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Wie de statige rij boekdeelen van dit tijdschrift nagaat, zal in
den jaargang 1921 een nogal uitvoerig opstel aantreffen over het
toen aanstaande 20ste internationale Amerikanistencongres, dat
in Brazilië, te Rio de Janeiro, in 1922 zou plaats hebben. De re-
den, dat elf jaar later hier nog op het congres, dat van 20 tot 30
Augustus van laatstgenoemd jaar ook inderdaad is gehouden,
wordt teruggekomen, is, dat de verslagen van dat congres eerst
deze maand ons land hebben bereikt, maar vooral, dat zij ver-
schenen zijn in een vorm, die bijna fenomenaal mag heeten. De
beide secretarissen, dr. L. F. Clérot en dr. P. J. Pires Brandao
hebben wel met ijver, doch naar het schijnt in een kalm tempo aan
het verslag doorgewerkt. Vermoedelijk zijn het echter bijzondere
politieke omstandigheden in Brazilië geweest, die een spoediger
uitgaaf hebben tegengehouden van het groote, kostbare, op de
Imprenda national te Rio de Janeiro gedrukte werk. Het eerste
deel, met CIX en 315 bladzijden, 36 platen en kaarten, benevens
nog enkele figuren in den tekst, kwam uit in 1924. In 1928 zagen
twee zware deelen het licht, te zamen van 464 bladzijden, weder
met vele platen waarbij zeer groote uitslaande. Het derde (eigen-
lijk vierde) deel draagt het jaartal 1932 en mist, als uitsluitend
aan taalkunde en bibliographie gewijd, verdere illustratie. De-
geen die de in het aangehaalde opstel gedane oproeping heeft
gevolgd, om lid te worden van het congres, behoeft geen berouw
te hebben van het storten van zijne contributie, want hij heeft er
toe bijgedragen ons land op dat congres een goed figuur te doen
slaan en hij heeft zij het dan laat, dan toch in onverwachte hoe-
veelheid waar voor zijn geld ontvangen. De ledenlijst toont aan
dat departementen (onder wie de besturen van de gebiedsdeelen
Suriname en Curacao), staats- en particuliere instellingen, en
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particulieren van Nederlandschen stam, totaal vijftien Neder-
landsche leden het congres door hun lidmaatschap hebben ge-
steund, waarbij wijlen Z.E. mr. Th. D. Pleyte ons land als gezant
te Rio de Janeiro vertegenwoordigde. Op de ledenlijst staat ook
de naam van wijlen den heer H. H. van Kol, Kamerlid, te Voor-
schoten, die in een vriendelijk briefje aan den hem persoonlijk
geheel onbekenden steller dezes schreef, met genoegen van zijn
opstellen betreffende Suriname te hebben kennis genomen en nu
ook gevolg te willen geven aan zijn in dit tijdschrift gedaan ver-
zoek om door deelneming aan dit congres, het volgende congres,
dat hier te lande zou plaats hebben, te helpen voorbereiden.

Misschien zal men zich herinneren, dat het 21ste Amerikanisten
congres werkelijk in 1924 op uitnoodiging van onze Regeering te
's-Gravenhage is gehouden, en het tweede gedeelte daarvan,
onmiddellijk daarna, onder leiding van wijlen den eminenten
Amerikanist, dr. Erland Baron Nordenskiöld te Göteborg plaats
vond. Te Rio de Janeiro stond men voor de eenigszins moeilijke
keus, aan welke uitnoodiging, die van Nederland, dat de oudste
rechten had, of die van Göteborg, in een land waar de amerika-
nistische studie op zeer hoog peil stond, de voorkeur moest wor-
den gegeven: de oplossing werd gevonden door beide uitnoodi-
gingen te aanvaarden. Behalve door onzen Gezant werd met klem
voor Nederland als plaats van bijeenkomst gepleit door nu wijlen
de secretaresse van een vorig congres, mejuffrouw Adela Breton.
In de openingsbijeenkomst in 1924 in de Ridderzaal te 's-Graven-
hage mocht ik, naar aanleiding van het daartoe vanwege het
bestuur van het Royal Anthropological Institute gedaan verzoek,
in de Engelsche taal, een hartelijk woord aan hare nagedach-
tenis wijden, dat door een misverstand niet in de Proceedings
van het Haagsche Congres is opgenomen.

De reden, dat Nederland in dit geval moeilijk de beurt aan de
stad Göteborg kon overlaten, is wel deze geweest, dat onze Re-
geering gaarne door het houden van het congres te 's-Gravenhage
er krachtig toe wenschte bij te dragen de toen helaas nog steeds
verbroken wetenschappelijke betrekkingen tusschen geleerden
van gewezen oorlogvoerende landen te herstellen.

Terugkeerende tot het verslag van het Braziliaansche congres
treft ons, met welk een geestdrift de wetenschappelijke bijeen-
komst aldaar is op touw gezet. In iederen Braziliaanschen staat
was een comité van voorbereiding aanwezig. De president van de
Braziliaansche republiek was beschermheer, de gezanten van
Nederland, Zweden, Italië en Portugal vormden een college van
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eerevoorzitters. Voorzitter was dr. A. C. Simoens da Silva, voor-
zitter van het geschied- en aardrijkskundig instituut Fluminense.
Honderd zeven en veertig Brazüiaansche wetenschappelijke in-
stellingen traden tot het lidmaatschap toe. Het aantal leden be-
droeg 982, een record, waarvan 250 uit de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika. De voorzitter zeide in zijn openingsrede, dat
zijne Regeering het congres beschouwde als een onderdeel van de
officieele herdenking van het honderdjarig bestaan van de on-
afhankelijkheid van Brazilië. Dr. F. Heger wees in de openings-
zitting op het onderzoek op reusachtige schaal, van 1817 tot 1836
door den Oostenrijker Johann Natterer als zoöloog en ethnoloog
verricht, en hij raadde aan, de handelingen van het congres zoo
spoedig mogelijk te doen verschijnen. Een geestdriftige toespraak
van prof. Morales de los Rios, secretaris-generaal van het congres
besloot de eindzitting.

Van de honderd en drie verhandelingen die door het congres
werden aangenomen („memorias approvadas pelo congresso")
geven wij nu, zooals begrijpelijk is, slechts een kort overzicht.

Het werk van de eerste sectie, (ethnologia) vangt aan met een
uitvoerig betoog (51 blz.) van den legatiesecretaris van China,
den heer Toung-Dekien, over den oorsprong van de Amerikanen
vóór de ontdekking van Columbus; de auteur beroept zich in de
eerste plaats op het oordeel en den arbeid van Von Humboldt.
Ik noem verder: De betrekkingen, van Indianen ten noorden
van de Golf van Mexico, met het zuiden, door dr. J. R. Swanton,
van het Bureau of American ethnology te Washington. De Cre-
nak-Indianen, door dr. Simoens da Silva, met een naschrift van
den scheepsbouwkundig ingenieur, admiraal van de Braziliaan-
sche vloot en afgevaardigde in de Senaat dr. A. Indio do Brasil,
die daarin verklaart, zelf van vaderszijde van een zuiveren Cre-
nak-Indiaan af te stammen. Rhytmus in Indiaansche muziek, is
een artikel van F. Densmore, van het Smithsonian Institution.
Dr. W. Thalbitzer heeft het over Steensby's geschrift over den
weg van de Noormannen van Groenland naar Wijnland en voorts,
over overeenkomsten in de beschaving van Pool-volken; dr.
Bertoni over de Guayaki-Indianen. De Indiaan La Flesche behan-
delt den boog van de Omaha's, en geeft een afbeelding van den
laatsten vervaardiger. Dr. de Paula, directeur van den dienst
voor de bescherming van de Indianen in Parand beschrijft de
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botocuden van Santa Catherina. Prof. Gusinde en dr. P. W.
Koppers behandelen onderscheidenlijk de Vuurlanders en de
Yaganen, na afloop van hunne expeditie naar Vuurland.

Ik noem verder: het isolement van het oude Amerika, blijkende
uit de cultuurplanten en de inlandsche talen, door dr. W. Safford
van het U. S. Landbouwdepartement, die ook schrijft over ons
erfdeel van de Amerikaansche Indianen, met 17 fraaie platen,
speciaal over de van de Indianen verkregen planten, tot voeding,
ter genezing, voor kleurstoffen en weefsels. Verder: de oorspron-
kelijke vuur-mythen van de nieuwe Wereld door dr. Hough van
het U. S. nationaal museum te Washington. Dr. A. de Andrade,
hoogleeraar aan het Musêo Nacional te Rio de Janeiro, leverde een
studie in, over stoffen van plantaardigen oorsprong in gebruik
bij de Braziliaansche Indianen en over de planten die ze voort-
brengen. F. C. Mayntzhusen behandelt kort de pygmeën-berich-
ten van de Guaranis. In majoor's H. Suva's opstel ,over inheem-
sche planten in den ontdekkingstijd, zal men ook eenige gegevens
over de banaan en de bacove aantreffen.

De aanteekeningen van A. de Hostos, over westindische hy-
drographie, in verband met voorhistorische volksverhuizingen,
acht ik belangrijk, zoo ook het opstel van dr. Heger over steenen
bijlen. Het artikel van M. de Mendizabal, over de tijdrekening
van de Nahoa wordt door twaalf platen toegelicht. Over de piai's
(O paié), de indiaansche toovenaars, heeft prof. Morales de los
Rios een belangrijk opstel ingezonden.

In het tweede deel treffen wij in de sectie anthropologie (iii
eigenlijken zin) artikelen aan van prof. ing. Posnansky (La Paz)
over chirurgische operaties bij primitieve volken; van M. P.
Elavelim over microscopisch haaronderzoek bij zuidamerikaan-
sche Indianen. Wij herinneren ons dat dr. Serrurier in zijn hand-
leiding De Pionier tot dergelijk onderzoek (dat het laatst door
Topinard in 1885 schijnt te zijn ter hand genomen), opwekte.
Dr. S. Hansen heeft het Eskimo rasvraagstuk tot onderwerp ge-
kozen; dr. Clarke Bleyer uit Mexico het kannibalisme bij voor-
historische grot- en hol-bewoners. Dr. Oetteking, van het Nieuw-
Yorksche museum voor den Amerikaanschen Indiaan, bespreekt
morfologische veranderingen in kunstmatig vervormde schedels
van de Noord-Pacific kust; dr. Nicolas Leon, medisch hoogleeraar
te Mexico, publiceert, evenals dr. Oetteking tal van cijfers; zijn
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opstel handelt over de schedelcapaciteit van de mexikaansche
stammen. Amerika's groote anthropoloog, dr. Alës Hrdliöka be-
schouwt den oudsten mensch in Amerika: tot nogtoe zijn slechts
overblijfselen gevonden dateerende van de laatste tweeduizend
tot vijfduizend jaar.

De archaeologische afdeeling vangt aan met een stuk over pri-
mitieve teekeningen in Ceara van dr. Barroso, waarin ik de aan-
haling mis van Rau's observations on cup-shaped and other la-
pidarian sculptures in the old world and in America, in 1882 ver-
schenen als deel V van Powell's Contributions to North American
Ethnology, en van E. Boman's Antiquités de la region andine de
la république Argentine, etc. Paris, 1908. De heer P. Villar y
Cordova (Lima) heeft zich veel moeite gegeven voor een beschrij-
ving met platen en uitslaande plattegronden van de voor-inka-
sche beschaving van los Kanthac. Myer's Schriftteekeningen in
Amerika, met negen platen, verdient rustige bestudeering; de
heer W. E. Myer is verbonden aan de ethnologische afdeeling
van het Smithsonian Institute; hetzelfde over bestudeering zou
ik willen zeggen van dr. Gamio's belangrijk verslag over uitgra-
vingen in Mexico; van prof. Mena's vergelijking tusschen Mexico
en Brazilië op oudheidkundig gebied, en over Gouverneur Mer-
wart's gegevens nopens rotsinschriften op Guadeloupe.

Van den heer Mills, van het Smithsonian Institute, is er een
beschrijving van het onderzoek van het Amerikaansche prehis-
torische aardwerk, Mound City Group van Ross County genaamd,
in Ohio (met 12 platen). Het omvangrijke opstel van den inge-
nieur dr. Reygadas Vertiz, van den monumentendienst in Mexi-
co, met meer dan 33 platen en uitslaande kaarten is een prachtig
vervolg o.m. op W. H. Holmes' Archaeological Studies among the
ancient cities of Mexico 1895—1897, publicatie van het Field
Columbian Museum te Chicago. Dr. Holmes schenkt ons thans
„Pitfalls of the paleolithic theory in America"; Maynthusen
nog: „Instrumentos paleoliticos del Paraguay". Prof. Posnans-
ky, reeds genoemd, beschrijft een spoor van beschavingsinvloed
van uit Tihuanaca in het oosten van Bolivia; prof. Simoens da
Silva een zeer zeldzame steenen commando-staf uit zijn museum.

De arbeid van de sectie voor geschiedenis, waaraan wij thans
zijn aangeland, beslaat ongeveer 260 bladzijden. Het artikel van
prof. Posnansky: Wie waren de Inka's ? met tal van fraaie platen
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trekt wel zeer de aandacht. Eveneens de beschouwing van den
heer A. Toro, van de anthropologische af deeling van het Depar-
tement van Landbouw te Mexico, over de werken van pater Fray
Bernardino de Sahagun. Curieus is het opstel van dr. Gamio
over: Trancendencia politica de la anthropologia en America;
vrijmoedig en openhartig wordt er in besproken de verhouding
tusschen de Latijnsch-Amerikaansche landen en de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika ten aanzien van wetenschappelijk
volkenkundig onderzoek.

Ik noem nog: Dr. Garrido's artikel over de Chimüs in Peru
vóór de Inka's, met een afbeelding van de reusachtige pyramide-
achtige „Hiiaca del Sol", vermoedelijk een verdedigingswerk; dat
van dr. Gomes Ribeiro, bibliothecaris te Rio de Janeiro, over de
Atlantis-hypothese, en over kaartkundige studie van het oude
Brazilië; over den naam Mexico door dr. Palacios van het nationaal
Museum aldaar; van den Portugeeschen Gezant Duarte Leite over
Hojeda'sreisin 1499 en van Vincent Pinzon in hetzelfde jaar; over
den wetenschappelijken arbeid van de Société des Américanistes
de Paris, door dr. Verneau; over oude beschavingen en rassen in
Peru door Urteaga.

Het derde deel bevat, zooals gezegd, artikelen van taalkundigen
en bibliografischen aard. Dr. Moreira e Silva onderzoekt de ele-
menten van de oudste Braziliaansch-indiaansche talen. Bij het
woord „mond" vestigt hij de aandacht op het gebruik van lip-
letters om dit lichaamsdeel te noemen, hij betrekt oud-Sanskriet
bij zijne vergelijkingen en merkt in zijn conclusies op, dat verschil-
len in de Zuid-Amerikaansche talen verband houden met hunne
geografische verspreiding. Tal van voorbeelden worden gegegeven
van het ook in Suriname bij de Caraïben bestaande woord „para-
na", in hetTupi, breede rivier of zee. Pernambuco zou een ver-
bastering zijn van Paranam-Puca, zeekanaal. Tal van Brazili-
aansche aardrijkskundige namen worden opgehelderd. Het vol-
ledig in korte woorden weergeven van zijn arbeid, zou een voor-
afgaande taalkundige studie eischen.

Dr. Goldsmith, directeur van de interamerikaansche afdeeling
van het te Nieuw-York gevestigde Amerikaansche genootschap
voor behartiging van den vrede, bespreekt de bijdragen van in-
heemsche amerikaansche talen tot het spaansche idioom. Er zijn
vele bekenden bij die ook in onze taal zijn opgenomen: anana(s),
coca, condor, tapioca, mandioca, tapir, caiman, canibal, canoa,
colibri, hangmat (de uitlegging van dit woord is bij dr. G. niet
juist), iguana, en er zijn er vele, die nog in de üjst ontbreken.
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Dr. Bertoni beschouwt de Guarani-taal als historisch docu-
ment. Eenigszinseigenaardig doet het aan, in het opstel: de ono-
matopee R., van prof. dr. Goetz te Rio de Janeiro — een interes-
sant artikel —, de woorden „warm" en „brood" onder de £»-
ge/scAe taal te zien gerangschikt. Dr. Rivet en Pater C. Tastevin
beschrijven de Pano-dialecten in Boven-Jurua, en Boven-Puru.

Het bibliografische artikel van den heer de Barros Paiva, be-
handelt de volken- en taalkunde van Brazilië. Het schijnt ons
nog voor groote uitbreiding vatbaar.

De totaal-indruk dien men van het Braziliaansche congres
door dit verslag van zoo formidabele afmetingen verkrijgt, is
wel, dat in de Braziliaansche Republiek een geestdrift en een
streven naar beschaving bestaan, die aan menige andere natie tot
voorbeeld zouden mogen strekken.

31 Juli 1933.
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