
HET AANSTAANDE AMERIKANISTEN-CONGRES.

JHR. L. C. VAN PANHUYS.

In het jaar 1922 zal te Rio de Janeiro, zoo heeft de
Braziliaansche Regeering aan de Nederlandsche doen
weten, plaats hebben het 20ste Amerikanisten-Congres.
De Nederlandsche Regeering heeft den Gezant te Rio
de Janeiro, den heer L. J. C. VON ZEPPELIN OBERMULLER,
aangewezen om op het congres Nederland en de koloniën
Suriname en Curacao te vertegenwoordigen. Zoowel het
Ministerie van Koloniën, als de beide Koloniën in Amerika
zijn tot het lidmaatschap van het congres toegetreden.
Stellig mag worden verwacht, dat aan onzen Gezant zal
worden opgedragen om op het congres te Rio de Janeiro
de namens de Nederlandsche Regeering in 1912 op het
18e congres te Londen gedane voorloopige uitnoodiging
te herhalen, om het eerstvolgende congres, dat volgens
de statuten in 1924 in Europa zal samenkomen, te 's-Gra-
venhage te doen plaats vinden. Aan de Gouverneurs van
Suriname en Curacao is gevraagd te bevorderen, dat van
ambtelijke en particuliere zijde uit de Kolonie bijdragen
van wetenschappelijken aard voor het eventueel te
's-Gravenhage te houden congres worden samengesteld,
die dan desgewenscht door bemiddeling van den Gou-
verneur aan het Departement van Koloniën of recht-
streeks aan het Secretariaat van het congres zouden
kunnen worden gezonden. *)

Hoe die Amerikanisten-congressen zijn ontstaan, en
in hoever van de zijde van Nederland aan de bijeenkom-
sten is deelgenomen, zal kunnen blijken uit het navol-
gende overzicht.

*) Het Congres te Rio de Janeiro zou eerst in Juni 1920 hebben plaats gehad,
doch werd tot 1922 uitgesteld.
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Zes en veertig jaar geleden kwam een aantal personen,
wier studie in de richting lag van de Nieuwe Wereld,
in Frankrijk te Nancy bijeen, onder voorzitterschap van
Baron de Dumast. Zij vormden het eerste Internationale
congres van Amerikanisten, van lieden, die aan de studie
van Amerika op verschillend gebied verknocht, volgens
de statuten bepaaldelijk beoogden: de volken-, taai-
en geschied-kundige studie met betrekking tot de beide
Amerika's, in het bijzonder van den vóór-Columbischen
tijd. Een ieder die zich voor het lidmaatschap aan-
meldde en de bijdrage, 12 francs, stortte, zou deel uit-
maken van het congres en recht hebben op een exem-
plaar van een „Compte rendu" van het verhandelde.
Voor Nederland nam slechts één persoon deel, nl. dr. Lee-
mans, conservator aan 's Rijks Museum van Oudheden
te Leiden.

Van de 2e in 1877 te Luxemburg gehouden bijeenkomst
was Prins Hendrik der Nederlanden eere-voorzitter, on-
der de leden bevond zich weder slechts één Nederlander,
nl. dr. Leemans, toen directeur van 's Rijks Museum van
Oudheden te Leiden als afgevaardigde (maar o.a. 17
leden uit Guadeloupe en 10 uit Fransch-Guyana); de
Heer L. werd uitgenoodigd van een zitting het voorzit-
terschap te bekleeden. Het 3e congres (Brussel 1879)
meldt de namen van 22 Nederlandsche leden (bovendien
waren lid: Koning Leopold van België, Koning Humbert
I van Italië en Keizer Dom Pedro II van Brazilië). Op
het vierde (Madrid 1881) was Dr. J. F. G. Boot,, Secretario
de la Real Academia de Ciencas" te Amsterdam, zoo
staat in het Compte-rendu vermeld, afgevaardigde; het
aantal Nederlandsche leden was tot 9 gedaald. Op het
5e te Kopenhagen bijeengekomen congres, was dat getal
slechts 2. Het 7e congres te Berlijn 1888 telde weder drie
Nederlanders onder wie als gedelegeerde van de Ned.
Regeering dr. L. Serrurier, directeur van 's Rijks
Ethnographisch Museum te Leiden.

Op het 8e (Parijs 1890) vinden wij de namen van 7
Nederlanders, onder wie één (hij is de eenige gebleven)
van onze West-Indische koloniën, nl. de heer D. C. van
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Romondt op het eiland St. Martin, en daarna in 1892,
werd dr. Pierson als Regeeringsgedelegeerde naar het
9e congres te Huelva gezonden. Op latere congressen,
het 10e congres (Stockholm 1894) en het lie (Mexico
1895) was er van Nederland geen teeken van leven meer
te bespeuren.

Op de vorige congressen was van Nederlandsche zijde
aan den arbeid van de Amerikanisten slechts weinig of
niet deelgenomen. *) Dr. Leemans had in 1877 enkele
mededeelingen gedaan over de zoogenaamde Leidsche
Nephriet-plaat, een in het Leidsche Museum van Oud-
heden aanwezige door den Nederlandschen ingenieur
van Braam bij het graven van een kanaal in Nicaragua ge-
vonden steen met opschrift, welke vermoedelijk het op
een na oudste gedagteekende monument vormt van Oud-
Mexikaansche beschaving, en in 1880 had de heer dr. J.
D. S. Schmeltz, toen conservator, later directeur, van
's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden, de belangen
van het „Internationales Archiv für Ethnographie"
bepleit.

Het 12e te Parijs gehouden congres, waar van Neder-
land één gedelegeerde aanwezig was, bracht een groote
verandering. Er werd besloten de congressen om de
twee jaar in Europa en Amerika te doen plaats hebben.

Voorts werd tot doel aangenomen de geschiedkundige
en wetenschappelijke studie van de Nieuwe Wereld en
van hare inwoners.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, dr. A. Kuyper
achtte het noodig van Regeeringswege een bewijs van
belangstelling te geven aan het eerste Amerikanisten
congres dat in 1902, op Amerikaanschen bodem, en wel te
New-York zou plaats hebben. Met den Minister van Kolo-
niën, jhr. mr. T. A. J. van Asch van Wijck werd over-
eengekomen gezamenlijk een gedelegeerde te zenden; op
het 14e congres (Stuttgart 1904) en op het 16e (Weenen

') Ten minste, voor zoover uit de verhandelingen van de Congressen blijkt. Aan-
genomen mag worden dat Nederlandsche leden als dr. H. F. C. ten Kate, zij mogen
dan op deze Congressen weinig verhandelingen ingediend, en zelden in het openbaar
het woord gevoerd, wel degelijk aan de besprekingen van belangrijke vraagpunten
aandeel hebben gehad.
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1908) waren er zelfs twee, op het 17e (Mexico) en op het
18e (Londen 1912) was er weder een, die dan tevens
telkens beschouwd werd ook de Koloniën Suriname en
Curacao te vertegenwoordigen. *) Door de oorlogsomstan-
digheden was het niet mogelijk officieel deel te nemen
aan het voorlaatste congres, dat in December 1915 te
Washington plaats vond.

Zooals gezegd is de Minister van Koloniën voor de
beide Nederlandsche West-Indische Koloniën tot het lid-
maatschap van het te Rio de Janeiro te houden congres
toegetreden.

Ieder particulier kan zich echter als lid aanmelden bij
den Secretaris-Generaal Sr. Domingos Sergio de Carvalho,
Praga 15 de Novembro, Rio de Janeiro, Brasil en zal
dan tegelijkertijd 20 milreis (ongeveer 12 gulden) per
postwissel of cheque moeten doen toekomen aan den
thesaurier, dr. Serpa Pinto, eveneens in het voor het
congres aangewezen gebouw: Praca 15 de Novembro,
R. d. J., Brasil.

Men heeft dan recht op een exemplaar van de Verhan-
delingen van het Congres, een lijvig geïllustreerd boek-
deel. )̂ De gebezigde talen zijn Fransch, Engelsch,
Duitsch, Spaansch, Portugeesch en Italiaansch; te ver-
wachten is, dat voor het Congres te Rio de Janeiro
hoofdzakelijk de Portugeesche taal zal worden gebezigd,
al zullen vele verhandelingen in de Engelsche taal worden
openbaar gemaakt. Als lid van het congres hebben zich
o.a. aangemeld het Koninklijk Nederlandsch Aardrijks-
kundig Genootschap, het Rijks Archief, het Koloniaal
Instituut, de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage,
en vermoedelijk ook enkele groote handelshuizen en

') Op het congres te New-Vork werd Dr. Schmeltz, die door familieomstandig-
heden verhinderd was er heen te gaan, vervangen door Jhr. L. C. van Panhuys.
Beide heeren vertegenwoordigden Nederland op de congressen te Stuttgart in 1904
en te Weenen in 1908. Op het in 1912 te Londen gehouden congres was Jhr. L. C. van
I'anhuys de eenige vertegenwoordiger van Nederland.

iteiartiV; W. /. Gt<k.
*) De „Proceedings" van het voorlaatste congres (Washington 1915) zijn vervat

in een ingebonden in 1917 uitgekomen boek, royaal 8° van 650 bladzijden; het over-
grootste deel van de artikelen is in de Engelsche taal.
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scheepvaartmaatschappijen, die terecht in de toetreding
een weinig kostbaar doch doeltreffend middel zien, om
door bevordering van deze congressen den band tusschen
Nederland en Amerika nauwer aan te halen.

Het navolgende overzicht van de artikelen die zijn
opgenomen in de „Proceedings" van het meermalen ge-
noemde congres te Washington, doet ons zien van welken
aard de onderwerpen zijn, die op de Amerikanisten-
congressen worden behandeld.

Op het gebied van oudheidkunde zet W. H. Holmes,
in „The place of Archeology in Human History" uiteen,
hoe uit het oog geraakte en onbeschreven gebeurtenis-
sen, door deze wetenschap alleen, kunnen worden terug-
gebracht tot het domein van hetgeen bekend is. Hij
stelt voorop, dat de anthropologie, de wetenschap van
den mensch, in het heden, in het verleden en in de toe-
komst, naar de indeeling van Powell, in zeven takken
van onderzoek kan worden gesplitst: somatologie of de
wetenschap van het menschelijk lichaam; psychologie,
de wetenschap van den menschelijken geest, philologie,
de wetenschap van hetgeen tot uiting dient; sociologie,
de wetenschap van de instellingen, en verder in de weten-
schappen bestemd tot het geven van onderwijs (sophiolo-
gie), van kunsten en nijverheid (technologie) en van ver-
maak (esthetologie). De oudheidkunde die problemen in
alle zeven afdeelingen heeft op te lossen, verzamelt in-
lichtingen door afbeeldingen, door monumenten, door
voorwerpen (b.v. het knoopensnoer in de graven van de
Inca's), voorts in mondelingen vorm door traditie en
folklore, en in schrift door letterteekens en beelden-
schrift. Maar eveneens bouwt zij het verledene op uit tal
van gegevens die niet zooals de eerstgenoemde, bepaal-
delijk ten doel hadden iets in de geheugenis van de na-
komelingschap te bewaren maar meer aan andere oor-
zaken het aanschijn dankten, namelijk uit producten van
nijverheid en huisvlijt, uit de onstoffelijke resultaten van
menschelijke bedrijvigheid, belichaamd in taal, geloof,
gewoonte, muziek en wijsbegeerte, uit de herinneringen
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van elk geslacht, die voor een deel op volgende geslach-
ten overgaan, uit de lichamelijke en geestelijke ontwikke-
ling, uit de omgeving die opheldering kan geven nopens
de geschiedenis van den opbouw van een ras en de aan
het ras eigen beschaving in den loop van vervlogen
eeuwen.

Is het bovenbesprokene een artikel van breeden opzet,
dat een groot deel van de vormen van het menschelijk
denken in het oog vattend een eereplaats zou kunnen
innemen op elke wetenschappelijke bijeenkomst in het
algemeen, andere bijdragen bepalen onze aandacht meer
in het bijzonder tot Amerika, of tot een deel daarvan.
Wij noemen het opstel over voedingsplanten en vezelge-
wassen in Oud-Amerika (Safford); de beschrijvingen be-
trekking hebbende op „mounds" (Bushnell, Mac Curdy,
Butler) en de daarin en elders gevonden oudheden, het ver-
slag van den officieelen diensttak voor de monumenten in
Mexico (Gamio) met de opgravingen in de stad Mexico.
Van bijzondere beteekenis is: „The Rise and Fall of the
Maya Civilization in the light of the Monuments and the
native Chronicles" (Morley), dat aanvangt met het tijd-
perk van naar schatting 360 v. Chr. en melding maakt van
een nephrietbeeldj e, dagteekenende van een vroeg gedeelte
van Cyclus 8 van de Maya-tijdrekening, ongeveer 100 v.
Chr., en van niet minder gewicht, het onmiddellijk daarop
volgende artikel: „Maya Civilization and Climatic Chan-
ges" (Huntington), waarin de reden van het verval van
die beschaving aan het klimaat (toename van regenval
en van malaria, overwoekering met tropisch bosch)
wordt geweten, op grond van tal van feiten en een
uiterst vernuftig onderzoek.

Weder een ander meesterlijk opstel behandelt de ont-
wikkeling van de beschaving in de Andes-streek, met de
sprookjesachtige periode van 1100—1530 van het Inca-
keizerrijk.

Wij noemen nog enkele op: „De oorsprong en verdee-
ling van den landbouw in Amerika" (Spinder), „De be
schaving van de Indianen volgens Zweedsche en Neder-
landsche bescheiden van 1614 tot 1664" (Johnson),
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„Indiaansche geneesmiddelen" (Speek), „De stammen
aan de Pacific-kust" (Kroeber).

Merkwaardig is een voorstel, dat, met goedvinden van
de Spaansche Regeering, door iedere Amerikaansche
Republiek iemand te Sevilla zou worden geplaatst om
de aldaar aanwezige onuitputtelijke en nog gedeeltelijk
onbewerkt gebleven verzameling van Amerikaansche
archieven ieder betreffende zijn eigen land geheel te
onderzoeken.

„De zending van de Jezuïten in de Vereenigde Staten"
(O'Conor), „De vroegste geschiedenis van den Indiaan"
(Hrdlicka) zijn artikelen, die in hooge mate de aandacht
wekken van ieder, die in de beschavingsgeschiedenis
belang stelt.

Wil men de slotsom hooren, die de schrijver van
het eerstbedoelde artikel trekt ? Het waren de Jezuïten
die de geneeskundige eigenschappen van de quinine be-
kend maakten, de eigenschappen van de rubber en de
vanille ontdekten, zij brachten uit Tartarije de rhabar-
berplant naar Europa, uit China de kalkoen, zij voerden
in Europa de camelia-bloem in en de kunst om katoen
te verven en te bedrukken. Niet minder opmerkelijk
waren hunne bijdragen tot wetenschap en beschaving in
Noord-Amerika en de Vereenigde Staten. Maar al deze
dingen waren slechts hulpmiddelen op hun weg om de
groote glorie van het Opperwezen te doen erkennen.
Haast op iedere bladzijde van de geschiedenis van de
Vereenigde Staten zijn hunne namen onuitwischbaar ge-
schreven als zendelingen, martelaren, ontdekkers en
opvoeders.

Dr. Hrdlicka toont met bewijzen aan, waarom de
Indiaan niet in Amerika autochtoon is, maar dat wij den
oorsprong van den mensch moeten zoeken in de warmere
streken van de Oude Wereld. Het feit dat Oost-Azië *)

') Het type van menschen dat het incest met de Indianen overeenkomt, treffen
wij aan op de Philippijnen (de Igoroten), op Formosa, in groote gedeelten van Tibet,
in deelen van West-China, in Mongolië en in vele gedeelten van Siberië. Het kan
dikwijls worden ontmoet in eigenlijk China, Korea en in Japan.

Laten wij hierbij ook aanteekenen wat de bekende Nederlandschc wereldreiziger
en volkenkundige, Dr. H. F. C. ten Kate, schreef in zijno „Contributions a l'anthro-
pologie de quelques peuples d'Océanie", namelijk, dat de eilandbewoners in den
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en West-Amerika tot op dezen dag bevolkt zijn door
in den grond hetzelfde type van menschen, levert het
sterkste argument op voor de eenheid van oorsprong van
de Oost-Aziaten en de „American-Indians".

De mogelijke ontwikkeling van nieuwe bevolkings-
typen in Amerika, is het onderwerp, dat door dr. F.
Boas, hoogleeraar aan de Universiteit van Columbia,
wordt ingeleid. Daaraan sluit zich aan het wetenschap-
pelijk onderzoek van de immigranten volgens het immi-
granten bureau van de Vereenigde Staten, en dat van de
nakomelingen van oude blanke familiën in Amerika. De
onderzoekingen toonden totnogtoe aan, dat geen bepaald
type van blanke Amerikanen is ontstaan.

Om een bepaalde reden zijn wij eenigszins uitvoerig op
den inhoud van deze verhandelingen ingegaan.

Het is om te doen gevoelen, hoe enorm veel ieder die
met Suriname en Curacao in betrekking staat, hoe de in-
woners van de W.-I. Koloniën in de eerste plaats, kunnen
profiteeren van de in die Verhandelingen door bij uitstek
bevoegden nedergelegde denkbeelden. Weinig lectuur zal
meer eigen gezichtskring kunnen verruimen en tot toe-
passingen en ontdekkingen uitlokken in eigen omgeving.

De komende geslachten in de Nederl. W. I. Koloniën
hebben er recht op, dat zij leer en ver en ruim om zich
heen te zien, tot heil van eigen Kolonie en van het Moe-
derland.

BIJLAGEN.

Ten einde in de toekomst tot meer medewerking en deelneming in
staat te stellen, laten wij hieronder een Engelsche vertaling volgen van
de Statuten van het Amerikanisten-Congres zooals zij in 1900 werden
vastgesteld.

Art. I. The International Congress of Americanists has for its object
the historic and scientific study of the two Americas and their inhabitants.

Art. 2. This congress takes place every two years; as far as possible,

Timoreeschen Archipel hem in herinnering brachten: „tantöt les types francheraent
mongoloïdes, tonfdf /« Jn<ii>(is nord-am^ricaiiis diVs „P«auj:-î oi<gfs, tantót" (.. . . etc.)
en voorts: les types américains, juifs et hindous se trouvent chez les Soembanais et les
Savounais;" - Tijdschr. VAnthropologie, Masson Edit, 1893, p. 279-300; zie blz. 284.
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it shall alternate its sessions between the Old and New Worlds; it cannot
meet twice following in the same country.

Art. 3. It is composed of the reunion of the persons who have reques-
ted admission and paid their subscription.

Art. 4. At the end of each session the Congress designates the place
where the next session shall be held, and chooses a certain number of
persons charged to constitute an Organizing Committee at the designated
place.

Art. 5. The Committee names its President, and chooses at its plea-
sure its resident and corresponding members.

Art. 6. The Committee fixes the exact date of the session, the number
of sittings, the amount of subscription, arranges the programme and the
questions to be treated, prepares, if there is occasion, the preliminary
reports to be produced at the Congress, sends the invitations, receives
adhesions and delivers members tickets.

Art. 7. The Committee takes charge of all the necessary arrange-
ments which concern the places of meeting of the Congress and the holding
of sittings.

Art. 8. The lists of subjects considered by the Committee are sent
beforehand to the members; these may propose for the Committee's
acceptance such modifications as appear to them useful, a part of the
sittings of each session is also reserved for questions not comprised in the
programme, which may be proposed by a member and accepted by the
Committee.

Art. 9. The Bureau of the Committee performs the functions of a
Provisional Bureau during the first sitting of the session. The members
of the final Bureau are nominated during the sitting.

Art. 10. The final (définitif) Bureau is composed of a President, of
six Vice-Presidents, of whom two at least belong to the country where
the Congress is held, a General Secretary, four Secretaries and the Trea-
surer.

Art. 11. The Congress may confer on persons noted for services
rendered by them to American studies the titles of Honorary President
or Vice President.

Art. 12. A Council is attached to the Bureau: it should include, as
nearly as possible, members of all the nationalities represented at the
Congress.

Art. 13. The Bureau and Council united have to examine resolutions
presented to the Congress, and to make reports on them, if necessary;
they will pronounce on any appeals which might arise, will study the
modifications to be introduced in the rules, the propositions relative to
the seat of the next Congress, and will determine the distribution of
books and objects offered to the Congress, which must always belong to
the country in which the session takes place.

Art. 14. A commission of five local members is united with the
General Secretary and the Treasurer to constitute a Committee of Pu-
blication, which has the fullest authority to publish the proceedings of
the Congress and clear up the accounts. This Committee will see to the
distribution of the volumes.

Art. 15. A permanent Council composed of the former Presidents
and General Secretaries is charged to maintain the tradition of the
Congress, to watch over the proper execution of the regulations, and
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to face the unforeseen difficulties which might arise in the interval
between two sessions. The President and General Secretary of the pre-
vious session excercise the same functions towards the permanent Council,
and will arrange the negotiations relating to the holding of the next
Congress which will take place on the same continent.

Additions, adopted at the London Congress, 1912 (Proceedings I,
1913, p.p. LVIII—LIX).

To Art. 3. The Organising Committee can refuse the application for
either regular or associate membership to persons who, in any preceding
Congress, have strayed from the ways of science or caused disagreements
or trouble.

To Art. 15. The Secretary General should stand in touch with the
members of the Permanent Council. At the conclusion of each session
he should make a list of surviving members of the Council and transmit
it to the Secretary of the succeeding Congress.

In de tweede plaats moge, als ook in den tegenwoordigen tijd nog
van belang, hier ter plaatse een adres worden opgenomen nopens reeds
in 1910 aangewende pogingen om de studie van Amerika in Nederland
dóór het houden van een Amerikanisten-Congres te bevorderen. Het werd
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken mr. Th. Heemskerk inge-
diend door Dr A. Kuyper, Minister van Staat en Oud Minister van Bin-
nenlandsche Zaken, door den heer J. W. Ijzerman, Lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, de hoogleeraren dr. H. Kern en dr. J. J. M.
de Groot en door steller dezes, en in afschrift aangeboden aan den Minis-
ter van Koloniën J. H. de Waal Malefyt.

„De ondergeteekenden veroorloven zich Uwe Excellentie te verzoeken
het wel daarheen te willen leiden, dat voor het in 1912 in Europa te
houden 18de Amerikanisten-Congres, 's-Gravenhage als plaats van sa-
menkomst worde aangewezen.

Onder opmerking dat de Amerikaiüsten-Congressen de studie beoogen
van de in Amerika geboren rassen, van hunnen oorsprong, van hunne
verspreiding, geschiedenis, lichamelijke kenmerken, talen, uitvindingen,
en zeden en gewoonten, alsmede van de geschiedenis van de eerste
aanrakingen tusschen de Oude en de Nieuwe Wereld, meenen zij Uw
aandacht te mogen vestigen op het bedenkelijk verschijnsel dat de studie
van Amerika, in vroeger tijd hier te lande met ijver beoefend, meer en
meer dreigt te worden opgegeven. Zij betreuren dit, niet alleen omdat
de studie van Amerika, in het bijzonder op het gebied van volkenkunde
en anthropologie, welke vakken hier te lande nog te weinig worden ter
hand genomen, een ruimen blik schenkt en het veld van vergelijking
vergroot, doch ook omdat men uit ons Vaderland in de Nieuwe Wereld
belangrijke ontdekkingstochten ondernam, omdat wij er verscheidene
belangrijke Koloniën stichtten en ons land er thans nog twee Koloniën
bezit. Ware het niet dat de Nederlandsche Regeering — het zij dankbaar
erkend — in de laatste jaren door het zenden van vertegenwoordigers
op vorige Amerikanisten-Congressen blijken van belangstelling had ge-
geven, zoo zou op deze Congressen elk levensteeken van Nederlandsche
zijde ten eenenmale hebben ontbroken en vergeleken bij de ijverige deel-
neming uit de voornaamste Europeesche landen, zelfs van die welke
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geen Amerikaansche koloniën hebben gesticht of nog bezitten, onze
algeheele onthouding op beschamende wijze zijn uitgekomen.

Zij achten dat het houden van een Amerikanisten-Congres hier te lande
uit dien hoofde bij uitstek geschikt zou zijn om in de toekomst de studie
van Amerika in Nederland belangrijk te bevorderen. En ook nog om
een andere reden meenen zij het houden van het eerstvolgende Congres
hier te lande te moeten bepleiten.

Het is hun toch bekend dat de gedelegeerden der Nederlandsche Re-
geering op het in 1904 te Stuttgart gehouden Congres van Regeerings-
wege gemachtigd waren om, voor het geval tot hun de vraag mocht
worden gericht of Harer Majesteits Regeering geneigd zou worden be-
vonden er in toe te stemmen dat de samenkomst van het Congres in
1908 in Nederland zou plaats hebben, hierop een bevestigend antwoord
te geven. Op het in 1908 te Weenen gehouden congres hebben de Neder-
landsche gedelegeerden, toen gezegd werd dat het Congres in 1912 in
Engeland welkom zou zijn, deze bereidverklaring van de Nederlandsche
Regeering nogmaals in herinnering gebracht. Er zijn dus bij de congres-
leden sedert jaren verwachtingen gewekt, waarvan de vervulling voor
de Nederlandsche Regeering wellicht een eereschuld zou mogen heeten.

Aangezien op het dit jaar van 8—14 September te Mexico te houden
17e Amerikanisten-Congres over de plaats van samenkomst voor 1912
moet worden beslist, geven zij daarom Uwe Excellentie in overweging
naar dit Congres een vertegenwoordiger af te vaardigen en dien te
machtigen het Congres voor 1912 naar Nederland uit te noodigen. In
verband met de statuten zal het wenschelijk zijn deze uitnoodiging te
doen vergezeld gaan van een mededeeling van den naam van het weten-
schappelijk Genootschap of van de namen van de leden van een hier te
lande aan te wijzen voorloopig Comité, hetwelk zich met de voorberei-
ding zal bezig houden.

Hetwelk doende"
(volgen de handteekeningen).

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:15PM
via free access


