.
(8 april 1959)
Arnagseark had de oude Tiaksak bedrogen in verband
met voedsel. Hoewel Tiaksak wist dat zij bedrogen
werd, kon zij zich niet verzetten en zich ertegen
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verweren. Nabvark's zoon, die geboren werd na de
dood van de oude Tiaksak en bij de geboorte haar
naam kreeg, uitte tijdens een droom die gepaard
ging met slaapwandelen de volgende woorden: "imna
pijomajara" (die daar, die wil ik te pakken nemen).
Toen kort daarop Arnagseark kwam te sterven was
voor eenieder duidelijk wat de oorzaak van haar
overlijden was: de in Nabvark's zoon, Tiaksak,
voortlevende Tiaksak had zich voor het haar aangedane onrecht gewroken.
151. Mangak Nagliksakmik: Mangak (wil) Nagliksak.
(23 april 1959)
Arnasleark was getrouwd geweest met Kangitoor, de
zoon van Niakrorluk. Deze was vier maanden na het
sluiten van het huwelijk vrij plotseling gestorven
(zie ook noot 113). Niakrorluk wilde Arnasleark
echter als schoondochter houden omdat zij bij haar
inwoonde en een belangrijke hulp in de huishouding
betekende. Mangak was geneigd om in te stemmen
met een huwelijk tussen Arnasleark en Nagliksak.
Zijn voornaamste reden daarvoor was dat een dergelijk huwelijk aanleiding zou kunnen zijn tot een
hechte samenwerking van Nagliksak met zijn zoon
Padlak tijdens de jacht. Mangak's vrouw, Kukijaut,
wilde van een dergelijk huwelijk echter niets weten
en zag liever een huwelijk tot standkomen tussen
Arnasleark en Tabvik, de zoon van haar halfzuster.
Noch Mangak's wens, noch die van Kukijaut werd uiteindelijk verwerkelijkt. Arnasleark trouwde na verloop van tijd met de veel oudere Ussukdjuanajuk,
de zoon van Mangak's broer Nimgajorak.
152. kenaudjaminut: met behulp van het geld (van zijn
ouderdomspensioen)
(25 april 1959)
Voor wat betreft het ouderdomspensioen voor Inuit
zie hfdst. II, p. 49.
153. toongijokrarmatgor: omdat men, naar men zei, de
geesten aangeroepen had (krilajok bedreven had).
(26 april 1959)
Voor een beschrijving van krilajok zie o.a. Rasmussen 1931:295 en Balicki 1970:277.
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154. senniodjanungarponga: ik ben naar de vuilnisbelt
gegaan.
(6 mei 1959)
In dit geval ging het om een bezoek aan de vuilnisbelt van de DEW-Line basis Cam-D. Cam-D ligt op ongeveer 90 km ten westen van Kugaardjuk op Francis
Hill, even ten zuiden van do westpunt van Simpson
Lake (Areark). Awongaitsiark ging daar zoeken naar
nog bruikbaar voedsel of andere nog bruikbare voorwerpen.
155. Ikpigaardjukmiut: de bewoners van Ikpigaardjuk
(8 mei 1959)
hiermee worden de blanken van
bedoeld. Dit DEtf-Line station
ten oosten van Wilkins Point,
oostelijke oever van Shepherd

de radarpost Cam-C
ligt op circa 8 km
een kaap op de
Bay.

156. Kajoaluub tiguangit tadlimat: Kajoaluk's (pater
Henry's) vijf aangenomen kinderen.
(11 mei 1959)
Pater Henry o.m.i. stichtte in 1950 een missiepost
te Orsortoor - Gjoa Haven (cf. Lorson 1974:16).
Bij aankomst ter plaatse trof hij een aantal verwaarloosde weeskinderen aan. Hij nam de zorg voor
deze kinderen op zich. In de ogen van de plaatselijke Inuit werden die weeskinderen pater Henry's
aangenomen kinderen.
157. nutaraijaaramigor tokojomagaluartok: toen hij zijn
kind verloor, zo zei hij, had hij zelf ook willen
sterven.
(12 mei 1959)
Een dergelijke reactie op de dood van een naaste
verwant kan typisch genoemd worden voor de Netjilik Inuit (cf. Balikci 1960:16-26).
158. ukiorkgor sorongagami kringutinik sirkoptserkowaagor: hij zei dat hij afgelopen winter opdracht gegeven had zijn verrekijker te vernietigen omdat
hij zich helemaal aan het einde van zijn krachten
voelde.
(12 mei 1959)
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Ziekte werd eertijds toegeschreven aan de invloed
van geesten. Orsonnuark's handeling kan gezien wor
den als een soort offer: hij laat een kostbaar voor
werp waaraan hij zeer gehecht is vernietigen om de
geesten die zijn ziekte veroorzaakt hebben goedgunε
tig te stemmen en hoopt aldus op een spoedige ge
nezing te kunnen rekenen.
159. Kajoaluk Olorak tussartaujomangninami isumatarmit:
Kajoaluk (pater Henry) wilde niet dat Olorak door
de baas uitgehoord zou worden.
(13 mei 1959)
Okradjuanajuk's man, Ussugalaark, was ziek geworden
en voor behandeling naar een ziekenhuis in het zui
den van Canada gestuurd. Omdat het in een dergelijk
geval gebruikelijk was dat de naaste verwanten zich
om de achtergeblevenen bekommerden en omdat Okradjuanajuk's naaste familie in Arviligdjuark woonde
(Awongaitsiark en Irkalugark waren neven van Ussu
galaark) raadde pater Henry Okradjuanajuk aan om
tijdelijk naar Arviligdjuark te verhuizen. Okradju
anajuk had daarmee ingestemd. Een en ander was ech
ter niet naar de zin van Olorak, de Inuit-manager
van de plaatselijke handelspost van de Hudson's
Bay Campany. Okradjuanajuk zou tijdens de afwezig
heid van haar man namelijk sociale bijstand krijgen
in de vorm van cheques waarvoor zij in de H.B.C.
winkel inkopen kon doen. Aangezien Olorak's salaris
afhankelijk was van de grootte van de winkelomzet,
zag hij Okradjuanajuk niet graag vertrekken want
dat betekende verminderde omzet en voor hemzelf dus
een lager inkomen. Toen er een vliegtuig met po
litie- en regeringsambtenaren in Orsortoor landde
rond de tijd dat Okradjuanajuk naar Arviligdjuark
zou vertrekken wilde Olorak van de gelegenheid ge
bruik maken om het vertrek te verhinderen. Hij had
daarbij zijn hoop gevestigd op de Northern Service
Officer James Bond die aan boord van het vliegtuig
was. Hij wilde hem de zaak voorleggen en hem be
wegen zijn invloed uit te oefenen zodat Okradjuana
juk ter plaatse zou blijven. Pater Henry, die dit
doorzag, zorgde ervoor dat Olorak James Bond niet
te spreken kreeg door Olorak als tolk met de poli
tie mee te sturen. Tijdens Olorak's afwezigheid
vertrokken Awongaitsiark en Okradjuanajuk naar
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Arviligdjuark.
N.b. Pater Henry had behalve de eerder genoemde nog
andere motieven om Okradjuanajuk over te halen naar
Arviligdjuark te gaan. Okradjuanajuk was Anglikaans
en pater Henry hoopte dat haar verblijf in het Katholieke Kugaardjuk haar bekering tot het katholieke geloof zou kunnen bewerkstelligen.
160. aniwokgor Okradjuanajuk: Okradjuanajuk zei dat ze
naar buiten gegaan was.
(15 mei 1959)
Okradjuanajuk ging heel waarschijnlijk naar buiten
om geen getuige te zijn van de mogelijke moord van
Ussugalaark op Kajotinnuark.
161. inupitoogninama: ik ben niet de enige Inuk
(15 mei 1959)
Hiermee wilde Orsonnuark zeggen dat, mocht Kajotinnuark hem doden, zijn verwanten zich zouden wreken. Wat betreft bloedwraak zie Van den Steenhoven
1962:87-91.
162. sorlo uwanga arnaonersaowonga: het was alsof ik de
vrouw was.
(23 mei 1959)
In aangelegenheden betreffende sexuale betrekkingen
was het bij de Arviligdjuarmiut de gewoonte en het
gebruik dat het initiatief daartoe genomen werd
door de man (cf. Rasmussen 1931:195-196). In dit
geval nam Okradjuanajuk het initiatief en keerde
het gebruikelijke rolpatroon om. Vandaar Awongaitsiark's opmerking.
163. sinaktornerminlt nalulerapko: hij had het geweten
door zijn dromen.
(27 mei 1959)
Voor wat betreft de betekenis die door de Netjilik
Inuit aan dromen werd toegekend zie Rasmussen 1931:
213.
164. itersak: de afgrond (de hel)
(28 mei 1959)
Okradjuanajuk beschouwde zichzelf als shamaan en
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werd ook als zodanig erkend. Aan shamanen werd van
oudsher het vermogen toegeschreven de wereld van
de geesten te kunnen bezoeken. In haar lied doet
Okradjuanajuk mededeling van haar reis naar de wereld van de geesten.
N.b. Let op het syncretisme in deze passage: de
geestenwereld heeft plaatsgemaakt voor de hel.
165. kraujimaguwit tuksiutijartokau: indien je weet
(hoe het moet) kom (haar) dan belezen.
(4 juni 1959)
Het belezen van zieken deed zijn intrede in het
Noorden na de komst van de missie en zonding. Gebeden, kerkboeken, etc. werden aanvankelijk beschouwd als magische middelen met behulp waarvan
men allerlei onheil kon afwenden. Bij het belezen
van zieken werd het gebedenboek op het lichaam van
de zieke gelegd of men las bepaalde tekstgedeelten
uit het boek voor. In gebieden waar zowel de missie als de zending aanwezig waren deed zich het
verschijnsel voor dat eerst geprobeerd werd de
ziekte te bestrijden met behulp van de middelen
(gebedenboek etc.) die afkomstig waren van het
kerkgenootschap waartoe men behoorde. Had dat dan
geen gunstige gevolgen dan probeerde men het met
de middelen van het ander kerkgenootschap (cf.
Morice 1943:202). Het is mogelijk dat in het geval van Niakrorluk van iets dergelijks sprake was
(Okradjuanajuk was Anglikaans en beschikte dus
over een andere gebedenboek). Zeker is dit evenwel geenszins.
166. okrangnimatgor Pangninnuark: men zei dat Pangnlnnuark er niets van gezegd had.
(5 juni 1959)
Dergelijk gedrag werd aangezien als diefstal; zie
ook noot 142.
167. Ussugalaarklu makitajepituarinerarpakslugo: ze heeft
ook beweerd dat Ussugalaark de enige is die haar
doorgaans overeind (in leven) houdt.
(6 juni 1959)
Okradjuanajuk beschikte als shamaan over verschillende beschermgeesten. Een daarvan, de voornaamste,
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was een wezel. In het Inuktitut heet een wezel:
tireark. Tireark was ook een van de vele namen van
Ussugalaark en op grond van die naamrelatie beschouwde Okradjuanajuk haar man als haar voornaamste beschermgeest.
168. tokosungowakslunilugor pimat najortitkomagnitpaagor:
en ze zei dat ze vaak toevallen had; wanneer ze in
een dergelijke staat verkeerde wilde ze haar (Okradjuanajuk) niet in haar buurt hebben, zei ze.
(8 juni 1959)
Okradjuanajuk had vaak last van toevallen. Volgens
de traditionele opvattingen van de Inuit hadden de
geesten in een dergelijk geval bezit genomen van
het lichaam van betreffende persoon. Aangezien geesten werden beschouwd als veroorzakers van onheil,
ziekte etc. wilde Niakrorluk Okradjuanajuk niet bij
zich in de buurt hebben omdat zij zo vaak toevallen
had.
169. Aantekeningen betreffende de 9e juni 1959 ontbreken
in het manuscript van Awongaitsiark.
(10 juni 1959)
170. aanniartunit ikpigijauratarngnimattagor angutai:
hij zei dat de zieken doorgaans geen schadelijke
gevolgen ondervinden (van het eten) van zijn Jachtbuit.
(11 juni 1959)
In geval van ziekte waren mensen gebonden aan tal
van voorschriften, waarvan sommigen betrekking hadden op het soort voedsel dat men mocht nuttigen.
Zo was de jachtbuit van sommige personen voor zieken taboe. Maar binnen de samenleving waren or enkele personen wier jachtbuit door zieken gegoten
mocht worden en verondersteld werd een weldadige
uitwerking te hebben. Een van die personen was
Ikotisluk. Maar waarom nu juist zijn jachtbuit
voor zieken niet taboe was weet ik niet.
171. isloregnitutgor uglaraangami ikpigiwakmattagor:
er wordt beweerd dat zieken, telkens wanneer hij
hen gaat bezoeken, een weldadige invloed van hem
ondervinden (zich beter gaan voelen).
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(16 juni 1959)
Evenals zieken geacht werden baat te hebben bij het
eten van voedsel dat afkomstig was van bepaalde
personen (zie vorige noot), werd aangenomen dat bepaalde personen een weldadige invloed op zieken hadden wanneer zij bij hen op bezoek gingen. Ukuaraardjuk gold als een van deze personen. Maar naar het
waarom van zijn al dan niet vermeende weldadige invloed op zieken tast ik volledig in het duister.
172. tuksiutijomagaluarpaangagor: ze zei dat ze mij wel
wilde belezen.
(20 juni 1959)
Voor wat betreft het belezen van zieken zie noot
165.
173. maniilakmik nuilertomik akunnerminilugor: ze zei
dat een drijvende ijsschots tussen hen in verscheen.
(20 juni 1959)
Kingaidlak, Awongaitsiark's overleden broer, ook
wel Maniilak genaamd, verscheen tijdens een droom
aan Angutingoark (n.b. Maniilak betekent in het
Inuktitut: drijvende ijsschots). Welke betekenis
Angutingoark aan deze droom (= verschijning) hechte, heb ik niet kunnen achterhalen.
174. Kugaardjuk irkalukraschalukli: laten we wensen dat
de Kugaardjuk veel vissen zal hebben.
(21 juni 1959)
Tegen de tijd dat de trek van de arctic char van
de meren in het binnenland naar zee begint (einde
juni, begin Juli) verzamelen zich tal van kraaien
op plaatsen waar de vis stroomversnellingen en door
Inuit opgeworpen visdammen (saputit) passeert. Die
saputit zijn aangelegd op plaatsen waar het water
ondiep is. Op dergelijke ondiepe plaatsen zijn
vissen een gemakkelijke prooi voor kraaien.
N.b. de aanwezigheid van kraaien bij saputit is
een teken dat de trek van de vissen begonnen is.
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175. ubi oremer i:ar vi limat ileragigamiuk: omdat het al
tegen middernacht liep voelde zij zich niet op
haar gemak voor hem.
(24 juni 1959)
Einde juni is het tijdvak van de middernachtzon:
de zon schijnt 24 uren per etmaal en van een nacht
is eigenlijk geen sprake. De kinderen in Kugaardjuk
plachten rond deze tijd tot diep in de "nacht" buiten te spelen en kwamen nogal veel nachtrust tekort. Pater Van de Velde drong er daarom bij de
ouders op aan ervoor te zorgen dat hun kinderen
voldoende rust kregen en op tijd naar bed gestuurd
werden. Pialaark wist hoe Van de Velde dacht over
het late opblijven van kinderen en wilde, toen zij
tegen middernacht naar huis ging, niet door hem gezien worden.
176. kablunaanitgor isluarsagaubluni: hij zei dat ze
door de blanken beter gemaakt was.
(26 juni 1959)
In het midden van de vijftiger jaren ontbraken moderne medische voorzieningen nog op de meeste
plaatsen in het Canadese Noorden en berustte de
gezondheidszorg in hoofdzaak bij de in het Noorden
aanwezige blanken (missionarissen, zendelingen,
pelshandelaren, politieagenten). In het onderhavige geval was Arnakok behandeld op de politiepost te Tallordjuark (Spenco Bay).
177. nerrenarluangnitut titornarluangnitut: men wordt
(bij hen) echt niet goed onthaald op voedsel on
thee.
(26 juni 1959)
Voor achtergronden van deze houding van Irkalugark
ten opzichte van zijn broer, Awongaitsiark, zie
noot 140.
178. sannawaagor animât: hij zei dat hij hem verzorgd
had toen hij geboren werd.
(3 juli 1959)
Dit verzorgen (letterlijk: bewerken) van een pasgeborene betrof vooral die magisch-religieuze handelingen die bedoeld waren om de baby te beschermen
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tegen nadelige bovennatuurlijke invloeden en om
(indien het een jongetje was) te bewerkstelligen
dat hij in de toekomst een goed jager zou worden.
179. Ijaardjuga: mijn Ijaardjuk.
(3 juli 1959)
Ijaardjuk is de naam van de geest van de donder.
Die naam is mogelijk afgeleid van het woord Iliaardjuk = weeskind. In de mythe die het ontstaan
van de donder verhaalt (zie Rasmussen 1931:377379), was het een weeskind dat zich in de donder
veranderde.
180. ingmitut aukatarkonago: hij wilde dat zij, net als
hij, niet vaak (uit haar neus) zou bloeden.
(8 juli 1959)
Neusbloedingen kwamen zeer veelvuldig voor bij de
Arviligdjuarmiut. Inunajuk had daar echter bijna
geen last van en wilde bewerkstelligen dat de kleine Ikualaark net als hij niet vaak uit haar neus
zou bloeden. Hij wilde dat bereiken door haar te
kussen.
181. angajokraptini ilagiikkamnuk tirlijaromagninapkit:
omdat we via onze ouders aan elkaar verwant zijn
wil ik niets achter jouw rug ondernemen.
(9 juli 1959)
Bij de Arviligdjuarmiut was het gebruikelijk dat
onenigheid tussen verwanten binnen de verwantenkring werd uitgepraat en dat er bij het oplossen
van een twist geen buitenstaanders werden betrokken. Nannuark verwijst naar dit gebruik door te
zeggen dat hij het geschil over het huwelijk
rechtstreeks met Saglutoor wil uitpraten en er
geen anderen bij betrekken.
182. Nullajoslunigor Ussugalaarkmislunigor: hij had
gezegd dat het Nuliajok was en dat zij bij Ussugalaark was.
(11 juli 1959)
Nuliajok was een van de drie voornaamste geesten
uit het pantheon van de Arviligdjuarmiut. Zij was
de "godin" van de zee en werd zeer gevreesd omdat
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zij er bij overtreding van taboe's door de mensen
voor zorgde dat er geen jachtdieren waren en de
mensen dus honger moesten lijden. Dat Nuliajok
door Nagliksak gezien werd samen met Ussugalaark
berust op een associatie. Nuliajok word de "spi
rit of the sea" tengevolge van bloedschande
(zie hiervoor de Nuliajok-mythe zoals verhaald
door Rasmussen 1931:380-382). Nuliajok, de doch
ter van Okradjuanajuk en Ussugalaark, leefde even
als haar mythische naamgenoot in bloedschande met
haar vader: zij had een kind van Ussugalaark.
183. angerdrarnarerkowaagor: men zegt dat zij wil dat
hij zo snel mogelijk naar huis komt.
(14 juli 1959)
Enkele jaren voordat Okradjuanajuk naar Arviligdjuark kwam had Niakrorluk pogingen ondernomen om een
huwelijk tot stand te brengen tussen haar zoon Na
gliksak en Okradjuanajuk's dochter Nuliajok. Tot
een huwelijk was het echter nog niet gekomen. Toen
Okradjuanajuk naar Kugaardjuk kwam en Niakrorluk
vernam dat Nuliajok een kind had van haar vader
wilde zij niets meer van Nuliajok weten. Daarom
wilde zij Nagliksak niet in de buurt van Nuliajok
hebben.
184. onipkaarajarmatta: omdat zij erover zouden praten.
(15 juli 1959)
Awongaitsiark schreef zijn dagboek zonder dat zijn
medemensen daar iets vanaf wisten. Die geheimhou
ding was niet afgesproken toen Awongaitsiark op
2 maart 1958 met zijn dagboek begon. Het initiatief
daartoe ging uit van Awongaitsiark zelf (cf. hfdst.
Ι, Ρ- I D
185. kriluktonnalugor kraniminut: ze zei dat hij heel
hard geblazen had naar iets vlakbij haar.
(16 juli 1959)
Het werkwoord kriluktok is erg moeilijk te vertalen
omdat het Nederlands geen werkwoord kent dat het
gedrag van een hond zoals hier bedoeld juist weer
geeft. De hond maakt een geluid dat het midden
houdt tussen geblaf en het blazend geluid wat een
stier maakt. Terwijl de hond dit geluid voortbrengt
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is hij heel
als wil hij
Wanneer een
hij volgens

opgewonden en trekt wild aan zijn lijn
op iets afgaan of voor iets vluchten.
hond zich op die manier gedraagt ziet
de Arviligdjuarmiut geesten.

186. inosuergaluaruma takugnilaitagaluara: indien ik
mocht komen te sterven dan is het niet uitgesloten
dat ik hem toch nog zal zien.
(21 juli 1959)
Okradjuanajuk beschouwde Ussugalaark als haar beschermgeest. Als zij mocht komen te sterven zou
haar ziel naar de geestenwereld gaan en daar zou
zij haar beschermgeest kunnen ontmoeten. Er is
echter nog een andere reden waarom Okradjuanajuk
na haar dood Ussugalaark mogelijk nog zou kunnen
zien. Ussugalaark was een shamaan en shamanen waren in staat om de wereld van de geesten te bezoeken. (cf. Rasmussen 1931:299).
187. ataataga: mijn vadertje.
(23 juli 1959)
Okradjuanajuk sprak haar dochter Nuliajok met deze
term aan omdat haar dochter de naam droeg van Okradjuanajuk 's overleden vader. Voor vergelijkbare
aanspreekvormen zie Rasmussen 1931:192.
188. sapertauwokgor: men zei dat men bang was (voor zijn
reaktie).
(26 Juli 1959)
Men vreesde dat Krimitsiark
de dood van zijn aangenomen
zijn schoonzoon Ussuguktark
Een dergelijke reaktie viel
157).

bij het vernemen van
zoon Angerdraotuark en
zelfmoord zou plegen.
te verwachten (zie noot

189. inuitlu kissita isumagigninapkit: ik heb niet enkel
en alleen aan de Inuit gedacht.
(29 juli 1959)
In noot 188 werd erop gewezen dat men bang was dat
Krimitsiark bij het vernemen van de dood van zijn
aangenomen zoon en zijn schoonzoon zelfmoord zou
plegen. Zover kwam het echter niet. Hij werd daarvan weerhouden door zijn vrouw. Dit bracht de trot-
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se en zelfingenomen Krimitsiark in moeilijkheden.
Toegeven dat hij van zijn voornemen had afgezien
op grond van de wil van zijn vrouw zou immers gezichtsverlies betekenen. Teneinde zijn gezicht te
redden bracht hij zijn besluit om geen zelfmoord
te plegen in verband met de aanwezigheid van de
blanken in het gebied, in het bijzonder de politie,
waarnaar hij in dit geval verwees.
190. angumik pekkatlkralerslunga nalunaitsiaromablugit:
ik wilde namelijk een man als metgezel hebben om
een onderzoek naar hen te gaan instellen.
(30 juli 1959)
Voor een goed begrip van deze handelwijze van Irkalugark is het noodzakelijk om ongeveer honderd jaar
terug te gaan in de geschiedenis. Midden vorige
eeuw deed zich in het noorden van Arviligdjuark
een ernstig konflikt voor tussen Arviligdjuarmlut
en Netsilingmiut. Mary-Rousselifere beschrijft dit
konflikt als volgt:
"A very long time ago Kuklgak killed Ogak, Kuyagaksak's father. Kuyagaksak and his people were waiting
for game on the shore, not far from their kayaks,
when Ogak was set upon unexpectedly by Kukigak's band:
"Flee J flee quickly towards your kayaks" he said
"while I try to delay them". Heeding his warning,
his children who had no arms to counterattack rushed
to the kayaks and fled.
Ogak was left alone. His ennemies pierced him with
arrows but failed to give him the finishing stroke
and left him there. Riddled with arrows, Ogak managed
to return home and hanged himself.
Sometime later, another hunter, a relative of Ermalit
declared to whoever would listen: "Let there be no
other murder because the culprit will not evade me,
no matter how far he may flee". However, Kukigak's
band also killed the stranger, Ermalit's relative.
Thereupon, Ermalit and his people set out for Arviligjuar in order to wreak revenge. They came probably from Netsilik or Iktuartorvik, I do not know.
Kuyagaksak's family also accompanied the expedition.
During the Journey they practised shooting. Aiming
at the pelvic bone of a caribou, they endeavoured to
put their arrows through the hole. It is related
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that they succeeded nearly every time.
Travelling all together, they finally reached the
Arviligjuar region. Where exactly? I do not know.
but it was probably on this side of Kangerhlugjuar,
the big bay, and they saw a hunter on the sea. It
was Augannuar, Kukigak's son, who was spending the
night stalking a seal at a breathing hole. Spying
the newcomers from afar, he went to meet them.
As he was approaching, one of Ermalit's men remarked:
"Well, we will have no trouble getting rid of that
one". Ermalit however replied: "Let him bei We will
attack them all together".
Augannuar was coming nearer, a smile on his lips, when
someone asked him: "Are you returning home?" Upon
hearing this question, the smile vanished from his
lips as he started to walk backwards. Augannuar then
faced about and ran away at such a speed, it was said,
that his heels seemed to be stuck to his buttocks
while he disappeared in the distance. When the fugitive reached Kukigak's camp, the latter wanting to
save his two sons, Augannuar and another whose name
is not known to me, sent them on their way to Aivi11k.
After their departure, while the strangers were approaching, an old woman who had been sent out to reconnoitre came back to Kukigak's igloo saying:
"Those have come spoiling for a fight".
However Kuklgak replied:
"They will do nothing of the kind. They will
do nothing of the kind.'"
"But they are armed", said the woman.
"They will not fight. They will not fight",
Insisted Kukigak.
However, without even taking the time to build igloos,
the newcomers advanced armed with their bows, ready
to fight. There was also another visiting stranger
in Kukigak's camp. Whence he had come? Probably
from Netsilik too. Kukigak and his people intended
to do him in. However, as he was emerging from the
igloo at the same time as Kukigak, the latter said:
"Won't we even have some one to help us?
Won't we even have some one to help us a hand?
"Outside of your relatives", replied the other,
"there is no one who will side with you. You
can be sure of it".

Among Kukigak's companions there was one whose atigi
was ripped at the front, at throat le/el. His wife
wanted to sew it but he said:
"What's the use? I am useless, always sick.
That opening will be a fine target for my
ennemies'.'.
Thus he refused to have his atigi mended.
Meanwhile, the others had come nearer and, at the
first volley of arrows, one struck the man right in
the center of the tear and killed him.
It was said that Kuyagaksak persistently aimed at
his father-in-law who was in the opposite camp.
Recognizing hem, the latter said:
"But that one is my son-in-law.' Yes, he is
my son-in-law,'
Kuyagaksak acknowledged it with his eyes.
"I do not want to shoot my son-in-law", said
the other, "l do not want to shoot him".
"if you do not want to shoot him, step backJ"
Thereupon the father-in-law walked away.
Having lost several of his companions, Kukigak
slumped down, riddled with arrows. He had been hit
by so many arrows that his body did not touch the
ground. While dying from his wounds he exclaimed:
"As for us, when we fight, we know when to
stop .... Perhaps those scoundrels cannot
hearl"
Kuyagaksak then said to him:
"When many fall in against a single adversary,
there is indeed a reason to stop".
Kukigak was still breathing when he was brought to
his igloo. There was also an adolescent in the camp.
At the end of the fight and before the victors had
withdrawn, he was rushing to grab a dead man's knife
when someone told him:
"You would do better to desist if you do not
want to receive some bad blow".
The lad however did not heed the warning and kept
on trying to grab the knife. Two men darted after him,
one at his right, another at his left, while he fled
towards his igloo. Reaching the entrance, he crawled
quickly inside but his pursuers stabbed him with
their spears through the snow, each on one side, even
as he had already disappeared from view
Kukigak had been taken into his igloo. The old woman
who had been sent out as an emissary and had arrived
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that day entered again and began to lament:
"When brave men fight, they don't do things
by halves", she said sobbing.
Stretched out in the remote part of the igloo, Kukigak
breathed noisily. One of the arrows had gone through
his bledder and, on account of the pain, could not
be removed. It rose and fell with each breath he took.
Kukigak had two wives. Turning to one of them and
pointing to the old woman, he said:
"That one below, who comes in often, she deserves
a reward. Give her as a parting gift the skin
pouch which contains iron".
Having thus spoken, Kukigak breathed his last ....
He had requested to be hurried at Kangek; he wanted
his last resting place to be there. His body was then
taken to Kangek, a sandy camping ground, because he
wanted to lie on the sand, at a place where children
are wont to play, where his grave could be tested.
Thus before he died, he requested to be taken to
Kangek because it was a nice place to erect the tents.
He wanted the children to play on his grave. He wanted people to stretch inside it in order to take its
measurements. He did not wait to be an object of
aversion after his death
"
(Mary-Rousselière 1960:18-22).
Met de dood van Kuklgark was het konflikt echter niet
uit de wereld. Het bleef voortsluimeren en kwam af
en toe weer tot uitbarsting waarbij er dan weer slachtoffers vielen. Tegen het einde van de vorige eeuw vestigden een aantal van Ermalik's afstammelingen zich
in het gebied van Arviligdjuark. Hoewel sommige van
hun kinderen trouwden met de oorspronkelijke Arviligdjuarmiut kwam het niet tot een echte integratie
tussen beide groepen. Binnen de samenleving die zich
na verloop van tijd vormde bleven verschillende kampen bestaan: de Ermalingmiut (aanhangers van Ermalik)
en de Kukigarmlut (aanhangers van Kukigark).
De hoofdpersonen van beide kampen waren in de jaren
veertig en vijftig:
ERMALIK
Nimgajorak
Mangak
Iksiwalitark
Tullugarnerk

KUKIGARK
Naardjuk
Kakortangoark
Tartotortok

De Ermalingmiut en Kukigarmiut stonden vijandig ten
opzichte van elkaar en beschuldigden elkaar over en
weer van pogingen om de ander (vaak op magische wijze) nadeel te berokkenen.
Het is tegen deze achtergrond dat Irkalugark's handelwijze gezien moet worden. Irkalugark was een
Kukigarmiut en de mannen die verdronken waren, waren Ermalingmiut. Om te voorkomen dat de Ermalingmiut hem ervan zouden beschuldigen de hand te hebben gehad in de dood van de mannen, wilde Irkalugark
pas een onderzoek naar het gebeurde instellen nadat
hij zich van getuigen voorzien had.
191. pinasuarslugojaartokgor kredrartuksaowokgor: ze zei
dat hij waarschijnlijk getracht had hem (zijn broer)
te hulp te komen maar dat hij daarbij door de kou
bevangen moet zijn.
(30 juli 1959)
Het noodlottige voorval heeft zich waarschijnlijk
als volgt voltrokken:
Angerdraotuark, Olrongajok en Ussugiktark waren naar
Isloolik getogen om daar te gaan vissen. De dooi
had reeds ingezet en langs de oevers van het meer
had zich een brede strook water gevormd, die hier
en daar onderbroken werd door Ijsschotsen die door
de wind tegen de oever opgestuwd waren. Om verderop het meer te kunnen gaan vissen in de scheuren
van het ijs gingen zij waarschijnlijk via de opgestuwde ijsschotsen het meer op. Toen zij na gevist
te hebben naar hun kamp wilden terugkeren vonden
zij hun terugweg afgesneden omdat de wind het ijs
in beweging gezet had. In plaats van te zoeken naar
een plek waar het ijs nog aan de oever vast lag
nam elk voor zich plaats op een ijsschots en trachtte zich met behulp van de visspeer naar de oever
toe te bewegen. Tijdens deze oversteek moet het ongeval gebeurd zijn. Waarschijnlijk zijn Angerdraotuark en Ussugiktark er in geslaagd de oever te
bereiken, maar Olrongajok slaagde daar niet in en
raakte te water. Ussugiktark heeft waarschijnlijk
geprobeerd om zijn broer te hulp te komen maar heeft
zijn poging met de dood moeten bekopen: hij raakte
door de kou van het water bevangen, geraakte in
een shocktoestand en verdronk (voor wat betreft de
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uitwerking van ijskoud water op het menselijk lichaam zie Vanggaard 1976:268-269). Wat er met Angerdraotuark gebeurde is niet bekend. Er kon weliswaar vastgesteld worden dat hij de oever van het
meer bereikt had (er werden daar sporen van hem
gevonden), maar wat er daarna met hem gebeurd is,
is een raadsel. Zijn lichaam werd nimmer gevonden.
192. Kanajosluk
(3 augustus 1959)
Kanajok is een van de vele geesten uit het pantheon van de Arviligdjuarmiut. Het is ook de naam van
een vis, de zeedonderpad.
193. (Okarte) aupalerslunilugor: en hij vertelde dat
hij (Okarte) tot achter zijn oren rood geworden was.
(5 augustus 1959)
Door de politie werd een onderzoek ingesteld naar
het verdrinkingsongeval. Bij dat onderzoek was een
blanke tolk (Norman Ford, die door de Inuit Okarte
genoemd werd) aanwezig. Ford maakte tijdens het
onderzoek enige opmerkingen waarmee hij zijn kennis van het Noorden wilde tentoonspreiden. Het werd
echter een demonstratie van onkunde: zo beweerde
hij o.a. dat hij een zeehond zag in Isloolik. Irkalugark zette hem echter op zijn nummer door erop
te wijzen dat zeehonden niet in meren voorkomen
maar alleen in zee.
194. kaarnerminik nerkreksagninerminik okraromalutikgor:
ze zei dat ze hen (de politie) wil vertellen dat
ze honger hebben en dat ze geen vlees hebben.
(14 augustus 1959)
In feite was dit een leugen van OkradjuanaJuk,
want zij en haar gezinsleden leden beslist geen
honger en beschikten steeds over vlees. Okradjuanajuk was waarschijnlijk echter ontevreden over
de hoeveelheid voedsel die zij van haar verwanten
kreeg. Maar zo dezen haar slechts mondjesmaat van
voedsel voorzagen dan had zij het toch aan zichzelf te wijten, want Okradjuanajuk gedroeg zich zo
dat zij haar verwanten tegen zich in het harnas
jaagde. Mogelijk hoopte Okradjuanajuk met deze leu-
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gen de politie ertoe te brengen invloed uit te
oefenen op haar verwanten meer voedsel aan haar te
geven.
195. akragoani Kakortanguub matitautai pingasuraartutgor: het schijnt dat de netten van Kakortangoark
de dag daarop maar drie schamele vissen gevangen
hebben.
(15 augustus 1959)
Voor Uilik was de oorzaak van deze schamele vangst
onmiddellijk duidelijk: Okradjuanajuk had zich op
magische wijze gewroken voor het gebrek aan respect
dat Uilik haar getoond had.
196. netjermik kivisiwonga: ik heb een zeehond laten
zinken.
(16 augustus 1959)
Toen de Arviligdjuarmiut de beschikking kregen over
bootjes, konden zij ook 's zomers op zeehonden jagen in open water. Bij deze Jacht ging er echter
nogal eens een zeehond verloren. De zeehond heeft
's zomers namelijk geen dikke speklaag en blijft
niet drijven wanneer hij doodgeschoten is. Het
dier moet dan onmiddellijk geharpoeneerd worden.
Het kwam nogal eens voor dat een dodelijk getroffen zeehond in de diepte zonk voordat de jager met
zijn boot dicht genoeg bij het dier kon komen om
het te harpoeneren.
197. Birkoktidjunik tunijauslukkama palarsislukkok:
nadat men mij een geweer gegeven had was haar toestand onmiddellijk verbeterd.
(20 augustus 1959)
Omdat Arnamarik ziek was vroeg Tullugarnerk aan
Nannuark om als shamaan op te treden. Als betaling
voor zijn te verrichten diensten gaf hij hem een
geweer. Voor wat de betaling van shamanen betreft
zie Rasmussen 1931:259.
198. matitartogaluark katakpok: hoewel hij al in het net
zat was hij er toch uitgeraakt.
(21 augustus 1959)
Het vangen van zeehonden en baardrobben met netten
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is een jachttechniek die de Arviligdjuarmiut hebben overgenomen van pater Henry en pater Van de
Velde. De zeehond of baardrob zwemt in het net,
raakt daarin verstrikt en verdrinkt. In het onderhavige geval was de baardrob in zijn doodstrijd
uit het net geraakt en in de diepte gezonken.
199. tuksiutitokranik sokotaogninerarpait: ze beweerde
dat het gebedenboek dat ze al lang heeft niets
waard was.
(22 augustus 1959)
Okradjuanajuk, die Anglikaans was, had na haar
komst naar Kugaardjuk verschillende keren zieken
belezen. Dat had echter niet de gewenste gevolgen.
Waarschijnlijk zei ze daarom tegen Awongaitsiark
dat ze katholiek wilde worden: zij zou dan immers
kunnen beschikken over een ander gebedenboek waarvan ze veronderstelde dat het doeltreffender zou
zijn bij het belezen van zieken. Zie ook noot 165.
200. okraotinasualerpara: ik heb geprobeerd hem dat aan
zijn verstand te brengen.

(22 augustus 1959)
Awongaitsiark sprak geen woord Engels. Met behulp
van gebarentaal (hij liet zijn rozenkrans zien en
maakte verschillende keren een kruisteken) probeerde hij de blanke aan zijn verstand te brengen
dat hij niet van zins was op diens voorstel in te
gaan. Kennelijk maakte dit grote indruk.
201. pamersartiminigor nangminerk tikitaoguni: wanneer
hij door zijn eigen opvoeder benaderd zou zijn, zo
zei hij dan
(23 augustus 1959)
Voor Tullorealik was het duidelijk waarom Angerdraotuark spoorloos verdwenen was: Irkalugark en
zijn metgezellen hadden namelijk binnen drie dagen
na het ongeval ter plaatse een onderzoek ingesteld
naar de toedracht ervan. Volgens een traditionele
overlevering had de plaats des onheils gedurende
de eerste drie dagen na het ongeval alleen maar
betreden mogen worden door de naaste verwanten van
de omgekomenen. Irkalugark en zijn metgezellen had-
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den dit taboe overtreden en hadden daarmee de verdwijning van Angerdraotuark bewerkstelligd.
202. tatkigaptauk audlarkojaksarigamiuk audlartitsigiwok:
... en die daarginds (Ussugalaark) is ook weggebracht; zij (Okradjuanajuk) is er waerschijnlijk de
oorzaak van geweest dat hij vertrokken is.
(25 augustus 1959)
Udlaktoor wilde duidelijk maken dat men niet te
lichtvaardig moet omspringen met de beschermgeesten.
Toen wijlen haar man, Katokkrak, ziek geworden was
had zij met behulp van haar beschermgeest getracht
zijn genezing te bewerkstelligen. Katokkrak was
echter gestorven. De geest die zij opgeroepen had
om haar man te redden had zich tegen hem gekeerd
en zijn dood veroorzaakt. Met Okradjuanajuk was
volgens Udlaktoor iets dergelijks aan de hand. Ook
zij had geprobeerd haar man Ussugalaark te genezen
met behulp van de geesten maar zij had niet kunnen
voorkomen dat Ussugalaark voor verpleging naar een
ziekenhuis in zuidelijk Canada gezonden moest worden. In Udlaktoor's ogen had Okradjuanajuk door
een onbezonnen gebruik van de geesten het vertrek
van haar man bewerkstelligd.
203. audlartut igluligaardjukmut: ze zijn naar igluligaardjuk vertrokken.
(29 augustus 1959)
De kinderen vertrokken per vliegtuig naar de missiekostschool in Chesterfield Inlet.
204. kraujernajautkolugo kringartonnalugamlgor: ze zei
dat ze wil dat hij onderzocht wordt omdat hij zo
sterk naar de geesten van de overledenen (beschermgeesten) neigt.
(29 augustus 1959)
Udlaktoor meende dat er verschillende tekenen aanwezig waren die erop duidden dat haar aangenomen
kleinkind, Kaggotark, over shamanistische gaven beschikte. Hij droomde b.v. vaak over de geesten van
overledenen, en was vaak ziek maar genas steeds
weer tegen ieders verwachting in. Op grond van dit
laatste werd de gevolgtrekking gemaakt dat hij wel
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over een bijzonder machtige beschermgeest moest beschikken (zie noot 84). Udlaktoor, die in Kaggotark
een toekomstig shamaan zag, wilde hem laten onderzoeken door een shamaan om zekerheid te krijgen.
205. sokognitaraluara: ik heb haar echter niet willen
beriepen.
(29 augustus 1959)
Voor wat betreft het berispen van anderen zie de
noten 89 en 129.
206. sutsaognitonnalugor: ze zei dat dat heel zeker een
slecht voorteken is.
(31 augustus 1959)
Volgens de Arviligdjuarmiut konden honden geesten
zien (zie noot 185). Anaidjak's hond gedroeg zich
op een manier die met het zien van geesten in verband gebracht werd (kriluktok).
207. nipiliortogut: we hebben bandopnamen gemaakt.
(2 september 1959)
Okradjuanajuk en Awongaitsiark waren die avond geïnterviewd door de anthropoloog Asen Balikci die
voor onderzoek in Kugaardjuk verbleef. De gesprekken werden op band opgenomen.
208. tiguarsimi arnaonersaub alertani atornerami: ....
.... omdat hij de kousen van zijn pleegmoeder aan
had.
(7 september 1959)
Volgens de traditionele opvattingen van de Arviligdjuarmiut was de vrouw onrein waar het de jacht
betrof en diende al datgene wat ook maar op enigerlei wijze met de vrouw in verband kon worden
gebracht strikt gescheiden te worden gehouden van
de jachtaktiviteiten van de man. Deed men dit niet
dan liep men de kans dat de geesten van de dieren
die men ging Jagen, of van de vissen, zich tegen
de jager zouden keren. In het onderhavige geval
had Ussugiktark dit voorschrift overtreden door
tijdens de visvangst de sokken van zijn pleegmoeder te dragen. Het gevolg was dat de geesten zich
tegen hem keerden: hij verdronk.
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209. Kiliutark nerdliutinnani nanorkojignisluni: Kiliutark had verboden dat men binnen een jaar na haar
dood een berin zou doden.
(19 september 1959)
Kiliutark had kort voor haar dood gezegd dat zij
niet wilde dat men binnen een jaar na haar dood
een berin zou doden. Aan dit gebod lag wellicht
een naamassociatie ten grondslag: een van de namen van Kllutark was Nanorluk (nanuk=ijsbeer).
Van degenen die te Isloolik verdronken, hadden
Olrangajok en Ussugiktark na de dood van Kiliutark
een berin gedood. Daarmee hadden ze Kiliutark's
gebod overtreden en Kiliutark had zich daarvoor op
hen gewroken.
210. aanniarluarmat Okralujujok nivingartaujonnerk
nigjark tuktuvinerk pokerk: omdat Okralujujok erg
ziek was had men boven haar een franje, gemaakt
van het witte buikvel van een kariboe, opgehangen.
(23 september 1959)
De franje werd gebruikt als amulet om de genezing
van Okralujujok te bewerkstelligen. Voor wat betreft het gebruik van amuletten zie Rasmussen 1931:
267 e.v.
211. karmakponga: ik heb een karmak gebouwd
(29 september 1959)
zie noot 72.
212. anaratarpogut tamapta: we hebben allemaal diarrhée.
(30 september 1959)
zie noot 69.
213. krersorsijuk igluksamik: zij beiden hebben sneeuw
aangestampt om er sneeuwblokken voor de bouw van
sneeuwhutten van te kunnen maken.
(11 oktober 1959)
Begin oktober heeft de sneeuw vaak nog niet de
juiste gesteldheid om er sneeuwhutten van te bouwen. Omdat de temperaturen rond deze tijd van het
jaar zodanig zijn dat het noodzakelijk is om in
een sneeuwhut te wonen, werd bij gebrek aan geschikte sneeuw sneeuw bijeen gegaard en aangestampt
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totdat ze de vereiste vastheid gekregen had om er
blokken voor de bouw van sneeuwhutten uit te kunneh snijden.
214. annersalaangojut Arviligdjuarmiut: ... dat de Arviligdjuarmiut de gierigsten zijn.
(14 oktober 1959)
De Arviligdjuarmiut en ook de andere Netjilikgroepen werden door andere Inuit, waaronder de
Aivilingmiut, beschouwd als gierige mensen die
het niet zo nauw namen met de wederkerigheid, de
basis van elke Inuit samenleving. Die gierigheid
kan mogelijk verklaard worden vanuit de ecologische omstandigheden waaronder zij leefden. Die
omstandigheden waren aanzienlijk moeilijker dan
die waaronder andere Inuit-groepen leefden. Wild
was er in vergelijking tot andere gebieden betrekkelijk schaarst de onderlinge wedijver groot en
dit drukte ¿ijn stempel op de verdeling van het
buitgemaakte voedsel. Riches heeft getracht de ecologische druk waaraan de verschillende Inuit-groepen blootstonden te meten. Als meeteenheid gebruikt
hij het aantal sledehonden per gezin en verantwoordt
dit als volgt:
"in many cultures the keeping óf animals goes beyond utilitarian purposes, with the accumulation of
stock aptly serving as a symbol in competition for
prestige, particularly where the animals concerned
are household domesticates which are competitive
with man for subsistence. It is certainly the case
that the Eskimo regard the possession of a large
dog team as prestigious and as an Important gauge
of hunting ability and prosperity. Accordingly,
one would suspect that under conditions of severe
environmental pressure the Eskimo would have been
able to dispence with the luxury of large teams
without seriously Jeopardizing either their movement or hunting success. Thus the variation in dog:
nuclear family ratios ... may well reflect variation in environmental pressure".
(Riches 1974:355-356).
Zich baserend op gegevens van Ballkci (1964:35),
Jenness (1922:89), Saladin d'Anglure (1967:85,159)
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en Damas (1963:203) komt Riches tot de volgende dog:
nuclear family ratio's, waaruit volgens hem kan afgeleid worden dat de Netjilik Inuit onder de moeilijkste omstandigheden leefden:
Netsilik Eskimos
Copper Eskimos
Taqramiut Eskimos
Iglulik Eskimos
(Riches 1974:356).

-

1.5
2
5-6
12

:
:
:
:

1
1
1
1

N.b. Dat Kajortok's typering van de Arviligdjuarmiut als gierige mensen juist is blijkt onder meer
uit Awongaitsiark's antwoord waarin hij die gierigheid volmondig toegeeft.
215. Komaliklu angutigukslunlukgor: ze zei dat hij (haar
beschermgeest) belust is op Komalik zelf.
(18 oktober 1959)
Okradjuanajuk had tijdens haar reis naar Kugaardjuk
getracht Awongaitsiark te verleiden (zie de tekst
van 23 mei 1959). Awongaitsiark was echter niet op
haar toenaderingen Ingegaan. Ditmaal probeerde zij
haar doel op een andere wijze te bereiken: gebruikmakend van haar naam als shamaan bereidde zij haar
"slachtoffer" voor door te verklaren dat niet zijzelf maar haar beschermgeest belust was op Komalik.
216. ningakkamigor aannialertokgor: hij zei dat ze ziek
geworden was omdat ze zich kwaad gemaakt had.
(18 oktober 1959)
Ningaktok heeft de betekenis van "to feel or express hostility" (Briggs 1971:329) en wordt als
bedreigend ervaren. Dat Angutingoark na zich kwaad
gemaakt te hebben ziek werd was in de ogen van
Krilunerk het gevolg van het feit dat de mensen
die zich door Angutingoark bedreigd hadden gevoeld
zich hadden trachten te beschermen door middel van
ilisinerk. Volgens Krilunerk had Angutingoark haar
ziekte aan zichzelf te danken omdat zij een vijandige reaktie had uitgelokt.
217. inotkojaugninami kissiani anersartoruerpok:... maar
alleen omdat men niet gewild had dat het bleef leven had het opgehouden te ademen.
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(25 oktober 1959)
Udlaktoor beschuldigt hier Tartotortok ervan de dood
van het kind veroorzaakt te hebben omdat hij niet
wilde dat het bleef leven (zie de tekst van 30 augus
tus 1959).
218. ernerpit nuliariliuk paninik akilerlugo: laat jouw
zoon haar tot vrouw nemen in ruil voor jouw eigen
dochter.
(26 oktober 1959)
Kajortok was een Aivilingmio die na het overlijden
van zijn vrouw naar Kugaardjuk gekomen was om daar
een vrouw te zoeken. Na enige tijd vond hij er een,
de weduwe Unalerk, en trouwde mat haar. Kajortok
trachtte daarna een toekomstige huwelijkspartner te
vinden voor zijn stiefzoon, Isumakittok. Pangninnuark was wel bereid om zijn dochter Aivikuluk met
Isumakittok te laten trouwen, maar dit was niet erg
naar de zin van Kajortok omdat Aivikuluk aanzien
lijk ouder was dan Isumakittok. Hij maakte daar een
opmerking over tegen Awongaitsiark. Deze deed hem
de volgende oplossing aan de hand: Isumakittok la
ten trouwen met Kajortok's dochter Paksikark en
Kusugak laten trouwen met Aivikuluk:

0

Δ

Krimitsiark

Paksikark

Kajortok

Kusugak

L

1
2

O

Λ

Δ

Unalerk

Kukuwak

Pangninnuark

Isumakittok

Aivikuluk

JL.—J-—J¡

I

I
2

1. voorgenomen huwelijk volgens afspraak met Pangninnuark.
2. Awongaitsiark's voorstel.
219. unnuangani sinitainnartokgor: men zei dat hij dezelfde nacht nog voor het eerst weer eens goed had kunnen slapen.
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Okradjuanajuk was naar Matjok gegaan en had daar
aan Kakiojark haar diensten als shamaan aangeboden, omdat Nimgajorak ziek was, hetgeen aanvaard
werd. Naar Nuliajok's zeggen trad er vrijwel onmiddelijk een verbetering op in Nimgajorak's toestand en kon hij dezelfde nacht nog van een ongestoorde nachtrust genieten. Voor Nuliajok was dit
het bewijs dat haar moeder een belangrijk shamaan
was.
220. unnuangani slnignitutgor: ze zeiden dat ze dezelfde nacht niet geslapen hadden.
(9 november 1959)
De Arviligdjuarmiut huldigen de opvatting dat de
ziel van een overledene nog gedurende enkele dagen
na de dood in de omgeving van de plaats van overlijden vertoefde. Gedurende die dagen golden zeer
strenge taboes waaraan men zich strikt diende te
houden. Deed men dit niet dan bestond het gevaar
dat de ziel van de overledene als een wraakgeest
(toongark kigloriktok) over de aarde zou blijven
rondzwerven en onheil aanrichten. De angst voor
dit laatste veroorzaakte de slapeloosheid van
Uilik en Tungulik.
221. tiregusuktomik tukikrartsiartok: het leidt geen
twijfel dat dit alles bijgelovige praktijken zijn.
(10 november 1959)
Awongaitsiark verwijst hier naar de laatste wilsbeschikking van personen die op sterven lagen of
hun einde voelden naderen. Aan deze wilsbeschikking diende men zich strikt te houden omdat men
anders de kans liep dat de overledene zich zou
wreken (zie b.v. noot 209).
N.b. Het bijvoeglijk naamwoord "bijgelovig" is in
de vertaling bewust gebruikt om Awongaitsiark's
houding ten opzichte van die oude gebruiken aan
te geven.
222. Matjokgor inusuerviosarmat tangmaarvlkomagninamiukgor:
omdat er te Matjok onlangs iemand gestorven was wilde hij er niet overnachten, zo zei hij.
(16 november 1959)
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Plaatsen waar iemand overleden was werden gemeden
omdat de geest van de overledene daar nog kon rondwaren en onheil aanrichten (zie ook de noten 37 en
101). In dit geval moet men er bij bedenken dat de
overleden Nimgajorak, leider van het Ermalik-kamp
was geweest en dat Tartotortok een van de hoofdpersonen was van het Kukigark-kamp. Tartotortok had
dus alle reden om wraak van de kant van Nimgajorak's
geest te verwachten. Voor wat betreft de tegenstelling Ermalik-Kukigark zie noot 190.
223. ipkoat opingark kajaugasarmatta Tartotortok okrearpok:
die daar zijn onlangs nog, deze lente, verdronken ,
zei Tartotortok.
(16 november 1959)
Tartotortok eiste de verantwoording op voor de dood
van Olrongajok, Ussugiktark en Angerdraotuark en
gaf te kennen dat dit zijn wraak was geweest voor
de dood van zijn zoon. Een en ander moet gezien worden in het licht van de in noot 190 geschetste tegenstellingen tussen de Ermalingmiut en de Kukigarmiut. Enkele jaren voordat Awongaitslark met zijn
dagboek begon spitsten die tegenslellingen zich
weer toe. De aanleiding was het huwelijk van Tartotortok' s zoon Kangitoor met Mangak's dochter Arnasleark. Arnasleark was bij haar geboorte beloofd
aan Ivilinnuark, Iksiwalitark's zoon. Arnasleark
wilde echter niets van een huwelijk met Ivilinnuark
weten; zij was bang voor hem omdat hij, waardig zoon
van zijn vader, een shamaan was. Zij vatte liefde op
voor Kangitoor en trouwde met hem. Mangak verleende
om verschillende redenen toestemming voor het huwelijk dat op 25 september 1956 gesloten werd. Nimgajorak was het hier helemaal niet mee eens, ging Mangak om uitleg vragen en deelde hem mede dat hij het
huwelijk ontbonden wenste te zien. Dat gesprek tussen Mangak en Nimgajorak vond plaats op Kerstdag
1956. Gedurende diezelfde kerstdagen werd Ivilinnuark betrapt terwijl hij bezig was met het zingen
van magische liederen die gericht waren tegen Kangitoor. Deze stierf vrij onverwacht op 5 januari
1957. Voor de Kukigarmiut was duidelijk wat de oorzaak was en zij werden in hun mening bevestigd door
latere uitspraken van Ivilinnuark (zie de tekst van
22 januari 1959) en Nimgajorak (zie de tekst van
118

16 november 1959). De wraak van de Kukigarmiut bleef
niet uit: in juli 1959 verdronken Olrongajok, Ussugiktark en Angerdraotuark (Ermalingmiut). Daarop
volgde weer de wraak van de Ermalingmiut: op 15 september 1959 stierf Kakortangoark (leider van de
Kukigarmiut) plotseling en op 1 november 1959 overleed de leider van de Ermalingmiut, Nimgajorak.
Met de dood van Nimgajorak was de wraak over en
weer nog lang niet ten einde zoals men uit het verdere verloop van het dagboek zal kunnen opmerken.
N.b. Tegen deze achtergronden is het duidelijk waarom Tartotortok niet te Matjok wilde blijven overnachten (zie vorige noot).
224. tilugor iluitomik tiparmiklugor iluitomik tunijauwokgor:
men zei dat men haar een heel pak thee en een hele doos
tabak gegeven had.
(22 november 1959)
Kakiojark had Okradjuanajuk gevraagd om naar Matjok
te komen omdat haar man ziek was. Zij wilde dat Okradjuanajuk als shamaan zou optreden en de genezing
van haar man bewerkstelligen. Als betaling voor haar
diensten kreeg Okradjuanajuk thee en tabak. Voor wat
de betaling van shamanen betreft zie ook noot 197.
225. uwanga isumamniognitok ... okrautitkojauwaktut:
het is niet mijn eigen idie ... men heeft ons vaak
gezegd dat tegen hen te zeggen.
(8 december 1959)
Awongaitsiark wijst hier op de aandrang die pater
Van de Velde onder meer op hem had uitgeoefend om
ervoor te zorgen dat zijn kinderen in de periode
van de middernachtzon voldoende nachtrust kregen.
Zie ook noot 175.
226. mamianak sannaktailiomat: jammer, want het was zondag.
(13 december 1959)
Awongaitsiark trachtte zich als katholiek zo goed
mogelijk aan de zondagsrust te houden. Vandaar zijn
teleurstelling toen hij geen sneeuwhut vond die hij
kon betrekken: hij moest er nu zelf een bouwen.

119

227. sakiata Okradjuanajuk: zijn schoonmoeder Okradjuanajuk.
(19 december 1959)
Een paar jaar voordat Okradjuanajuk naar Kugaardjuk
kwam had Nlakrorluk pogingen aangewend om haar zoon
Nagliksak te laten trouwen met Okradjuanajuk's dochter Nuliajok. Toen Okradjuanajuk naar Kugaardjuk
kwam wilde zij deze zaak verder opnemen, maar Nlakrorluk wilde niets meer van Nuliajok weten toen
zij vernam dat deze een kind van haar vader had.
Door Okradjuanajuk aan te dulden als Nagliksak's
schoonmoeder bracht Krilunerk Nlakrorluk in verlegenheid omdat zij het was geweest die op haar
aanvankelijke plannen terug gekomen was.
228. nunguzakkanik parlawogut: we hebben snoepgoed gegrabbeld.
(24 december 1959)
Zie noot 1.
229. nuglugarsluta: we hebben nugluktark gespeeld.
(24 december 1959)
Voor een beschrijving van dit spel zie Rasmussen
1951:357. Dit spel werd doorgaans met Pasen en met
Kerstmis gespeeld wanneer de gemeenschap zich in
de kadgek verzameld had.
230. takutsiariik aangoariik:
(27 december 1959)
Takutsiariik zijn vrienden. In dit geval berust
die vriendschap mogelijk op een naamrelatie. Toen
Kajortok nog een klein kind was had hij door Ivilinnuark's grootvader, Ermiut, een amulet opgelegd
gekregen. Dit schiep een bepaalde band tussen beiden. Die band ging over op Ivilinnuark omdat hij
de naam van zijn grootvader droeg: een van zijn namen is Ermiut. Een andere mogelijkheid is dat beiden over een zelfde amulet beschikten. Takutsiariik
waren ook vaak zang-partners die tijdene de tromdans elkaar satirische liederen toezongen. En wanneer zij elkaar lange tijd niet gezien hadden
stoeiden zij vaak op vriendschappelijke wijze. Dit
gedrag vertoont enige gelijkenis met dat tussen
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"joking partners". Op grond van die gelijkenis bestempelt Damas (1972:45) takutsiariik als joking
partners. Dat is echter onjuist. Voor een beschrijving van de betrekkingen tussen joking partners
(akpiusariik) zie Balikci 1970:139-140.
231. takutsiariik abvariik:
(27 december 1959)
Zie noot 230. In dit geval berust de vriendschap
op het feit dat de beide partners naamgenoten
(abvariik) zijn.
232. pakigomimalutiklugor: ... en het schijnt dat ze
pakigomiktok gedaan hebben.
(4 januari 1960)
Pakigomiktok is een krachtspel. Voor een beschrijving ervan zie Rasmussen 1931:358.
233. akkaksani: haar stief-oom
(8 januari 1960)
Maniktok bezigde deze term ten opzichte van haar
stiefvader Kakortangoark. De term akka wordt door
een vrouw gebezigd ten opzichte van haar vader's
broer of de echtgenoot van haar vader's zuster
(zie bijlageblad 2). Omdat een van Kakortangoark's
namen dezelfde was als die van de echtgenoot van
Maniktok's vader's zuster noemde Maniktok Kakortangoark "akkaksak" (n.b. de suffix -ksak wordt
gebruikt in het geval van "half, step and foster
statusses"- cf. Damas 1963:42).
234. nungurlukunik tunislarpaagor: men vertelde dat zij
hem sigarettepeukjes geofferd had.
(8 januari 1960)
Maniktok offerde Iets kostbaars (tabak) om de geest
van Kakortangoark goedgunstig te stemmen. Voor wat
betreft het brengen van offers aan geesten zie Rasmussen 1931:241-243.
N.b. tabak was een zeer gewild, maar vaak schaars
westers produkt. In tijden van schaarste raapte
men peukjes om toch nog te kunnen roken.
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235. Kajortok najanigor: Kajortok vertelde dat zijn Naja
(13 januari 1960)
Kajortok sprak zijn vrouw, Unalerk, aan met de term
"najaga" = mijn zuster. Een man gebruikt die term
ook ten aanzien van nichten en achternichten (zie
bijlageblad 1). Kajortok's grootmoeder was een
(half-?)zuster van Unalerk's grootvader, zodat Kajortok en Unalerk achterneef en achternicht zijn.
Voor wat betreft de redenen voor het gebruik van
verwantschapstermen als aanspraakterm zie Rasmussen 1931:191-192.
236. Otaralama nutarkrejasluaa: mijn Otaralaark heeft
haar zwanger gemaakt.
(15 januari 1960)
Otaralaark was de term waarmee Arnangojark haar vader Ussugalaark aansprak. Wat die term betekent
weet ik niet. Arnangojark geeft hier volmondig toe
dat haar vader en haar zuster Nuliajok bloedschande begaan hebben.
237. inerneromatlugor sagariomagnila: hij heeft haar gezegd dat hij de verantwoording voor haar niet op
zich wil nemen, omdat zij al volwassen is.
(16 januari 1960)
Ikotisluk wilde de verantwoording voor Nuliajok
niet op zich nemen omdat zij reeds volwassen was,
d.w.z. de huwbare leeftijd reeds bereikt had en
eigenlijk al getrouwd had moeten zijn. M.a.w. degene die er de oorzaak van geweest was dat zij nog
niet getrouwd was moest maar voor haar zorgen.
238. pinimattagor okragnimattagor: zij hadden er weggenomen, zo zei hij, zonder er iets over te zeggen.
(18 januari 1960)
Een dergelijke handelwijze werd als ontvreemding
aanzien. Zie ook de opmerkingen in noot 142.
239. uiksaa nutaraomat suli: haar verloofde is nog maar
een kind.
(19 januari 1960)
Kajortok en Pangninnuark waren overeengekomen dat
Isumakittok en Aivikuluk met elkaar zouden trouwen.
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Isumakittok was echter aanzienlijk jonger dan Aivikuluk en dat betekende dat Aivikuluk nog geruime
tijd zou moeten wachten alvorens zij zou kunnen
trouwen. Dat zinde haar allerminst omdat haar leeftijdsgenoten reeds getrouwd waren of op het punt
stonden te trouwen. In dit geval gaf zij duidelijk
uitdrukking aan haar ongenoegen hieromtrent.
240. nanukpaluktomik tauktukoratarpokgor: hij zei dat
hij steeds de indruk heeft iets te zien dat op een
ijsbeer lijkt.
(22 Januari 1960)
Krlttark voelde zich tijdens de Jacht niet helemaal
in orde en hij had steeds de indruk een ijsbeer te
zien. Hij bracht beiden met elkaar in verband en
maakte hiermee duidelijk dat hij zijn vader (Nannuark = kleine ijsbeer) zag als veroorzaker van
zijn lichamelijke ongemak. Krittark had reeds eerder verteld dat zijn vader hem met magische zangen achtervolgde om voor hem succes bij de jacht te
bewerkstelligen (zie de tekst van 15 januari 1959
met bijbehorende noot), maar dat deze magische
zangen een tweeslachtig karakter droegen: zij konden weliswaar geluk bij de jacht bijbrengen, maar
men kon er ook door aan ziekte blootgesteld worden
(zie noot 110). Nannuark's goede bedoelingen hadden
in dit geval een tegengesteld gevolg: zij maakten
Krittark ziek.
241. atajok
(22 januari 1960)
Kledingstuk voor jonge kinderen dat uit één stuk
kariboepels is vervaardigd. De ataJok heeft in
het kruis een opening waardoor het kind zijn behoeften kan doen.
242. okraromatoojainnami: omdat zij gewoonweg een grote
kletskous is.
(25 januari 1960)
Angutingoark verrichte op gezette tijden tegen betaling huishoudelijke werkzaamheden op de missiepost van Kugaardjuk. Tijdens die werkzaamheden vertelde zij vaak eigener beweging aan pater Van de
Velde wat er op dat ogenblik zoal omging in de ge-
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meenschap. Andere Inuit waren hiervan op de hoogte, of vermoedden het, en beschouwden Angutingoark's mededeelzaamheid als een soort verraad (zij
gaf inlichtingen over zaken die naar hun mening
alleen voor Inuit-oren bestemd was). Voor dit
"verraad" werd haar, in de ogen van een aantal
Inuit, thans de rekening gepresenteerd: zij werd
ziek.
N.b. de tekst doet vermoeden dat men ervan uitging dat sommige mensen, die het niet eens waren
met Angutingoark's loslippigheid, ilisinerk gepleegd zouden hebben.
243. aanniamajut:er zijn heel veel zieken.
(31 Januari 1960)
Begin januari was in de westelijke Canadese arktis een griep-epidemie (California flue) uitgebroken. Deze epidemie verspreidde zich snel in
oostwaartse richting (o.a. via de DEW-Line bases
waartussen veelvuldige vliegkontakten bestonden)
en bereikte eind januari 1960 Arviligdjuark.
244. Awataut anernangertok: Awataut is gestorven.
(4 februari 1960)
Awataut was de aangenomen dochter van de op 15
september 1959 overleden leider van de Kukigarmlut, Kakortangoark· Haar dood werd toegeschreven
aan de wraak van de Ermalingmiut die op 1 november 1959 hun leider, Nimgajorak, verloren hadden.
245. Kattalugark anernageriwok: Kattalugark is ook gestorven.
(5 februari 1960)
Kattalugark was de zoon van de zuster van de vrouw
van Kakortangoark. Zijn dood werd ook opgevat als
een wraak van de Ermalingmiut voor de dood van hun
leider Nimgajorak.
246. sannajuksanut tussareartut: zij zijn inlichtingen
komen inwinnen omtrent mogelijke arbeidskrachten.
(7 februari 1960)
De blanke kwam Inuit werven voor werk op de DEWLine.
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247. Sivudlivinerk: die van de voorouders.
(8 februari 1960)
Sivudlivinerk was de naam die de Arviligdjuarmiut
aan de Canadese anthropoloog Asen Balikci gaven.
Balikcfi verrichtte eind 1959 begin 1960 onderzoek
in Kugaardjuk. Dit onderzoek was er in hoofdzaak
op gericht inlichtingen te verzamelen met behulp
waarvan een reconstructie gemaakt kon worden van
de traditionele cultuur van de Arviligdjuarmiut.
Balikci's overwegende belangstelling voor de voorouders van de toen levende Arviligdjuarmiut bezorgde hem zijn bijnaam.
248. Irkalulik anernangerpokgor: Irkalulik is overleden,
zegt men.
(10 februari 1960)
Irkalulik was het zoontje van Pangninnuark die tot
het kamp van de Kukigarmiut behoorde. Ook dit sterfgeval werd toegeschreven aan de wraak van de Ermalingmiut voor de dood van hun leider, Nimgajorak.
249. annorarignitaminigor atorami asiwarpait kolalerami:
omdat ze denkt dat haar einde nabij is, zo zegt
men, heeft ze zich van haar kleren ontdaan omdat
ze haar eigen kleren niet aan heeft.
(10 februari 1960)
Volgens de oude gebruiken diende een persoon te
sterven in zijn eigen kleren. Droeg hij/zij kleren van anderen dan liepen de personen aan wie de
kleren toebehoorden de kans ziek te worden of
zelfs te sterven.
250. anersaartillugolugor ingminik tupakkok; en toen het
weer (normaal) ademde was hij uit zichzelf wakker
geworden.
(10 februari 1960)
In deze tekst wordt een verband gelegd tussen de
dood (het kind ademde bijna niet meer, was bijna
dood) en de diepe slaap. Toen pater Van de Vslde
tijdene de transcriptie-werkzaamheden Awongaitsiark om nadere uitleg hieromtrent vroeg verklaarde deze nooit eerder iets dergelijks gehoord te
hebben. Ook in de literatuur over de Arviligdjuar-
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miut is over een dergelijke associatie niet's te
vinden.
251. uglaratagnilutit aanniamajonaluwut: ga hen maar
niet al te vaak bezoeken want ze zijn allemaal erg
ziek.
(15 februari 1960)
Ziekten werden toegeschreven aan de invloed van
geesten. Mensen die ziek waren diende men zoveel
mogelijk te mijden teneinde zelf niet aan de kwade
invloeden van de geesten te worden blootgesteld.
Dit betekende niet dat men noodzakelijkerwijze
zelf ziek hoefde te worden, maar wel dat men een
mogelijk gevaar betekende voor anderen die niet met
zieken in aanraking waren geweest. Hetzelfde gold
met betrekking tot het kontakt met overledenen.
Abliluktok was zowel met zieken als met overledenen in aanraking gekomen (zij had Awataut en Kattalugark mee ten grave gedragen en had zieken bezocht) en dit feit veroorzaakte Atkrattuark's hevige hoestbuien.
252. Ussugalaark inootkonagolu: .... dat Ussugalaark
wil dat zij sterft.
(16 februari 1960)
Toen Ussugalaark uit het ziekenhuis ontslagen werd
en via Orsortoor naar Kugaardjuk terugkeerde (hij
had per brief vernomen dat zijn gezin daar verbleef),
was hij helemaal in de war (het verblijf in het gebied van de blanken had hem volledig gedesoriënteerd) . Hij wist van zichzelf niet of hij nu wel
of niet naar zijn vrouw wilde terugkeren (zie de
tekst van 10 april 1960). Aangezien Ussugalaark beschouwd werd als een van de voornaamste beschermgeesten van Okradjuanajuk (zie noot 167) werd
zijn aarzelende houding ten opzichte van zijn vrouw
in verband gebracht met haar ziekte.
253. Kimalerk Akslarmik atekrarnimmatgor: Kimalerk heet
namelijk ook Akslark, zo zei hij.
(20 februari 1960).
Nadere bijzonderheden omtrent het tekstgedeelte waarvan bovenstaand citaat deel uit maakt ontbreken en
konden niet worden achterhaald. Wel is duidelijk
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dat de door Ussugalaark gemaakte associatie zowel
op kleur als op naam berust:
(geroest) olievat
beer
Klmalerk

kleur:
bruin
bruin

Naam:
akslark
Akslark

254. Ussugtlaark isumaagor isluarsiwalialimmat Okradjuanajuk isluarsiwalialermatgor: ze zei dat Ussulagaark gezegd heeft dat zijn verstand weer op
orde begint te geraken en dat Okradjuanajuk geleidelijk aan beter begint te worden.
(20 februari 1960)
Voor achtergronden omtrent de gemaakte associatie
zie noot 252. In dit geval geldt het omgekeerde
van het in die noot vermelde:
noot 252 : Ussugalaark (= beschermgeest van Okradjuanajuk) is in de war: Okradjuanajuk
is ziek
noot 254 : Ussugalaark (= beschermgeest van Okradjuanajuk) komt weer bij zinnen:
Okradjuanajuk wordt weer beter.
255^ Otaralaark:
(23 februari 1960)
zie noot 236.
256. Okradjuanajuk tamaogaomat nuwaknartok: er heerst
(volgens hem) griep omdat Okradjuanajuk hierheen
gebracht is.
(23 februari 1960)
Ussukdjuanajuk schrijft hier de griepepidemie van
januari/februari 1960 toe aan ilisinerk, bedreven
door diegenen die zich gekant hadden tegen het vertrek van Okradjuanajuk van Orsortoor naar Kugaardjuk. Voor achtergronden zie noot 159.
257. aupaluktut: de roden
(6 maart 1960)
Naam die de katholieke Inuit gebruikten wanneer zij
spraken over Inuit die het Angikaanse geloof aanhingen. Die naam was ontleend aan de kleur van de
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Anglikaanse gebedenboeken: rood.
258. Otaralara tapsikkami angatkongornialertok: mijn
Otaralaark heeft zich een gordel omgedaan; hij
wordt shamaan.
(10 maart 1960)
Voor wat betreft de term Otaralaark zie noot 236.
De gordel was een van de parafernalia van de shamaan. Voor overige parafernalia zie Balikci 1970:
225.
259. sanaktailiomat: omdat het zondag was.
(13 maart 1960)
In tegenstelling tot de katholieke missie was de
Anglikaanse zending zeer streng waar het 't navolgen van het gebod tot het houden van de zondagsrust betrof: werken op zondag was volstrekt taboe
voor een Inuk die Anglikaan was. Toen Ussugalaark,
die evenals zijn dochter Nullajok Anglikaan was,
op zondag zoetwaterijs ging halen, d.w.z. werk
verrichtte, raakte Nuliajok helemaal van streek
omdat zij bang was dat haar vader onheil zou overkomen omdat hij een kerkelijk taboe overtrad.
260. pitkutigutnalu audlaslukuni tannaikannuartuksaugaluark: zij zou waarschijnlijk wat langer zijn
blijven leven als ze via diegenen daarginds vertrokken zou zijn.
(16 maart 1960)
Angutingoark was op 24 januari ziek geworden. Haar
toestand werd allengs slechter en na verloop van
tijd bleek overbrenging naar een ziekenhuis noodzakelijk. Pangninnuark was daar om in de tekst genoemde redenen tegen gekant. Hij werd echter van
zijn ongelijk overtuigd en moest zijn vrouw op
10 februari naar het zuiden laten vertrekken. Angutingoark overleed op 24 februari 1960 te Clear
Water Lake, Manitoba. Het bericht van haar dood
bereikte Kugaardjuk pas op de 9e maart. Als Pangninnuark haar eerder had laten vertrekken dan zou,
aldus Tuituark, Angutingoark zijn blijven leven.
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261. Airaardjukni: haar Airaardjuk
(16 maart 1960)
Angutingoark sprak haar man aan met de term
"airaardjuga" = mijn kleine schoonbroer, omdat
Pangninnuark dezelfde naam had als een van de
personen op wie de term van schoonbroer - alga van toepassing was (zie bijlageblad 2 ) . In dit
geval was dat Pangninnuark's moeder's broer's
zoon. Voor wat betreft het gebruik van verwantschapstermen als aanspreekterm zie Rasmussen
1931:191-192.
262. amit kremaktaujut: de kariboehulden hebben ze
achtergelaten.
(18 maart 1960)
In hoofdstuk II(p. 46-47)werd erop gewezen dat de
kariboestand in de Northwest Territories in de
loop van deze eeuw sterk afnam en dat de kariboekudden rond 1950 nagenoeg geheel uit het jachtgebied van de Arviligdjuarmiut verdwenen waren. Dit
betekende niet alleen dat karlboevlees, waarop de
Arviligdjuarmiut zeer gesteld waren, in veel geringere hoeveelheden voorhanden was, maar ook dat
er veel minder huiden dan vroeger beschikbaar waren voor het maken van de winterkleding. In jaren
dat de vangst uiterst gering was moesten hulden van
elders ingevoerd worden. Soms verdeelde de R.C.M.P.
in het kader van het welzijnsbeleid van de regering
huiden die opgekocht waren op plaatsen waar wel
voldoende kariboes aanwezig waren. Die hulden werden dan per vliegtuig overgebracht naar die nederzettingen die er het meest behoefte aan hadden.
In dit geval stelde de R.C.M.P. de huiden ter beschikking van de missie en verzocht pater Van de
Velde ze te verdelen onder de behoeftigen.
263. aki:
(27 maart 1960)
De aki is het keukenplatform van de sneeuwhut
(zie noot 32).
264. kinguwaksutiniarmimattagor: ... omdat anders iemand
uit zijn nageslacht zijn tekortkomingen zal erven.
(1 april 1960)
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Ukuaraardjuk had last van rheumatiek in de polsen enkelgewrichten. Omdat hij niet wilde dat zijn
nageslacht behept zou worden met dezelfde kwaal
uitte hij de wens dat na zijn dood zijn handen en
zijn voeten van zijn stoffelijk overschot zouden
worden verwijderd. Deze wens doet vermoeden dat
bij wedergeboorte de eigenschappen van het oude
lichaam overgingen op het nieuwe. Hoewel de Arviligdjuarmiut geloofden in wedergeboorte (zie
Rasmussen 1931:220) is van bovengenoemde opvatting
nergens in de literatuur iets te vinden.
265. ilangartaugnitpattagor pijakraromadroslunigor ilaminik: mochten ze niet afgesneden worden, zo zou
hij gezegd hebben, dan zou hij waarschijnlijk iemand van zijn verwanten willen doden.
(lapril 1960)
Indien Ukuaraardjuk's verwanten geen gevolg zouden
geven aan zijn uitdrukkelijke wens, dan zou zijn
geest zich op hen wreken. Over de betekenis van
een dergelijke wens en de mogelijke gevolgen indien
men zich er niet aan hield zie noten 209 en 221.
266. owani Kugaardjukmi inosuerpat ilimatkotegapko: Als
hij hier te Kugaardjuk zou komen te overlijden dan
zou ik me waarlijk geen raad weten.
(1 april 1960)
Als Ukuaraardjuk te Kugaardjuk zou komen te overlijden zou Udlaktoor voor een dilemma geplaatst
worden. Volgens haar gevoel zou zij gevolg moeten
geven aan Ukuaraardjuk's wens (volgens de traditionele opvattingen waarmee zij was opgevoed diende
men strikt gevolg te geven aan een dergelijke wens
- zie de noten 209 en 221), maar volgens haar verstand zou ze dit niet mogen doen (Udlaktoor was
katholiek geworden en als goed katholiek caf het
geen pas zich te houden aan de traditionele gebruiken) . Om dit dilemma te ontlopen hoopte Udlaktoor
dat Ukuaraardjuk elders zou overlijden.
267. nutarkratut isumalislugama: ik heb gedachten als
van een kind.
(10 april 1960)
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Toen Ussugalaark uit het ziekenhuis ontslagen werd
en via Orsortoor naar Kugaardjuk, waar zijn gezin
verbleef, reisde was hij volledig in de war. Het
verblijf in het ziekenhuis had hem volledig gedesoriënteerd. Op het ogenblik dat hij naar Kugaardjuk reisde beschikte hij niet over voldoende
"isumark" = gezond verstand. Jonge kinderen, die
nog niet geleerd hebben hoe zij zich moeten gedragen, worden ook geacht nog weinig isumark te hebben. Daarom kan Ussugalaark zijn gedrag vergelijken
met dat van kinderen.
268. Krlmmerk: de hond
(12 april 1960)
Krlmmerk is de naam die de Miksimatalingmiut (de
Inuit van Pond Inlet) gegeven hadden aan Doug
Wilkinson, een fotograaf die werkte voor de National Film Board of Canada. Wilkinson's voornaam,
Doug, klonk in de oren van die Miksimatalingmiut
die een paar woordjes Engels machtig waren hetzelfde als het Engelse woord "dog" en in het Inuktitut
is het woord voor hond "krimmerk".
269. kuviasuktokpaluktok tamarmik: ze schenen allebei
zeer tevreden te zijn.
(13 april 1960)
Aivikuluk zou krachtens de overeenkomst tussen
Pangnlnnuark en Kajortok in de toekomst trouwen
met Isumakittok, Kajortok's stiefzoon. Omdat lesumakittok veel jonger was dan Aivikuluk was deze
laatste weinig ingenomen met de overeenkomst want
die betekende dat het nog geruime tijd zou duren
eer zij zou kunnen trouwen. Aivikuluk had haar
ongenoegen daarover duidelijk te kennen gegeven
(zie noot 239). Toen Aulajut, een inwoner van Orsortoor, naar Kugaardjuk kwam om op verzoek van
pater Van de Velde als tolk dienst te doen bij
Balikci, die bezig was met een anthropologisch
onderzoek, deed Aivikuluk al het mogelijke om
hem voor zich te winnen. Aulajut, die nog niet
getrouwd was, liet zich inpalmen, raakte verliefd
op Aivikuluk en wenste met haar te trouwen. Pangninnuark was het daar aanvankelijk niet mee eens
omdat hij zijn afspraak met Kajortok niet wilde
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verbreken^ maar uiteindelijk gaf hij toch zijn toe
stemming voor het huwelijk.
270. isumanigor isluarsiwalialilaagnimatgor: ze schijnt
gezegd te hebben dat haar geestestoestand er be
slist niet op vooruit zal gaan.
(14 april 1960)
Kima1erк was al eerder in een ziekenhuis in het
zuiden van Canada geweest. Die plotselinge ver
plaatsing naar een geheel nieuwe en totaal vreem
de omgeving had haar toen geheel van streek ge
maakt: zij was geheel in de war geweest. Een der
gelijke ervaring wilde ze eigenlijk geen tweede
keer doormaken. Veel keus had ze echter niet: in
die tijd werd aan Inuit namelijk niet gevraagd of
ze wel naar een ziekenhuis wilden vertrekken, ze
werden er eenvoudigweg heen gezonden. Gezien haar
vroegere ervaringen zag Kimalerk erg op tegen een
hernieuwd verblijf in het ziekenhuis.
271. atormangagaluanga kranigiwadlaarmago: .... (dat
het lied) waarvan hij zich bediende toebehoorde
aan iemand die nog vers in ieders geheugen lag.
(18 april 1960)
Konwalaark merkte op dat Miluguktok zich tijdens
de tromdans bediende van het lied van Nimgajorak.
Dat had hij niet mogen doen omdat Nimgajorak nog
niet zo lang geleden overleden was (1 november
1959) en de gebruikelijke rouwperiode (één jaar)
nog niet verstreken was.
272. aorlo Arviligdjuark nerokittukululertok tokogalermatta: het is alsof Arviligdjuark heel eng begint
te worden omdat (de mensen) in zulke grote aantallen sterven.
(22 april 1960)
Na in januari 1960 getroffen te zijn door een
griep-epidemie (California flue), die verschillende slachtoffers geëist had, werd de door die epidemie verzwakte bevolking van Kugaardjuk op 19
april, amper vijf dagen nadat het röntgenteam de
nederzetting bezocht had om de bevolking door te
lichten, bloedproeven te nemen en inentingen tegen polio te verrichten, getroffen door een tweede
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griepepidemie (Asiatic flue) die veel ernstiger
van aard was en die een aanzienlijk hogere tol
eiste dan de eerste epidemie. Zowel in het kamp
van de Ermalingmiut als in dat van de Kukigarmiut
werden de sterfgevallen tijdens deze tweede epidemie geweten aan de wraak van de tegenpartij. Tijdens de griepepidemie van april/mei 1960 vielen
de volgende slachtoffers:
26 april - Utjukpautit (kukigarmiut); tante van
Miluguktok, die tijdens de tromdans van
18 april gebruik gemaakt had van het
lied van de op 1 november overleden leider van de Ermalingmiut, Nlmgajorak. Miluguktok had Nlmgajorak's lied niet mogen gebruiken omdat de gebruikelijke
rouwperiode (één jaar) nog niet voorbij
was.
28 april - Pialaark, dochter van Utjukpautit (zie
hierboven) en nicht van Miluguktok.
28 april - Kukijaut, vrouw van Mangak die de broer
is van de op 1 november 1959 overleden
leider van de Ermalingmiut, Nlmgajorak.
28 april - Utaraardjuk, (Kukigarmiut), oom van
Miluguktok.
29 april - Itingoark, vrouw van Utaraardjuk
3 mei

- Tartotortok, de halfbroer van de op
15 september 1959 overleden leider ven
de Kukigarmiut (Kakortangoark), die
eerder de verantwoording had opgeëist
voor het verdrinken van Olrongajok,
Ussuglktark en Angerdraotuark (Ermalingmiut - zie noot 223)

6 mei

- Konwalaark, tante van Miluguktok die
gehuwd was met Ussukdjuanajuk, de zoon
van wijlen Nlmgajorak

9 mei

- Tullugarnerk (Ermalingmiut), broer van
wijlen Nlmgajorak

14 mei

- twee baby's sterven een uur na elkaar.
De eerste, afkomstig uit het Kukigarkkamp, sterft te Kugaardjuk. De tweede
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afkomstig uit het Ermalik-kamp sterft
in het ziekenhuis van Igluligaardjuk
(Chesterfield Inlet).
Nota bene: Awongaitsiark's aantekening (zie boven)
die de datum draagt van 22 april maar hoogstwaarschijnlijk pas later opgetekend werd, was beslist
niet overdreven wanneer men bedenkt dat tussen Juli 1959 en midden mei 1960 niet minder dan 23 personen overleden. En dat op een bevolking van iets
meer dan 120 personen.
273. kablunaatlu kremaajut tokogalermatta: De blanken
vluchten weg omdat er zoveel sterfgevallen zijn.
(1 mei 1960)
Rond Pasen waren er een aantal blanken te Kugaardjuk, te weten: Balikci, Doug Wilkinson en een fotograaf van de National Filmboard, een bezoekende
missionaris en de bisschop van het Hudson Bay diocees. Naarmate de griepepidemie verder om zich heen
greep vertrokken genoemde blanken:
- Balikci haastte zich op 22 april naar de
DEW-Line ;
- de bezoekende missionaris vertrok op 26
april uit Kugaardjuk;
- de bisschop vertrok op 29 april,
- en op dezelfde dag haastten Doug Wilkinson en de fotograaf zich naar de DEW-Line.
De enige blanke die te Kugaardjuk achterbleef was
pater Van de Velde, die, hoewel zelf erg ziek,
al het mogelijke deed om de nood van de mensen te
lenigen.
274. Okkani: haar Okka
(6 mei 1960)
Tuituark sprak haar zoon Ussuksungark aan met de
term Okka. Wat dit woord betekent en waarom Tuituark het gebruikte is niet bekend.
275. Okkanilugor tauktulanago:
(6 mei 1960)
Wanneer Tuituark zou hertrouwen zou haar zoon Ussuksungark niet met haar meegaan, maar zijn intrek
nemen bij de groep van de man die zijn vader is
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(Ussuksungark was n.l. een buitenechtelijk kind
van Tuituark).
276. Komaliubgor Arnamarik krano....: Komalik schijnt
Arnamarik gevraagd te hebben: Wat ga je nu
doen?"
(9 пюі 1960)
Op 9 mei overleed Tullugarnerk, Arnamarik achterla
tend met twee kleine aangenomen kinderen. Tullugar
nerk had voor zijn dood de wens te kennen gegeven
dat Arnamarik na zijn overlijden haar intrek zou
nemen bij Komalik of Krilunerk, beiden zonen van
Arnamarik's overleden broer. Komalik vroeg dezelf
de dag nog waar Arnamarik naar toe zou gaan. Die
vraag kwam op een ongelegen ogenblik en Arnamarik
antwoordde misnoegd: "okonanilaurniaslujonga" ik heb besloten bij die daar te blijven, waarmee
ze bedoelde dat ze haar intrek zou nemen in het
kamp van Ikotisluk en Ussukdjuanajuk, belden neven
van Tullugarnerk, die te Isortok verbleven.
277. suli kraitsignitok: en nog stond hij er mij geen
af.
(11 mei 1960)
Pangnlnnuark was, na de hulp die Awongaitsiark
hem geboden had, tenminste moreel verplicht ge
weest Awongaitsiark een tegendienst te bewijzen en
hem een hond af te staan. Egoistisch als hij was
deed hij dat echter niet.
278. inuitlugor kablunasluitgor isarutalakoschaluktillugitgor: hij zei dat het net was alsof de
Inuit en de blanken vleugeltjes hadden.
(15 mei 1960)
Wat Nannuark hiermee wilde zeggen is niet bekend.
Ik wil er overigens op wijzen dat het woord
"isarut" in de sacrale taal van de shamanen werd
gebruikt ter aanduiding van de penis (cf. Ras
mussen 1931:308 die in zijn paragraaf "shaman's
own Language" het woord Isarutalik = degene met
de isarut gebruikt:
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shaman word

Netsilik word

isarutalik
really : that furnished with something pointed,
sticking out

angut

Translation
man

279. ingutaminik panigilugolu: zijn kleindochtertje
dat tegelijkertijd zijn dochtertje is
(18 mei 1960)
Siaksiak was de dochter van Nuliajok die geboren
werd uit een incestueuze relatie tussen
Nuliajok en haar vader Ussugalaark (zie ook noot
236).
280. krenogiwaa:
(22 mei 1960)

dat hij genoeg van hem heeft.

Nannuark, Krittark's vader, was een beetje kinds
aan het worden en bezorgde Krittark af en toe behoorlijk wat last. Hij sprak voortdurend over de
geestenwereld en was bezig met erenaliut en andere zaken. Krittark moest daar weinig van hebben
omdat hij daar meerdere malen nadeel van meende
te ondervinden (zie de noten 109, 110 en 240).
Daarom wilde hij zijn vader wel een tijdje kwijt
zijn.
281. okpitsiagnidlamusluojaartok: .... het kwam waarschijnlijk door zijn gebrek aan geloof.
(30 mei 1960)
Nannuark geeft hier door te zeggen dat in gedachten de richtlijnen van het katholieke geloof zo
goed mogelijk wil navolgen een soort geloofsbelijdenis, maar hij voegt er meteen aan toe dat de
macht der gewoonte hem er dikwijls toe brengt deze richtlijnen niet te volgen, hoewel hij dat wel
zou willen. De overtreding van die richtlijnen
(die veelal niet anders opgevat werden als taboes
in de zin van de traditionele geloofsopvattingen)
was er volgens Krittark de oorzaak van dat Nannuark
ziek werd.
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282. nakoksiwadlerkoksinnaramigor tokomat nulianik:
hij heeft gezegd dat het hem toeschijnt dat hij
na de dood van zijn vrouw zelfs een beetje sterker geworden is.
(1 juni 1960)
Ussukdjuanajuk bedoelde hiermee te zeggen dat de
dood van zijn vrouw in feite een grote opluchting voor hem betekende. Konwalaark was voor haar
overlijden nogal eens ziek geweest en Ussukdjuanajuk had dat als een last ervaren. Van die last
was hij nu af.
283. Tartotortok inotillugo okradlaktuksaunerslunigor:
hij zei dat hij er waarschijnlijk beter aan gedaan
zou hebben er over te spreken toen Tartotortok
nog in leven was.
(4 juni 1960)
Onmiddellijk na de epidemie trachtten de mannen die
hun vrouwen verloren hadden een andere vrouw te
vinden. Ussukdjuanajuk liet daarbij het oog vallen
op Niakrorluk, de weduwe van Tartotortok. Niakrorluk behoorde tot het kamp van de Kukigarmiut en
Ussukdjuanajuk tot het kamp van de Ermalingmiut.
Om Niakrorluk nu goedgunstig te stemmen begon Ussukdjuanajuk haar te bewerken door op lovende wijze te spreken over haar overleden zoon Nalungiark
en door laatdunkend te spreken over zijn vader
door hem de verantwoordelijkheid voor de dood van
Niakroluk's zoon Kangitoor in de schoenen te
schuiven.
284. nalunaerpaagor: ze zei dat ze nu zekerheid omtrent
hem heeft.
(4 juni 1960)
Kablalik, Nannuark's aangenomen zoon, was een shamaan, of werd als zodanig aanzien. Toen Kablalik
bij Niakrorluk op bezoek kwam en precies hetzelfde
vertelde als wat Niakrorluk gedroomd had, zag Niakrorluk daar de zoveelste bevestiging in van het
feit dat Kablalik een shamaan was.
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285. kingunimni Ussukdjuanajuk piwaa: na mij heeft
Ussukdjuanajuk hem buitgemaakt.
( 13juni 1960)
Krachtens het gebruik behoort de buit toe aan degene die het dier het eerst raakt, ongeacht of dit
schot nu dodelijk is of niet (cf. Van den Steenhoven 1962:50, noot 1 5 ) . Deze regel vervalt echter
indien degene die het dier het eerst raakt de achtervolging van het dier opgeeft. Hij doet daarmee
afstand van zijn recht op dat dier. In het onderhavige geval had Awongaitsiark dat gedaan en was Ussukdjuanajuk de rechtmatige eigenaar toen hij de
gewonde baardrob buitmaakte.
286. arnanutgor ernisartonut piviktokgor: ze zei dat
hij vooral gevaarlijk is voor vrouwen die pas bevallen zijn.
(23 juni 1960)
Waarom Pauguatsiark gevaarlijk was voor vrouwen
die pas bevallen waren (in dit geval gaat het om
Arnaroserk, Awongaitsiark/s vrouw die op 26 februari een dochtertje ter wereld had gebracht),
is niet bekend.
287. adjikotekrartok ajaraosernitlu: hij had foto's van
het afneemspelletje bij zich.
(9 juli 1960)
Pater Mary-Rousselifere verrichtte naast zijn werkzaamheden als missionaris ook wetenschappelijk onderzoek. Een van die onderzoeken gold het afneemspelletje (cat's craddle. Jeux de ficelle), waarvan
hij een groot aantal voorbeelden in Kugaardjuk verzamelde.
N.b. de resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in 1969 (zie Mary-Rousselière 1969).
288. kiglugor isumakrarasugiwaa: ze zei dat ze hem ervan verdenkt wraakgeesten in gedachte te hebben
(te zenden)
(10 Juli 1960)
Ussukdjuanajuk droeg tijdens zijn bezoeken aan Udlaktoor de jappa die hij als hoofdkussen gebruikt had
toen zijn vrouw op sterven lag. Dat kledingstuk had
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vernietigd moeten worden toen zijn vrouw eenmaal
overleden was (cf. Rasmussen 1931:264). Ussukdjuanajuk had dat echter niet gedaan en bracht
door die jappa te dragen Udlaktoor (naar haar mening) bewust in contakt met iets dat met de sfeer
van de dood in aanraking geweest was, met alle gevaren van dien.
N.b. Men dient bovendien te bedenken dat Ussukdjuanajuk een Ermalingmiut was (hij was de zoon
van de op 1 november 1959 overleden leider van
het Ermalik-kamp Nimgajorak) en dat Udlaktoor behoorde tot het kamp van de Kukigarmiut. Dit geeft
een extra dimensie aan Udlaktoor's beschuldiging.
289. nuliakrarkojituinnartuk: zij beiden hebben het er
steeds maar over dat hij eigenlijk al een vrouw
zou moeten hebben.
(13 juli 1960)
Bij de Inuit was het de gewoonte dat kinderen vóór
de geboorte of kort daarna een verloofde kregen
toegewezen. Awongaitsiark's dochter Ikualaark had
echter nog geen verloofde en was dus nog "in de
markt". Toen Tarreorak in 1960 tijdelijk de zoon
van zijn broer aannam probeerde hij, geholpen door
zijn schoonmoeder, een verloving tot stand te brengen met Awongaitsiark's dochter. Zij wendden daartoe vele pogingen aan en probeerden Awongaitsiark
goedgunstig te stemmen door hem zeer gastvrij te
onthalen (zie de teksten van 29 en 30 juni 1960).
290. Ussukdjuanajuk kaarlerpokgor: het schijnt dat
Ussukdjuanajuk honger begint te krijgen.
(23 juli 1960)
Awongaitsiark's vermelding van dit gerucht is
niet toevallig. Hij maakt deze opmerking bewust
om aan te geven dat hij met zijn eerdere opmerkingen het bij het rechte eind had. Op 9 Juli
merkte hij namelijk op dat Ussukdjuanajuk zich
niet al te zeer bekommerde om op dat ogenblik
noodzakelijke werkzaamheden (het vangen van vis
die van de meren in het binnenland naar zee trekt)
te verrichten. Zijn opmerking heeft de betekenis
van "zie je nu wel, luiheid wordt gestraft".
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291. okkoksleolutiklu kremagnimaniklu: hoewel ze zich
voor de wind bevonden waren ze geen van beiden op
de vlucht geslagen.
(24 juli 1960)
Kariboes zijn dieren die over een beperkt gezichtsvermogen beschikken (cf. Banfield 1951:22). Hun
reukvermogen is daarentegen zeer sterk ontwikkeld
(ibid.) en bij het waarnemen van de minste geringste vreemde geur zetten zij zich in beweging en
verplaatsen zij zich in de richting tegengesteld
aan die van waaruit zij die geur opvangen. De
door Ivilinnuark waargenomen kariboes bevonden
zich voor de wind en hadden Ivilinnuark dus moeten
ruiken en op de vlucht moeten slaan. Dat gebeurde
echter niet. Dit ongewone gedrag van de kariboes
werd door Ivilinnuark, die het niet kon verklaren
(het was strijdig met zijn "common sense perspective") onmiddellijk geïnterpreteerd in termen van
een "religious perspective" (voor de betekenis van
deze termen zie Geertz 1968:93,97 en. 1969: 26-28)
dat verklaring van het onverklaarbare mogelijk
maakte: die kariboes waren geen gewone kariboes
maar geesten. Bij dit alles dient men te bedenken
dat de gebeurtenis plaatsvond te Isortok, de
plaats waar op 1 november 1959 Nimgajorak overleden was, en die sedert die tijd als "behekst"
(haunted) gold.
N.b. Olrongajok en Ussugiktark, die in Juli 1959
verdronken waren, waren zonen van Tullugarnerk,
Nimgajorak's broer.
292. isloramutgor isumagnitoslujaarmatgor: hij zei dat
hij niet gedacht had dat het een goedgezinde geest
was.
(31 juli 1960)
Krittark's ervaringen met de beschermgeesten van
zijn vader, Nannuark, waren niet al te gunstig geweest (zie de noten 109, 110 en 240) en derhalve
had hij verwacht dat ook anderen bij een confrontatie met een van Nannuark's beschermgeesten daar
nadeel van zou ondervinden. Dat was echter niet
het geval. Krittark verbaasde zich daarover.
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293. kukiksaksiorpoguk: we hebben naar vuursteen gezocht.
(4 augustus 1960)
Pater Mary-Rousselière verrichtte naast zijn werkzaamheden als missionaris ook wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de anthropologie en de
archaeologie. Het was vooral op dit laatste gebied
dat hij naam verwierf. In het onderhavige geval was
hij samen met Awongaitsiark, zijn gids, op zoek
naar overblijfselen van de Dorset-cultuur (voorwerpen uit vuursteen). De Dorset Inuit (of Tunit/Tunrit, zoals de Arviligdjuarmiut hen noemden - zie
Rasmussen 1931:113-121) bewoonden het gebied van
de Arviligdjuarmiut in vroeger tijd. Zij werden
daaruit verdreven (zie Rasmussen 1931:116-117)
door de Thule Inuit tussen 1200 en 1300 A.D.
(zie Crowe 1974:17).
294. krenalugakrartokgor: men vertelde dat er witte walvissen zijn.
(9 augustus 1960)
Dit was een zeer bijzondere gebeurtenis omdat er,
met uitzondering van de zomer van 1949 (en de
herfst van een van de daaraan voorafgaande jaren,
toen enkele witte walvissen werden buitgemaakt
langs de ijsrand in het gebied tussen de Harlsson
Islands en het noorden van Simpson Peninsula),
sedert mensenheugenis geen walvissen meer in Arviligdjuark waren waargenomen. Zie ook de opmerkingen in hoofdstuk II, p. 25
295. tarejarpogut Tullukartordjuarmiklu ibjogaardjukmiklu: we hebben de film van Tullukartordjuark en
ibjogaardjuk gezien.
(4 september 1960)
De film die vertoond werd was "Lux in Tenebrie".
Deze film werd in 1956/57 opgenomen door pater
Mary-Rousselière in Kugaardjuk. De spelers in
deze film waren allen Arviligdjuarmiut. Voor verdere inlichtingen over deze film zie Mary-Rousselière 1959).
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296. Tullukartordjuark

(4 september 1960)
zie vorige noot. In deze film werd de rol van
Tullukartordjuark gespeeld door Ukuaraardjuk.
297. Tunertarsiortok: hij is op zoek naar oudheden van
de Tunit.
(7 september 1960)
Zie noot 293.
298. anoraregnitamnik atoromadrajagninama: .... want ik
wil helemaal geen kleren dragen die mij niet toebehoren.
(17 september 1960)
Hoewel Arnamarik uitdrukkelijk verklaarde dat zij
dacht nog niet te zullen sterven, was zij in werkelijkheid wel bang dat dat zou gebeuren. Daarom
wilde ze ook geen kleren van anderen dragen. Zou
zij bij haar overlijden kleren van anderen dragen
dan bestond het gevaar dat degene(n) aan wie de
kleren toebehoorde(n) blootgesteld zouden worden
aan ziekten en andere onheil.
299. kuvianagnitoraalugor: hij zei dat het zeker niet
iets is dat vreugde en voldoening verschaft.
(28 september 1960)
Mangak, die na het overlijden van zijn vrouw wilde hertrouwen, was allesbehalve ingenomen met het
voorstel dat Ussukdjuanajuk hem deed. Dit voorstel
kwam er op neer dat hij zou trouwen met zijn
schoonzuster. Tussen schoonbroer en schoonzuster
bestonden bij de Arviligdjuarmiut echter bepaalde betrekkingen die gekenmerkt werden door een
zeker gevoel van schroom dat in de dagelijkse omgang aanleiding gaf tot een zekere afstandelijkheid in de onderlinge relatie. Uiting van die afstandelijkheid was b.v. het feit dat ze elkaar
nooit rechtstreeks bij naam noemden. Dio bijzondere relatie was weliswaar geen beletsel voor een
huwelijk, maar Mangak's woorden schijnen erop te
duiden dat men een dergelijk huwelijk liever niet
wilde aangaan. Mangak had echter weinig keus omdat hij een vrouw nodig had en daarom stemde hij
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in met het voorstel van Ussukdjuanajuk. Maar helemaal van harte gebeurde dat niet.
300. uwanga okrautiniarpara: ik, ik zal het haar gaan
zeggen.
(28 september 1960)
Ussukdjuanajuk eiste hier het recht op om zijn
tante, Arnamarik, te gaan vertellen dat Mangak
met een huwelijk had ingestemd. Hij kon dit doen
omdat hij na de dood van zijn vader, Nimgajorak,
de leider, de isumatark (= degene die voor anderen denkt), van de Ermalingmiut geworden was.
301. toongartaudrajarpukgor: ze zeiden dat ze beiden
bijna aan een geest ten prooi waren gevallen.
(29 september 1960)
Dit voorval vond plaats in de omgeving van Isortok,
de plek waar Nimgajorak op 1 november 1959 overleden was. Die plek werd door velen gemeden omdat men
Nimgajorak's geest vreesde. Die vrees was niet helemaal ongegrond want na de dood van Nimgajorak
hadden zich te Isortok een aantal raadselachtige
gebeurtenissen afgespeeld (zie b.v. noot 291),
gebeurtenissen die met de aanwezigheid van geesten
in verband werden gebracht. Awongaitsiark vermeldt nog dat Ikotisluk, Ivilinnuark en Iviok de
tent en de bezittingen van Tislumaluk en Tireark
gingen opjmlen en dat Ivilinnuark en Iviok (Ikotisluk was bij de boot achtergebleven) ook geesten
gezien hadden. Wat de tekst niet vermeldt is dat
Ivilinnuark en Iviok met het geweer in de aanslag
op de tent waren toegelopen en dat zij, toen zij
geesten meenden te zien, op die geesten geschoten
hadden. (Van de Velde, persoonlijke mededeling).
302. atai nalunairpagitko: Kom, laten we haar gaan onderzoeken.
(4 oktober 1960)
Krachtens gebruik (zie Van den Steenhoven 1962:50,
noot 15; Van de Velde, persoonlijke mededeling
1974) behoorde het gedode dier toe aan degene die
het 't eerst geraakt had. Of die eerste treffer
meteen dodelijk was deed niet ter zake. Wanneer
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meerdere jagers tegelijkertijd schoten ontstond
niet zelden onenigheid over de vraag wie het dier
nu het eerst geraakt had. In het onderhavige geval bestond hierover onzekerheid en om na te gaan
wie de kariboe geraakt had maakte elk van de Jagers
duidelijk waar hij dacht het dier getroffen te
hebben. Pas daarna ging men naar het dier toe om
vast te stellen wie gelijk had.
303. Utjunajukgor uwanga atulaitatkat: Utjunajuk zei:
Ik, ik zal er stellig geen gebruik van makenJ"
(12 oktober 1960)
Volgens oud gebruik werden alle bezittingen van de
overledene - uitgezonderd die welke voor de dood
aan verwaten waren gegeven - weggeworpen of in diens
graf gelegd (cf. Rasmussen 1931:264). Deze weggeworpen bezittingen waren voor de Inuit strikt taboe.
Zou men ze toch gebruiken dan liep men de kans door
een of ander onheil getroffen te worden. Hoewel met
de komst van de r.k. missie andere begrafenisgebruiken hun intrede deden bleven vele Arviligdjuarmiut
de oude gebruiken aangaande de bezittingen van overledenen toch nog navolgen. Utjunajuk was een van hen.
304. atortaujonaschaijawok: iemand anders kan ze misschien
wel gebruiken.
(12 oktober 1960)
Pisusuittok had van zijn overleden broer, Utaraardjuk,
de opdracht gekregen om na diens dood geen oude gebruiken na te volgen (zie de tekst van 6 augustus
1960). Op grond hiervan achtte hij zich ontslagen
van de verplichtingen voortvloeiende uit het traditionele dodentaboe. Toen hij van de griep hersteld
was ging hij naar de kampplaats van zijn overleden
broer en trof daar diens bezittingen aan temidden
van de gesmolten resten van Utaraardjuk's sneeuwhut.
Hij wilde ze gaan gebruiken, maar zijn vrouw wilde
daarvan niets weten (zie vorige noot). Toch wilde hij
ze niet ongebruikt laten liggen. Als zijn vrouw ze
niet wilde gebruiken dan zouden ze altijd van nut
kunnen zijn voor de kinderen van Utaraardjuk en Itingoark, die wezen geworden waren.

144

•^U'jHgflinapta: man wil immers n i e t d a t
¿l· V.idti v a o r s c h r i i t e n n a l e v e n .
• •» •-ν*- 1 ί/»ϋ)

.тГЛ->п tan overledenen waren volgens de oude
l * . gedurende een Jaar na de dood van een
' ,<ιΐ aan strenge taboes onderhevig. Zo
4* Ш
sieh b.v. alleen maar van eigen drink-·
| β^'Ύ^^'-^-χ.
Arnamarik, wier man op 9 ipei 1960
%4* f βψβ, biald zich aan deze regele. Kakio•^ yfVww van wijlen Nimgajorak, wees Arnama*І i п Ц í*** ЫІ haar op bezoek kwam er echter op
' ¿ij »It katholiek niet aan die regele gehouden
¿UH» "missie wilde namelijk niet dat men die
fi· regels navolgde): zij kon rustig thee
,' .ι u^j een kroes die haar niet toebehoorde. Zou
• .. Eijiionders bemerken dan zou zij alsnog de
> i t Ι \a .regels In acht kunnen nemen.
,tptorejaumat: omdat er beweerd wordt dat
fj,*al<fe Invloed van hem uitgaat.
ЦЦ$ 1960)
if

ilda niet bij Ussukdjuanajuk op bezoek
hij ziek was. Een en ander hield veralgemene opvatting dat er van zieken
e-, nadelige invloed uitging. Hierbij
te bedenken dat ziekten steeds wedden
ven aan geesten. Zou ftfin bij zieken op
η dan liep men do kana onder Invloed te
de geest die de ziekt· veroorzaakt had
ek te worden.
er 1060)
., wat raadselachtigii tekst, ben ik niets
aan
'№(0 P|j
de weet kunnen komen. Awongaitsiark ver\y. df pij desgevraagd dat hij het verhaal alleen
Щ$Ц hfd opgeschreven omdat het zo in Kugaardjuk
weri4l rondverteld. Nadere bijzonderheden kon bij

py^JE-rlfaJs .... Pujaardjuk .... tupaktokgor;
(toe ( ίθ) "Pujaardjuk .... Pujaardjuk" (bad geroeρβα) ' was ze wakker geworden, zei ze.
(31 pktober 1960)
Γ

Î
146

Nachtmerries werden door de Arviligdjuarmiut gezien
als manifestaties van de geesten. Toen Niakrorluk
een nachtmerrie kreeg had ze eerst getracht de geest
die zich aan haar voordeed met behulp van een gebed te verdrijven. Dat lukte niet. Pas toen zij in
haar angstdroom de naam Pujaardjuk geroepen had
kwam er aan haar nachtmerrie een einde (werd de
geest verdreven en werd zij wakker). Pujaardjuk
was een van de vele namen van Niakrorluk. Volgens
de opvattingen van de Arviligdjuarmiut fungeerde
de naam van een persoon als een soort beschermgeest.
Door het vernoemen van haar naam riep Niakrorluk
haar beschermgeest op en deze wist de geest die
haar belaagde te verdrijven. Aldus Niakrorluk.
309. tanaikarli: laat ze maar met rustJ
(4 november 1960)
Komalik kwam in de ruzie tussen Mangak en Tullorealik tussen beide en probeerde hen tot kalmte
te brengen. Toen hij daar niet in slaagde ging hij
naar Ussukdjuanajuk. Deze was zowel verwant met
Mangak (zijn vader's broer) als met Tullorealik
(de man van zijn vader's zuster) en omdat Ussukdjuanajuk de isumatark van de familie was hoopte
Komalik dat hij in het geschil zou willen bemiddelen. Ussukdjuanajuk ging echter niet op Komalik's
verzoek in, waarschijnlijk om te voorkomen dat hij
gedwongen zou worden partij te kiezen in het geschil.
310. kavisilikniklu: en ook kavisilik's.
(17 november 1960)
zie noot 57.
311. kriminasuaraluarpok: hij had geprobeerd zich te
wurgen.
(20 november 1960)
Mangak had om gezondheidsredenen Kugaardjuk moeten
verlaten om zich in het zuiden van Canada in een
ziekenhuis te laten behandelen. Plotsklaps overgeplaatst naar een totaal vreemde omgeving raakte
Mangak volledig gedesoriënteerd (het Department
of National Health and Welfare deed in het geheel
niets om Inuit die in dergelijke omstandigheden
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kwamen te verkeren op te vangen en psychologisch
te begeleiden). De daaruit voortvloeiende psychische
problemen leidden niet zelden tot zelfmoord of pogingen daartoe (vgl. ook Ussugalaark's relaas van
zijn verblijf in een ziekenhuis - zie de tekst van
16 februari 1960).
312. mersornerk olapkotikuerramiukgor: ze zei dat het
naaiwerk haar helemaal geen voldoening meer verschaft.
(22 november 1960)
De voornaamste reden waarom Kimalerk, die bij haar
zoon Pangninnuark inwoonde, wilde dat Pangninnuark
zou hertrouwen was niet zozeer het feit dat zij zo
begaan was met het lot van haar zoon, maar dat zij
graag een hulp in de huishouding zou willen hebben
die haar taak in belangrijke mate zou kunnen verlichten.
313. tupernik asiwarterijartorpogut: we zijn tenten gaan
afbreken.
(30 november 1960)
Bij de bouw van de DEW-Line in 1955-1957 werd er
in verband met de haast die geboden was bij het
installeren van deze verdedigingslinie (de koude
oorlog tussen de U.S.A. en de Sowjet Unie woedde
op dat ogenblik in alle hevigheid) gebruik gemaakt
van tijdelijke voorzieningen. Zo werd het personeel
van de radarbases een tijd lang ondergebracht in
speciaal voor het arctisch gebied ontworpen tenten.
Met het verstrijken van de tijd werden deze tenten
gaandeweg vervangen door houten barakken. De vrijgekomen tenten werden gedurende enige tijd gebruikt
voor de opslag van materialen, maar toen ook daarvoor houten barakken gebouwd werden, werden die
tenten aan hun lot en aan de elementen overgelaten.
Pater Van de Velde wist van de station-chief van
Cam-4 (het DEW-Line station op circa 18 km ten zuidoosten van Kugaardjuk) gedaan te krijgen dat de
afgeschreven tenten ("quansets", tenten met een
houten vloer en een houten skelet dat overtrokken
was met een dubbele laag van zwaar zeildoek) ter
beschikking werden gesteld van de missie en van
de inwoners van Kugaardjuk. Die afgeschreven tenten, die door de Inuit op een zeer zorgvuldige wij-
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ze ontmanteld werden, leverden niet alleen het ma
teriaal op voor de nieuwbouw van de missiepost,
maar ook materiaal voor meer duurzame houten be
huizingen van Inuit en voor sleden en andere ge
bruiksvoorwerpen.
314. nuliangagor ernisuktotokraomat Arnamarikgor
isumakrartorejaubluni: hij vertelde dat er beweerd
wordt dat Arnamarik kwade gedachten koestert en
dat zijn vrouw daarom
п langdurige bevalling
heeft gehad.
(4 december 1960)
Toen Krittark's vrouw in verwachting raakte werd
met Arnamarik overeen gekomen dat die na de geboor
te het kind zou aannemen. Vóór de geboorte plaats
vond werd Arnamarik weduwe en bleef achter met twee
aangenomen kleine kinderen. Arnamarik wilde spoedig
hertrouwen en aanvankelijk leek het erop dat Mangak
haar tweede man zou worden (zie de tekst van 28
september 1960). Arnamarik zag echter om redenen
die mij niet bekend zijn van dat huwelijk af. Kort
nadat het huwelijk met Mangak voorgoed van de baan
was deed het gerucht de ronde dat Arnamarik in het
huwelijk zou treden met Krimitsiark. Dit gerucht
kwam Krittark ter ore en hij gebruikte het om zijn
eerder gedane belofte om zijn kind af te staan aan
Arnamarik te breken. Wat zijn beweegredenen waren
weet ik niet. Om zijn gedane belofte zonder gezichtsverlies te kunnen verbreken verborg Krittark zich
achter pater Van de Velde. Hij vroeg hem of het een
katholiek toegestaan was een kind ter adoptie te
geven aan iemand die er een andere geloofsovertuiging op na hield (Krimitsiark was Anglikaan). Van
de Velde, die niet van de lopende geruchten op de
hoogte was, antwoordde ontkennend en speelde daarmee ongewild Krittark een reden in handen om zijn
gedane belofte te kunnen breken. In plaats van het
kind af te staan aan Arnamarik kwam hij met Komalik
overeen dat deze het kind na de geboorte zou aannemen. Toen Krittark's vrouw een moeilijke bevalling had werd dit door sommigen in verband gebracht
met Krittark's woordbreuk en als schuldige werd
Arnamarik aangewezen: deze zou zich op Krittark's
vrouw gewroken hebben omdat Krittark zich niet aan
zijn woord gehouden had.
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315. najugakrarniarasugilimigor: hij zei dat hij van
mening was dat hij wel iemand zou kunnen krijgen
om mee samen te wonen.
(8 december 1960)
Op 28 september 1960 had Ikotisluk aan Mangak gevraagd
of hij wilde hertrouwen met Arnamarik. Mangak had,
zij het na enige aarzeling, ingestemd met een dergelijk huwelijk. En omdat er op grond van die onderhandelingen over een huwelijk uitzicht bestond op
de komst van een vrouw, die de huishoudelijke taken
- die sedert het overlijden van zijn vrouw waren
waargenomen door zijn dochter Arnasleark - zou kunnen behartigen, had Mangak ingestemd met het huwelijk van zijn dochter met Ussukdjuanajuk. Dat huwelijk werd op 26 oktober 1960 gesloten (zie betreffende tekst). Toen Arnamarik uiteindelijk toch weigerde om met Mangak in het huwelijk te treden kreeg
deze spijt dat hij ingestemd had met het huwelijk
van zijn dochter, want na Arnamarik's weigering zat
hij zonder huishoudelijke hulp.
316. imitkotaa niglartailigamigik: hij wil kennelijk
voorkomen dat haar liezen koud worden.
(20 december 1960)
Dit is een oud Arviligdjuarmiut gezegde dat gebruikt
werd om er het uiterlijk vertoon van onderlinge genegenheid van jong gehuwden in hun wittebroodsweken
mee belachelijk te maken. Die spot was in dit geval
wel zeer op zijn plaats want Ussukdjuanajuk, die al
38 Jaar was, vader van zeven kinderen en reeds grootvader was, gedroeg zich als iemand die aan zijn eerste huwelijk begon. Zelfs zijn eigen kinderen vonden dat hij schromelijk overdreef (zie de tekst van
15 januari 1961).
317. atjarimagogor nakoksiwadlerpok: het was sterker geworden nadat ze het (die) naam gegeven had.
(21 december 1960)
Niakrorluk toonde een overdreven bezorgdheid voor
haar kleinkind en wilde dit zo goed mogelijk beschermen tegen boze invloeden van buitenaf. Daartoe
gaf ze het kind een andere naam toen het op een
keer een beetje ziek was. In vroeger tijd was dat
gebruikelijk: door de zieke een andere naam te geven
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kon men de geest die de ziekte veroorzaakte op een
dwaalspoor brengen zodat die zijn slachtoffer niet
meer kon vinden. Een dergelijke handelswijze werd
verondersteld genezing tot gevolg te hebben.
318. aanniarmatta tokorarmatta alrani momerkrarslutik:
... omdat er vorig jaar nadat men met de trom gedanst had ziekte- en sterfgevallen geweest waren.
(23 december 1960)
De tweede griepepidemie van april/mei 1960, die
zoveel slachtoffers geëist had, was uitgebroken
nadat Miluguktok tijdens de tromdans die met Pasen
gehouden werd gebruik gemaakt had van een lied van
een overledene (Nimgajorak - zie noot 271). Kajortok wilde niet aan de tromdans deelnemen omdat hij
bang was voor een herhaling.
319. ublumi tilignitara tilioromagaluark: hoewel hij
vandaag weer thee wilde zetten heb ik hem geen
thee gegeven.
(25 december 1960)
Zie de opmerkingen in noot 20.
N.b. In het onderhavige geval was het Awongaitsiark
die in opdracht van pater Van de Velde de thee ronddeelde.
320. Uilik tiguangortkognimagogor tiguangonitok: Hij zei
dat Uilik niet gewild had dat het ter adoptie gegeven zou worden en dat het dus niet ter adoptie
gegeven was.
(27 december 1960)
Toen Maniktok in februari 1960 haar man verloor was
zij zwanger. Aanvankelijk bestond het plan het kind
ter adoptie te geven aan een naaste verwant van
Maniktok's overleden man, d.w.z. aan diens zuster
die getrouwd was met Uilik's zoon Komalik. Die adoptie ging echter niet door. Maniktok hertrouwde met
Kusugak en toen deze aan de vooravond van de geboorte van het kind zijn overleden moeder meende
te hebben gezien en daarom het kind bij de geboorte
de naam Krmitsiark gaf, was dit voor Uilik aanleiding om van de voorgenomen adoptie van het kind af
te zien; zij wilde er niet meer van weten.
N.b. Het is niet onmogelijk dat Kusugak die verschij150

ning van zijn moeder verzonnen heeft om het kind
zelf te kunnen behouden: het was namelijk een jongetje.
321. okraotimmagogor klosuerslunilugor: ze vertelde dat
hij, nadat ze dat gezegd had, geen antwoord meer
gegeven had.
(30 december 1960)
De geest verdween nadat Saglutoor hem als zodanig
herkend had. Voor wat die herkenning betreft zie
o.a. de noten 66 en 108.
322. pijomagnitara: ik wilde het niet weten.
(1 januari 1961)
Hoewel Awongaitsiark dat niet uitdrukkelijk vermeldt
kwam Udlaktoor hem in feite haar diensten als shamaan aanbieden. Waarom zij dat deed is niet bekend.
De tekst lijkt erop te wijzen dat Udlaktoor duidelijke redenen had om haar diensten aan te bieden.
Waarom immers moest zij zo nodig bewijzen dat zij
nooit wraakzuchtige gedachten gekoesterd had ten
opzichte van Awongaitsiark en zijn gezin? Gaf zij
door zo uitdrukkelijk te wijzen op haar goede bedoelingen niet juist toe dat zij vroeger andere gedachten gekoesterd had en was het feit dat zij haar
diensten aanbood een poging om een en ander goed te
maken? Antwoorden op deze vragen zijn helaas niet
te geven omdat inlichtingen omtrent de achtergrond
van dit voorval ontbreken.
N.b. Awongaitsiark, die op zijn manier probeerde
om een goed katholiek te zijn, wees Udlaktoor's
aanbod op besliste wijze van de hand. Hij wilde
beslist niets van doen hebben met shamanistische
praktijken.
323. nivioganaluga tana Utjuligaardjuk: je kunt er verzekerd van zijn dat ik die Utjuligaardjuk goed in
de gaten zal houden.
(3 januari 1961)
Utjuligaardjuk was de dochter van Unalerk. Bij haar
geboorte was zij aangenomen door Saglutoor. In het
midden der vijftiger jaren werd zij voor een t.b.cbehandeling overgebracht naar Camsell Hospital in
Edmonton. Zij verbleef daar enkele jaren. Na haar
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verblijf "In Edmonton werd zij door de overheid zonder dat haar ouders daar iets van wisten - naar
een Indiaanse kostschool in Fort Simpson, N.W.T.
gezonden. Toen een en ander in Kugaardjuk bekend
raakte ondernam pater Van de Velde tal van pogin
gen om Utjuligaardjuk naar Kugaardjuk terug te
krijgen. Uiteindelijk slaagde hij en wist van de
overheid gedaan te krijgen dat Utjuligaardjuk weer
naar Inuit-gebied gezonden werd. Om een geleide
lijke aanpassing aan de Inuit-levenswijze mogelijk
te maken (Utjuligaardjuk was tijdens haar verblijf
in het zuiden en op de Indiaanse kostschool in be
langrijke mate van haar kuituur vervreemd) werd
zij eerst naar de missiekostschool in Igluligaardjuk (Chesterfield Inlet) gezonden, van waaruit
zij in de zomervakanties Kugaardjuk bezocht. Op
pervlakkig gezien pastte zij zich vrij snel aan,
maar in feite was zij ontworteld van haar traditio
nele levenswijze. Een van do uitingsvormen daar
van was een bedenkelijke belangstelling voor mannen.
Pater Van de Velde, die dit opmerkte, verzocht
Saglutoor Utjuligaardjuk min of meer te chapero
neren. Saglutoor, die nogal op Utjuligaardjuk ge
steld was, kweet zich met veel geduld en veel in
zet van die taak, maar helaas zonder veel gevolg
naar later zou blijken: Utjuligaardjuk trouwde
weliswaar met de verloofde die haar van kindsbeen
af beloofd was, maar kort na haar huwelijk liet
zij hem in de steek en vertrok naar het zuiden
waar zij ging samenwonen met een blanke.
324. Ussukdjuanajukptauk aseroljuksaugami: UssukdjuanaJuk heeft waarschijnlijk ook
п miskraam gehad.
(8 januari 1961)
Ussukdjuanajuk's vrouw, Arnasleark, had een mis
kraam gehad en was daarom niet naar de H.Mis ge
komen. Ussukdjuanajuk was bij zijn vrouw gebleven
hoewel hij daartoe geen enkele reden had, want al
les wat met geboorte, miskraam, menstruatie etc.
te maken had was het domein van de vrouwen en man
nen hadden daar niets mee van doen. Het is omdat
Ussukdjuanajuk niet naar de H. Mis gekomen was
dat Awongaitsiark met bijtende spot opmerkte dat
hij waarschijnlijk ook een miskraam gehad had.
N.b. Wat Awongaitsiark in zijn tekst niet vermeldt
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is dat in Kugaardjuk geruchten de ronde deden volgens welke Mangak de vader zou zijn van het kind
waarvan Arnasleark in verwachting was. Ook werd
er beweerd dat Mangak zo snel toestemming voor het
huwelijk van Arnasleark met Ussukdjuanajuk gegeven had om te kunnen verbergen dat Arnasleark van
hem in verwachting was. Het feit dat Arnasleark
geprobeerd heeft die miskraam voor anderen verborgen te houden - hetgeen onder Inuit nogal ongebruikelijk was - schijnt erop te wijzen dat die
geruchten een kern van waarheid bevatten.
325. nerkraitorponga tallermik nanormik Ikotislukmit
nerkraitorponga: ik heb een schouder van een ijsbeer als jachtaandeel gekregen. Ik heb die gekregen van Ikotisluk.
(9 januari 1961)
Zie de opmerkingen in noot 145.
326. ingminikgor annerinnani isumawokgor:hij zei dat hij
gedacht had dat hijzelf niet langer prijs op zijn
leven stelde.
(10 januari 1961)
Krittark dacht erover zelfmoord te plegen indien
zijn zoon zou sterven. Een dergelijke reaktie op
de dood van een naaste verwant kwam betrekkelijk
veelvuldig voor (zie de noten 157, 188 en 189).
327. ogolunarluavikmanikgor: hij zei dat zij het gedrag
van die twee uitermate vervelend vindt.
(15 januari 1961)
Zie de opmerkingen in noot 316.
328. Ussukdjuanajuk akpiutiwagor: hij zei dat hij Ussukdjuanajuk om rekenschap gevraagd had.
(20 januari 1961)
In het begin van het huwelijk van Ussukdjuanajuk
met Arnasleark ging het er tussen die twee af en
toe nogal stormachtig toe. Arnasleark verzette
zich nogal eens tegen de grillen van haar man en
liet duidelijk blijken daarvan niet gediend te zijn.
Ussukdjuanajuk nam deze weerspannigheid van zijn
vrouw niet en riep haar, zoals in het onderhavige
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geval, soms op hardhandige wijze tot de orde. Een
dergelijke handelwijze was overigens niet ongebruikelijk (zie Rasmussen's opmerkingen daaromtrent - 1931:191). Padlak, Arnasleark's broer,
nam echter geen genoegen met de wijze waarop Ussukdjuanajuk zijn zuster behandelde en ging hem
om rekenschap vragen. UssukdJuanajuk, die 20
jaar ouder was dan Padlak en in de kracht van zijn
leven was, sloeg echter geen acht op Padlak en negeerde hem volkomen. Zou Padlak het op een handgemeen hebben laten aankomen dan zou hij werkelijk
geen partij zijn geweest voor Ussukdjuanajuk.
N.b. Op het eerste gezicht leek het er op dat de
handelwijze van Padlak in het geheel niet van invloed was op het gedrag van Ussukdjuanajuk, maar
dat is slechts schijn. Want hoewel die hardhandige
terechtwijzingen nog enkele keren voorkwamen (zie
de tekst van 24 en van 26 maart 1961), al spoedig
bleven ze achterwege. Ussukdjuanajuk moet door
Padlak's houding er op attent gemaakt zijn dat hij
zich niet alles kon veroorloven. Padlak was nu
nog jong en geen partij voor hem, maar met het verstijken van de tijd zouden de rollen worden omgedraaid: Padlak zou een volwassen man worden en in
de kracht van zijn leven zijn wanneer Ussukdjuanajuk al een oude man begon te worden. En op het
ogenblik dat Padlak ervan overtuigd zou zijn dat
hij Ussukdjuanajuk in een handgemeen zou kunnen
verslaan zou hij wel eens wraak kunnen nemen voor
het onrecht dat Ussukdjuanajuk zijn zustor had
aangedaan.
329. pijamarasugiwagor Udlaktoormut Saglutoor Pangninnuub:
Pangninnuark zei dat hij dacht dat Udlaktoor Saglutoor dat aangedaan had.
(22 januari 1961)
Door op een veelbetekenende wijze te glimlachen toen
verteld werd dat Saglutoor zich bezeerd had liet
Udlaktoor blijken dat het gebeuren niet op toeval
berustte maar dat zij daar de hand in gehad had.
Het was haar wraak voor hetgeen Saglutoor haar op
6 januari 1961 had aangedaan. Saglutoor had Udlaktoor toen in verlegenheid gebracht door haar een
bekentenis te ontlokken en dit rond te vertellen
(zie de tekst van 6 januari 1961).
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330. pablumtorslutiklu: ze hebben ook Pablum gegeten.
(28 januari 1961)
Pablum is het handelsmerk van een bepaald soort versterkende kindervoeding. De Arviligdjuarmiut kochten
deze kindervoeding op de handelsposten van de Hudson's
Bay Company in Aivilik, Tallordjuark of Orsortoor.
331. najakma ananaa inuksioromajorejaagor: zij schijnt
gezegd te hebben dat Najaga's moeder haar van het
leven wil beroven.
(16 februari 1961)
Arnaroserk's moeder, die in 1949 overleed, was de
schoonzuster van Niakrorluk geweest. Niakrorluk had
nooit goed met haar kunnen opschieten en beschuldigde haar na haar dood ervan onheil aan te richten en
haar naar het leven te staan.
332. tagvaojok tigluktigaluarupkit akiorviksaslukiojaartok:
als ik nu een vuistgevecht met jou zou aangaan dan
zou ik waarschijnlijk de laatste slag toebrengen.
(18 februari 1961)
Indien een persoon iemand voor een vuistgevecht uitdaagde, werd, wanneer die uitdaging werd aangenomen,
eerst afgesproken op welke plaats van het lichaam
(schouders, slapen of elders) men elkaar slagen zou
toebrengen. Daarna begon het gevecht waarbij de tegenstanders elkaar om beurten slagen toebrachten op
de afgesproken plaats. De uitgedaagde mocht de eerste slag toebrengen. Degene die opgaf was de verliezer. In dit geval nam Ikotisluk de uitdaging niet
aan omdat hij Padlak niet als een serieuze tegenpartij beschouwde (Ikotisluk was 18 jaar ouder dan
Padlak en was in de kracht van zijn leven; hij zou
de jonge Padlak met gemak kunnen verslaan). Bij
het afslaan van de uitdaging kunnen ook andere
redenen een rol gespeeld hebben; zie daarvoor de
opmerkingen in noot 328, nota bene (mogelijke toekomstige wraakneming door Padlak).
333. isluarsipkanasuarsinnaslujanganerpaagor: hij had
haar naar het hoofd geslingerd dat ze het er steeds
maar op aanlegde op elk ogenblik bereidwillig klaar
te staan.
(19 februari 1961)
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Arnatsiark, Tarreorak's vrouw, was op het einde van
de tweede griepepidemie van 1960 naar een ziekenhuis
in zuidelijk Canada overgebracht. Tijdens haar afwezigheid, die van lange duur was, had Tarreorak
zich ingelaten met Utjuligaardjuk, de aangenomen
kleindochter van Saglutoor- Tarreorak kreeg daar
echter spijt van en wilde niets meer van Utjuligaardjuk weten. Toen deze bij hem op bezoek kwam en
zich weer aan hem opdrong, zette hij haar op haar
nummer en verweet haar het er steeds op aan te leggen mannen te verleiden.
334. taimanaslu kasaksoomaslukkapkik: dat moet de reden
zijn waarom ikzelf hen steeds maar kwaad berokken.
(25 februari 1961)
Udlaktoor toonde een overdreven bezorgdheid voor
haar kinderen. Het minste geringste pijntJe, plagerij of vechtpartij waarover Aliksalik en Kaggotark zich bij hun moeder kwamen beklagen nam in
Udlaktoor's ogen buitensporige vormen aan en brachten haar ertoe anderen er van te verdenken haar
kinderen met opzet slecht te bejegenen. Zij wrook
zich hiervoor door ilisinerk te bedrijven (zij
zond cle geest van haar overleden man om degenen
die haar kinderen leed berokkend hadden te straffen). Het bedrijven van ilisinerk was echter een
gevaarlijke bezigheid omdat de geest waarvan men
zich bediende zich tegen de bedrijver van de ilisinerk kon richten. De tekst geeft te verstaan
dat dit laatste het geval was: in plaats van anderen te treffen bracht zij haar eigen kinderen
onheil toe.
N.b. Udlaktoor gaf zonder omwegen to kennen dat
zij af en too ilisinerk bedreef.
335. inosuktokrakarli: als er maar eens een jonge kerel
in zou wonen.'
(7 maart 1961)
Arnatsiark, Tarreorak's vrouw, die op de hoogte
was van wat er zich tussen haar man en Utjuligaardjuk had afgespeeld (zie noot 333), liet in het
bijzijn van Arnaroserk blijken wat zij van Utjuligaardjuk dacht. Zij maakte een toespeling op het
gebeurde maar Utjuligaardjuk ging daar niet op in,
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deed alsof er niets aan de hand was en bracht het
gesprek op een ander onderwerp. Toen Arnaroserk
op een gegeven ogenblik opmerkte dat Utjuligaardjuk bijna nooit op bezoek kwam trachtte Utjuligaardjuk zich te rechtvaardigen met een uitvlucht:
zij kwam niet zo vaak op bezoek omdat Awongaitsiark's houten huisje in het donker zo moeilijk
te zien was. Arnatsiark greep deze uitvlucht onmiddelijk aan om Utjuligaardjuk alsnog op haar nummer
te zetten en haar te zeggen hoe zij over haar
dacht: de reden waarom zij niet op bezoek kwam
was niet het feit dat Awongaitsiark's huisje in
het donker zo moeilijk te zien was, maar dat
Awongaitsiark alleen maar dochters had; en in meisjes stelde Utjuligaardjuk geen belang, wel in jonge mannen (zie ook de aantekeningen in noot 323).
336. Pahgninnuüb sirkokkonago: Pangninnuark had hem
gezegd niet te schieten.
(8 maart 1961)
Pangninnuark en Ivilinnuark waren samen naar de
ijsrand gegaan om op zeehonden te gaan jagen.
Terwijl zij in hun sneeuwhut waren kwam er een
ijsbeertje, dat waarschijnlijk zijn moeder kwijtgeraakt was en geheel uitgehongerd was, op het
kamp af waar pas gevangen zeehonden lagen opgeslagen. De honden, die gevoed waren, sloegen geen
alarm. Toen men buiten iets hoorde ging Pangninnuark kijken wat er aan de hand was. Ivilinnuark
volgde en nam bij het buitenkomen zijn geweer mee.
Pangninnuark was ongewapend. Toen deze vaststelde
dat het geen hond was die het geluid had voortgebracht (hij had aanvankelijk gedacht dat een van
zijn honden was losgebroken), maar een ijsbeertje
ging hij snel zijn geweer halen en zei Ivilinnuark
nog niet te schieten. Hij kon dit zeggen omdat hij
de oudste was en omdat hij op grond daarvan volgens de ongeschreven regels van de jacht de leiding
bij de jacht op zich zou moeten nemen. Ivilinnuark
deed echter alsof hij Pangninnuark niet gehoord
had en schoot het ijsbeertje. Hij overtrad daarmee echter de traditionele jachtwetten.
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337. Padlak nuliarkomagnltojaaramiukgor: hij zei dat het
er naar uitziet dat Padlak haar niet als vrouw wil
hebben.
(10 maart 1961)
Padlak, de zoon van Mangak, was getrouwd met Tokannerk. In de begintijd waren er nogal wat moeilijkheden in dit huwelijk. Deze werden deels veroorzaakt door de jeugdige leeftijd van de echtgenoten
(met name Padlak was eigenlijk nog niet rijp voor
een huwelijk), deels door de houding die Mangak
tegenover zijn schoondochter aannam. Zo probeerde
Mangak Tokannerk er toe over te halen zich aan hem
te geven (zie de teksten van 20 en 21 april 1961).
Tokannerk weigerde echter om op Mangak's voorstellen in te gaan en dit leidde tot grote spanningen
tussen haar en Mangak. Padlak, van wie eigenlijk
verwacht mocht worden dat hij het voor zijn vrouw
zou opnemen, deed niets omdat hij zich niet tegen
zijn vader durfde te verzetten. Tokannerk nam hem
dit kwalijk. Bij tijden liepen de spanningen tussen
Tokannerk en Mangak en tussen Tokannerk en Padlak
zo hoog op dat Tokannerk wegliep. Op een gegeven
ogenblik verliet zij haar man voor langere tijd
(zie de teksten van 24 en 30 juli, 11 augustus en
10 september 1961). In het onderhavige geval had
Tokannerk haar toevlucht gezocht bij haar moeder's
broer, Ikotisluk, bij wie de oude Kakiojark inwoonde. Met Kakiojark kon zij haar problemen bespreken
en vond er begrip voor. Dat is niet zo vreemd wanneer men zich herinnert dat de oude Kakiojark in
haar jeugd iets dergelijks meegemaakt had (zie
noot 63).
338. Kringakittok ajakrarami: zij heeft Kringakittok
als zwager.
(11 maart 1961)
Kringakittok was niet de zwager van Kimalerk maar
haar kleinzoon. Zij noemde hem echter "ajaga"= mijn
zwager, omdat hij dezelfde naam had als de neef van
haar man. In dit geval was die neef Kimalerk's
eigen broer. Waarom zij haar kleinzoon dan toch
"ajaga" noemde en niet aniga" = mijn broer, is
niet bekend.
N.b. In de Inuktitut-tekst van deze dag wordt de
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term ajaga verschillende keren gebruikt. Ven de Velde
vertaalde dit met "mon beau-frère". Toen ik tijdens
mijn veldwerk gegevens verzamelde over de verwantschapsterminologie van de Arviligdjuarmiut gaven zowel Arnaroserk als andere informanten de term "alga"
voor o.a. de schoonbroer op. Deze term heb ik opgenomen in de bijlagebladen. Elders in het dagboek
vindt men nog andere verwantschapstermen die afwijken van die welke in de bijlagebladen zijn vermeld,
b.v. najakma = mijn zuster,in plaats van najaga.
339. okradlakmatgor okredliwokgor tallia: ze zei dat haar
arm weer licht geworden was nadat ze dat gezegd had.
(1 april 1961)
Niakrorluk had tijdens haar slaap een zwaar gevoel
in haar arm gekregen en was daardoor ontwaakt; waarschijnlijk had zij op haar arm gelegen waardoor die
was gaan slapen. Dat zij haar slapende arm niet kon
bewegen bracht Niakrorluk in verband met de aanwezigheid van een geest. Bij de krilajok gold het
zwaar worden van een arm of een been of het hoofd
waaraan een lijn gebonden was, als het teken dat do
beschermgeest van de shamaan die de krilajok uitvoerde ter plaatse aangekomen was om de shamaan bij
de uitvoering van zijn taak bij te staan. Door haar
arm te ondervragen op de wijze zoals dat bij de krilajok gebruikelijk was gaf zij er blijk van de oorzaak van het zware gevoel in haar arm te hebben onderkend. Dit was voldoende om de geest weer te doen
verdwijnen: het normale gevoel in haar arm keerde
weer terug, die werd weer "licht". Voor wat betreft
de betekenis en de functie van de herkenning als
boven bedoeld zie ook de noten 66 en 108.
340. takanna ablortailischalukiuk: zorg er verdraaid nog
aan toe voor dat je niet over die daar heen stapt.
(8 april 1961)
Vrouwen die hun maandstonden hadden waren bij de
Arviligdjuarmiut volgens de oude gebruiken aan strenge taboe's onderhevig (cf. Rasmussen 1931:262). Zo
dienden zij elk rechtstreeks kontakt met de binnen
gebrachte jachtbuit te vermijden. Zoals de tekst aangeeft mochten zij zelfs niet over de jachtbuit heen
stappen.
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341. ublumi Kukuwak ikpaksani netjarmat siladlernut
najaubluni nerkraitorput: vandaag hebben alle buren
zonder één enkele uitzondering een stuk vlees gekregen omadt Kukuwak eergisteren een jonge zeehond
gedood had.
(10 april 1961)
Wanneer een jongen zijn eerste zeehond buitmaakte
(en dat was hier het geval) was het de gewoonte dat
de jachtbuit onder alle kampbewoners verdeeld werd.
Gewoonlijk werd zo'n eerste jachtbuit dan gezamelljk genuttigd. Het buitmaken van een eerste jachtdier kan beschouwd worden als een rite de passage
en het verdelen van de jachtbuit over zoveel mogelijk mensen als een symbolische uitdrukking van de
wederkerigheidsgedachte.
342. shaunitgor agjarniarpaat: "moeten de beenderen
teruggebracht worden? , vroegen ze.
(10 april 1961)
In geval van een eerste vangst mochten de beenderen van het dier dat onder de kampbewoners verdeeld
werd niet gebroken worden en moest men die terugbrengen naar degene die het dier buitgemaakt had.
In dit gebruik komt op symbolische wijze de wederkerigheidsgedachte tot uitdrukking: de gever krijgt
iets terug (de beenderen zijn nog bruikbaar omdat
er merg aan onttrokken kan worden). Ik wil hier
nog aan toevoegen dat Van de Velde opmerkt dat deze
ongebroken beenderen ook teruggebracht werden om
het geluk van de Jonge Jager op zijn toekomstige
jachttochten te bevorderen.
343. atekrarkatigigamiukslujaartokgor A m a t si armi к :
hij zei dat het heel waarschijnlijk kwam door het
feit dat ze naamgenoten zijn: (beiden heten ze)
Arnatsiark.
(13 april 1961)
Voor uitleg zie noot 147.
344. Mangak okradlakpokgor kepingunarluavilimat angoronaraluarpit: Mangak, zo zei men, had gezegd: Ik
brand van verlangen, kun je er mee instemmen?"
(20 april 1961)
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ï.1' 'g,zic v/ilde geslachtsgemeenschap hebben met zijn
ί-сл jündochter Tokannerk. Voor de gevolgen van deze
'„e^üurtems zio ncot 337.
1

Г ".5^ "lo^krcirut'-i ti mu f u t.'.paarmutlu annermiuttikatarniagninapkltli angeruwit: Als je er mee instemt
dan zal ik je altijd vast en zeker voedsel, thee
τι tabak geven, (zoveel als je maar wilt)".
(21. april 1961)
Door Tokannerk de hemel op aarde te beloven (een
overvloed aan voedsel, thee en tabak) hoopte Mangak
ce bereiken dat zij op zijn voorstellen zou ingaan
en zich aan ham zou goven. Zie ook de vorige noot
en noot 337.
3áC

κι vi asuklrarkognit'it anijokragnitoklu: zij zagen
yr he 1 emaa] niet tevreden uit en er kwam niemand
плаг buiten.
(2Ί april 195І)
Pisusuittok, die zijn kamp aan de overzijde van
/Vrviligdjuark had, was op 21 april naar Kugaardjuk
gekomen om te vertellen dat Arnannuark van een zoon
bevallen was. Pater Van de Velde zei hem dat hij
jiet kind de volgende morgen zou komen dopen en hij
vroeg Pisusuittok om de volgende morgen nuchter
te blijven zodat hij bij aankomst in hun sneeuwhut de H. Mis zou kunnen opdragen en zij in de
gelegenheid zouden zijn te communie to gaan. Toen
pater ^'an de Velde de volgende dag met Awongaitsiark
als gids ou veg ging naar de overzijde ven Arviligd^uark vorllpe de reis daarheen nogal moeizaam. Er
Uig voel lopso sneeuw waardoor zij slechts langгтят vooruit konden komen en pas veel later dan voorz eri in het kamp van Pisusuittok aankwamen. Dij aan
komst was niemand hen tegemoet gekomen wat volgens
Krviligdjuarmiut-gebruik nogal onbeleefd was. En
toen zij ээпіпааі in Pisusuittok ' s sneeuwhut waren
binnen gegaan en de mensen daar etend aantroffen,
bood Utjunajuk hen zelfs geen voedsel aan, hetgeen
volgens de gebruiken van de Arviligdjuarmiut neer
komt op een regelrechte belediging. Waarom pater
Van Ce Velde en Awongaitsiark een dergelijke ontvangst
ten deel viel is mij niet bekend. De verlate aankomst
in het kamp kan daar in elk geval niet de reden van
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geweest zijn (Pisusuittok en de zijnen konden weten
dat Van de Velde en Awongaitsiark later zouden aankomen omdat er zoveel losse sneeuw lag).
347. kigloriktorearamigor kangatamatgor okredliwok: nadat zij gevraagd had of hij een wraakgeest was,
was (haar arm) naar boven gekomen en weer licht geworden.
(25 april 1961)
Voor uileg zie noot 339.
348. oopigijamagiroluagor: ze zei dat hij haar groot ontzag inboezemt.
(26 april 1961)
De zeehond die Ukuaraardjuk met zijn geweerval buitgemaakt had was zo oppervlakkig geraakt dat het een
wonder mocht heten dat die zeehond niet ontkomen was.
Volgens Udlaktoor had haar man die zeehond buitgemaakt omdat hij een shamaan was. Door echter op
overdreven wijze te benadrukken dat zij groot ontzag voor haar man had, wilde Udlaktoor in feite tot
uitdrukking brengen dat zij zichzelf als een machtiger shamaan dan haar man beschouwde (door de overdrijven maakt zij hem belachelijk). Deze handelwijze
van Udlaktoor dient gezien te worden in het licht
van de gespannen verhoudingen binnen haar huwelijk
met Ukuaraardjuk (zie hiervoor o.a. noot 26).
349. torslulaartoalugor Udlaktoor allatani tupikralorami:
Udlaktoor had heel hard gegild omdat haar tent buiten dichtbij stond opgeslagen.
(25 mei 1961)
Udlaktoor had zo hard gegild om de mensen, die in
de tent die vlakbij haar houten huisje opgeslagen
was verbleven, te alarmeren.
350. kajareartaartok Kablalik: Kablalik heeft een kano
gekocht.
(5 juni 1961)
Wat Awongaitsiark niet in zijn dagboekaantekeningen
vermeldt is dat Kablalik die kano reeds in het voorjaar van 1960 bij de Hudson's Bay Company in Spence
Bay (Tallordjuark) gekocht had. De manager van de
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Winkel had hem toen echter geen toestemming gegeven
de kano mee te nemen omdat Kablalik op het totale
bedrag van de koopsom 10 dollar tekort kwam. Dientengevolge moest Kablalik, die het overgrote deel
van de koopsom (98%) betaald had, het gedurende de
zomar van 1960 zonder kano stellen.
N.b. de manier waarop Kablalik behandeld werd door
de manager van de handelspost van de Hudson's Bay
Company dient gezien te worden in het licht van de
bezwaren die hij had tegen het bestaan van de missiewinkel in Kugaardjuk (zie hfdst. II, noot 43).
351. Korvigdjuub areani: bij de bron van Korvigdjuark.
(28 juni 1961)
Arviligdjuark (Pelly Bay) wordt door een keten van
eilanden afgescheiden van de Gulf of Boothia. Tussen die eilanden bevinden zich een aantal nauwe
zeestraten waarin tengevolge van de getljdenwerking
sterke stromingen voorkomen. Plaatsen waar die stromingen ontstaan ( de ingangen van de zeestraten)
worden door de Arviligdjuarmiut aangeduid als de
bron ervan. In dit geval wordt met de aanduiding
"de bron van Korvigdjuark" de plaats bedoeld waar
de sterke stroming in de zeestraat tussen Korvigdjuark en Keketardjuark ontstaat.
352. netjingaramigor igluanik talleroa asiwarslugo kivijauwok tallerpikslu; hij zei dat, toen hij zijn
eerste zeehond buitgemaakt had, een van de twee
voorste zwempoten er afgesneden werd en dat men
de rechter voorpoot in de diepte had laten zinken.
(30 juni 1961)
In vroeger tijd was dit gebruikelijk. Het ging
hierbij om een offer aan de moeder van de zeezoogdieren, Nuliajok, dat tot doel had deze goedgunstig
te stemmen ten opzichte van degene die de zeehond
buitgemaakt had. Op die wijze wilde men bewerkstelligen dat de jager in de toekomst geluk bij de
jacht zou hebben.
353. puktadlarsiariwarkuk: we hebben de wacht betrokken
om te zien of hij zou komen bovendrijven.
(22 juli 1961)
Indien een baardrob wordt doodgeschoten en in de
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diepte zinkt voordat de jager hem kan harpoeneren
en binnenhalen, betekent dit nog niet dat de jachtbuit geheel en al verloren is. Tengevolge van gisting van de maag- en darminhoud ontstaan gassen
in het lichaam van de baardrob en afhankelijk van
de omvang van die gasvorming is het mogelijk dat
de geschoten baardrob weer komt bovendrijven.
Het duurt doorgaans enkele uren voordat iets dergelijks gebeurt. Op plaatsen waar geen al te sterke stroming stond, die de gezonken baardrob met
zich mee zou kunnen voeren, plachten de Arviligdjuarmiut gedurende enkele uren de wacht te betrekken om te zien of de baardrob alsnog kwam bovendrijven.
N.b. Volgens pater Van de Velde werden in het gebied van Arviligdjuark op deze wijze tenminste
tweederde van de aanvankelijk verloren gegane baardrobben alsnog buitgemaakt.
354. Padlaklu Tokannerklu akilerektutgor nuliarek:
Padlak en Tokannerk, die getrouwd zijn, leven gescheiden van elkaar.
(24 juli 1961)
Voor uitleg zie noot 337.
355. aketokraleraptagor utertut: men zei ons dat we
allemaal schulden hebben en men heeft ze (de cheques)
weer meegenomen.
(29 juli 1961)
De mensen van Kugaardjuk kregen de kindertoelage
waarop zij recht hadden uitgekeerd in de vorm van
cheques. Die cheques werden hen per post toegestuurd.
Toen het vliegtuig van de R.C.M.P. dat nogal eens
post vervoerde, in Kugaardjuk landde, bracht het
geen cheques; in plaats daarvan bracht de politie
het bericht dat hen ditmaal niets betaald zou worden. De reden was dat men op het ministerie dat belast was met het uitkeren van de kindertoelage bij
de vorige uitbetaling fouten gemaakt had. Het bedrag dat toen teveel uitbetaald was (en dat was nagenoeg gelijk aan het bedrag waarop men nu recht
had) werd nu op de toelage in mindering gebracht
met als gevolg dat niemand iets in handen kreeg en
de cheques "terugkeerden" (naar het zuiden).
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356. ikpasakgor Ussukdjuanajuk Krittarkmut tukserpa Tokannerk: hij zei dat Ussukdjuanajuk gisteren bij Krittark was gaan vragen hoe het nu zat met Tokannerk.
(30 juli 1961)
Dat Ussukdjuanajuk trachtte te bemiddelen in het
geschil tussen Mangak en Tokannerk (voor de achtergronden van dat geschil zie noot 337) is niet zo
verwonderlijk. Niet alleen was hij met bijde partijen verwant (Mangak was zijn oom en Tokannerk was
de dochter van zijn zuster), hij was sedert de dood
van zijn vader ook de isumatark van de familie. Op
grond daarvan was hij de eerste die in aanmerking
kwam om in het geschil tussen verwanten bemiddelend
diende op te treden.
357. nutaraktasaminik okrausekrartokgor malronik atekrarami inoniaksaralu: hij heeft over zijn pasgeboren kind gezegd dat het ongetwijfeld in leven zal
blijven omdat het twee namen heeft.
(31 augustus 1961)
De naam werd door de Arviligdjuarmiut beschouwd als
een bron van kracht die de drager ervan op bijzondere wijze beschermde tegen de gevaren die hem op
zijn levenspad wachtten. Naarmate men over meer namen beschikte genoot men een betere bescherming tegen deze gevaren (cf. Rasmussen, 1931:220-221).
358. ubluml aipertok: vandaag was het dinsdag.
(2 september 1961)
Awongaitsiark heeft zich hier vergist of verschreven.
De tweede september 1961 viel niet op een dinsdag
maar op een zaterdag.
359. tanaslu iniagnlnasugigaluarapko: ik had niet verwacht
dat hij zo gehandeld zou hebben.
(3 september 1961)
Komalik's kind was, voordat het stierf, al verschillende keren ziek geweest. Komalik had bij die gelegenheden op aanraden van Uilik de hulp van pater
Van de Velde ingeroepen en al die keren was het kind
genezen. Toen het de laatste keer ziek werd wendde
Komalik zich niet tot pater Van de Velde, maar riep
in plaats daarvan de hulp in van zijn tante, Arnama-

165

rik, die als shamaan bekend stond. Arnamarik's hulp
mocht echter niet baten en het kind stierf. Waarom Komalik zo handelde is niet bekend.
360. aujaluktaar Padlaklu Tokannerklu apsimajoaluk nulia-rek: Padlak en Tokannerk hebben de gehele zomer gescheiden geleefd; toch zijn ze getrouwd.
(10 september 1961)
Voor uitleg zie noot 337.
361. makoktutli sakiminik misigiwakgnimatta: jonge vrouwen worden doorgaans niet door hun schoonvader lastig gevallen.
(16 september 1961)
Ussukdjuanajuk's bemiddelingspogingen (zie noot 356)
hadden kennelijk tot een oplossing van het geschil
tussen Tokannerk enerzijds en Mangak en Padlak anderzijds geleid, want Tokannerk vertrok samen met
haar man en Mangak naar de Kuurg om daar te gaan vissen. Maar alvorens mee te gaan had Tokannerk in het
bijzijn van haar man, Mangak en haar ouders duidelijk gemaakt dat zij niet wilde dat Mangak haar nog
eens lastig zou vallen. Voor achtergronden zie noot
337.
362. Naardjiik Titiganniarmik atekrarmatgor: (het was
waarschijnlijk) Naardjuk, omdat die (ook) de naam
Tiriganniark had.
(10 oktober 1961)
Volgens de oude opvattingen van de Arvlligdjuarmiut
hadden ziekten en dood geen natuurlijke oorzaken,
maar waren zij te wijten aan geesten.Conform deze
opvattingen bracht de jonge Nagliksak de dood van
Kimalerk met een geest in verband. In dit geval stelde hij de geest van Naardjuk voor Kimalerk's dood
aansprakelijk. Op de dag dat Kimalerk stierf had
hij namelijk een poolvos zien wegvluchten en Tiriganniark (= poolvos) was een van de vele namen van
zijn overleden oom, Naardjuk.
363. Najaga: mijn zuster.
(17 oktober 1961)
Kajortok sprak zijn tweede vrouw met deze term aan.
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Waarom is mij niet geheel duidelijk. In tegenstelling tot Awongaitsiark die zijn vrouw met dezelfde term aansprak, maar dit kon doen omdat zijn
vrouw behoorde tot de kategorie van personen op
wie de "naja"-term van toepassing was, had Kajortok geen enkele reden om zijn tweede vrouw zo aan
te spreken. Zijn tweede vrouw maakte geen deel uit
van de katergorie personen op wie de "naja"-term
van toepassing was en ook op grond van overeenkomst in naam bestond er voor hem geen aanleiding
om zijn vrouw met deze term aan te spreken. Wellicht kan het gebruik van de term "najaga" in
dit geval in verband gebracht worden met de huwelijksgebruiken van de Arviligdjuarmiut: die konden namelijk een voorkeur voor huwelijken tussen
cross-cousins en parallel cousins. De verwantschapsterm voor dergelijke personen was (voor
een mannelijke spreker) "najaga" (zie ook bijlageblad 1 ) .
364. Irkalugark isumataojomagami Abliluktomut: omdat
Irkalugark met betrekking tot Abliluktok de baas
had willen spelen.
(19 oktober 1961)
Savik had gegronde redenen om zijn vrouw in Kunguaardjuk achter te laten toen hij naar Itigo vertrok. Abliluktok droeg immers een kindje in haar
amaut en op reis naar Itigo zou zij meer last dan
hulp van haar ondervinden. Daarom wilde hij haar
niet meenemen. Abiluktok wilde echter met alle
geweld mee naar Itigo en ging demonstratief op
Savik's slee zitten. Savik gooide haar er echter
af en vertrok alleen naar Itigo. Irkalugark, de
vader bij aanneming van Abliluktok, was van dit
alles getuige en toen Abliluktok bleef aandringen
om naar Itigo te gaan ging hij met zijn aangenomen
dochter en haar kind op de slee Savik achterna.
Toen Irkalugark Savik ingehaald had durfde deze zijn
schoonvader niet in verlegenheid te brengen door
te weigeren Abliluktok en haar kind op zijn slee
mee te nemen naar Itigo. Hij nam zijn vrouw en
haar kind op de slee en reisde verder naar Itigo.
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365. Mangakpalutosluowutit: "jij bent net als Mangak".
(22 oktober 1961)
Tudligaardjuk was de dochter van Kojortok's oom.
Bij haar geboorte was zij beloofd aan Kojortok's
zoon Kusugak. Toen Tudligaardjuk's vader stierf
nam Kajortok zijn toekomstige schoondochter in zijn
gezin op. Naar uit de tekst kan worden opgemaakt
moet Kajortok haar bepaalde oneerbare voorstellen
gedaan hebben. Tudligaardjuk ging daar echter niet
op in met als gevolg dat er spanningen tussen beiden ontstonden. Die kwamen tot een uitbarsting
toen Kajortok op een keer een sneeuwmes in haar
richting wierp. Tudligaardjuk smeet hem toen naar
het hoofd dat hij geen haar beter was dan Mangak
en in feite op hem geleek: want Mangak had namelijk
ook geprobeerd zijn schoondochter ertoe te brengen
zich aan hem te geven (zie de noten 334 en 335).
366. (10 november 1961)
N.b. Deze Ikotisluk mag niet verward worden met
de zoon van Nimgajorak. De persoon waarom het hier
gaat is een inwoner van Tallordjuark.
367. kannertok kakorslunilu: het sneeuwde en alles was
wit.
(18 november 1961)
Kakortok is een arktisch weerverschijnsel dat in
het Engels bekend staat onder de naam "White-out".
Het treedt op bij sneeuwval tijdens kalm en rustig
winterweer. Kenmerkend voor de white-out is dat
waarneming in de diepte onmogelijk wordt (het perspektief valt weg). Het gevolg is dat dingen die eenzelfde kleur als hun achtergrond hebben hun omtrekken verliezen en geheel in die achtergrond opgaan.
Ze kunnen daarvan niet meer onderscheiden worden.
368. Kakortangoarkgor oniokagauwakmat: "Kakortangoark",
zei ze, wordt heel dikwijls vernoemd".
(19 november 1961)
Dat vermoeden slaat op het bevestigend antwoord
dat men tijdens de krilajok van de beschermgeest
van de shamaan, die de krilajok bedrijft, krijgt.
Degene die door de geest als veroorzaker van het
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onheil waarvoor men een verklaring tracht te vinden
wordt aangeduid noemt men de "oniogaujok". In het
onderhavige geval waren het Ikotisluk en de zijnen
die krilajok bedreven hadden. Dat tijdens die séances Kakortangoark als veroorzaker van het onheil
vernoemd werd is niet zo verwonderlijk wanneer men
bedenkt dat Kakortangoark, de voormalige leider
van de Kukigarmiut, door Ikotisluk en de zijnen
(Ermalingmiut) als een bijzonder grote wraakgeest
beschouwd werd.
369. inopkartojaarkarslugo: het is alsof hij zijn leven
aan mij te danken heeft.
(20 november 1961)
Niakrorluk wilde hiermee te verstaan geven dat zij
Abliluktok's kind genezen had door het, toen het
ziek was, een andere naam to geven. Zie ook noot
317.
37Ü. Arnamarik isumaanut kasazuslukkamigor iglianga;
aniwokgor: ze zei dat haar baarmoeder verzakt was
omdat de kwade bedoelingen van Arnamarik zich tegen
haar gericht hadden.
(7 december 1961)
Voor uitleg van het begrip "kasaktok" zie noot 334.
N.b, Alerpak was de aangenomen dochter van Arnamarik.
371. ikpigirataramiuk: .... dat ze die steeds op een bijzondere manier voelt.
(8 december 1961)
Toen Awataut stierf had Uilik zich van de jappa
waarin zij haar kind droeg moeten ontdoen. Zij had
dat echter niet gedaan en had aldus een van de vele
taboes die met de dood samenhingen overtreden. Mogelijk was dit de oorzaak van haar bijzondere gewaarwordingen.
372. suwaktodlasghavittjorpagor Kakortangoark nuwalereasghalukneramigor: Ye zei dat ze flink op Kakortangoark gemopperd had en dat ze nu verdraaid nog aan
toe verkouden begon te worden.
(9 december 1961)
Niakrorluk schreef de nachtmerrie (die, zoals ik
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reeds enkele malen opmerkte, vrijwel steeds met geesten in verband werd gebracht) toe aan de overleden
Kakortangoark. Toen ze wakker werd had ze op Kakortangoark gemopperd (suwaktortara). Dergelijk gedrag
("suwaktortok" - en niet suwaktok zoals Briggs schrijft)
werd, waar het levende personen betrof, doorgaans afgekeurd (cf. Briggs 1971:330), en was helemaal uit den
boze waar het overledenen betrof: door dat te doen
stelde men zich bloot aan de mogelijke wraak van de
geest van de genoemde overledene. In het onderhavige
geval bleef Kakortangoark's wraak niet lang uit:
Niakrorluk werd verkouden (m.a.w. volgens Niakrorluk
bestond er een oorzakelijk verband tussen het mopperen op Kakortangoark en haar verkoudheid).
373. (1 januari 1962)
N.b. Aantekeningen betreffende de 31o december 19(11
ontbreken in Awongaitsiark's manuskript.
374. kattaujaalu: een groot olievat.
(6 januari 1962)
Voorraden zeehondevet werden vroeger in zakken van
zeehondehuiden gestopt en dan opgeslagen in stenen
bergplaatsen. Deze boden echter niet altijd voldoende bescherming tegen roofdieren. Met name ijsberen braken deze bergplaatsen nogal eens open.
Toen in 1955 een begin werd gemaakt met de bouw
van de DEW-Line kwamen er gaandeweg meer en meer
lege olievaten beschikbaar en een aantal Arviligdjuarmiut ging er toen toe over om in gebieden waar
veel ijsberen voorkomen (het Noorden van Arviligdjuark,
Klglawait, Kangersluk en de noordoostkust van Saattok)
het zeehondevet op te slaan in lege olievaten. Deze
boden een betere bescherming tegen roofdieren dan de
vroegere bergplaatsen.
375. tiregusuknermujaartokgor:"..•. heel waarschijnlijk
omdat ze oude voorschriften navolgen", zei hij.
(7 januari 1962)
In vroeger tijd golden vóór, tijdens en na de bevalling strenge taboes (voor een overzicht daarvan zie Rasmussen 1931:258 e.V.). Anaidjak en Tullorealik volgden die oude taboe's na omdat Pujatark
onlangs bevallen was. Een van die taboe'β hield in
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dat bezoekers geen gebruik mochten maken van hot
gerei waarvan degenen die aan de taboe's onderhevig waren zich bedienden. Daarom gaf Anaidjak Kajortok geen thee (die gezet was in de gemeenschappelijke theeketel) en bereidde zij voor Tarreorak
thee in een kroes. En Tullorealik vroeg Tarreorak
de visbeenderen en graten niet in de gemeenschappelijke afvalbak te werpen en bood hem de zijne
aan.
N.b. Tarreorak, die niets te maken wilde hebben
met de oude voorschriften, maakte dit aan Anaidjak duidelijk door tijdens het eten van de hem
aangeboden vis opzettelijk op de beenderen en graten te gaan zitten kauwen, iets wat volgens de oude voorschriften strikt verboden was.
376. majomik: een blauwe vos.
(15 januari 1962)
Zie noot 44.
377. Tullimark tatkreriktoalu: Tullimark was in de zevende hemel.
(20 januari 1962)
De uitdrukking "tatkreriktoalu" is geen oorspronkelijke Inuit uitdrukking. Ze is in Kugaardjuk ingevoerd door pater Henry, die op deze wijze de franse
uitdrukking "pleine lune de miel" in het Inuktitut
vertaalde. Awongaitsiark heeft deze uitdrukking
van hem overgenomen.
378. sanaktailinik tugleriksigami tauktugueramigor: hij
zei dat hij verschillende keren achtereen de zondagsrust niet in acht genomen had en dat hij daarom gezichtsstoornissen gekregen had.
(11 februari 1962)
In deze tekst komt duidelijk tot uitdrukking hoe
sommige Inuit de kerkelijke geboden opvatten: als
taboe's waarvan de overtreding net als bij de traditionele godsdienstige taboes gevolgd werd door
wraak van een bovenwereldlijke macht (zie ook de
noten 259 en 281).
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379. ublumi kajak agjarpara: vandaag heb ik de kajak weggebracht.
(17 februari 1962)
In 1962 maakten de Arviligdjuarmiut geen gebruik
meer van kajaks. Sommigen onder hen verstonden nog
wel de kunst om een kajak te maken en vervaardigden er af en toe een om wat bij te verdienen: die
kajaks werden dan verkocht aan musea in het zuiden
van Canada of in de Verenigde Staten. In het onderhavige geval was de kajak bestemd voor het National
Museum of Man in Ottawa.
380. Adliarosiub kugaa kadrotittok:
roserk stond onder water.
(23 februari 1962)

de rivier van Adlia-

Zie noot 95.
381. Kaksaupiaardjuk
(25 februari 1962)
De kaksaupiaardjuk is een soort ijsduiker, waarschijnlijk de roodkeel ijsduiker (Gavia Stellata).
Zie Rasmussen 1931:450.
382. alranigor sanaktailinik tuglerinik audlaratarami
tauktuguerpokgor: hij zei dat hij vorig Jaar gezichtsstoornissen gekregen had nadat hij er de ene
zondag na de andere er op uit getrokken was.
Zie noot 378.
383. kiglorekluartoogami: het zijn werkelijk wraakzuchtige kwelgeesten die je steeds maar achtervolgen.
(6 maart 1962)
Ussugalaark was een bijzonder zelfvoldaan persoon
die overtuigd was van zijn eigen volmaaktheid.
Daarom schreef hij zijn falen bij de jacht niet
toe aan zijn eigen onvermogen om goed raak te
schieten, maar aan machten die buiten hem gelegen
waren. In dit geval verweet hij Akslark en Nimereardjuk, twee geesten uit het pantheon van de
Arviligdjuarmiut, zijn falen te hebben veroorzaakt.
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384. Orsonnuarklu Kajortinnuarklu ikalortegigninamigitgor;
hij zei dat Orsonnuark en Kajortinnuark hem de helpende hand niet bieden.
(7 maart 1962)
Beide genoemde personen waren net als Ussugalaark
Orsortoormiut en stonden bekend als shamanen. Uit
de tekst kan men opmaken dat Ussugalaark op hun
hulp gerekend had bij het bestrijden van de in de
vorige noot genoemde wraakgeesten. Door naar het
achterwege blijven van die hulp te verwijzen schoof
Ussugalaark de verantwoording voor zijn eigen falen
op anderen af.
385. Arnasleub erninganujaartokgor nuliavinermini atekrarmat
nuliaretkogamiojaartokgor: omdat het dezelfde naam
heeft als zijn overleden vrouw wil hij het waarschijnlijk hebben als toekomstige vrouw voor de zoon van
Arnasleark.
(13 maart 1962)
Arneasleark's zoon had dezelfde naam als Mangak en
omdat Tokannerk's dochtertje de naam kreeg van Mangak's
overleden vrouw, Kukijaut, wilde Mangak dat het met
zijn kleinzoon zou trouwen. Die overeenkomst in namen
was waarschijnlijk niet de enige reden waarom Mangak
Tokannerk's dochtertje wilde laten trouwen met de zoon
van Arnasleark. De Inuit kennen namelijk een duidelijke voorkeur voor cross- en parallel-couein huwelijken en het hier voorgestelde huwelijk zou een crosscousin huwelijk zijn.
386. akkanik: haar oom.
(17 maart 1962)
Uilik noemde haar man, Kakortangoark, "akkaga" = mijn
oom omdat een van diens namen dezelfde was als die
van haar vaders broer.
387. uinikojigninamiuk: die had haar opgedragen niet te
hertrouwen.
(17 maart 1962)
Kakortangoark had kort voor zijn dood laten blijken
dat hij niet wilde dat zijn tweede vrouw, Uilik, na
zijn dood zou hertrouwen. De reden van deze wens was
dat Kakortangoark van mening was dat zijn enige zoon
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Nunguksait, beter behandeld zou worden door diens
halfbroerH (Komalik en Krilunerk, zonen uit het
eerste huwelijk van Uilik met Nullorluk, bij een
van wie zij haar intrek zou nemen indien zij niet
zou hertrouwen) dan door een stiefvader.
388. Ussugalaarkmut apersortauwonga: ik ben ondervraagd
in verband met Ussugalaark.
(6 april 1962)
Ussugalaark werd door de R.C.M.P. gezocht omdat hij
incest begaan had met zijn dochter Nuliajok, Dit
was volgens de Canadese wet verboden. Aangezien
Awongaitsiark de laatste persoon was die Ussugalaark
ontmoet had werd hij door de politie ondervraagd
om inlichtingen te verschaffen over diens verblijfplaats. Awongaitsiark gaf die inlichtingen maar
deze leidden niet tot de aanhouding van Ussugalaark.
Deze had namelijk zijn kamp verlaten en was bezittingen vooruit gaan brengen naar Areark (Simpson
Lake), een plaats op de gebruikelijke reisroute
van Kugaardjuk naar Orsortoor, waarheen hij met zijn
gezin wilde terugkeren. Hoewel de R.C.M.P. over een
vliegtuig beschikte kon zij Ussugalaark niet vinden.
389. aiwajoalugor: men zegt dat ze erge ruzie gemaakt
hebben.
(7 april 1962)
Het huwelijk van Ussukdjuanajuk en Arnasleark ging
aanvankelijk niet over rozen. De verhouding tussen
beide was nog al eens gespannen en die spanningen
kwamen bij tijd en wijle tot uitbarsting. Zie ook
noot 328.
390. sunaubva Kajortok tuktunik takunersluni: hij was erg
verbaasd geweest te horen dat Kajortok kariboes gezien had.
(17 april 1962)
Kajortok was op 9 april samen met Awongaitsiark en
Tarreorak op weg gegaan naar de bergplaatsen in
het binnenland ten zuiden van Arviligdjuark waar
kariboevlees lag opgeslagen. Awongaitsiark had Kajortok en Tarreorak op een gegeven ogenblik alleen
achtergelaten omdat zijn bergplaatsen veel verder
weg lagen. Alleen in het kamp met zijn neef Tarreo-
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rak ging Kajortok er op een gegeven ogenblik alleen
op uit, zogenaamd om een wandelingetje te maken. In
werkelijkheid ging hij echter achter kariboes aan
die hij eerder ontdekt had. Door dit te verzwijgen
overtrad Kajortok een van de grondregels van de
jacht krachtens welke hij zijn ontdekking aan zijn
jachtpartner had moeten mededelen.
391. ataletjaksagor: ze zei (dat ze bang was) dat het
(sneeuwtnes) zou blijven steken.
(18 april 1962)
Indien men 's winters buiten een metalen sneeuwtnes
in een warm lichaam van b.v. een kariboe of een
zeehond steekt dan hecht het warme, doorbloede vlees
zich onmiddellijk vast aan het metalen lemmet en
vriest er aan vast (iets dergelijks gebeurt ook
Indien men 's winters bulten met ontblote hand een
metalen voorwerp vastpakt). Het gevolg is dat men
grote moeite heeft het mes uit het lichaam te trekken. Dat de angst dat het sneeuwmes waarmee zij
haar moeder te lijf wilde gaan zou blijven steken
Arnannuark ervan weerhield haar overleden moeder
met een sneeuwmes te lijf te gaan kan wellicht verklaard worden vanuit het gegeven dat de Arviligdjuarmiut nogal wat oude verhalen kenden waarin
verteld werd hoe moordenaars met hun eigen mes om
het leven werden gebracht: het Is in het verleden
verschillende keren voorgekomen dat moordenaars hun
slachtoffer niet onmiddelijk dodelijk troffen maar
hun mes niet meteen uit het lichaam van hun slachtoffer konden trekken om hun slachtoffer een tweede,
dodelijk, steek toe te brengen, maar dat het slachtoffer het mes wel uit zijn lichaam wist te trekken
en daarmee de moordenaar zelf doodde alvorens te
sterven. M.a.w. Arnannuark was bang dat haar voorgenomen daad tot haar eigen dood zou leiden.
392. okraratiklu ilangaramidjuk: ze hadden ze gebruikt
zonder er iets van te zeggen.
(12 mei 1962)
Awongaitsiark had bij zijn terugkeer uit het binnenland naar Kugaardjuk onderweg kariboepezen verloren. Hij had echter niet de moeite genomen om
op zijn schreden terug te keren en die kariboepezen
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te gaan zoeken. Door aldus te handelen had Awongaitsiark, volgens de gebruiken van de Arvlligdjuarmlut,
zijn rechten op die karlboepezen opgegeven. Komalik
had ze, toen hij ze vond, danook zondermeer kunnen
behouden, vooropgesteld dat hij in het openbaar mel
ding gemaakt zou hebben van zijn vondst. Dat had
hij echter niet gedaan. Toen Uilik, die aanvanke
lijk dacht dat de karlboepezen aan Komalik toebe
hoorden, er achter kwam dat Awongaitsiark die ver
loren had (en dat Komalik verzuimd had te vermel
den dat hij ze gevonden had) werd zij bang en begon
te vrezen dat Kakortangoark (de vader van Awongai
tsiark 's vrouw) zich zou wreken voor het achter
bakse gedrag van Komalik. Die angst zette Uilik er
toe aan de karlboepezen terug te gaan brengen.
393. okraganilugor: .... zonder er iets over te zeggen,
zei men.
(20 mei 1962)
Het gebruik maken van de jachtbuit van anderen werd,
indien dit gebeurde zonder medeweten van de eige
naar, als diefstal aangezien (zie ook noot 142).
394. aiksleromaniar: .... dat het hen zal willen gaan
ophalen.
(25 mei 1962)
Het vliegtuig waarover de politieagent sprak zou
eerst Useugalaark en het reizend gerechtehof in
Tallordjuark afleveren en dan doorvliegen naar Kugaardjuk om mensen op te halen die in het proces
tegen Ussugalaark als getuige waren opgeroepen.
395. utatkrepkagaujainnami nakorsiomajaognitpok: hij wil
maar niet beter worden omdat hij verplicht is niets
anders te doen dan maar af te wachten.
(14 juni 1962)
Door dit op te merken gaf Totalik, een Inuk uit
Tallordjuark die in dienst was bij de R.C.M.Ρ.,
dat het voortduren van Awongaitsiark's verkoudheid
te wijten was aan de wijze waarop de politie hem
behandelde. Die behandeling was nogal beschamend.
Awongaitsiark was naar Tallordjuark gekomen met
het vooruitzicht na enkele dagen weer naar Kugaardjuk te kunnen terugkeren (de politie had hem dat
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gezegd). Die paar dagen werden er uiteindelijk twintig.' Op een dergelijk lang verblijf was Awongaitsiark
niet voorbereid en naarmate hij langer in Tallordjuark moest blijven werd hij onrustiger omdat hij
bang was niet voor het invallen van de dooi per
slee naar Kugaardjuk te kunnen terugkeren. Deze
angst en het gedwongen nietsdoen in Tallordjuark
waren niet bevordelijk voor de genezing van zijn
verkoudheid die hij kort na aankomst in Tallordjuark had opgelopen.
396. atatanuanga okragisiitunnomat aannislukkaluariwok:
zij heeft zich weer bezeerd omdat haar vadertje zo
gemakkelijk praat.
(23 juni 1962)
Volgens Udlaktoor was het feit dat Pltjorluk,
Awongaitsiark's dochter, haar enkel verstuikt had
het gevolg van de wraak van Ussugalaark tegen wie
Awongaitsiark in Tallordjuark getuigd had. Ussugalaark zou zich hebben gewroken omdat Awongaitsiark
met blanken gesproken had over zaken die naar zijn
mening alleen Inuit aangingen. Udlaktoor deelde
deze mening.
397. kujannarsinnarkomattagor: het was alsof sommigen
wilden zeggen: Net goed.'"
(24 juni 1962)
Dat Awongaitsiark en anderen in het proces tegen
Ussugalaark waren gaan getuigen werd hen niet in
dank afgenomen. Velen veroordeelden deze handelwijze en gingen ervan uit dat de zaak Ussugalaark
een aangelegenheid van Inuit was waarmee blanken
niets te maken hadden. Het optreden als getuige
beschouwden zij als een soort verraad.
398. taimanaislukkaluaruni soroleraluaruni sutslaognigutinianalu: als ze zo blijft en als het erger wordt
dan zal ze nergens meer voor deugen.
(25 juni 1962)
Adgorslak drong er zo bij Arnaroserk op aan Pltjorluk 's verstuikte enkel in een ziekenhuis in
zuid-Canada te laten behandelen omdat zij bang
was dat zich verwikkelingen zouden voordoen die
ertoe zouden kunnen leiden dat Pitjorluk blijvend
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gehandicapt zou worden. Een en ander zou betekenen
dat Pitjorluk, die bij haar geboorte beloofd was
aan Kukuwak (de aangenomen zoon van Adgorslak),
wanneer zij eenmaal getrouwd zou zijn een minder
goede hulp in de huishouding zou zijn.
399. tusarviojorejaonerslunga Ussugalaarkmut Nuliajokmutlu: er wordt beweerd dat men mij heeft willen
verhoren in verband met Ussugalaark en Nuliajok.
(5 juli 1962)
Ikotisluk had niets van doen willen hebben met de
zaak Ussugalaark en het zat hem dwars dat zijn
naam in deze genoemd was (de politie had hem willen verhoren, maar Ikotisluk had zich verstopt
- zie de tekst van 24 juni 1962). Hij verweet
Awongaitsiark als getuige te zijn opgetreden.
Deze trachtte zich te rechtvaardigen door erop te
wijzen dat de bloedschande van Ussugalaark al in
Tallordjuark bekend was voor men in Kugaardjuk
daar iets over te weten was gekomen. Toch vond
zijn handelwijze geen genade in de ogen van Ikotisluk (zie ook de noten 396 en 397).
400. Adliarosermigor itijomlgor ujarasluitgor puktalaartonaluitgor: ze vertelden dat te Adliaroserk
stenen in het diepe water onder het wateroppervlak op en neer dreven.
(7 juli 1962)
In de herfst beginnen de meren dicht te vriezen
en met het voortschrijden van de winter vormt zich
een steeds dikkere ijslaag, die langs de oevers
tot op de bodem van het meer kan reiken. Losliggend bodemgesteente vriest daarbij in het ijs vast.
In de lente dooit het ijs op de meren het eerst
langs de oevers waar zich van land afkomstig smeltwater verzamelt. Dit smeltwater zorgt er samen met
de door de donkerkleurige oeverformaties geabsorbeerde en weer uitgestraalde warmte voor dat het
ijs langs de oevers snel dooit, sneller dan het
ijs elders op het meer. Dat laatste ligt aanvankelijk nog op de bodem vastgevroren maar op een gegeven ogenblik breekt het los. Daarbij blijven
stukken ijs op de bodem achter. Naarmate de dooi
voortschrijdt raakt ook dit achtergebleven ijs van
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de bodem los en stijgt naar de oppervlakte. Indien
er stenen in dit ijs zitten vastgevroren en deze
zwaar genoeg zijn kunnen die stukken ijs niet helemaal naar de oppervlakte stijgen en blijven een
eindje beneden het wateroppervlak drijven. Aangezien het ijs tijdens de dooi doorzichtig wordt is
het mogelijk dat men op een gegeven ogenblik alleen nog de stenen kan zien die er in vastgevroren
zitten. Die stenen wekken dan de indruk vanuit zichzelf te drijven. Het is dit natuurverschijnsel dat
Nlakrorluk en Saglutoor bij het vissen op het meer
van Adliaroserk waargenomen hadden.
401. (21 juli 1962)
Aantekeningen betreffende de 20e juli 1962 ontbreken in het manuskript van Awongaitsiark.
402. saangagutgor atjartoonalu maniisulakreratarmat:
ze zei dat zich vóór haar een grote watervlakte
uitstrekte die steeds meer opborrelde.
(21 juli 1962)
Dit natuurverschijnsel (maniisulaartok) ontstaat
wanneer grote aantallen vissen vlak onder het wateroppervlak zwemmen (door de waterverplaatsing van
de vissen begint het water te borrelen en te bruisen). Nlakrorluk doet het hier voorkomen als zou
dit verschijnsel aan een geest te wijten zijn en
wendt ook voor dat zij die geest op de vlucht gejaagd had (haar uitspraak "taipsoma pljomajanga
pignitkarniareartanga" = die daar, die mij te pakken wil nemen, zal mij vast en zeker niet te pakken krijgen" geeft blijk van de herkenning van de
oorzaak van het verschijnsel en een dergelijke
herkenning was krachtens de traditionele opvattingen voldoende om de geest op de vlucht te doen
slaan - zie ook de noten 66, 108 en 339): daarmee wilde zij erkenning en bewondering door anderen afdwingen.
403. arnarlu palaitkaluarsluni sivutgutimarilaitok:
hoe ondernemend een vrouw ook moge zijn, zij is
het gewoonlijk niet die de eerste stap doet.
(21 Juli 1962)
In sexuele aangelegenheden werd de vrouw niet ver-
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ondersteld het initiatief te nemen (zie ook noot
162).
404. Savikmik piluni kannannuaslurtok: met die arme sukkelaar bedoelde ze Savik.
(21 juli 1962)
Savik verkeerde in een weinig benijdenswaardige
positie omdat hij na de dood van zijn vader, Tartotortok, de enig overgebleven Jager van de familie
was (zijn broer Nagliksak was afwezig en werkte ergens in zuid-Canada). De zorg voor de voedselvoorziening van de familie rustte derhalve op zijn schouders. Hoewel Niakrorluk oog had voor de moeilijke
positie waarin Savik verkeerde belette haar dit
niet haar veto uit te spreken over het huwelijk
van haar dochter Ubloreajukjuk met Udlaktoor's
zoon Kaangunark. Waarom zij tegen dit huwelijk was
weet ik niet.
405. ublumi sitamertok: vandaag is het donderdag.
(25 juli 1962)
Awongaitsiark vergist zich hier; de 25e juli 1962
viel op een woensdag.
406. nutarkreniarlerasugilugogor Ubloreajukjuk Udlaktoor:
Udlaktoor heeft gezegd dat ze denkt dat Ubloreajukjuk al zwanger is.
(26 juli 1962)
Toen Udlaktoor merkte dat Niakrorluk niet van zins
was om haar dochter met Kaangunark te laten trouwen
probeerde zij Niakrorluk alsnog toestemming af te
dwingen door te laten doorschemeren dat Ubloreajukjuk wel eens zwanger zou kunnen zijn. Niakrorluk
doorzag Udlaktoor's spelletje echter en volharde
in haar weigering.
407. pigaartoaluowogut; we hebben heel lang de wacht gehouden.
(27 juli 1962)
Voor uitleg zie noot 353.
408. akijomagamiuk .... taimanaojaartokgor: men zegt dat
hij zich waarschijnlijk op die wijze op haar heeft
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willen wreken.
(27 augustus 1962)
Het aangenomen kind van Krittark (het dochtertje
van Tokannerk) heette o.a. Naujalnnuark. Toen het
stierf stelde Krittark haar naamgenoot, zijn overleden moeder Kiliutark die eveneens de naam Naujalnnuark droeg, aansprakelijk voor de dood van het
kind: zij zou het onvoldoende beschermd hebben tegen de boze invloeden die het belaagden. Teneinde
zich op Kiliutark te wreken liet Krittark een zeemeeuw (inuktitut: nauja) op gruwelijke wijze verdrinken.
409. isumatark tilijai: de afgezanten van de baas.
(29 augustus 1962)
Bedoeld wordt hier: regeringsambtenaren.
410. audlaudrarslutikgor Apsiaktautitlu Mikaluklu takujartorpagor: eerst nadat ze hun kamp verplaatst
hadden waren Apsiaktaut en Mikaluk naar hen gaan
kijken.
(8 september 1962)
Het door Uilik verhaalde speelde zich lang geleden
af in het gebied van Netjilik. Krittark en Kajaksak,
twee ouden van dagen, werden toen op een keer, het
was in de herfst, alleen achtergelaten. De reden
daarvan was dat ze te oud en te zwak waren om de
groep waarvan zij deel uitmaakten te voet te volgen
naar een ander jachtgebied. De groep had geen keus
en moest de twee oudjes wel achterlaten omdat het
leven van de overige leden van de groep ernstig
gevaar zou kunnen lopen indien men het nieuwe jachtgebied niet op tijd bereikte. Toch werden de twee
ouden van dagen niet zondermeer aan hun lot overgelaten, want toen de groep het nieuwe jachtgebied
bereikt had en de eerste jacht een voorspoedig verloop had gehad keerden Apsiaktaut en Mikaluk terug
om te gaan kijken of de twee nog in leven waren en
om hen, zo dit het geval was, naar het nieuwe kamp
over te brengen.
N.b. Dit verhaal geeft een wat genuanceerder beeld
van de "senilicide" van de Netsilingmiut dan men
doorgaans gewend is aan te treffen in de literatuur.
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411. ublukkut kislani aitailiwagor: ze zei dat ze alleen
niet wil dat ze overdag naar huis gaat.
(9 september 1962)
Na tal van moeilijkheden (zie de noten 337 en 344),
die ertoe geleid hadden dat zij een tijd lang van
haar man gescheiden leefde, was Tokannerk op 16
september 1961 na een bemiddelingspoging van Ussukdjuanajuk weer naar haar man teruggekeerd. Kort
daarop raakte Tokannerk in verwachting. Tijdens de
zwangerschap liet Mangak haar met rust, maar kort
na de bevalling begonnen de moeilijkheden weer en
begon Mangak, die er nog steeds niet in geslaagd
was een vrouw te vinden, weer toenadering tot Tokannerk te zoeken. De spanningen liepen weer op en
Tokannerk liep weg. Tullimark, haar moeder, raadde
haar aan overdag niet naar huis te gaan om niet
met Mangak alléén onder één dak te hoeven verblijven (Padlak, haar man, was overdag vaak op jacht).
412. Nujaliarkgor isumakrarasugiwa Krittark: Krittark
zei dat hij Nujaliark verdenkt.

(17 september 1962)
Hoewel Krittark uitdrukkelijk sprak over Nujaliark,
een van de vele wraakgeesten uit het pantheon van
de Arvilgdjuarmiut, wilde hij in feite duidelijk
maken dat hij Kablalik ervan verdacht de hand te
hebben gehad in de dood van zijn aangenomen dochtertje (het kind van Padlak en Tokannerk): Nujaliark was een van de vele namen van Kablalik en
het kind overleed nadat Krittark over Kablalik gedroomd had. Deze ernstige beschuldiging dient gezien te worden in het licht van de onderlinge verhoudingen tussen Krittark en Kablalik. Laatstgenoemde was Krittark's broer bij adoptie. Krittark
was de oudste van de twee en in zijn verhouding
tot zijn broer liet hij zich gaarne op zijn senioriteit voorstaan. Naarmate de twee opgroeiden en
hun eigen gezinnen stichtten begon Kablalik zich
steeds zelfstandiger op te stellen, hetgeen Krittark
niet helemaal zlnde. De onderlinge verhouding raakte meer en meer gespannen en bereikte een dieptepunt toen Krittark weigerde zijn zoon toestemming
te geven te trouwen met de dochter van Kablalik
met wie hij al sedert zijn prille Jeugd verloofd
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was. Mogelijk beschouwde Krittark de dood van zijn
aangenomen dochtertje als Kablalik's wraak voor het
verbreken van de verloving.
413. Tokannerklu Mangaklu puigorkognitaa onipkrauseriwaktaa: ze schijnen Tokannerk en Mangak maar niet te
kunnen vergeten; ze praten over niets anders.
(23 september 1962)
Krittark en Tullimark waren erg bezorgd over het
wel en wee van hun dochter, die met Padlak, de zoon
van Mangak, getrouwd was. Voor achtergronden zie de
noten 337, 344, 356, 361 en 411.
414. ilai matitaitit amujautit ijangiarmat: sommige netten waren binnengehaald omdat het te zacht weer was.
(28 september 1962)
Eind september is de Kuurg nog niet helemaal dichtgevroren en op vele plaatsen is het ijs nog erg dun.
Zo dun, dat het bij een kortstondige weersverbetering onder invloed van de wind en de stroming nog
kan opbreken en gaan kruien. Heeft men in een dergelijk geval netten onder het ijs uit staan dan zijn
die onherroepelijk verloren. Zie ook de tekst van
2 oktober 1962.
415. mariengoartakrarmat: omdat er (daar) een klein mariakapelletje is.
(31 oktober 1962)
Pater Van de Velde had op verschillende plaatsen in
het jachtgebied van de Arvillgdjuarmiut Mariakapelletjes gebouwd. Die kapelletjes bestonden uit twee
op elkaar geplaatste en met stenen opgevulde olievaten waar bovenop een houten kastje bevestigd was
met daarin achter glas een beeldje van de H. Maagd,
de patrones van de Oblaten en van de Missie van Kugaardjuk. Het gebeurde nogal eens dat de Inuit op
hun reizen bij zo'n kapelletje halt hielden voor
een korte theepauze en om er een kort gebed te zeggen.
416. Nagliksakgor Kaangunarklu owanigor Naardjuk tirlganniangotillugo takuratarpagor: het schijnt dat
Nagliksak en Kaangunark enige tijd geleden Naardjuk
verschillende keren gezien hebben in de gedaante
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van een poolvos.
(15 november 1962)
Naardjuk, Nagllksak's overleden oom, heette o.a.
Tiriganniark: dit is het Inuit woord voor poolvos.
N.b. Volgens pater Van de Velde mag het niet uitgesloten geacht worden dat Nagliksak en Kaangunark
het gehele verhaal verzonnen hebben om zich bij
oudere mensen als Niakrorluk en Udlaktoor te doen
gelden, of - wat ook mogelijk is - om zich ten
koste van hen te vermaken.
417. oimaerslunigor Niakrorluk: men zegt dat Niakrorluk
toen wakker geworden was.

(16 november 1962)
Niakrorluk had een nachtmerrie gehad waarin Naardjuk en diens stiefmoeder aan haar verschenen waren. Nadat zij de geesten die haar belaagd hadden
herkend had ontwaakte zij uit haar nachtmerrie
(voor andere voorbeelden waarbij herkenning van de
oorzaak van een als ongewoon ervaren toestand
leidt tot het beëindigen van die ongewone toestand
zie o.a. de noten 66, 108, 339 en 402).
N.b. 1 . Niakrorluk kreeg die nachtmerrie nadat haar
zoon haar verteld had dat hij Naardjuk in de gedaante van een poolvos had zien rondlopen (zie vorige
noot).
N.b. 2. het werkwoord oimaertok is bijna synoniem
aan het werkwoord tupaktok = ontwaken. Het wordt
evenwel ook in ander verband gebruikt: zo zegt "men
van een kind dat het "oimaertok" is wanneer het
verstandig begint te praten, d.w.z. de Jaren des
onderscheids bereikt heeft. Hoewel het hier vertaald
is met "ontwaken", zou men het even goed kunnen vertalen met "tot bewustzijn komen", of "zijn geestesvermogens hervinden".
418. inuidlamut audlaratarluavikmatgor kibjijonlklugo
tussaomagami kiwitjaksalugo isumaratarsluni
Udlaktoor Ukuaraardjukmik uitaminik: omdat ze vroeger nog had horen vertellen over hen die tot wanhoop gedreven waren, heeft Udlaktoor al verschillende keren gedacht dat Ukuaraardkuk, haar tweede man,
zich van het leven wil beroven, want hij gaat er
veel te vaak (moederziel alleen) op uit naar plaat-
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sen waar geen Inuit zijn.
(27 november 1962)
Zelfmoord kwam in vroeger tijd betrekkelijk veelvuldig voor bij de Arviligdjuarmiut (Balikci 1960:4 - schat de frequentie ongeveer dertig maal
hofeer dan die in de Verenigde Staten kort voor de
Tweede Wereldoorlog). Van de vijftig zelfmoordgevallen, of pogingen daartoe, die Balikci slechts
dankzij de medewerking van pater Van de Velde in
het gebied van Arviligdjuark heeft kunnen verzamelen, waren er tenminste zes waarin de reden voor
de zelfmoord (-poging) gelegen was in ontevredenheid over de aard van de verhouding tot de huwelijkspartner (Balikci 1960:14). Die gevallen waren
het gevolg van voortdurende pesterijen waardoor degene die uiteindelijk zelfmoord pleegde tot het
uiterste gebracht werden. Het is naar deze gevallen dat Udlaktoor verwijst. Waarom zij dit deed
staat niet ondubbelzinnig vast, maar mogelijk wilde zij Ukuaraardjuk een hint geven. Het was een
bekend feit dat de onderlinge verhouding tussen
Udlaktoor en Ukuaraardjuk nogal wat te wensen
overliet. Wetend dat het verhaal dat zij vertelde aan Ukuaraardjuk doorverteld zou worden hoopte Udlaktoor dat hij er zijn conclusies uit zou
trekken n.l. dat er voor Ukuaraardjuk maar één uitweg bestond om aan haar gepest en getreiter te ontkomen en dat was : zelfmoord plegen.
419. Mangak suwaktortiglleramiuk: Mangak heeft haar eens
flink de les gelezen.
(6 december 1962)
Het huwelijk van Ussukdjuanajuk met Arnasleark, de
dochter van Mangak, ging in het begin beslist niet
over rozen. Spanningen tussen beide echtelieden
waren niet van de lucht en kwamen soms tot uitbarsting ^ In het onderhavige geval had Arnasleark een
verkeerd ogenblik gekozen om haar gemoed te luchten. Ussukdjuanajuk was namelijk bezig haar vader,
Mangak, te helpen bij de voorbereiding van diens
vertrek naar de Kuurg waar deze zijn wintervoorraad
vis wilde opdoen, toen Arnasleark begon te ruziën.
Zij smeet hem allerlei verwijten naar het hoofd,
o.a. dat ze hem verdacht m.b.t. Niakrorluk (zie de
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tekst van 8 december 1962 waarin een deel van deze
ruzie verhaald wordt: vóórdat Ussukdjuanajuk met
Arnasleark trouwde had hij pogingen aangewend om
met Niakrorluk te trouwen; die pogingen waren echter op niets uitgelopen omdat Niakrorluk, die tot
het kamp van de Kukigarmiut behoorde niets wilde
weten van de nieuwbakken leider van de Ermalingmiut) en ze voegde Ussukdjuanajuk nog toe dat ze
van hem wilde scheiden. Ussukdjuanajuk werd dit
allemaal te veel en hij riep Arnasleark op hardhandige wijze tot de orde (zie de tekst van 7 dec.
1962 waarin ook een deel van de ruzie verhaald
wordt). Daarna ging Mangak haar nog eens flink de
les lezen, waarop Aenasleark inbond en kennelijk
niet meer wilde scheiden van Ussukdjuanajuk (zie
de tekst van 7 dec. 1962).
420. Tokannerk aipkagauginnartinnago uiniktilaagnilanga: ik zal er niet eerder in toestemmen dat zij
trouwt dan nadat men Tokannerk verplicht zal hebben (naar haar man) terug te keren.
(16 december 1962)
Tullimark, de zuster van Ikotisluk die getrouwd was
met Krittark, kreeg op een gegeven ogenblik onenigheid met haar broer omdat deze in het geschil tussen Tokannerk, Padlak en Mangak partij gekozen had
voor Padlak, zijn neef. Die onenigheid kwam naar
buiten toen Krittark op een keer een geschenk gaf
aan Okralujujok, Ikotisluk's dochter, die zijn toekomstige schoondochter was. Tullimark ging, om uiting te geven aan haar ongenoegen over de stelllngname van haar broer, dat geschenk echter terughalen.
In zijn wiek geschoten vanwege de bemoeizucht van
zijn zuster, slingerde Ikotisluk Tullimark naar het
hoofd dat hij helemaal niet om geschenken verlegen
zat en dat hij best in staat was om zelf voor zijn
dochter te zorgen. En hij voegde er aan toe dat hij
Okralujujok niet eerder toestemming zou geven om
met Tullimark's zoon te trouwen dan nadat Tullimark
haar dochter Tokannerk verplicht zou hebben naar
haar man, Padlak, terug te keren (voor achtergronden van de moeilijkheden tussen Tokannerk en Padlak
zie de noten 337, 344, 356, 361, en 411).
N.b. De door Ikotisluk uitgeoefende druk bleef niet
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zonder gevolg, want op 25 december 1962 stemden
Krittark en Tullimark er in toe dat Tokannerk naar
Padlak zou terugkeren.
421. aigamigor Tarreorak okradlakkok: Tarreorak zei dat
hij het openlijk bekend had toen hij thuiskwam.
(18 december 1962)
In gevallen als het onderhavige werd een dergelij
ke openlijke bekentenis verwacht van iemand die
zich door zijn gevoelens had laten leiden en zijn
vrouw ontrouw geworden was. Rasmussen (1931:197)
wijst er in dit verband op dat "passion only be
comes "sinful if one tries to surround it with
secrecy and does not openly acknowledge one's
attempt to satisfy it".
422. nalunartok Niakrorluk: Niakrorluk is moeilijk te
doorgronden.
(20 december 1962)
Niakrorluk's verhaal bevatte tegenstrijdigheden,
vandaar dat Awongaltsiark bovenstaande opmerking
maakte. Niakrorluk deed het voorkomen als zou haar
zoon Savik niet gewild hebben dat zij met Pangninп ш r k zou trouwen omdat hij wees geworden was
(d.w.z. geen vader meer had). Iets dergelijks valt
moeilijk met elkaar te rijmen. Sedert de dood van
zijn vader, Tartotortok, was Savik de enige jager
in de familie (zijn broer Nagliksak werkte ergens
in het zuiden van Canada) en hij stond voor de
zware taak niet alleen zijn eigen gezin, maar ook
dat van zijn moeder van voedsel te voorzien. In
dien zijn moeder met Pangninnuark zou trouwen dan
zou zijn taak m.b.t. de voedselvoorziening aanzien
lijk verlicht worden. Dat Savik bij een eventueel
huwelijk van zijn moeder met Pangninnuark het lei
derschap binnen de familie zou kwijtraken kan, ge
let op de uiterst zware taak waarvoor hij stond,
nauwelijks aanleiding zijn geweest tot een ontra
den van dit huwelijk. In feite was het Niakrorluk
zelf die niet met Pangninnuark wilde trouwen. De
redenen daarvoor zijn mij niet bekend. Maar zoals
uit het verhaal blijkt wilde Niakrorluk zelf geen
verantwoording dragen voor haar weigering, maar
deze op anderen afschuiven. Zij maakte daarbij een

187

handig gebruik van de omstandigheden. Toen Pangninnuark namelijk zijn aanzoek deed beschikte hij over
nagenoeg geen voedsel. Niakrorluk wee Savik daar
zeer nadrukkelijk op en suggereerde dat hij (Savik)
van Pangninnuark niet veel hulp te verwachten had
en dat zijn taak er alleen maar zwaarder door zou
worden. Daarmee raakte zij bij Savik een gevoelige
snaar en om Pangninnuark te ontlopen (Pangninnua rk
zou Savik, de isumatark van de familie, om toestemming voor het huwelijk moeten vragen) reisde Savik
met de hele familie af naar Itigo. Niakrorluk had
haar doel bereikt.
423. itjomaarpa: zo dient hij zich ten opzichte van
haar te gedragen.
(25 december 1962)
Door op te merken hoe Padlak zich ten opzichte van
zijn vrouw diende te gedragen wilde Krittark Mangak
tegelijkertijd duidelijk maken dat het nu maar eens
afgelopen moest zijn met diens bemoeizucht en dat
hij Padlak en Tokannerk met rust moest laten. Man gak hoorde deze verscholen kritiek aan en beloofde
beterschap.
424. Kugaardjuk:
(4 januari 1963)
In het gebied van de Arviligdjuarmiut worden met
deze naam een drietal plaatsen aangeduid. Op de
eerste plaats is Kugaardjuk de naam van een rivier
die op Saattok (Simpson Peninsula) ontspringt en
uitmondt in St. Peter's Bay, de oostelijke Inham
van Pelly Bay. Voorts is het de naam van de plaats
waar in 1935 de missiepost gesticht werd aan de
monding van de Kugaardjuk. Ten derde is het de naam
van een plaats die op circa 28 km. van de monding
van de Kugaardjuk langs de rivier ligt. Op die
plaats bevindt zich een grote saputit, die, getuige de overblijfselen van Dorset-huizen die men er
gevonden heeft, al heel oud moet zijn. Het was op
deze laatste plaats dat Awongaitsiark overnacht
had.
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425. Arnasleark okrautiwagor itkrarisuilaitarimatit:
men zei dat Arnasleark tegen haar gezegd had:
"hij denkt nog voortdurend aan jou"
(5 januari 1963)
Voor achtergronden van dit twistgesprek zie noot
419.
426. toongijomlk takusaartuksauwut: zij hebben waarschijnlijk pas nog iemand gezien die bezig was met
het aanroepen van geesten.
(4 februari 1963)
Eind 1962 was het op 31 januari 1962 geboren zoontje van Ussukdjuanajuk en Arnasleark, na enige tijd
ziek te zijn geweest, gestorven. Tijdens de ziekte
van het kind hadden Ikotisluk en Ussukdjuanajuk
o.a. krllajok bedreven om de oorzaak van de ziekte van het kind te achterhalen en om het te genezen. Bij die gelegenheden waren Inekonaksak en
Okoktok aanwezig geweest. Toen zij pater Lessard
die avond in het missiegebouw zo druk zagen gebaren vergeleken zij diens bewegingen met die van
degenen die zij een tijd daarvoor de geesten hadden zien aanroepen.
427. unnuk iliniarkattaulaulerponga: 's avonds
samen met de anderen lessen gevolgd.
(7 februari 1963)

heb ik

In het najaar van 1962 werd er door het Department
of Northern Affairs te Kugaardjuk een school gebouwd. De aan die school verbonden onderwijzer begon na verloop van tijd met het geven van lessen
aan volwassenen (adult education). Veel nut hadden
die lessen echter niet. Niet alleen ging er tijdens
de lessen veel tijd verloren met het vertalen van
hetgeen de onderwijzer vertelde (deze sprak geen
Inuktitut en moest zich dus van een tolk bedienen),
maar bovendien stond hetgeen hij vertelde in geen
enkel verband met de dagelijkse ervaringswereld
van de mensen die de lessen volgden. Niet alleen
Awongaitsiark, maar ook tal van anderen volwassen
Arviligdjuarmiut begrepen werkelijk niets van hetgeen men hen bij probeerde te brengen.
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428. ublumi ublitainnarponga aanniarvikmi: vandaag verbleef ik voor de eerste keer in een ziekenhuis.
(14 februari 1963)
Awongaitsiark had in zijn leven veel gereisd en was
met vele blanken in aanraking gekomen. Het Inuitgebied had hij echter nooit eerder verlaten. Zijn
opname in het Camsell Hospital te Edmonton was zijn
eerste reis naar de wereld van de blanken.
429. takranartoraalu: het was erg vermoeiend.
(25 februari 1963)
Het werkwoord takranartok wordt niet alleen gebruikt om fysieke vermoeidheid aan te geven, maar
ook om die vermoeidheid aan te duiden die voortvloeit uit psychische belasting. In het onderhavige geval waren psychische factoren de oorzaak
van zijn vermoeidheid: Awongaitsiark vond het namelijk erg hinderlijk en beschamend om door vreemde, blanke vrouwen (verpleegsters) aan zijn anus
behandeld te worden.
430. nuliagigapko okragasautigilaitara okrautigapko:
ik zei hem dat ik geen zin had daarop te antwoorden
omdat het mijn vrouw betrof.
(17 maart 1963)
Sexuale aangelegenheden werden, binnen zekere grenzen, vrijelijk besproken door de Arviligdjuarmiut.
Openheid in deze was zelfs geboden (zie noot 421).
Maar het was evenwel erg ongebruikelijk om met anderen te spreken over de intieme betrekkingen met
zijn of haar huwelijkspartner. Vandaar dat Awongaitsiark niet op Itaadjuk's vraag wilde ingaan.
N.b. Awongaitsiark geeft in zijn dagboek Itaadjuk's
vraag maar zeer gedeeltelijk weer: deze had hem
namelijk meer gevraagd dan alleen hoe hij zijn
vrouw kuste.
431. sivulikpakmattit arnainnarnik nutarakrarputit:
Jij hebt alleen maar dochters omdat zij (jouw
vrouw) gewoonlijk het initiatief neemt.
(17 maart 1963)
Volgens een oud gezegde zouden vrouwen alleen maar
meisjes ter wereld brengen indien zij in sexuele
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aangelegenheden het initiatief niet aan de man zouden overlaten, maar dit in eigen hand zouden nemen.
N.b. Door dit oude gezegde ter sprake te brengen wilde
Itaadjuk, die wist dat Awongaitsiark alleen maar dochters had, zeggen: jij kunt er weliswaar het zwijgen toe
doen (zie vorige noot) maar dat doet er niet toe, ik
weet toch wel hoe het er tussen jou en jouw vrouw aan
toe gaat. Awongaitsiark raakte hierdoor danig geprikkeld
en legde Itaadjuk het zwijgen op door hem erop te wijzen
hoe men zich als weldenkend mens en goed Christen diende te gedragen.
432. mikijonnuarmikgor tamaniniarlertonga: hij heeft gezegd dat ik nog maar een klein beetje hier zal moeten blijven.
(23 maart 1963)
Awongaitsiark haalt hier de woorden van de tolk
aan. Mikijonnuarmik wordt hier verkeerd gebruikt
omdat het een hoeveelheid aanduidt. Om aan te geven dat Awongaitsiark nog maar even in het ziekenhuis zou moeten blijven had de tolk namelijk moeten
zeggen: krilarmikulumik.
433. onipkaagnitonga: ik heb het (aan niemand) verteld.
(13 april 1963)
Volgens de traditionele opvattingen van de Arviligdjuarmiut gold de droom als bron van kennis (cf.
Rasmussen 1931:213) en het mededelen van de inhoud
van een droom aan derden kon slechts betekenen dat
men aan de droom waarde en betekenis toekende.
Awongaitsiark wilde als katholiek echter niets met
die traditionele opvattingen te maken hebben en
om te voorkomen dat men hem ervan zou betichten dat
hij nog in dromen geloofde deed hij er het zwijgen
toe en vertelde zijn droom aan niemand.
434. Itaadjuk apkumi pulaartuksanik utatkrewaktok:
Itaadjuk heeft de gewoonte vaak op de gang te
staan wachten op mogelijke bezoekers.
(15 april 1963)
Dit "wachten op mogelijke bezoekers" wilde eigenlijk
zeggen: meisjes en vrouwen gadeslaan en achterna lopen in de hoop een kortstondige verhouding met hen te
aangaan (vlg. de tekst van 15 febr. 1963 waarin ver-
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meld staut dat Awongaitsiark onmiddellijk na zijn aankomst in het ziekenhuis van Itaadjuk de raad kreeg om
voor de tijd dat hij in het ziekenhuis zou verblijven
een vriendinnetje te nemen).
435. ningakpaktut nukagit: hun kinderen maken zich vaak
kwaad.
(22 april 1963)
Wat Awongaitsiark waarnam was het redetwisten van
de blanke kinderen tijdens hun spel, waarbij de
een de ander van zijn gelijk probeerde te overtuigen en kritiek leverde op het spelgedrag van de
ander. Inuit kinderen doen dit tijdens hun spel
gewoonlijk niet en wanneer dat evenwel toch gebeurt,
dan wordt er gezegd: ningaktok (hij/zij is kwaad).
Ningaktok wordt door de Inuit negatief gewaardeerd
(cf. Briggs 1971:332).
N.b. Toen ik in 1974 met mijn gezin in Hall Beach
en in Pelly Bay vertoefde zelden de Inuit kinderen
al vrij spoedig hetzelfde van onze kinderen:
ningaksaraituk: zij maken zich gemakkelijk kwaad.
436. iglumut siniktarearaluarslunga onaitoalukmat Mannitkunut siniktarearponga: men wees mij een sneeuwhut aim om in te gaan slapen, maar omdat het zo
koud was ben ik bij Mannerk en zijn gezin gaan slapen.
(1 mei 1963)
De zorg voor patiënten die uit het ziekenhuis terugkeerden liet in de vijftiger en zestiger Jaren
nogal wat te wensen over. Oorzaak was dat uit het
ziekenhuis terugkerende patiënten niet meer onder
verantwoordelijkheid van het Department of National
Health and Welfare vielen maar onder verantwoordelijkheid van het Department of Northern Affairs.
Het onderling overleg tussen de plaatselijke vertegenwoordigers van die ministeries verliep niet
altijd even soepel met als gevolg dat terugkerende
patiënten niet alleen figuurlijk maar soms ook letterlijk in de kou kwamen te staan.
437. iglurdjuarput salumagnitok: ons huisje was niet
schoon.
(5 mei 1963)
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Met deze uitspraak wilde Awongaitsiark geen kritiek
op zijn vrouw leverenj hij stelde slechts vast dat
zijn houten huisje in vergelijking met de omgeving
waarin hij enige maanden vertoefd had - het ziekenhuis - veel minder schoon was.
N.b. Arnaroserk, Awongaitsiark's vrouw, was een van
de properste vrouwen van Kugaardjuk. Zij hield haar
huisje zo keurig aan kant dat sommige Inuit de netheid ervan vergeleken met die van de blanken (vgl.
b.v. de tekst van 7 maart 1961).
438. Najaga tatkreriktoalu uwangapalarnersaujonga: Najaga
was in de zevende hemel; ik was meer beheerst.
(5 mei 1963)
In noot 430 heb ik er op gewezen dat het voor de
Arviligdjuarmiut hoogst ongebruikelijk was om ten
overstaan van andere personen mededelingen te doen
omtrent de intieme betrekkingen tussen man en vrouw.
Het is derhalve verwonderlijk dat Awongaitsiark dat
in dit geval wel doet, zij het in zeer algemene termen. Het is des te meer verwonderlijk daar Awongaitsiark wist dat een blanke (pater Van de Velde),
tegenover wie men over het algemeen veel terughoudender is dan tegenover een Inuk, dit te lezen zou
krijgen.
439. sivuliksigaluaramnuk netjignitoguk; hoewel wij beiden de wacht gehouden hebben bij een ademgat hebbon
we geen zeehond gedood.
(11 juni 1963)
Balicki (1970:83) beschrijft deze jachttechniek als
volgt:
"Sivuliksiroq (n.b. Bilicki spelt het woord
verkeerd: het moet zijn sivuliksijok) was an
individualistic variant of the collective spring
sealing technique. It took place at night, in
the twilight of the never-setting sun, and exploited a peculiar habit of the seal. Shortly
before midnight the seal slipped through his
breathing hole into the water, then always returned to the ice through the same hole early
next morning. Taking advantage of this never
changing habit, the hunter searched the ice
late in the evening for a seal lying near his
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breathing hole. When the seal went into water,
the hunter moved to the breathing hole, spread
a piece of bearskin to lie on, and waited for
the relative certain emergence of the seal.
When the animal arrived early in the morning,
he was waiting. He harpooned it and dragged it
out".
Deze beschrijving van "sivuliksijok" is onvolledig
en niet geheel Juist. Zo vergeet Balicki te vermelden dat de jager de nacht doorgaans slapend bij
het ademgat doorbracht. Bovendien doet hij het voorkomen als zou de zeehond 's morgens door hetzelfde
ademgat naar boven komen als waar hij de avond tevoren het zeewater had opgezocht ("... always returned through the same hole ...") zodat de jager
vrijwel steeds uitzicht had op jachtbuit. Dat is
niet waar. Wat Balicki "a peculiar habit of the
seal" noemt is in het geheel niet "peculiar" want
afhankelijk van de ijscondities in de lente kon een
zeehond, die er gedurende de winter tal van ademgaten op nahield, beschikken over meerdere ademgaten waarvan de opening door de dooi van het ijs
wijd genoeg was om erdoor op het ijs te kruipen
en te gaan liggen zonnen. Bij "sivuliksijok" betrok de jager weliswaar de wacht bij een dergelijk
ademgat, maar hij kon er allerminst zeker van zijn
dat de zeehond die hij erdoor had zien verdwijnen
de volgende morgen via datzelfde ademgat het zeeijs zou opkruipen. In de vroegere lente werd de
wacht bij dergelijke ademgaten betrokken omdat er
een redelijke kans bestond dat een zeehond slechts
over een beperkt aantal van die ademgaten beschikte, waarbij de kans op buit bij deze individuele
jachtmethode hoger lag dan bij het betrekken van
de wacht bij een anderssoortig ademgat.
440. krimukserpogut Saattub patinniagut: we zijn er met
de hondeslee op uitgegaan langs de bevroren kust
van Saattok.
(17 juni 1963)
De westkust van Saattok (Simpson Peninsula) verheft zich als een soort tafeiland uit zee. Tussen
dit vrij lage tafelland, dat langs de kust niet
hoger is dan zo'n meter of vijftig, en de kustlijn
ligt een vlakke strook land waarvan do breedte
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uiteenloopt van enkele tientallen tot honderden meters. Een deel van die vlakke kuststrook loopt bij
vloed onder water, ook in de winter wanneer het
vloedwater zich door scheuren in het ijs heenperst.
In de winter bevriest dit vloedwater vrij snel en
laat bij eb op de drooggevallen kuststrook een laagje ijs achter. Dat ijslaagje wordt allengs dikker
en is min of meer effen, al naargelang de aard van
de bodemgesteldheid van de kuststrook. Op een gegeven ogenblik is die ijslaag zo dik dat het vloedwater er niet meer overheen kan stromen. Alleen bij
springvloed loopt ze nog onder. Na die springvloed
blijven er in de eventueel aanwezige oneffenheden
in die ijslaag waterpoelen achter die zeer snel
bevriezen, met als gevolg dat na een springvloed
de kuststrook bedekt is met een vrij effen laag
ijs. Deze vormt een uitstekende weg om over te
reizen, vaak een betere dan het zeeijs van Kangersluk omdat daarin nogal wat velden met pakijs voorkomen die het reizen ernstig bemoeilijken (in de
herfst komt dit pakijs Rangersluk binnen vanuit
de Gulf of Boothia, loopt vast op de kust of op
ondiepe plaatsen, gaat kruien en vormt zo voor de
reiziger onoverkomelijke hindernissen).
441. titaarutiksakralerslunigor tipanigutiksakralerslunilu: hij zei dat hij nu over middelen beschikte om thee en tabak aan te schaffen.
(21 juni 1963)
Jonge zeehonden hebben, nadat ze de eerste keer
geruid hebben, een prachtige zilverwitte vacht.
Deze vacht was zeer gewild bij bonthandelaren en
was dientengevolge hoog geprijsd. Kajortok meende zich door de vangst van twee jonge zeehonden
al in het bezit van middelen om thee en tabak te
kunnen aanschaffen. Groot was derhalve zijn teleurstelling toen hij bemerkte dat zijn sledehonden
zich over de jonge zeehonden ontfermd hadden en
hun huiden opgegeten hadden.
442. Krittarkut najortarkut Kugaardjuk kisimigor
toongakrarasugitillugo: Krittark en do zijnen dachten dat alleen op de plaats waar wij wonen - Kugaardjuk - geesten rondwaren.
(28 juli 1963)
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Sommige Arviìigdjuarmiut, met name een aantal ouderen, beschouwden Kugaardjuk (d.w.z. de onmiddellijke omgeving van de missiepost) als een plaats waar
geesten van overledenen rondwaarden (zie b.v. noot
37). Krittark, een van hen die die mening waren
toegedaan, had daarom zijn tent aan de overzijde
van de rivier, tegenover de missiepost, opgeslagen.
Groot was zijn teleurstelling toen hij bemerkte
dat een van zijn honden geesten gezien had (zie
noot 185: kriluktok).
443. kaglitipkralertut: degenen die heimelijk ontrouw
geweest waren.
(1 augustus 1963)
Ontrouw aan de echtgeno(o)t(e) werd in vroeger tijd
door de Arviìigdjuarmiut (binnen zekere grenzen)
aanvaard mits degene die ontrouw geweest was dit
openlijk bekende. Werd die ontrouw geheim gehouden dan werd dit als "zondig" aanzien (cf. Rasmussen 1931:197) en kon ze, zoals uit het verhaal van
Nannuark blijkt, gevolgd worden door bovennatuurlijke sancties.
444. sivudlivinertut pinasuartut: ze moesten trachten
te handelen zoals onze voorouders.
(7 augustus 1963)
Op 7 augustus 1963 werd in de omgeving van Kugaardjuk een begin gemaakt met de opnamen voor een
reeks films die een beeld wilden geven van de vroegere levenswijze van de Arviìigdjuarmiut. Voor nadere inlichtingen over deze reeks films zie Balikci & Brown 1966.
445. nutarkama tatkiksoma annoraaslukka koinagiaksaita:
die daar, mijn kind (zoon), heeft een gevoel van
afkeer van mijn armzalige kleren.
(12 augustus 1963)
Krittark was de enige zoon van Nannuark en omdat
Nannuark een oude van dagen was die niet meer in
zijn eigen levensonderhoud kon voorzien zou het
gebruikelijk zijn geweest dat hij bij Krittark
zou zijn ingetrokken. Krittark meed zijn vader
echter omdat deze naar zijn zin te vaak met de
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geestenwereld bezig was (zie de tekst van de 22e
mei 1960 met de bijbehorende noot). Dientengevol
ge woonde Nannuark meestentijds bij zijn aangeno
men zoon К tblalik (met wie Krittark op niet al te
goede voet stond - zie noot 412), of bij Iviok,
de aangenomen zoon van Krittark. Eind juli sloeg
Krittark zijn tent op naast die van Iviok (bij
wie Nannuark op dat ogenblik inwoonde), die zijn
kamp had op de noordelijke oever van de Kugaardjuk, nabij de monding tegenover de missiepost.
Krittark bleef daar tot de 8e augustus. Op die
dag beviel Iviok's vrouw 's morgens vroeg om half
zeven van een zoon. Ruim twee uur later brak Krit
tark zijn kamp op, stak de rivier op en sloeg zijn
tent op bij de missiepost, niettegenstaande het
feit dat het daar (volgens Krittark - zie noot 442)
wemelde van de geesten. Dit plotselinge vertrek
bracht Nannuark tot bovengenoemde uitspraak waarin
een kritiek op Krittark besloten ligt: volgens de
gebruiken van de Arviligdjuarmiut zou Krittark
hem moeten verzorgen en kleden.
446. ukkiork nutaraijaartok: gedurende de winter heeft
hij een kind verloren.
(12 augustus 1963)
In de loop van 1962 bracht Tokannerk een dochter
tje ter wereld. Dit kind werd aangenomen door haar
ouders (Krittark en Tullimark) maar stierf korte
tijd daarna (zie ook noot 412). Tokannerk die op
dat ogenblik bij haar ouders (en dus gescheiden
van haar man, Padlak) leefde had daar veel verdriet
van. Ussukdjuanajuk ondernam in die tijd een poging
om Tokannerk en Padlak weer bij elkaar te brengen.
Daarbij zou hij, volgens Nannuark, Tokannerk be
rispt hebben en daarmee (het berispen van volwasse
nen werd door de Arviligdjuarmiut negatief gewaar
deerd - zie noot 89) een tegenaktie hebben uitge
lokt. Die tegenaktie kwam in de vorm van ilisinerk
die de dood van Ussukdjuanajuk's kind tot het ge
volg zou hebben gehad. Het is alsof Nannuark wilde
zeggen: "net goed, dan had hij zich maar met zijn
eigen zaken moeten bemoeien'.
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447. okrad]aksimalimmatgor nutaraa kringaa nagsungawokgor: omdat hij (Nimgajorak) dat vroeger eens
gezegd had, zo zei hij, heeft zijn kind nu inderdaad een wipneusje.
(18 augustus 1963)
Deze uitspraak van Ikotisluk schijnt erop te wijzen dat een overledene via zijn/haar naam invloed
kon uitoefenen op de lichamelijke hoedanigheden van
degene die zijn/haar naam kreeg. Zij bevestigt daarmee een van Rasmussen's uitspraken (zie Rasmussen
1931:220) volgens welke sommige Arviligdjuarmiut
de mening waren toegedaan dat de tarnerk van een
persoon niets anders was dan de naam-ziel van een
overledene. En die tarnerk (zie ook hfdst. II,
p. 36) verleende een mens zowel zijn geestelijke
als lichamelijke hoedanigheden (was er verantwoordelijk voor dat een mens was zoals hij was).
448. krimmitlu krilukpaktut unnuakut toongasiortutgor:
gedurende de nacht zijn de honden verschillende
keren wild tekeer gegaan en zijn blazend opgesprongen; volgens sommigen hadden ze de geesten zien
rondwaren.
(22 augustus 1963)
Voor uitleg zie noot 185.
449. asekraruerluni krimisluktuksaujokgor: zij zei dat
hij (Mangak) er waarschijnlijk beter aan zou doen
zich op te hangen omdat hij nog steeds alleen is.
(28 augustus 1963)
Na de dood van zijn vrouw (tijdens de griepepidemie van Pasen 1960) had Mangak tal van pogingen
aangewend om een vrouw te vinden, maar was daarin
niet geslaagd. Een van de vrouwen die hij benaderd
had was Magnelik en hoewel hij er bij haar sterk
op aangedrongen had met hem in het huwelijk te treden had zij geweigerd. Magnelik had die aandrang
van Mangak als hinderlijk ervaren en was hem niet
bepaald goed gezind. Vandaar haar uitspraak.
450. Kablaliub nulianga adjiliortaugnitok annoraakragnimatgor tuktunik: de vrouw van Kablalik is
niet gefilmd omdat ze geen kariboekleren aan had.
(25 oktober 1963)
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De film die opgenomen werd had de reconstructie van
de vroegere levenswijze van de Arviligdjuarmlut ten
doel (zie noot 444). Aangezien Kablalik's vrouw
geen kariboekleren droeg (de traditionele kleding
van de Arviligdjuarmiut) kon zij niet gefilmd wor
den.
451. (29 oktober 1963)
Al deze handelingen werden door de genoemde perso
nen verricht op de wijze waarop zij die hun oudere
en grootouders hadden zien verrichten. Een en an
der geschiedde in het kader van de opnamen voor de
in noot 444 genoemde film.
452. Irkalugark Kablaliklu kramosiortutgor itjajamik:
Irkalugark en Kablalik hebben een slee gemaakt van
hun tenten.
(7 november 1963)
Zie de opmerkingen in de vorige noot. Voor een be
schrijving van het vervaardigen van dergelijke sle
den zie Rasmussen 1931:25.
453. ataata Marik igukrartok: pater Магу was in een ra
vijn gevallen.
(9 november 1963)
Pater Mary-Rousselière was als raadgever en deskundige verbonden aan de filmploeg die onder leiding
van Asen Balikci in de zomer van 1963 begon met maken van opnamen voor een serie films die de reconstructie van de traditionele levenswijze van de Arviligdjuarmiut ten doel had (het woord raadgever is
eigenlijk een understatement omdat tal van opnamen
onder leiding van pater Mary-Rousselière plaatsvonden en niet onder leiding van Balikci, die officieel
belast was met de opnamen). Nadat het vervaardigen
van een slee uit tenten gefilmd was, evenals het
vissen met de visspeer (kakiwak) op de Kuurg door
gaten in het ijs, keerde pater Mary-Rousselière
samen met de filmer van Kunguaardjuk terug naar
Kugaardjuk. Het weer was kalm en mooi en gunstig
om te reizen, ondanks het feit dat het sneeuwde.
Onderweg trad er echter een "white-out" op (zie
noot 367). Tijdens die "white-out" stortten pater
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Mary-Rousselifere en de filmer (Ken Campbell) met
hun skldoo in een ravijn. Ken Cambell kwam er zonder kleerscheuren af maar pater Mary-Rousselifere
raakte ernstig gewond en moest via de DEtf-Line
voor een medische behandeling naar een ziekenhuis
in het zuiden van Canada worden overgebracht.
454. nuwalertut: men begint verkouden te worden.
(26 november 1963)
Op 26 november 1963 werd Kugaardjuk voor de derde keer binnen enkele jaren getroffen door een
griepepidemie. Omdat de vorige epidemieën, die
van jan./febr. 1960 en die van april/mei 1960
katastrofale gevolgen gehad hadden, reageerde het
Department of National Health and Welfare snel en
zond onmiddellijk doktoren en verpleegsters naar
Kugaardjuk. Dankzij deze snelle hulp kon voorkomen
worden dat er dit keer slachtoffers vielen.
455. Kakiojark kraomajomut orsoermat tokodrajartok:
Het schijnt dat Kakiojark bijna om het leven is gekomen door een lamp waarvan de brandstof helemaal
opgebrand was.
(17 december 1963)
Anno 1963 verlichtten de meeste Arviligdjuarmiut
hun tenten, sneeuwhutten of houten huisjes met
lampen die werkten op basis van de verbranding van
een gasmengsel bestaande uit naftaline en zuurstof.
Dit gasmengsel werd verkregen door het naftalinereservoir middels een pomp onder druk te zetten.
Draaide men de lamp open dan verstoof de naftaline.
Verbranding van het gasmengsel kon echter slechts
plaatsvinden bij een bepaalde naftaline-zuurstof
verhouding. Raakte het reservoir leeg of liep de
druk terug, dan begon de vlam lager te branden en
doofde op een gegeven ogenblik. Indien men de
lamp dan niet meteen dicht draalde bleef er gedurende enige tijd nog naftalinegas vrijkomen. In
een afgesloten ruimte kon dit gevaarlijk zijn. In
het onderhavige goval was Kakiojark, een bejaarde
vrouw die de werking van de lamp niet kende en niet
wist wat zij moest doen toen de vlam doofde, buiten
bewustzijn geraakt. Er zijn echter gevallen bekend
waarbij een dergelijk ongeluk dodelijke gevolgen had.
200

456. taimanaitoslujartogaluarkgor Olrongajokvineubgor
pinasuartosluagor Tullimark: hij zei dat wijlen
Olrongajok hoogstwaarschijnlijk geprobeerd had om
Tullimark te pakken te krijgen.
(9 januari 1964)
Uit de tekst zou men kunnen afleiden dat Anaidjak
het vrouwenmes, dat Olrongajok voor haar gemaakt
had, na diens dood niet meer had mogen gebruiken
en het had moeten wegwerpen. Anaidjak had dat echter niet gedaan en Olrongajok had zich mogelijk
daarom op Anaidjak gewroken door haar zoon, Tullimark, een ziekte te bezorgen.
N.b. Rasmussen (1931:264) vermeldt alleen dat de
bezittingen van een overledene zelf (uitgezonderd
die welke hij/zij voor het overlijden aan verwanten had uitgedeeld) weggeworpen dienden te worden.
Hij rept echter met geen woord over het feit dat
dit ook zou moeten gebeuren met voorwerpen die de
overledene tijdens zijn/haar leven voor anderen
vervaardigd had. Ook elders in de ethnografische
literatuur met betrekking tot de Inuit (zie b.v.
Petersen 1966/67) vindt men daarover geen enkele
mededeling.
457. abvarma; mijn naamgenoot.
(20 januari 1964)
De persoon die hiermee bedoeld wordt is Pangninnuark. Een van diens vele namen was dezelfde als
die van zijn tweede vrouw: Mangnelik.
N.b.l. Toen Mangnelik over Pangninnuark's ontrouw
droomde was deze niet in Kugaardjuk maar in Irkaluktootsiark (zie de tekst van 29 november 1963).
Deze plaats was berucht vanwege het feit dat Irkaluktootsiarmiut zich nogal vaak te buiten gingen
aan drank en sexuel uitspattingen.
N.b.2. Uit Mangnelik's opmerking dat ze door de
droom helemaal overstuur geraakt was (ilungertonartoralugor) kan men afleiden wat voor betekenis aan
dromen werd toegekend. In tal van andere noten is
daar overigens al op gewezen.
458. netjermik nerkraojoksiwoguk: we hebben een zeehond
gevonden die aangevreten was.
(8 februari 1964)
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Die zeehond was daar met opzet achtergelaten om
poolvossen aan te lokken. Vlakbij die zeehond waren vallen uitgezet.
459. Irkaluktootsiarmigor inuit immerpaktoaluit siniknagnitutgor: ze vertelde dat de Inuit te Irkaluktootsiark erg veel drinken en dat het dientengevolge haast onmogelijk was geweest om te slapen.
(16 februari 1964)
Patienten die uit het ziekenhuis te Edmonton (Camsell Hospital) ontslagen werden en afkomstig waren
uit het gebied tussen Coronation Gulf en Committee
Bay werden via Yellowknife naar Irkaluktootsiark
(Cambridge Bay) gevlogen om daar te wachten op
verder vervoer naar hun plaats van herkomst· Te
Irkaluktootsiark werden zij gehuisvest in een doorgangshuis. Dit huis, waar men soms meerdere weken
vertoefde, was een onderdeel van een gebouw waarin ook de huismeester en zijn gezin woonden. Die
huismeester was in dienst van het Department of
Northern Affairs en was belast met het beheer van
het doorgangshuis. Betreffende man, maar vooral
zijn vrouw, waren beruchte drinkers en er ging geen
dag voorbij of er werd in zijn woning een drinkgelag aangericht, hetgeen niet zelden gepaard ging
met sexuele uitspattingen waaraan ook andere plaatselijke Inuit en soms ook doorgaande patiënten
deelnamen. Degenen onder de doorgaande patiënten
die daarvan niets wilden weten werden nogal eens
lastig gevallen. Slapen in het doorgangshuis was
vaak nagenoeg onmogelijk, ook al omdat het houten
gebouw zo gehörig was.
460. Pauguatsiark tireknarmatgor ernisaanut: omdat Pauguatsiark taboe was voor hen die pas bevallen waren,
zei men.
(6 maart 1964)
Vrouwen waren volgens de traditionele gebruiken na
een bevalling onderhevig aan tal van taboes (zie
Rasmussen 1931:258 e.v.). Zo moesten zij bij het
afleggen van bezoeken bepaalde richtlijnen in acht
nemen (zie Rasmussen 1931:260-261). Of Napoardjuk
zich daaraan gehouden had vermeldt de tekst niet.
Er wordt slechts opgemerkt dat Pauguatsiark taboe
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was voor vrouwen die pas bevallen waren. Dit was
bekend (zie noot 286). Zij had dus niet bij hem
op bezoek mogen gaan. Toen zij dat toch deed kreeg
zij last van bloedingen.
461. itumiksiwoguk mikijogaluarmik: we hebben sloopwerkzaamheden verricht, maar we hebben maar weinig gedaan.
(5 april 1964)
Itigo was een van de vele radarbases die tussen
1955 en 1957 in het Canadese noorden gebouwd werd.
Die eerste radearbases van de DEW-Line lagen zo'n
70 tot 90 km. van elkaar verwijderd. Naarmate de
radartechniek zich in de loop van de jaren verder
ontwikkelde werden tal van bases, waaronder die van
Itigo, overbodig en opgeheven. Aangezien het ontmantelen van de overbodig geworden bases erg duur
was werd alleen de electronische apparatuur naar
het zuiden overgebracht en liet men de bases voor
het overige aan de elementen over: de gebouwen werden als afgeschreven beschouwd en eenieder die dat
kon, kon zich die toeeigenen. Itigo werd daarmee
een bron van aantrekkingskracht voor de Arviligdjuarmiut, want men kon er hout, canvas, spijkers,
schroeven en tal van andere materialen voor niets
bemachtigen.
N.b. Awongaitsiark's vermelding van het feit dat
ze maar weinig sloopwerkzaamheden verricht hebben
dient gezien te worden als een excuus voor het feit
dat hij op zondag werkte.
462. ugdjuksitikrartok: er was (daar) een hol (onder de
sneeuw) waarin baardrobben geboren worden.
(7 april 1964)
De algemene naam voor een dergelijk hol onder de
sneeuw maar bovenop het ijsoppervlak is nunarzak
(voor een beschrijving daarvan zie noot 9). Elk
zeehonde- of baardrobbevrouwtje dat een jong
moet werpen maakt in het voorjaar een dergelijk
hol. Indien in een dergelijk hol een baardrob
wordt geboren spreekt men van "ugdjuksitark"; in
het geval van een zeehond spreekt men van "netjarsitark" (van "netjark = pasgeboren zeehond).
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463. atata X tokomat titeragnitotokraoratalerponga:
pater X is (enige tijd geleden) overleden; sedertdien heb ik steeds vaker gedurende lange tijd geen
aantekeningen gemaakt.
(25 april 1964)
Pater X was de hfst. I, p. 11 genoemde con:frater
van pater Van de Velde die zich bereid verklaard
had de door Van de Velde getranscribeerde syllabische tekst van het dagboek van Awongaitslark te
vertalen. Awongaitslark was van die vertaalwerkzaamheden van pater X op de hoogte. Dat Awongaitslark na de dood van pater X zijn dagboek begon
te verwaarlozen (zie ook de tekst van 24 november
1964) zou erop kunnen wijzen dat hij bij het schrijven ervan in belangrijke mate gemotiveerd werd door
het feit dat pater X zijn aantekeningen onder ogen
zou krijgen. Wellicht houdt een en ander verband
met het feit dat pater X veel interesse getoond had
in Awongaitslark's dagboekaantekeningen en dat pater X in Awongaitsiarks ogen een belangrijke blanke was waarmee men rekening diende te houden: pater X was namelijk de schrijver/uitgever van het
in syllabisch schrift gedrukte gebedenboek dat Awongaitslark, die op zo goed mogelijke wijze probeerde katholiek te zijn, gebruikte.
464. okradlakpokgor Uilik Najamnut adjigitkogninamiukgor;
Uilik heeft tegen Najaga gezegd dat zij niet wil
dat zij (Pitjorluk) op haar zal lijken.
(9 juni 1964)
Awongaitslark en Arnaroserk hadden alleen maar dochters. Volgens Uilik was dit het gevolg van het feit
dat hun wederzijdse ouders de huwelijksovereenkomst
die zij met derden aangegaan hadden verbroken hadden. Daarvoor zouden de benadeelde partijen zich op
de echtelieden gewroken hebben door ervoor te zorgen dat Arnaroserk alleen maar meisjes ter wereld
zou brengen. Uilik vreesde dat Pitjorluk hetzelfde
zou overkomen omdat Awongaitslark, die zozeer verlangde naar een helper bij de jacht, de overeenkomst met zijn broer Irkalugark, volgens welke Pitjorluk zou huwen met Irkalugark's aangenomen zoon
Kukuwak, verbroken had door Pitjorluk te laten
trouwen met Putijok. Zij was bang dat Irkalugark
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zich voor het verbreken van de overeenkomst zou
wreken door er op magische wijze voor te zorgen dat
Pitjorluk alleen maar dochters ter wereld zou kunnen brengen.
465. atata X tokomat kuviasukluagnilerama titerareaksara:
na de dood van pater X had ik geen plezier meer in
het maken van mijn aantekeningen.
(24 november 1964)
Voor uitleg zie noot 463.
466. inuit okrausitla ilitkosivinitlu pidjutigilugit:
de uitspraken van de Inuit en de beschrijving van
hun oude gebruiken zullen mijn onderwerpen zijn.
(24 november 1964)
Toen pater Van de Velde in februari 1958 uit naam
van Van den Steenhoven aan Awongaitsiark vroeg of
deze er een dagboek op wilde nahouden gaf hij Awongaitsiark, toen deze had laten blijken dat hij aan
het verzoek wilde voldoen, in heel algemene bewoordingen aan waarover hij zou moeten schrijven, n.l.
over zijn eigen dagelijkse ervaringen en over wat
er rondom hem heen gebeurde. In geen geval maakte
Van de Velde melding van de oude gebruiken van de
Inuit. Dat Awongaitsiark die oude gebruiken hier
evenwel uitdrukkelijk vermeldt als een van de belangrijkste onderwerpen waarover hij wil schrijven
kan wellicht verklaard worden vanuit de omstandigheid dat hij in de jaren 1962 - 1964 te maken had
gehad met enkele blanken die uitdrukkelijk belang
stelden in de levenswijze van zijn voorouders. Zo
vroeg pater Mary-Rousselière hem in 1962 om, los
van het dagboek, het een en ander op schrift te
stellen over oude gebruiken, en in 1963 en 1964 was
hij betrokken bij de opnamen voor een reeks films
die de reconstructie van de vroegere levenswijze
van de Arviligdjuarmiut ten doel had.
467. unnuark angerdrartut Putijoklu Ivloklu ubloromirtarvikmi: Putijok en Iviok zijn in de loop van
de nacht thuisgekomen, d.w.z. om middernacht.
(25 november 1964)
Awongaitsiark vermeldt dit late tijdstip van thuiskomst niet zonder redenen. In feite is het een kri205

tiek aan het adres van Iviok, wiens visbergplaats
men was gaan leeghalen. Awongaltsiark verwijt Iviok
namelijk met opzet zo laat te zijn thuisgekomen om
zich te kunnen onttrekken aan de verplichtingen
van de "ikupiktut". Voor een beschrijving van dit
gebruik zie noot 98.
468. olorearnarluavikmatgor: hij zei dat hij helemaal
van streek was.
(27 november 1964)
Tullorealik was na een lang verblijf in Camsell
Hospital in Edmonton genezen verklaard en naar huis
gestuurd. Op weg daarheen was hij op het vliegveld
van de DEW-Line te Tasserdjuark aangekomen. In het
vliegtuig waarmee hij in Tasserdjuark aankwam zat
ook pater Metayer die vanuit Cambridge Bay was т gevlogen от pater Van de Velde, die ernstig ziek
was, op te halen. Toen het vliegtuig te Tasser
djuark landde was pater Van de Velde daar al aan
wezig (hij was met een sneeuwvoertuig van de DEWLine in Kugaardjuk opgehaald en overgebracht naar
het vliegveld). Omdat het slecht weer was raadde
pater Van de Velde Tullorealik, die slechts gekleed
was in dunne zomerkleren, aan beter weer af te wach
ten, de nacht door te brengen bij Awongaltsiark (die
op dat ogenblik te Tasserdjuark verbleef) en pas de
volgende morgen door te reizen naar Kugaardjuk.
Tullorealik verlangde er echter zozeer naar zijn
gezin terug te zien dat de gedachte alleen al om
nog een hele nacht te moeten wachten hem volledig
van streek bracht. De raad die pater Van de Velde
hem gaf legde hij, in die gemoedstoestand verkerend,
uit als: "men wil niet dat ik onmiddelijk naar huis
ga, dus is er thuis iets aan de hand" en zag daarin
een bevestiging van hetgeen andere patiënten in het
ziekenhuis hem hadden ingefluisterd, n.l. dat men
hem zijn vrouw ontstolen had. In die gemoedstoestand
verkerend zag hij hoe pater Metayer met pater Van
de Velde stond te praten en dat pater Metayer op
een gegeven ogenblik naar de telefoon liep, die in
het wachtgebouw op het vliegveld aanwezig was.
Metayer ging inlichtingen vragen over het tijdstip
waarop het vliegtuig naar Cambridge Bay zou vertrekken, maar Tullorealik dacht dat Metayer en Van
de Velde over hem gesproken hadden en dat Metayer
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de politie ging waarschuwen zodat deze hem (Tullorealik) zou kunnen komen ophalen. Tullorealik's angst
voor de politie vloeide voort uit het feit dat hij
tegen zijn zin door de politie naar het ziekenhuis
gestuurd was en hij was nu bang om weer teruggestuurd
te worden. Helemaal in paniek verliet Tulloreallk
het wachtgebouw en ging tevoet op weg naar Kugaardjuk. Omdat pater Van de Velde vreesde dat hem onderweg iets zou overkomen stuurde hij Awongaitsiark
achter hem aan om hem terug te halen. Toen Awongaitsiark Tullorealik inhaalde zou deze gezegd hebben:
"ze hebben me nog niet", daarmee doelend op de politie. Awongaitsiark nam Tullorealik mee terug naar
het vliegveld, zorgde voor hem, liet hem de nacht
in zijn sneeuwhut doorbrengen en bracht hem de volgende dag op zijn slee naar Kugaardjuk, waar de geheel ontdane Tullorealik met zijn gezin verenigd
werd.
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I I I . BIJLAGEN

Ten geleide
Achterin dit deel van het boek zijn een dertiental bijlagebladen opgenomen. De eerste twee daarvan geven een
overzicht van de verwantschapsterminologie van de Arviligdjuarmiut. De gegevens daarvoor zijn ontleed aan
mijn veldwerknota's. Bijlageblad 3 geeft een overzicht
van de wijze van verdelen van de zeehond volgens de nerkraitorvik-institutie en verwijst bovendien naar de aan
deze institutie verbonden terminologische aanduiding
van de jachtpartners. De figuren zijn overgenomen uit
Van de Velde 1956b en zijn met diens toestemming hier
afgedrukt.
Bijlageblad 4 geeft een overzicht van de
verwantschapsrelaties tussen de in het dagboek genoemde
Arviligdjuarmiut. Het overzicht geeft de toestand weer
zoals die was op 1 januari 1958, enkele maanden voordat
Awongaitsiark met zijn dagboek begon. Het overzicht is
gebaseerd op gegevens die verzameld werden door Van den
Steenhoven en Van de Velde. Bijlageblad 5 omvat de index
bij bijlageblad 4, alsmede een index die het mogelijk
maakt de in het dagboek genoemde Arviligdjuarmiut terug
te vinden in het genealogisch overzicht. Bijlageblad 6
bevat een alfabetische index van plaatsnamen die in
hoofdstuk III en IV genoemd worden. Elk van die namen
is voorzien van een codenummer en van een aanduiding
op welke topografische kaart(en) (zie bijlagebladen 7
t/m 13) te vinden zijn. De gegevens voor die kaarten
zijn ontleend aan Van de Velde 1959. De kaarten 1 en 2
op bijlageblad 7 geven nader aan welk gebied op de daarop volgende kaarten gedetailleerd is weergegeven. Kaart
3 (bijlageblad 8) laat het zuidelijk deel van Pelly Bay
(Arviligdjuark), het ten westen daarvan gelegen vasteland tot aan Simpson Lake (Areark, no. 14) en het zuidelijk deel van het ten oosten van Pelly Bay gelegen
Simpson Peninsula (Saattok) zien. Bijlageblad 9 (kaart
4) cmvat het noorden van Simpson Peninsula en het daaraan grenzende zeegebied van de Gulf of Boothia en Committee Bay, het noorden van Pelly Bay, de Harisson Islands en het schiereiland tussen deze eilanden en Lord
Mayor Bay (Iktuartorvik). Bijlageblad 10 (kaart 5) laat
het gebied rond Boothia Isthmus zien. In combinatie met
elkaar geven de kaarten 3, 4 en 5 een overzicht van een
van de meest gebruikelijke reisroute's van Kugaardjuk
naar Tallorduark (kaart 3 : 112 - 67 - 156 - 146 - 195 /
kaart 4 : 24 - 96 - 163 - Kangerslukdjuark - 27 - 17 37 - 153 - 144 / kaart 5 : 189 - 135 - 181 - 185 - Tal-
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lordjuark). Bijlageblad 11 (kaart 6) geeft een overzicht
van het gebied rond Rasmussen Basin. In combinatie met
elkaar geven de kaarten 3 en 6 een overzicht van de meest
gebruikelijke reisroute's van Kugaardjuk naar Orsortoor.
(kaart 3 : 112 - 63 - 100 - 14 / kaart 6 : alternatief
1 : 14 - Kingailak - 40 - 167 - 1 - Orsortoor,: alternatief 2 : 14 - Kitigaardjuit - 77 - Kriminajuk - 90 - 167
- 1 - Orsortoor). Bijlageblad 12 (kaart 7) geeft een overzicht van het gebied ten zuiden van Pelly Bay (Arviligdjuark) waar de Arviligdjuarmiut in voor- en najaar
op kariboes plachten te jagen. Bijlageblad 13 (kaart 8)
geeft een overzicht van het gebied rond Rae Isthmus.
In combinatie met elkaar geven de kaarten 3, 7 en 8 een
overzicht van de meest gebruikte reisroute van Kugaardjuk naar Aivilik (kaart 3 : 112 - 184 - 24 / kaart 7 :
157 - 179 - 201 - 80 - 142 - 94 - 81 - 176 / kaart 8 :
176 - 103 - 50 - 136 - 138 - 65 - 11 - 13 - 132).
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o. Vlees en karkos

1 Ukpat
2. Taunungaitok
3. Aksatkolik
4. Kujak
5. Sanerak
6. Sanerak iglua
7. Kongoserk
8. Tamuaniark
9. Niakrok
Ю. Innaluark
11. Tunnerdjuk
Ì2. Kamnerk
13. Saneraernerk
14. Netjerta

Wijze van verdelen van de zeehond (cf Vbn de Vfelde 1956 h)

b. Speklaag

+
+
•
+
•
+
+
+
+
+
+

Naark
Naark iglua
Awat
Awat
Krittark
Krittark
Krittark
Krittaujark
Krittaujark
Orsoitujark
Orsoitujark

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

+ Orsoitujark

12.

+;Orsogseark
Kinarok

14a.
14b.

1 t/m 12 zijn bestemd voor uitwisseling met de ¡achtpartners, 13 wordt uitgedeeld aan kleine kinderen en 14

gaat naar de jager die de zeehond buitmaakt, die krijgt ook de huid.

De namen van de nerkraitorvigiik-relaties zijn afgeleid van het stuk vlees dat uitgewisseld wordt.

Partners die bv de ukpat uitwisselen noemen elkaar 'ukpatiga' (mijn bil), zij die de sanerak uitwisselen noemen elkaar 'sanerara' (mijn zij) enz.

Bi|lageblod 4

kk к

fò&èbbòòòkKbhkkbòòòbКяХБоЬкоккоооокЬок5бкм)оккооКΑΔΔδ ΔδΜΟΔοόίΜ i КБ
^

2
-

V

3
_

4
.

5

β
.

7

Μ LL

β
"»

9
_

Ю
._

11 «! 13 14 IS «
.. 1.
.^ ^ o

17
<ι

И
.·

1 9 2 0 2 1 2 2 23 24 25
ш> nn «
nn і ч -u ЧС

2β27
л* 4»

282β30
->• 90 ЧП

u

31323334353Β373Β394041424344454β47
·*ι IO чч 1Л -M <u -η· ι · чл in Mt at лъ . . лш. ля Mt

4848505«
ЯШ лл m η

52 5 3 Μ 5 5 5 β 5 7
5 β 5 β β 0
S I El КЛ Кк СЖ CT « · ЖЛ ЯП а і

an

63
ai

ял

Π¿λ.

β 4 β 5 β β 6 7 β Β 0 9 7 0 η
»

Δ Δ
j

Λ Ішші \штІ ^

i l_d I
J L

•

« t

/ L

« ъ

J >-,—
J I

[5>¿5E)
ί>

ώο

· ь__і Vi

I k

όΑΛό ¿Зооо
β « «

12 13 1 4 1 5 *

ΐ

-ιί k
У k

o ¿ M oo Αάόό ΑΑοόΛ À ΑόΑΑ
17

1β1β20

2122

23 2 4 Η 2 β 2 7

28293031

32

33 34 35 3β

Δ

Αο

ο

41 42 43 44 45

τ
auteur dagboek
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В
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1. Ermiut
2. Nannuark
1.
2.
3.
4.
5.
б.
7.
.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

в
в
в
в
в
в
в
в
в
с 1.
2.
и 3.
с 4.
с 5.
с
с б.
7.
с 8.
с 9.
с
с 10.
с 11.
с 12.
с 13.
с 14.
с 15.
с 16.
с 17.
с 18.
с 19.
с 20.

Kxmalerk
Naardjuk
Kakortangoark
Tartotortok
Niakrorluk
Ussugalaark
Pitjorluk
Krepingajok
Okradjuanajuk
Kakiojark
Tullorealik
Ukuaraardjuk
Ussulik
Kukijaut
Nimgajorak
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Tullugarnerk
Anaidjak
Arnamarik
Nullorluk
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Patignitaitok
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Pangninnuark
Pujatark
Angutingoark
Arnannuark
Abliluktok
Arnaroserk
Ningak
luilinnuark
Isumattark
Sai/ik
Kangitoor
Nagliksak
Nalungiark
Ubloreajukjuk
Aliksalik
Atkrattuark
Itingoark
Irkalugark
Kingaidlak

С
С
С
С
С
С
С

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
с 29.
с 30.
с 31.
с 32.
с 33.
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с 35.
с 36.
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с ЗВ.
с 39.
с 40.
с 41.
с 42.
с 43.
с 44.
с 45.
с 46.
с 47.
с 48.
с 49.
50.
с 51.
с 52.
с
с 53.
с 54.
с 55.
с 56.
57.
с 58.
с 59.
с 60.
с
с 61.
с 62.
63.
с 64.
с 65.
с 66.
с
с 67.
68.
с 69.
с 70.
с

Auongaitsiark
Nuliajok
Atekrartok
Arnangojark
Inunajuk
Tullimark
Ussukdjuanajuk
Ikotisluk
Utjunajuk
Nau ja
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Kgqrt 1. Overzichtskaart van het noordelijk deel van het amerikaanse continent
Het omlijnde gebied is gedetailleerd weergegeven op kaart 2 .
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Overzichtskaart van de centraal canadese arctis.
De omlijnde gebieden zijn gedetailleerd weergegeven op de kaarten 3 t/m 8 .

ßijlogeblod 8

10

20

I

30 km.
I

Kaart. 3.

radarpost d a w line

Bijlggeblod. 9,

Ю
_1_

20

30 кп

_J

Kaart. 4.

ВцЬдеЬЫ 10

[logeblod 11

radarpost d e w ¡me

B¡|lageblad 12.

10

20

30 km.
_l

Kaart: 7.

Bijlageblad. 13.

i-o

-δ

-8

-8
з
о

STELLINGEN

1
De toenemende belangstelling van anthropologen voor het verzamelen
van persoonlijke dokumenten kan gezien worden als een reaktie op de
te sterke nadruk die kwantitatief onderzoek in de anthropologie in het
recente verleden gekregen heeft.
A Pastron, An annotated bibliography of native American autobiogaphies and life histories. The Kroeber Anthropological Society, Special
Publication no. 3, 1973: 144-163.

2
Een goede inleiding in de kulturele anthropologie is voor studenten in
disciplines die zich bezighouden met menselijke gedragingen onontbeerlijk.
3
Aangezien een grondige kennis van de algemene taalwetenschap vereist
is voor een goed inzicht in een aantal theoretische stromingen in de kulturele anthropologie zou dit vak bij de komende herprogrammering van
het wetenschappelijk onderwijs de status moeten krijgen van verplicht
bijvak in de opleiding kulturele anthropologie.
4
Volkenkundige musea kunnen een belangrijke rol spelen bij het dienstbaar maken van de resultaten van anthropologisch onderzoek aan het
maatschappelijk verkeer.
5
De opvatting dat jagers/verzamelaarssamenlevingen primitief zijn berust
op wat men in navolging van Sahlins het "neolithisch vooroordeel" kan
noemen.
M. Sahlins, Stone Age Economis, London 1974, 2e druk.
6
Het door Sahlins ingevoerde begrip "welvaart zonder overvloed" kan in
belangrijke mate bijdragen tot een rektif ikatie van de visie die veel, met
name evolutionistisch georiënteerde, anthropologen nog steeds op jagers/
verzamelaarssamenlevingen blijken te hebben.
M. Sahlins, Notes on the Original Affluent Society, pp. 85-89 in: Lee &
De Vore, eds., Man the Hunter, Chicago 1968.

7
Balikci's stelling dat de kindermoord bij de Arviligdjuarmiut beschouwd
kan worden als een voornaam onderdeel van een "long range family
population policy" is in tegenspraak met het door hemzelf benadrukte
ad hoc karakter van de beslissing een pasgeborene te doden.
A. Balikci, Female Infanticide on the Arctic Coast, Man, n.s. vol. 2,
1967: 615-625.
8
Balikci's karakterisering van de krilajok als een parashamanistische techniek is in strijd met de ethnografische gegevens die de Deense ethnoloog
Knud Rasmussen in 1923 bij de Netjilik I nuit verzamelde.
A. Balikci, Shamanistic behaviour among the Netsilik Eskimos, Southwestern Journal of Anthropology, vol. 19, no. 4, 1963: 380 - 396.
9
Damas karakteriseert de "takutsiariik"-relatie bij de Netjilik Inuit ten
onrechte als een "joking relationship".
D. Damas, The structure of Central Eskimo associations, pp. 40-55 in:
Guemple, ed.. Alliance in Eskimo Society, Seattle 1972.
10
Oosten's stelling dat de Iglulmgmiut endeNetjilingmiut het begrip ziel
niet met dezelfde woorden aanduiden is onjuist.
J. Oosten, The theoretical structure of the religion of the Netsilik and
Ig/u/ik, Meppef, 1976.
11
In verband met het dalend bosbestand in de wereld zou het drukken van
proefschriften van een omvang als het onderhavige in de toekomst verboden moeten worden.

Stellingen bij het proefschrift "Het dagboek van Awongaitsiark 1958 · 1964: een
persoonlijk dokument van een Netjilik Eskimo" van C.H.W. Remie

