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INLEIDING. STIJLEN.

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



M

FIG. I. OUD-I'ERTAANSCH WEEFSEL.

(MET TOESTEMMING VAN DE REDACTIE OVERGENOMEN UIT BAESSLER-ARCIIIV i)
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Peruanen een soort hieroglyphen- of li- bij het registreeren der historische gebeur-
gurenschrift bezaten, maar met de weinige tenissen op de eenc of andere wijze werden
sporen die daarvan gevonden zijn, valt op aangewend. Van de boven vermelde schilde-
het oogenblik nog niets te beginnen. Even- ringen op hout is totnogtoe niets gevonden,
wel bestond er een bepaalde klasse van maar wel heeft de studie der groepsgewijze ge-

rangschikte tee-
kens en figuren
op Oudperuaan-
sche weefsels (tig.
1) althans dit re-
sultaat opgele-
verd, dat in deze
afbeeldingen, die
dikwijls met my-
thologische voor-
stellingen in ver-
band staan, ze-
kere, telkens te-
rug keerende,con-
vent ioneele figu-
ren een bepaalde
beteekenis heb-
ben. Dit is alles
wat ons omtrent

ambtenaren, die
speciaal belast
waren met het
vastleggen der
historische ge-
beurtenissen . Vol -
gens leden der
Inka-familie wer-
den die gebeur-
tenissen in den
vorm van ver-
halen en liederen
uit het hoofd
geleerd en van
geslacht op ge-
slacht mondeling

FIG. 3. TIAHUANACO-AARDEWERK ; VOL. FIG. 4.

overgeleverd.
Daarbij werdge-

bruik gemaakt
van zekere mnemoteehnisehe hulpmiddelen: inheemsche „geschiedschrijving" bekend is.
op hout aangebrachte schilderingen en het Het is weliswaar weinig, maar in elk geval
zoogenaamde K i p o e of knoopenkoord. staat het vast, dat de oude Peruanen mne-
Dit laatste werd reeds, door de Spaansche motcchnische hulpmiddelen kenden en dat

veroveraars aange-
troffen en ook later
zijn bij opgravingen
nog herhaaldelijk ki-
poe's te voorschijn
gekomen. Zij bestaan
uit een koord waar-
aan een aantal ver- .
schillend gekleurde
touwtjes met knoo-
pen erin zijn vast-
gemaakt. Het aantal
knoopen inieder touw-
tje geeft een getal
aan en de kleur van

FIG. 4. GESCHILDERD ORNAMENT OT DE GROOTE KRUIK

AFGEBEELD IN FIG. 3.

zij er prijs op stelden,
de historische overle-
vering voor de ver-
getelheid te bewaren.

Tijdens en na de
verovering nu is die
mondelinge overleve-
ring door verscheide-
ne personen opge-
teekend. Spaansche
krijgslieden die, niet-
tegenstaande hun fa-
natisme, getroffen wer
den door de grootsch-

het touwtje schijnt heid van die hun volkomen vreemde cultuur
afhankelijk te zijn van het onderwerp waarop die zij kwamen vernietigen, priesters die, juist
het getal betrekking heeft. De kipoe's wer- tengevolge van hun blinde dweepzucht,
den vooral voor administratieve doeleinden niet na kenden laten uit te weiden over de
gebruikt, maar het is mogelijk, dat zij ook afschuwelijke afgoderij, rechtstreeks af-
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komstig van den duivel, waartegen zij te gende dynastieën verscheidene eeuwen lang
kampen hadden, rechtsgeleerden, onmiddel- een bloeiend bestaan hebben gevoerd, totdat
lijk na de verovering uit Spanje gezonden het eindelijk, tengevolge van herhaaldelijke
om de inheemsche wetten te bestudeeren invallen van vijandige stammen, ineen-
en in verband daarmede de administratie stortte en de heerschende dynastie haar heil
van het veroverde gebied te regelen, — zij moest zoeken in de vlucht. Zij vluchtte naar
allen hebben bijgedragen tot het merkwaar- een streek genaamd Tampoe-tokko (lctt.
dige geschiedverhaal dat ens de wording „Herbergvenster"), niet ver ten Zuiden van
en de lotgevallen van het Inka-rijk, althans Cuzco, waar zij met een klein aantal vol-
in groote trekken, schildert. Ook aan twee gelingen den traditicneelen godsdienst en
mestiezen, den bekenden Garcilasso de la de aloude beschaving bleven handhaven.
Vega, zoon van een Spaansch edelman en Zoo bleef hier het laatste overblijfsel van
een Inka-prinses, en Bias Valera, wiens die eeuwenoude cultuur bewaard, terwijl
moeder tot den hofkring van den te Caja- overal elders de bevolking verwilderde en
marca verraderlijk vermoorden Inka Ata- de vroegere, waarschijnlijk vrij hoogstaande,
hoealpa behoorde, danken wij belangrijke godsdienst door allerlei meer primitieve
geschriften over de geschiedenis en be- uitingen van het religieuze leven werd ver-
schaving van het Inka-rijk. En ten slotte drengen.
verdienen ook als bronnen vermeld te worden Met den val van het oude rijk eindigt de
de werken van twee ontwikkelde volbloed- eerste periode. Hoelang die geduurd heeft,
Peruanen, die omstreeks het begin van de is niet uit te maken. De overlevering ver-
17e eeuw hun lezing van de overlevering meldt 64 vorsten, maar het is volstrekt niet
te boek stelden. zeker dat de regeering steeds van vader op

Het spreekt van zelf, dat de historische zoon is overgegaan, zoodat het zeer gewaagd
overlevering, zooals wij haar uit deze bronnen zou zijn de conclusie te trekken dat het
leeren kennen, met allerlei mythische en rijk althans 64 generaties oud moet zijn
legendarische elementen vermengd is. Som- geweest.
mige geleerden verwerpen dan ook alles De tweede periode is die gedurende welke
uit deze traditie wat op den tijd vóór de het oude heerschersgeslacht, van uit hun
Inka-periode betrekking heeft als grooten- rijkje Tampoe-tokko, langzamerhand kleine
deels legendarisch en geheel buiten het bereik stukken van het oude rijk begon te her-
der wetenschappelijke kritiek liggend. Aan- overen, totdat het eindelijk, nadat meer
deren zijn minder skeptisch en meenen dat dan 20 vorsten achtereenvolgens aan de
ook dit gedeelte der overlevering een in regeering waren geweest, er in slaagde het
hoofdtrekken betrouwbaar beeld geeft van Cuzco-dal opnieuw aan zijn gezag te on-
de verschillende perioden die aan het Inka- derwerpen.
tijdperk zijn voorafgegaan en de gewichtigste Verder heeft de oude dynastie het niet
gebeurtenissen in elk dezer perioden. Het kunnen brengen. Den wederopbouw van het
naar hun meening vrijwel betrouwbare ver- oude rijk te voltooien, ja, de onbetwiste heer-
haal dat na aftrek van alles wat klaarblij- schappij van Cuczo's vorsten tot ver buiten
kelijk mythisch is overblijft, komt nu hierop de vroegere grenzen uit te breiden, was
neer. In een zeer ver verleden moet een weggelegd voor een ander vorstcngeslacht,
zekere stam of ,,clan", van het Cuzco-dal dat nu de macht in handen kreeg, dat der
uit, langzamerhand een groot gedeelte van Inka's.
het latere Peru onder zijn heerschappij Het verhaal hoe de eerste Inka door een
hebben gebracht. Dit rijk moet onder het handig opgezette intrigue van zijn moeder
wijs en krachtig beheer van twee opeenvol- den trocn verwierf, is duidelijk genoeg, maar
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dat verhaal maakt ons niet veel wijzer. Wie
de Inka's waren, waar zij oorspronkelijk
thuis hoorden en of zij in eenigerlei betrekking
stonden tct de voorafgaande dynastieën,
dat alles ligt in een zwijgend verleden ver-
borgen. Zeker is, dat zij nagenoeg dezelfde
taal spraken als de Kcchua-stammen van
Centraal-Peru, die zij het eerst onder hun
macht hebben gebracht, welk dialect zij later,
toen hun rijk zich meer en meer uitbreidde,
ook in die streken waar andere talen in-

gevaarlijken nabuur hadden. Niet zonder
moeite gelukte het hun deze stammengroep
te cnderwerpen, een feit vanbeteekenis, daar
nu de weg naar het Zuiden voor hen openlag.
Tech bleef het voorloopig bij een expeditie
naar ïucuman (in Chile); de eigenlijke ver-
overing van het Chileensche gebied dat bij
de komst der Spanjaarden deel uitmaakte
van het Inka-rijk, heeft eerst veel latei-
plaats gehad. De ehrenologisehe volgorde der
verschillende veroveringstochten staat niet

F1G. 5. VEELVORMIG ZWART AARDEWERK UIT HET KTSTGLHIED (LAAT CHIMU).

heemsch waren, als officiecle rijkst aal hebben
ingevoerd. Hieruit blijkt wel, dat de streek
waaruit zij direct afkomstig waren, niet heel
ver van Cuzco, het uitgangspunt hunner
veroveringen, moet worden gezocht. Na het
Cuzco-dal onder hun gezag te hebben ge-
bracht, wendden zij zich naar het gebied
rondom het Titicaca-mcer (op de grens
tusschen Z. O. Peru en Bolivia), waar zij in
den machtigen — eveneens Kechua-spre-
kenden — stammenbond der Colla's een

volkomen vast. Evenwel is het zeer waar-
schijnlijk dat op de onderwerping van het
Colla-gebied de periode volgt, waarin het
rijk onder de verwoede aanvallen van een
groote stammengroep onder leiding der
krijgshaftige Chanca's, ten N. en N. W. van
Cuzco, zijn ondergang nabij geweest is. Ook
nu echter zegevierde ten slotte de weerga-
looze dapperheid van een Inka. Het leger
der Chanca's werd vernietigd, de stammen-
bond waarvan zij de kern vormden was daar-
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FIG. 6. ZWART CHIMU-AARDEWERK; TYPE CAJAMARCA.

mee opgelost en diezelfde Inka, een nog
jonge man, kon nu die reeks van veroveringen
beginnen, die de macht en het aanzien van
het rijk tot een nooit gekende hoogte zouden
doen stijgen. Van uit het Chanca-land
bracht hij eerst, langzaam maar zeker, het
geheele Andes-gebied tot aan Cajamarca
onder zijn heerschappij. Reeds hierbij bleek
ook de onderwerping van het kustgebied
dringend noodzakelijk, want de heerscher van
het Cajamarca-gebied werd ondersteund door
de bewoners der kustdalen in de buurt van
Trujillo. Zoodra dan ook het bergland bij
het rijk was ingelijfd, werd een aanvang
gemaakt met de verovering van de kust-
streek. Dit gebied, een smalle, bijna overal
volslagen droge woestijnstrook, bewoonbaar
alleen daar waar de • van het gebergte af-
stroomende rivieren kleine oasen vormen,
was bewoond door een krijgshaftige bevol-
king met een hoogstaande, vrijwel gelijk-
soortige cultuur. Zij vormden evenwel niet
één stam, ook niet één stammenbond, maar
was onder verschillende heerschers over de
bewoonbare kustdalen gegroepeerd. Zoo
vormden lea, Nasca, Pisco in het Zuiden
één groep en stond Chincha, ten Noorden

daarvan, onder een
anderen vorst. Verder
noordwaarts werd de
eerstvolgende groep
gevormd door de da-
len tusschen Chincha
en Pachacamac, wel-
ke groep aan de noord-
zijde begrensd werd
door het gebied van
een machtig heer-
scher, dat zich uit-
strekte van Pachaca-
mac tot Huaman. Uit
een religieus oogpunt
was dit koninkrijk het
belangrijkste van al-
len. Pachacamac was
een godheid, volgens
sommigen een „visch-

god", die het geheele kustgebied langs vereerd
werd en op de naar hem genoemde plaats een
grooten tempel had. Dat de vereering van
deze godheid een belangrijke rol speelde in
het religieuze leven der kustbewoners, blijkt
reeds hieruit, dat de Inka's ook na de ver-
overing dezen cultus hebben laten voortbe-
staan : het eenige wat zij deden om ook hier
den zonneeultus ingang te doen vinden was
het bouwen van een zonnetempel op het
bovenste terras van het bestaande bouwwerk.
Machtiger en grooter nog dan dit gebied
was het noordelijkst gelegen rijk, dat zich
uitstrekte tot ïrujillo en bekend staat onder
den naam van Chimu. Hier ondervonden
de Inka-troepen dan ook den hardnekkigsten
tegenstand en het valt zelfs te betwijfelen
of zij de verovering van het kustgebied ooit
volbracht zouden hebben, als zij er niet in
geslaagd waren, zich van de irrigatie-ka-
nalen meester te maken die, met de rivieren,
zekere gedeelten der dorre kuststrook ge-
regeld van water voorzagen.

De onderwerping van het kustgebied
bracht het Inka-rijk zoo niet zijn grootste
dan toch zijn belangrijkste uitbreiding.
Wat daarna nog in het Noorden en het
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Zuiden veroverd is,
stukken van Ecuador
en Chile, is van min-
der belang, ook al
doordat deze gebieden
te kort deel van het
rijk hebben uitge-
maakt om er geheel
in op te kunnen gaan.
Wat ten Oosten van
de Andes is uitgericht
kan men zelfs getn
verovering noemen:
het eenige wat hier
bereikt werd is het
tot stand komen van
een geregelden ruil-
handel tusschen het
Inka-rijk en zekere
stammen van het FIG. 7. BESCHILDERD INKA-AARDEWERK ; HOOGLAND VAN ZU1D-PERU.

Amazcne-gebied.
Met de merkwaardige organisatie van het

Inka-rijk kunnen wij ons thans niet bezig-
houden. Slechts dit zij even aangestipt, dat
de bewonderenswaardige inrichting, die zelfs
indruk maakte op Spaansche rechtsgeleerden
en gouverneurs, niet g e h e e l en a l een
schepping der Inka's was, althans niet in
dien zin dat zij met al het vroeger bestaande
brak. Veeleer bestaat de verdienste van dit
geniale heerschersgeslacht hierin, dat zij de
maatschappelijke organisaties van een groot
aantal stammen of stammenbonden —
sommigen zou men „staatjes" kunnen noe-
men — zonder het bestaande omver te
werpen, juist zooveel wisten te wijzigen, dat
zij zich gemakkelijk en volkomen in het cen-
traliseerende regceringssystcem lieten in-
voegen. Vóór alles waren de Inka's politici;
vechtersbazen waren zij pas in de tweede
plaats, al kan niet worden ontkend dat ruw
geweld meermalen den weg moest banen
voor politiek beleid.

Blijkt nu reeds uit deze schets van de his-
torische overlevering, dat de geschiedenis
van het Peruaanschc rijk geenszins samen-
valt met die der Inka-dynastie, dat veeleer

vermoedelijk reeds eeuwen voordat de Inka's
op het toencel verschenen, een oud cul-
tuurrijk moet hebben bestaan, dat ook veel
later nog de jonge Inka-dynastie bij haar
veroveringen volstrekt niet uitsluitend met
onbeschaafde stammen te doen had en het
dus niet valt te betwijfelen, dat ook onmid-
dellijk vóór de Inka-periode althans eenige
centra van een hoogere cultuur moeten
hebben bestaan, — nog duidelijker wordt
dit als wij nagaan wat de belangrijkste
resultaten van het archaeologisch onderzoek
ons hieromtrent mcdedeelen.

Op verschillende punten van Peru zijn
ruïnes gevonden die ongetwijfeld van lang
vóór de Inka-periode dateeren. Zoo bijv.
de megalithische bouwwerken van het binnen-
land, die voor de Inka's even raadselachtig
waren als voor ons. Deze zijn opgetrokken
uit reusachtige, zender eenig voegmiddel
op elkaar gestapelde steenblokken. Is het
op zich zelf al raadselachtig hoe die vroegere
bouwmeesters met hun toch zeker gebrek-
kige hulpmiddelen zulke gevaarten hebben
kunnen hantceren, neg bewonderenswaar-
diger is de zeldzame nauwkeurigheid waar-
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KIG. Q. HONT AARDKWKRK UIT HET KUSTGEBIED ( T R U J I L L . 0 , VROEG-CH1MU ?).

mee de zijden der steenen, die overigens de
grilligste vormen vertooncn, pasklaar zijn
gemaakt. Dik-
wijls heeft men,
om het geheel
nog hechter te
maken, in de zij-
kanten van som-
mige blokken hol-
ten gemaakt die
tot de kleinste
oneffenheden toe
bij de uitsprin-
gende gedeelten
van andere stee-
nen aansluiten,
zoodat de voegen
die men aan den
buitenkant van
den muur ziet nog lang geen denkbeeld
geven van de ontzaglijke zorg en het be-

n e . 8. ZWARTE KRUIKEN UI

VAN INKA-VORMEN

wonderenswaardige geduld waarmee die ge-
weldige monumenten zijn samengesteld. Van

bijzonder belang
zijn de merk-
waardige ruïnes
van Tiahuanaco
(vlak ten Zuiden
van het Titicaca-
meer), waarvan
de oorsprong ons
volslagen onbe-
kend is. De uit-
gestrektheid van
hetgeen tot nu
toe gevonden is
doet vermoeden,
dat zich hier
eens een groote
stad bevond. In-

dien dit zoo is, wordt het probleem er des
te moeilijker door, want Tiahuanaco ligt

T HET KUSTGEBIED; COMBINATIE

EX CHIMU-TECHNIEK.
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FIG. 10. BONT AARDEWERK VAN TRUJILLO.

bijna 4000 Meter boven den zecspiegel, een
hoogte waarop de plantengroei van dien aard
is, dat het ontstaan van een groote stad er
vrijwel onmogelijk schijnt. Men heeft dan ook
de oplossing van het raadsel hierin gezocht,
dat die stad zou dateeren uit een periode
waarin de Andes-ketcn aanmerkelijk lager
was dan tegenwoordig en tijdens de Inka's,
terwijl men er tevens op gewezen heeft, dat
het Titicaca-meer eens veel grooter moet
zijn geweest dan thans, een feit van betce-
kenis als men in aanmerking neemt dat
reeds het zooveel kleinere hedendaagsche
meer een duidelijk merkbaren invloed heeft
op het klimaat. Een van de meest interessante
gedeelten dezer ruïnes nu is een monolithi-
sche pooit, waarvan het bovenste gedeelte
versierd is met hoogst merkwaardig beeld-
houwwerk (lig. 2). Dat deze figuren een
zekere beteekenis hebben, wordt door nie-
mand betwijfeld, maar welke die beteekenis
is, heeft men nog niet met zekerheid kunnen
aantoonen. Naar alle waarschijnlijkheid stelt

de groote figuur in het midden een staande
of zittende godheid voor, terwijl de rijen
knielende zij figuren wel als een schare aan-
bidders zullen zijn op te vatten. Sommige
attributen, zoowel van de centrale figuur
als van de andere, heeft men thuis kunnen
brengen, andere niet, maar het zou ons te
lang ophouden, als wij de geheele voorstel-
ling in bijzonderheden wilden bespreken.
Van bijzonder belang uit een archaeologisch
oogpunt nu is de omstandigheid dat de
ornamentiek van andere archaeologische
vondsten, in het bijzonder van weefsels (zie
fig. 1) en aardewerk (fig. 3 en 4) uit verschil-
lende deelcn van Peru, onmiskenbaar den-
zclfdcn stijl vertoont. Op verscheidene pun-
ten aan de kust heeft men zulk aardewerk
gevonden en wel onder condities, die dui-
delijk bewijzen, dat de Tiahuanaco-stijl,
ook langs de kust, een zeer oude, uit het
hoogland afkomstige cultuur vertegenwoor-
digt. Vooral de opgravingen in en om den
ouden tempel van Pachacamac hebben,
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zoowel wat dit punt betreft als anderszins,
belangrijke resultaten opgeleverd. In een
zekere periode schijnt deze tempel een ver-
bouwing en uitbreiding te hebben onder-
gaan want binnen den buitenmuur zijn resten
gevonden van veel oudere muren. Aan den
voet van dien oorspronkelijken muur, onder
het later bijge-
bouwde gedeelte,
ontdekte men
een begraafplaats
waaruit in ïia-
huanato-stijl ver-
sierd aardewerk
te voorschijn
kwam. In een
hooger liggende,
maar zich toch
nog onder het
latere bijbouwsel
bevindende laag,
vond men aar-
dewerk dat wel-
iswaar denzelf-
den stijl ver-
toont, maar in
een jongeren,
meer „afgelei-
den" vorm. An-
dere graven, aan
den voet van den
lateren buiten-
muur en veel
jonger dus, le-
verde het langs
de heele kust
verbreide, veel-
vormige zwarte
aardewerk op
(fig. 5 en 6), al of niet vermengd met vazen of
scherven uit de Inka-periode (fig. 7 en 8).

Wij zien dus dat, althans te Pachacamac,
aan den Inka-stijl twee oudere stijlen moeten
zijn voorafgegaan en dat van deze twee de
ïiahuanaco -type ongetwijfeld de oudste is.
Voor dezelfde volgorde pleiten ook de vond-
sten van andere plaatsen langs de kust,

1'TG. 12. BONT AARDEWERK VAN DE KUST (TRl'JILLO:).

zoodat de opeenvolging van twee, aan den
Inka-tijd voorafgaande cultuurperioden,
tenminste voor het kustgebied, wel vast-
gesteld mag heeten. Hiermee zijn echter
de archaeologische gegevens niet uitgeput
want de vermelde 4 typen omvatten vol-
strekt niet al het aardewerk dat totnog-

toe gevonden is.
Op verscheidene
punten van de
kuststrook, zoo
in en nabij Tru-
jillo (fig. 9—12)
en in de dalen
van Nasca en
Ica zijn plaat-
selijke stijlen ge-
vonden die, al-
thans daar, den
Tiahuanaco-type
ongetwijfeld in
ouderdom over-
treffen en ook
elders waar zij
zijn doorgedron-
gen in zeer oude
lagen voorko-
men. Opmerke-
lijk is dat dit,
blijkbaar zeer
oude, plaatselijke
aardewerk uit
een oogpunt van
kunst voor geen
enkel der jongere
soorten ook maar
eenigszins onder-
doet. Integen-
deel, sommige

dezer locale soorten, die van Trujillo bij-
voorbeeld, geven blijk van een ontwikkeling
der beeldende kunst die men in Amerika
nergens geëvenaard vindt. Het meest treffend
is wel de buitengewoon realistische weergave
van ele levende natuur en in het bijzender
het menschelijk gelaat met zijn eindelooze
verscheidenheid van vorm en uitdrukking.
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Het reeds vroeger vermelde, langs de heele
kust verspreide, glanzend-zwarte aarde-
werk, dat veel jonger is, doet zich bij die
oudere soort vergeleken als iets degenera-
tiefs voor, al kan men wel degelijk zien dat
de t e c h n i e k erop vooruit is gegaan.
De tusschenliggende periode is, zocals wij
gezien hebben,
door den Tiahua-
naco-stijl geken-
merkt, die een
sterk afwijkend
karakter draagt.

Uitsluitend te
rade gaande met
de stratigraphi-
sche gegevens
moet men dus
wel tot de con-
clusie komen,
dat er geen di-
rect verband be-
staat tusschen
het oude Trujillo-
aardewerk (lig. 9
tot 12) en de
jonge, zwarte
vormen die on-
middellijk aan
de geïmporteer-
de Inka-keramick
vooraf zijn ge-
gaan (tig. 5 en ()).
Evenwel hooren
beide soorten
oorspronkelijk in
hetChimu-gebied
thuis, zijn beide
gekenmerkt door

dezelfde realistische plastiek die men ner-
gens anders vindt, door dezelfde modellen
zonder plastische versiering, kortom vcr-
tocnen zij een zeer nauwe vormverwantschap,
van welken aard die verwantschap dan ook
moge zijn. Afgezien van het feit dat de
oudere soort artistiek hooger staat, verschilt
zij van de jongere alleen hierin, dat zij

gekleurd is (roodbruin en wit), zoodat in.
het bijzender de plastisch onversierde krui-
ken (lig. 10) door hun fijn gepenseelde
schilderingen sterk bij de doodsche zwarte
vormen afsteken. Sommige onderzoekers-
blijven dan ook voorloopig al het „Chimu-
aardewerk" als een homogene groep, be-

schouwen, alkun-
nen zij niet ont-
kennen dat deze
opvatting \-^ op
grond van'de tot
nogtoeverkregen
stratigraphisclie
gegevens alleen
niet te verdedi-
gen zou zijn.
Zooals wij reeds
aanstipten, heeft
de Chimu-kera-
miek zich ver
buiten haar oor-
spronkelijk ge-
bied verspreid.
Dit geldt van.de
bente zoowel als
van de zwarte
soort, maar ter-
wijl in het eigen-
lijke Chimu-ge-
bied behalve deze
beide soorten,
het daartusschen
liggende Tiahua-
naco-aardewerk
en de Inka-kera-
miek, geen plaat-

FIG. I I . BONT AARDEWERK VAN DE KUST ( T R U J I L I . 0 ?). selijke stijlen zijn
geveelde n die bij

geen dezer groepen aansluiten, is dit in
andere deelcn van het kustgebied wel het
geval. Zoo zijn de meestal vrij plompe krui-
ken van Chancay (lig. 13), die aldaar op het
ïiahuanaco-aardewerk volgen, duidelijk ge-
kenmerkt als vertegenwoordigers van een
localen stijl die niet of slechts zeer los met
de oude Chimu-keramiek, die ook hier niet
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FIG. 13. BONT AARDEWERK VIT HET KUSTGEBIED (JONGE PLAATSELIJKE STIJL).

ontbreekt, samenhangt. De wijze waarop
de gezichten zijn gemodelleerd, de aan-
duiding van de enderste ledematen door
breede, witte strepen en nog verschillende
minder in 't oog vallende eigenaardigheden
laten ens hieromtrent niet in twijfel. De
plaatselijke variaties binnen het eigenlijke
Chimu-gebied daarentegen, zooals de in
fig. 6 afgebeelde dubbele, zwarte kruiken
van Cajamarca met hun vogelkoppen en hun
menschenhoofden met in tweeën verdeelde
haarkuif en de bente, buikige vazen zonder
oor met hun beschilderde, soms ook plastisch
versierde bovcnhelft en hun eigenaardig
zeester-ornament (fig. 11 en 12), zooals ze wel

te Trujillo gevenden worden, zijn, ondanks
hun localen type, cnmiddellijk herkenbaar
als echte Chimu-keramick. Ook het aarde-
werk uit den Inka-tijd (fig. 7 en 8) is meestal
gemakkelijk te herkennen. Evenals de Tia-
huanaco-kcramiek (fig. 3) is het gekenmerkt
door eenvoudige vormen, zooals bekers,
schaaltjes e. d., meest zender plastische
versiering, maar fijn beschilderd. Terwijl
de Tiahuanaco-ornamentiek echter de gril-
ligste figuren vertoent, die, zooals gezegd,
veelal ten sterkste herinneren aan de my-
thische gestalten van de monolithische poort,
munt het Inka-aardewerk uit door sobere,
meest geometrische ornamenten en gedemp-
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te kleuren: eenvoudig en voornaam. Tot
de meest typische Inka-vormen behooren
de in fig. 7 en 8 afgebeelde kruiken met
kegelvormige onderzijde, nauwen hals en
laag geplaatste ooren. Evenals het andere
Inka-aardewerk zijn deze in den regel be-
schilderd, althans niet zwart; het in fig. 8
afgebeelde tweetal echter, dat van de kust
afkomstig is, sluit zich technisch volkomen
aan bij de zwarte Chimu-keramiek en illu-
streert dus op verrassende wijze den invloed
van de uit het hoogland afkomstige Inka-
cultuur op de inheemsche beschaving van
het kustgebied.

De hier geschetste resultaten van het ar-
chaeologisch onderzoek — lang niet alle,
maar wel de gewichtigste — stellen ons na-
tuurlijk nog in de verste verte niet in staat
om de praehistorie van het Peruaansche
rijk met wetenschappelijke zekerheid te
reconstrueeren. Toch valt het niet te loo-
chenen dat zij ons iets verder brengen. De

verdringing van oude plaatselijke centra
van beschaving, zooals Trujillo (Chimu),
door een machtige cultuurstrooming uit het
hoogland (Tiahuanaco), die op haar beurt
weer plaats moet maken voor de herleving
der Trujillo-cultuur en de opkomst van
plaatselijke cultuurvariaties; de verbreiding
dier jongere Chimu-beschaving over het
heele kustgebied, ten slotte gestuit door het
opdringen der alles overheerschende Inka-
cultuur, zooals vooral te Pachacamac zoo
duidelijk te zien is — dit alles zijn feiten die
volkomen samenvallen met de hoofdpun-
ten der historische overlevering. Toch
moeten wij natuurlijk steeds voor oogen
houden, dat alle conclusies onzeker blijven
zoolang het grootste deel van Peru en om-
liggende landen nog in het geheel niet ar-
chaeologisch onderzocht is en er geen nieuwe
geschiedbronnen zijn ontdekt die ons in
staat stellen het onbekende verleden dichter
te benaderen dan ons op het oogenblik
mogelijk is.


