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or j^o/s /;om <Ae Wes/ /nïtVs: an
a/iott. (American Anthropologist, vol. 25, pp.
56—71, 1923).

Er is gedurende de laatste jaren bijzonder veel over de oudheid-
kunde en palaeo-ethnologie der Groote en Kleine Antillen ge-
schreven en daaronder bevindt zich niet weinig van waarde. Na
het werk van Fewkes en Joyce en dat van Theodoor de Booy en
M. R. Harrington, het laatste uitgegeven door het Museum of the
American Indian (Heye Foundation) te New York — om slechts
die te noemen — heeft onlangs Adolfo de Hostos ,die op Porto Ri-
co woont, een belangrijke, hoewel beknopte, studie over de drie-
puntige steenen zetni van genoemd eiland en Haïti gepubliceerd.

Over de beteekenis dier raadselachtige voorwerpen zijn verschil-
lende meeningen, waaronder absurde, geopperd; die van Fewkes
(1913) is zeker wel de meest waarschijnlijke; het zouden afgoden
zijn. Het oudst bekende getuigenis, waarop Fewkes zich beroept,
is dat van Ramon Pane. Deze, een monnik, vertoefde gedurende
de laatste jaren der 15e eeuw onder de Indianen van Haïti, leerde
hun taal en bracht over hun godsdienst verslag uit. Zcw» zou een
collectiefnaam zijn, te vertalen door „heilig voorwerp", *'» cas«
een afgodsbeeld.

Volgens mij, recensent, hebben wij hier veeleer met een fetisj,
toovermiddel of wel amulet te doen. Pane vermeldt, dat de drie-
puntige z£»« den groei der ywca-plant *) bevordert. De Taino's
(Arowakken) der Groote Antillen waren een volk bij wien de land-
bouw een hooge ontwikkeling had bereikt. Naast bij uitstek ratio-
neele methoden namen zij hun toevlucht tot animistische practij-
ken. Dit wordt bevestigd door Ling Roth in zijn compilatie werk
„Aborigenes of Hispaniola", en hij voegt er aan toe dat er zewt
zijn, die den maïs en allerlei veldgewassen doen groeien, regen be-

*) Vuca is een locale benaming voor kassave (maniok) en niet te ver-
warren met de yucca, een Liliacee.
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zweren en het baren vergemakkelijken. Ook volgens het heden-
daagsche volksgeloof op Porto Rico bezitten zekere zem' het
laatstgenoemde vermogen.

In de vormen der zerni is een duidelijke ontwikkeling waarneem-
baar, van eenvoudige tot versierde. De eerste zijn zeer waar-
schijnlijk de oudste. Over 't algemeen gesproken zijn zewi kleine
conoïde monolithen, waarbij de uiteinden of punten der basis
eveneens een kegelvorm hebben. Bij de versierde zemi is de kegel-
vorm minder zuiver, hoewel de top soms spitser is. Daarbij zijn
aan een of beide platte zijkanten, soms ook op de rugzijde, een
menschelijk gelaat of een dierenkop ingekrast, die zonder afbeel-
dingen niet zijn weer te geven. Over de ronde gaten en cirkels
straks een woord. In 't geheel onderscheidt de H. zes vormen, die
door tekstfiguren en op een plaat worden afgebeeld. Terecht
noemt hij zijn classificatie „arbitrary", want wij weten immers
niet, hoeveel tusschenvormen er in dit „biological (sic) scheme of
development" ontbreken. De questie is nu: welk is het symboli-
sche verband tusschen den vorm dezer „idols" en zekere ver-
schijnselen bij den groei van sommige voedingsplanten ? Aange-
zien de „conoid projection", hoe dan ook gewijzigd, een constant
kenmerk der zemt' is, komt de schr. tot het postulaat: „The conoid
projection is an objective representation of vegetable growth".
En wanneer men nu nagaat op welk eetbaar gewas de vorm dezer
ze»w het meest gelijkt, dan vindt de H. dien in de knollen of bollen
van de yflM/ia *). Gedachtig aan een passus in Oviedo's „Historia
general y natural de Indias", waaruit blijkt dat de yattófl op Haïti
met bijzondere zorg gecultiveerd werd, meent de H. dat hetzelfde
voor het oude Porto Rico geldt. Trouwens ook thans nog wordt
dit voedingsgewas op genoemd eiland gekweekt en levert een rij-
ken oogst op. De afbeeldingen bij de H. van de verschillende sta-
dia van den groei der yaw/taknollen, vooral fig. 2—7, pi. V, doen
inderdaad sterk aan den vorm der onderhavige zerai denken. De
uitspruitsels van den knol beantwoorden nu eens aan den alge-
meenen conoïdevorm der zeww' dan weer aan min of meer gestyli-
seerde, symbolische typen der zewi (zie pi. VI, waar een versierde
ze»M van Santo Domingo is afgebeeld). De ronde gaten en cirkels
reeds bovengenoemd, zouden de „eyes" of „germination points"
op den knol voorstellen. Het bijna constante voorkomen van een

i) Yaufta, yaAu/ta, tam'er, in Suriname to;er of to/a geheeten, is een
ATan/Aosowja-soort. De H. citeert (p. 62) den botanicus Barrett volgens wien
de yau/ta waarschijnlijk het oudste gecultiveerde voedingsgewas der we-
reld is en dientengevolge „its power to produce seed" zou hebben verloren.
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min of meer uitgeholde basis der zewu is moeilijk te verklaren. In-
dien deze fetisjen slechts in den ccwwco (akker) werden begraven,
zou er voor een concaven onderkant geen reden zijn. Maar daarop
voorkomende sporen van een harsachtige stof, zooals nu en dan
het geval is, en groeven tusschen de beide uiteinden van den
onderkant schijnen er op te wijzen dat de ze*»» aan andere voor-
werpen werden bevestigd. Ik acht het waarschijnlijk dat sommige
Z£W» aan een houten voetstuk of steel werden vastgemaakt, van
welke laatste na verloop van tijd in een heet, vochtig klimaat
niets is overgebleven. Acosta meende dat de zernt aan de raadsel-
achtige steenen „jukken" of „kragen", die men van Porto Rico
kent, werden bevestigd. Hij grondde die meening, naar het schijnt
op het volksgeloof volgens hetwelk die „jukken" slangen voorstel-
len. Hoewel Fewkes, m. i. terecht, het ongegronde van Acostos'
hypothese aantoonde, schijnt de H. toch die aan te hangen. Waar-
om is mij niet duidelijk. Wel staat het steenen „juk" vermoedelijk
in verband met boomaanbidding, namelijk van vruchtboomen;
en zemi en „jukken" berusten naar het schijnt, wel op dezelfde
grondidee: vragen om vruchtbaarheid, maar het gelijktijdig ge-
bruik van beide door de Indianen en de rol van de slang blijken
nergens. Fewkes' meening, dat de „jukken" in godsdienstige cere-
moniën werden gebezigd, is waarschijnlijk de juiste, en hetzelfde
geldt vermoedelijk voor sommige zemi, althans de versierde. Maar
de ornamentiek van de „jukken" en ze»w, die ongetwijfeld een be-
teekenis heeft, geeft weinig licht, en ook omtrent de bezwerings-
formulieren verkeeren wij in het duister.

Volgens Barrett dan kan de yiZM/tTi geen zaad meer voortbren-
gen. Vooropgesteld dat dit juist is — en het bewijs bij de H. ont-
breekt —- blijkt het niet sedert wanneer die onvruchtbaarheid be-
gonnen is. Ik voor mij meen uit de H.'s betoog te moeten opmaken,
dat reeds tijdens de Taino-periode — d.w.z. gerekend tot op he-
den, gedurende minstens vier eeuwen — de reproductieve kracht
der yatt/üi aan het afnemen was. En om die uitputting te bezwe-
ren zouden de Taino's de zewu in den akker hebben begraven. Dit
alles komt mij ongerijmd voor. Voor zoover ik weet, nebben alle
primitieve landbouwers, waar dan ook, animistische practijken
aangewend om den groei hunner voedingsgewassen te bevorderen,
geheel onafhankelijk van hun zaadvormend vermogen.

Ofschoon zemi met voorstellingen van dieren niet ontbreken,
wijst de schr. er op dat menschvormige afbeeldingen op zemi ver-
reweg het talrijkst zijn. Onder de afgebeelde dieren, welke de H.
opnoemt, zijn er eenige die met den landbouw in verband staan.
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Zij zijn gedeeltelijk schadelijk en gedeeltelijk nuttig. Een soort
van veenmol (Sco^mscws rfj<£ac2y/«s) b.v. is schadelijk voor jonge
gewassen; ook voor maïs en tabak. Een paar reiger- en roofvogel-
soorten, alsook hagedissen, aasden op genoemd insect. Verder
was de /m/ia, een thans op Porto Rico uitgestorven knaagdier (Ca-
/>rowys?) en is de yagwaza (Dewrfrocygwa a^Mmna/is) een boom-
eend van nachtelijke levenswijze, schadelijk voor de ya^zabollen.
Het schijnt dat de Taino's op hun theriomorphe 2£»m' slechts de
voor hun gewassen nuttige dieren afbeeldden. Over de beteekenis
der anthropomorphe zemi verkeeren wij in het duister, maar
waarschijnlijk werden er goden mede bedoeld (zie fig. 17, d, e, en /
en pi. VI bij de Hostos).

Alles wel beschouwd en wanneer men afziet van de eenigszins
schoolmeesterachtige manier van betoogen, kan men zeggen dat
de Hostos op het vraagstuk der driepuntige 2ewï een nieuw licht
heeft doen vallen. In ieder geval is zijn artikel „suggestive" en de
overdenking waard. Maar het kan, dunkt mij, slechts ten volle be-
grepen worden, wanneer de lezer Fewkes' baanbrekende studies
over de oudheden der Groote Antillen, van 1907 en later, naast
zich heeft.

Ten slotte een persoonlijke opmerking. Ik herinner mij vele ja-
ren geleden in een collectie praehistorische voorwerpen te Parijs,
bijeengebracht door L. de Cessac op de eilanden aan de westkust
van Californië, een aantal driepuntige steenen, als zewi van den
meest primitieven vorm, te hebben gezien. Volgens de Cessac zijn
het afbeeldsels van dolfijnen (Orca Om'wtts) en inderdaad doet
de stompe kegelvorm aan den bovenkant dier kleine monolithen
aan den hoogen rug en de enorme rugvin der Delphinidae denken.
Aangezien als vaststaand mag worden aangenomen dat zewu ook
„clan idols or images of tutelary totems" (de Hostos, o. c. p. 56)
zijn, zou men daaruit de gevolgtrekking mogen maken^dat die
oude, nu verdwenen Californische Indianen de bewerkte steenen
in questie hetzij als totemteekens, hetzij als jachtfetisjen ge-
bruikten. Dat deze eilanders zich o.a. met het vleesch van groote
zeezoogdieren voedden, is wel zeker. Nu rijst de vraag, of de Tai-
no's ook jacht maakten op dolfijnen, die ook in de Caraïbische zee
voorkomen, en, zoo ja, of zij dan aan sommige zemt' een amuletti-
sche kracht bij die jacht toeschreven. Toen ik in 1906 met dr. Few-
kes diens West-Indische verzameling te Washington bezocht,
vestigde ik zijn aandacht op de dolfijnvormige zewt van Californië.
Of dit eenig gevolg heeft gehad, herinner ik mij niet. Het ont-
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breekt mij hier ter plaatse aan de gelegenheid om aan de hand der
literatuur dit onderwerp verder te behandelen.

Dat er eventueel hoogstens van een ethnographische parallel en
niet van eenig cultuurhistorisch verband tusschen de Taino's en
Califomische Indianen sprake zou kunnen zijn, behoeft nauwelijks
gezegd.

Castel Gandolfo, November 1923.
H. TEN KATE.
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