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Dit boekdeel van de revista van het instituut die door dr. A.
Métraux wordt bewerkt, heeft het licht gezien ter eere van het
einde November 1932 te La Plata in Argentinië gehouden inter-
nationaal congres van amerikanisten. Daar het tijdschrift de be-
oefening beoogt van de volkenkunde in den meest uitgebreiden
zin, zijn in het boek, zoo deelt dr. M. in zijn voorwoord mede be-
halve opstellen over amerikaansche ethnographie ook artikelen
betreffende volkenkundige onderwerpen in andere werelddeelen
opgenomen. Het is de bedoeling het tijdschrift even omvattend
te doen zijn als de revue „Anthropos", die in de laatste twintig
jaar aan de volkenkunde zulke uitnemende diensten heeft bewe-
zen. Er wordt met de publicatie een soort van reddingswerk be-
oogd, omdat „documentos humanos", gegevens betreffende de
ontwikkelingsgeschiedenis van den mensch, iederen dag verloren
gaan.

De uitgaaf van het boek in een tijdperk van crisis ging voor de
universiteit van Tucuman met groote opofferingen gepaard.

Wanneer ik, in de inhoudsopgave, de titels van de door 22 in-
zenders geleverde bijdragen naga, kies ik het eerst dien van wijlen
prof. Erland Nordenskiöld, over wonderdoeners en zieners bij de
Cuna-Indianen. Dr. Métraux, die het stuk uit het zweedsch in het
fransch vertaalde, vertelt ons in een onderschrift, dat het 't laat-
ste werk was, dat zijn leermeester en vriend in Februari 1932 vol-
bracht, vóór zijne ziekte hem enkele maanden later wegnam. Zijn
studie zou een onderdeel hebben gevormd van een groot werk
over de godsdienstige begrippen van deze Indianen, en daar dr.
M. hem, in den aanvang van 1932, te Göteborg bezocht had en
toen zijne denkbeelden ter zake had vernomen, kan hij ons verze-
keren, dat dit laatste, niet tot stand gekomen werk, in rijkdom
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aan nieuwe gegevens, alle vorige reeds zoo belangrijke werken van
N. zou hebben overtroffen.

Nordenskiöld was er in geslaagd een Cuna-indiaan, A. P. Kan-
tule, schrijver van het opperhoofd, over te halen hem in 1931 zes
maanden te Göteborg te bezoeken. Deze indiaan, die engelsch en
spaansch machtig is, bracht vele voorbeelden mede van beelden-
schrift, dat hij verklaarde en op zijn manier uitlegde, en aldus
kwam N. met zijn groote tact en bekwaamheid, gepaard aan zijn
sympathie voor den rooden medemensch allerlei diepzinnige en
duistere Indiaansche opvattingen op het spoor.

Ik moge hier in een tusschenzin mijn persoonlijken dank aan
den beroemden onderzoeker uitspreken, die mij, met een vriende-
lijke herinnering van hem en zijn vrouw aan ons drietal, dat hij in
1930 te Hamburg, bij gelegenheid van het daar plaats gevonden
amerikanistencongres ontmoet had, drie boeken: „Modifications
in Indian culture through inventions and loans", en 2 deelen
„Picture-writings and other documents" door Néle (het opper-
hoofd) en Kantule, als een kostelijk geschenk deed toekomen.

In zijn artikel toont N. aan, wat de indiaan denkt van de be-
trekkingen die er bestaan tusschen de priesters (de „magiciens")
en de geestenwereld; hij zet ook uiteen waarin het geheim van de
macht van den toovenaar is gelegen en N. acht dit onderwerp
nieuw en heel belangrijk. Valt er b.v. een kokosnoot, op het oo-
genblik, dat hij er een verlangt, dan beschouwt de medicijnman
dit als een mirakel, dat aan de kracht van zijn wensch is toe te
schrijven. Hijzelf en zijn omgeving achten de gevallen, dat zoo-
doende een wensch uitkomt, belangrijker dan die, waarbij blijkt
dat hij zich heeft vergist. Hij vergeet de keeren, dat hij er «z'etf in
geslaagd is een vrucht te laten vallen, door er aan te denken. Voor
vergissingen en teleurstellingen vindt hij een verklaring, b.v., dat
hij dan een of anderen taboe-regel heeft overtreden. Op een der-
gelijke wijze wordt ook, zoogenaamd, door den priester opgehel-
derd, waarom een geneesmiddel of kuur niet heeft gewerkt.

Het zijn niet de goede geesten (die o.a. huizen in door de india-
nen vervaardigde houten menschen-figuurtjes), maar de kwaden,
de demonen, die de toovenaar, de «̂ Ze, voor zijn meesters aanziet.
Ook een vrouw kan het néle-ambt uitoefenen. De néle kent alle
planten en geneesmiddelen, en hij of zij heeft het tweede gezicht:
zij kunnen „zien" (denken) wat op een (grooten) afstand plaats
heeft, maar zij waren in vroeger tijd machtiger dan nu, b.v. in het
opwekken van dooden.

Een tweede artikel, van H. Wassen, assistent aan het volken-
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kundig museum te Göteborg, over het museum en over den arbeid
van Nordenskiöld, wordt voorafgegaan door een inleiding van dr.
Métraux met een uitstekend gelijkend portret van den meester,
terwijl hij bezig is iets uit te leggen. Daarin staat, hoe nederig N.
was; hij was geen meester voor zijn leerlingen maar een voorwer-
ker; zijn groote welwillendheid maakte alle werk gemakkelijk en
aangenaam. Hij zocht vooral diegenen te steunen, die buiten den
officieelen weg om naar een oorspronkelijk doel streefden. De in-
dianen hebben den man, die hun zijn hart had geschonken, die
ook tegenover hen de beleefdheid nooit uit het oog verloor, als
aangebeden. Zijn onvoltooid gebleven boek zou ver buiten het
kader van de amerikanistische wetenschap uit, elementen van zeer
groote waarde hebben bijgebracht aan de psychologie en aan de
godsdienstige sociologie in 't algemeen.

Als Nederlander staat men verbaasd, in een beschrijving van de
wording van de Göteborgsche musea te ontwaren, hoe in een naar
het inwonertal niet belangrijke stad wetenschap en kunst werden
bevorderd door kloeke industrieelen, reeders en handelslieden, en
hoe, door hunne edelmoedigheid en zelfopoffering, Göteborg een
intellectueel centrum is geworden waarvan een hoogleeraar als
Nordenskiöld een sieraad uitmaakte, zoodat de zooveel rijkere
hoofdstad Stockholm op dit gebied in geen enkel opzicht met
Göteborg kan wedijveren.

Uit de artikelen noem ik nu nog: een van Loven over steenen
pijlpunten van Jamaica, van Looser over grafurnen in Chili, van
mej. Dijour over de runasimi-taal, van Rivet over de Oceaniërs
en hunnen invloed in Amerika, van Linné over de samenstelling
van indiaansch aardewerk, van Izikowitz over indiaansche hoofd-
deksels, alsmede over muziekinstrumenten bij de Chipaya, en
over den rol, die zulke instrumenten bij godsdienstige dansen
speelden. De schrijver toont aan, dat de spaansche inquisiteurs
in het oude Peru zulke instrumenten (als voorwerpen van afgo-
derij) wenschten te vernietigen. De bij de Chipaya door dr. Métraux
gevonden muziekinstrumenten zijn daarom, als een voorbeeldvan
indiaansche beschaving tijdens de spaansche verovering, dubbel
de aandacht waard.

Een artikel van dr. Nevermann over oude weefsels brengt mij in
herinnering, dat zoover mij bekend, in geen nederlandsch muse-
um, en naar ik meen evenmin elders, een boschnegerweefgetouw
aanwezig is, en de wijze, waarop de surinaamsche boschneger-
hangmat wordt vervaardigd, nog niet wetenschappelijk is be-
schreven. Een klein, destijds aan het koloniaal museum te Haar-
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lem in bruikleen afgestaan model (dat een boschnegerjongen uit
eigen beweging voor mij had vervaardigd) schijnt verloren te zijn
gegaan, en is in de verzamelingen van het Koloniaal Instituut te
Amsterdam niet meer teruggevonden. Welk industrieel, reeder
of handelsman, in Suriname of hier, wil in deze leemte voorzien
voor het te laat is ?

Ik meen de opsomming van de artikelen hier te moeten eindi-
gen. Ik vermeld nog slechts de namen van de auteurs Salathé,
Snethlage, Lindblom, Speiser, Preuss, Baldus, Paravicini, Lou-
kotka, Disselhoff, mej. Dellenbach, Nimendajü, alsmede, dat er
van mij een door een tiental figuren toegelicht, over onderwerpen
van surinaamsche boschneger- en indianenornamenten handelend
opstel in staat, getiteld: „A propos de similitudes remarquables
entre ornements d'origine différente".

77 XXF Cottgresso

2932, re/aztone de/ aV. G. F. Ca//egarc,

/«Were dt Ferona, Sem F, wo/. X/, a»«o

Dr. Guido Callegari, hoogleeraar aan de universiteit te Verona
en secretaris-generaal van het in 1926 te Rome gehouden ameri-
kanisten-congres, heeft, als afgevaardigde van het ministerie
„dell'Educazione Nazionale" en van de Koninklijke Italiaansche
academie, Italië vertegenwoordigd op het te La Plata van 20 No-
vember tot 3 December 1932 saamgekomen 25ste congres. Hoe-
wel wijlen prof. Debenedetti als afgevaardigde van Argentinië
reeds in 1930 het congres te Hamburg daartoe had uitgenoodigd,
was de Argentijnsche republiek sedert dermate door politieke,
sociale en economische crises getroffen, dat men vermoedde, dat
de bijeenkomst voor onbepaalden tijd zou worden uitgesteld.
Einde September, dus wel heel laat, kwam echter de uitnoodiging
van het organisatie-comité in Europa aan, om zich in November te
La Plata te vereenigen. Vandaar (en wegens de in Europa heer-
schende malaise) dat prof. Callegari de eenigste amerikanist
schijnt te zijn geweest, die zich uit Europa naar La Plata heeft
kunnen begeven. Frankrijk zond twee reeds in Z.-Amerika aan-
wezige geleerden, dr. Métraux en prof. Vellard. Polen deed (n.f.)
hetzelfde met prof. Stolyhwo; Peru liet zich door een argentijnsch
hoogleeraar vertegenwoordigen. Spanje en Mexico hadden hunne
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gezanten daartoe aangewezen; zoo ook de Vereenigde Staten. De
ontvangst was bijzonder hartelijk en het programma omvatte de
volledige amerikanische wetenschap. Met het oog op de tijdsom-
standigheden was het congresbestuur zoo voorkomend om van de
leden geen contributie te vorderen. In de openingsrede herinnerde
de minister van onderwijs aan het woord van wijlen den italiaan
G. Cora op het congres te Berlijn in 1888: „Populariser, vulgari-
ser même nos études, voila l'ambition que nous devons avoir".
De voorzitter van de universiteit van La Plata werd tot voorzitter
benoemd; de heeren Simoens da Silva, Outes, Métraux, Jurado,
Torres en Callegari tot vice-presidenten. De heer Torres is direc-
teur van het prachtige La Plata-Museum. De president van de ar-
gentijnsche republiek, generaal Justo, heeft het congres in zijn
paleis ontvangen.

De uitnoodiging van den Spaanschen gezant om in 1934 te Se-
villa bijeen te komen werd door het congres aangenomen.

L. C. VAN PANHUYS

H. E. Lampe, 4r«6a voorAee« e«

Er is niet veel leesstof over de boven- en benedenwindsche ei-
landen buiten het hoofdeiland. In mijn boekerij vind ik, behalve
overdrukken van tijdschriftartikelen slechts //ei eiZawa" BOMÉMVÖ
uit 1868 naar aanleiding van den verkoop van domeingronden,
Si. Marti», (iVe<ierZa«a*sc/ie .<4«i*7Ze«.) Zii/we Polt/te^e GescAtetf*em's
van Aei /aar 25/6 toi Ocioèer 1SS9, let wel in 11 bladzijden, Way-
mouth, Memones o/ Sami Afar/m (iVei/ter/ana' Pari.) zé?52—J926
en Van Grol, .Hei e&7a»i Si. ZfwsiaitMS *» aerZe^e», foien ew
ioe&omsi. Over Saba is mij geen afzonderlijke geschrift be-
kend. Ook over Aruba niet; tot nu in April bovenstaand
boekje verscheen. Het eindigt met den wensch, „dat het in ieder
huis een plaats vinde". De schrijver is niet ijdel, want anders zou
hij niet de heele oplaag naar Aruba hebben laten komen, en daar-
door de verwezenlijking van zijn eigen wensch in Nederland on-
mogelijk gemaakt hebben. Voor zoover ik weet, is alleen in de
.KoZoma/e fóèZioiAee£ te 's-Gravenhage een exemplaar te raadple-
gen. Het boekje geeft niet een geschiedenis van Aruba. Het „voor-
heen" gaat niet veel verder terug dan des schrijvers eigen gezichts-
kring, zij het dan ook die van een schooljongen. Het „heden"
wordt telkens met het „verleden" vergeleken op het gebied van
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handel en scheepvaart, nijverheid en landbouw, levensstandaard,
onderwijs en bestuur. Achterlijk was Aruba, nog maar 35 jaar ge-
leden; verwaarloosd, zegt de schrijver zelfs, maar geluk en tevre-
denheid schijnen ermee verloren te zijn gegaan.

Het is waar, vooral Arubanen zullen dit boekje kunnen waar-
deeren. Meer dan één anecdotische bijzonderheid spreekt niet tot
de buitenwacht. Zelfs wat de schrijver als jongste geschiedenis
vertelt, blijft hier en daar onbegrepen, bijv. daar, waar hij de sa-
menzwering van verleden jaar in verband brengt met de zelf-
moord van een Surinamer.

Ik heb twee bezwaren tegen het geschrift. Het komt mij onbe-
grijpelijk voor, dat de schrijver zijn handschrift niet op het Ne-
derlandsch heeft laten nazien; het zou er slechts bij hebben kun-
nen winnen. En in de tweede plaats ontsieren des schrijvers uit-
stapjes buiten zijn onderwerp het geheel. Het kreupelrijm over
de hoogst ernstige gebeurtenis van 8 Juni 1929 op Curacao is be-
neden peil.

Mis is de schrijver, waar hij den beroemden J. H. Ferguson
1826—1908, gezaghebber van Aruba, wiens naam men, won-
derlijk genoeg, tevergeefs zoekt in de Encyclopaedie van Neder-
landsch West-Indië, gouverneur-generaal van Ned.-Indië laat
worden.

Ten slotte — 21 mooie foto's verluchten het op bescheiden wij-
ze keurig uitgegeven boekje.

DE GAAY FORTMAN
Amsterdam, 4 Juni 1933.
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