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Toen in 1532 het vernielingswerk der
Spaansche veroveraars onder Pizarro met
het bloedbad van Cajamarcaf) zijn aan-
vang nam, vorm-
de het tegenwoor-
dige Peru het mid-
denstuk van het
groote Inka-rijk
dat zich noord-
waarts uitstrekte
totdenRioAncas-
mayu in Ecuador
en met zijn zuid-
westelijken uitloo-
per den Rio Maule
in Chile bereikte.
Aan de westzijde
begrensd door de

FIG. 2. BEELDHOUWWERK VAN DE MONOLITHISCHE POORT TE

TIAHUANACO (MET TOESTEMMING VAN DEN SCHRIJVER OVER-

GENOMEN U I T : A. POSNANSKY, E INE P R A E H I S T O R I S C H E M E T R O -

I'OLE IN SÜDAMERIKA).

*) De fraaie verzame-
ling waarvan schrijver
dezes zich voorstelt
den lezers van dit tijd-
schrtft een denkbeeld te
geven, is nog nooit in haar geheel beschreven. Ruim 7
jaar geleden is het grootste gedeelte van de toen aanwezige
collectie op verzoek van wijlen Dr. Schmeltz gecatalogiseerd
door Dr. W. Krickeberg. assistent aan het Museum für
Völkerkunde te Berlijn. Deze catalogus is echter nog niet
gepubliceerd en bovendien is de Leidsche collectie enkele
jaren geleden opnieuw verrijkt met een belangrijke schen-
king, n.1. een mooie verzameling bont en zwart (Chimu-)
aardewerk uit het Chicama-dal nabij ïrujillo, waarvan
evenmin een geïllustreerde beschrijving bestaat. Vooral
de interessante Chimu-keramiek (zie beneden) is thans te
Leiden uitstekend vertegenwoordigd.

| ) Zie I'rescott, History of the conquest of Peru, deel II,
blz. 54 ving- Ten einde verwarring te voorkomen is aan
de conventioneel; (Spaansche) spelling der plaats- en
volksnamen gewoonlijk niets veranderd. C wordt dus
uitgesproken als £, ^ ongeveer als /.y', //als /)', « als w enz.

Stille Zuidzee, aan den oostkant door het
laagland ten oosten van het Andesgebied,
omvatte het dus, behalve het hedendaagsche

Peru, gedeelten
van Ecuador, Bo-
livia, Argentina
en Chile.

Ten tijde van
de verovering ver-
toonde een groot
gedeelte van dit
reusachtige rijk
een betrekkelijk
homogene bescha-
ving, maar het
spreekt vanzelf,
dat eenvormig-
heid van cultuur
over een gebied
van zulk een uit-
gestrektheid moei-
lijk oorspronkelijk
kan zijn. Kan men

dit al a priori vaststellen, bewezen wordt
het door al wat wij uit de historische over-
levering kunnen leeren en door de resul-
taten van het archaeologisch onderzoek.
Beiden werpen een zeker licht op de voor-
geschiedenis van het Inka-rijk en het zal,
tot beter begrip van hetgeen bij ons onder-
werp ter sprake moet komen, noodig zijn,
bij beiden een oogenblik stil te staan.

Inheemsche oorkonden of kronieken,
datcerende van vóór de Spaansche over-
heersching, zijn tot nu toe niet gevonden.
Wel is het zoo goed als zeker, dat de oude


