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LEVENSBERICHT 
VAN 

KONRAD THEODOR PREUSS 

(2 Juni 1869-8 Juni 1938) 

Toen Preuss, op den 8sten Juni van dit jaar, geheel onverwachts 
aan zijn familie, aan zijn vrienden en aan de wetenschap, die hij 
45 jaren trouw gediend had, kwam te ontvallen, was hij ruim 10 
jaar buitenlandsch lid van deze Akademie geweest, Diegenen onzer 
die hem persoonlijk kenden, weten, hoeveel dit blijk van waar
deering, vooral in jaren van zware zorg en tegenspoed, voor hem 
beteekend heeft. Hoe gaarne zou ik thans ten volle recht doen aan 
de beteekenis van zijn persoon en zijn werk voor ons! Zijn weten
schappelijk oeuvre is echter zoo omvangrijk en tevens zoo veelzijdig 
gespecialiseerd, dat ik mij tot een vluchtig overzicht van zijn weten

schappelijke loopbaan en een beknopte samenvatting van enkele 
zijner belangrijkste onderzoekingen en resultaten zal moeten be· 

perken. 
Geboren te Pruissisch Eylau, ontving Preuss zijn middelbare 

opleiding te Königsberg. Hij was bestemd voor den handel, maar 
al spoedig werd zijn neiging tot de studie hem te machtig. Hij 
keerde tot de schooIbanken terug en zag zich na een gymnasialen 
aanvullingscursus toegelaten tot de universiteit van Königsberg, 
waar hij met financieel en steun van particuliere zijde studeerde 
en zijn studie in 1894 bekroonde met een dissertatie over Die 
Begräbnisarten der Amerikaner und Nordostasiaten, een opmer
kelijk boek, niet alleen om de groote bronnenkennis die er uit bleek 

en de voor dien tijd voortreffelijke indeeling van de stof, maar 
vooral wegens de kritische houding van dezen pas afgestudeerden 
auteur tegenover de animistische theorie van Tylor, destijds nog 
oppermachtig in de wereld der ethnologische godsdienstge
schiedenis. 
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Het volgend jaar werd hij volontair assistent aan het Museum 
für Völkerkunde te Berlijn en daarmede was hij aangeland in een 
milieu, waarin hij naar aard en neiging op zijn plaats was als 
nergens anders. In 1900 volgde zijn benoeming tot Direktorial
assistent, in 1909 werd hij Kustos en van 1921 tot zijn aftreden in 
1934 was hij in functie als directeur der Amerikaansche afdeeling 
en Dozent met den hoogleeraarstitel aan de Berlijnsche universiteit. 

Toen Preuss in Berlijn kwam, was de toenmalige directeur van 
het museum, aan wien het bovendien zijn ontstaan dankt, Adolf 
Bastian, 69 jaar oud. Als ieder ander kwam Preuss sterk onder 
den indruk van zijn enthousiasme, zijn fabelachtige werkkracht en 
zijn fascineerende persoonlijkheid. Beter dan vele anderen heeft hij 
Bastian begrepen en het blijvend waardevolle uit de onverteerbare 
massa van diens wetenschappelijke nalatenschap weten af te zon
deren. Maar een leermeester in den eigenlijken zin van het woord 
kon Bastian niet voor hem zijn. En daar andere leidende persoon
lijkheden op ethnologisch gebied in zijn milieu ontbraken, moest 
Preuss zijn eigen weg zoeken. Zijn eerste geschriften, die over 
ritueele rouwgebruiken in Amerika handelen, toonen, dat hij zich 
reeds dadelijk min of meer op dat werelddeel specialiseerde en dat 
zijn dissertatie-onderwerp cum annexis hem nog niet losliet. Tege
lijkertijd werkte hij zich aan de hand van bepaalde verzamelingen 
als directe studie-objecten systematisch in de ethnographie der 
andere werelddeelen in, waartoe zijn positie aan het museum hem 
alle vrijheid liet. In het bijzonder ging zijn belangstelling daarbij 
uit naar archaïsche kunstvormen, hun uiterlijk en ontwikkelingsgang 
en hun religieusen achtergrond. Die sterke belangstelling voor ar
chaïsche verschijnselen van godsdienst en kunst, waarvan deze 
eerste voorbereidende studies getuigen, is zijn wetenschappelijk 
werk steeds blijven beheerschen. Nooit heeft hij iets geschreven of 
ondernomen wat er niet den stempel van droeg. Ook is hij steeds 
de behoefte blijven voelen aan zoo grondig mogelijk detail werk 
binnen een beperkt gebied naast en gesteund door breede, desnoods 
wereldomvattende vergelijkende onderzoekingen. 

Reeds in deze eerste jaren boeide hem als speciaal studieveld 
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vooral het oude Mexico. De wetenschappelijke studie der Oud
mexicaansche cultuur was nog zeer jong. Als geboortejaar zou men 
1889 kunnen beschouwen, het jaar waarin Eduard Seler tijdens een 
studiereis in Madrid kennis maakte met de voornaamste Azteek
sche handschriften van Bernardino de Sahagun en deze begon te 
copieeren en te vertalen. Daar hij geen financieelen steun kon 
krijgen voor een uitgave van het geheele werk, publiceerde Seler 
van tijd tot tijd een stukje van zijn afschriften en gebruikte deze 
ondertusschen voor zijn eigen studie der codices. Bij zijn dood in 
1922 was verreweg het grootste deel van dit gewichtige materiaal 
nog niet uitgegeven. Voor zijn eigen onderzoekingen was Preuss 
dus vrijwel geheel aangewezen op Seler's publicaties, waaruit hij de 
feitelijke gegevens moest bijeenzoeken, en op diens persoonlijke 
hulp. Seler's onderwijs was er evenwel niet op gericht, zijn leer
lingen op te leiden tot zelfstandige medewerkers. Hij moedigde 
hen niet aan tot eigen onderzoek, laat staan tot kritiek op zijn 
eigen verklaringen en conclusies, die uit den aard der zaak veelal 
een voorloopig karakter droegen. Tusschen hem en Preuss, wiens 
opvattingen meermalen van de zijne afweken, is het dan ook niet 
tot een nauwe en openhartige samenwerking gekomen. Het onder
scheid tusschen beider studierichting en werkmethode doet ons dit 
te meer betreuren. Seler was vóór alles philoloog. Zijn vertalingen 
der Azteeksche teksten en zijn interpretaties van de hieroglyphen 
der codices, hoe scherpzinnig ook, waren soms tamelijk willekeurig, 
daar ethnologische overwegingen hem weinig vertrouwd waren. 
Preuss, hoewel grondig philologisch geschoold, was vóór alles 
ethnoloog. Van den beginne af zag hij in, dat men er langs phi
lologischen weg alleen nooit zou komen en onwrikbaar hield hij 
vast aan het beginsel, dat geen vertaling, geen detail verklaring, al 
was zij philologisch aannemelijk, als juist aanvaard kon worden, in
dien zij niet tevens ethnologisch verantwoord was, d.w.z. in het 
geheele cultuursysteem of, wanneer het zooals hier overwegend 
religieuse teksten betrof, in het geheele geloofssysteem paste. "Auch 
kann sich der Referent des Gedankens nicht entschlagen", zegt hij 
in een van zijn eerste publicaties op dit gebied, gewijd aan een 
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tekstuitgave van Seler, "dass ursprünglich in der Auffassung der 
Gottheiten ein Faktor dominiert haben müsse, dessen Klarlegung 
eine gewisse Einheit in die Götterwelt bringen würde". Maar hoe 

het systeem, hoe dien overheerschenden factor te ontdekken! Wij 
zien Preuss in die jaren rusteloos bezig met het verzamelen en 
schiften der gegevens. En zijn reconstructieve arbeid gold niet 
alleen de interpretatie der teksten en hieroglyphen overeenkom
stig het groeiend inzicht in het geloofssysteem, maar ook de her

ziening der ethnologische theorie, die na de ontdekkingen der 
laatste jaren als hopeloos verouderd mocht gelden. Men kan zich 
voorstelleI). met hoe intense belangstelling hij de onderzoekingen 
van Seler in Mexico en Guatemala en die van Lumholtz bij de 
Mexicaansche Huichol-Indianen volgde. Zij toonden immers, hoe
veel van de cultuur der oude Azteken en Maya-volken in die 
hunner moderne nazaten nog voortleefde. 

Na verschillende studies over bepaalde aspecten van den Oud
mexicaanschen godsdienst, waarvan vooral die over de zoogenaam
de "vuurgoden" bijzondere vermelding verdient, werd hij door het 
groote werk van Hermann Reich, Der Mimus, geïnspireerd tot zijn 
verhandeling over de phallische vruchtbaarheidsdemonen, waarin 
hij, uitgaande van den phallischen dans en het menschenoffer in 
den Oudmexicaanschen cultus, dezen voor 't eerst van uit één 
overheerschend beginsel, dus als een s y s tee m, poogde te ver
klaren. In dit systeem paste ook geheel zijn interpretatie van het 
Indiaansche balspel als een ritueeIe nabootsing en bevordering van 
de overwinning van de zon op de sterren en zijn opvatting van de 
vuurgoden, die in den zomer, gedeeltelijk in de gedaante van som
mige dieren: vlinders, vogels, herten, het zonnevuur doen ontstaan 
en na het zomersolstitium naar de onderwereld gaan, d.w.z. als 
sterren aan den hemel beginnen te verschijnen, welke verwisseling 
ten tijde der herfstevening voltooid is. 

Met deze reeks van onderzoekingen had Preuss niet alleen de 
mexicanistiek binnen het bereik der algemeene ethnologie en dus 
in een nieuwe phase gebracht, maar tevens het voordien zoo 
gebrekkig inzicht in archaïsche geloofsstelsels nieuwe vergezichten 
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geopend. Dat dit niet alleen in ethnolQgische kringen werd beseft, 
blijkt o.a. daaruit, dat de redactie van het Archiv für Religions
wissenschaft hem in de rubriek "Berichte" de behandeling der 
primitieve godsdiensten in 't algemeen en der Indiaansche in 't 
bijzonder toevertrouwde, van welke taak hij zich sinds 1904 op 
voortreffelijke wijze gekweten heeft. Zijn laatste bijdrage heeft, 
onder een nieuwen titel, zelfs de "Gleichschaltung" van genoemd 
tijdschrift enkele jaren geleden overleefd! Preuss zelf was deze 
gelegenheid om met geregelde tusschenpoozen den groei der gods
dienstwetenschap door opbouwende ethnologische kritiek te be
vorderen ongetwijfeld hoogst welkom. Voor het oogenblik echter 
voelde hij zich, na 10 jaren van intensieven pioniersarbeid in ver
schillende richtingen, vooral gedrongen tot een voorloopige syn
these zijner resultaten. In 1904 en 1905 verscheen deze synthese 
in het tijdschrift Globus, onder den titel van Der Ursprung der 
Religion und Kunst. Vorläufige Mitteilung. De kern van dit voor 
dien tijd hoogst verrassende en ook nu nog belangrijke betoog, kan 
als volgt worden samengevat. Het geloof aan de menschelijke ziel 
en dus ook het geloof in vooroudergeesten en uit of naar voorbeeld 
van geesten ontstane demonen en goden is betrekkelijk jong. 
Primair is het geloof, dat alle wezens en dingen bovennatuurlijke 
vermogens bezitten en dat van het juiste gebruik dier vermogens 
het functiQnneeren der wereldorde en wel en wee van het men
schelijk leven afhankelijk is. Niet dat men het natuurlijke en het 
bovennatuurlijke theoretisch onderscheidt, maar aan allerlei waar
neembare handelingen, bijv. de gedragingen der dieren, kent men 
een onverklaarbare, onzichtbare werking toe. Die werkingen wor
den beheerscht door een ingewikkeld systeem van mystieke betrek
kingen tusschen wezens en dingen en handelingen, zich vooral 
manifesteerend in gedaanteverwisselingen en de doeltreffendheid 
der ritueele nabootsing. De oude Mexicanen geloofden bijv. dat 
het vuur en de zonnewarmte werden voortgebracht door bepaalde 
dieren, zooals de vlinder en het hert. Beider afbeelding fungeert 
dan ook als hieroglyph voor "vuur" en de zonnestralen worden in 
de codices voorgesteld als vlinders. Maar niets gebeurt geheel auto-

14 ' 
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matisch. Die dieren moeten bepaalde handelingen verrichten en 
hun bovennatuurlijke vermogens op peil houden, en de mensch moet 
door ritueele nabootsing van hun bewegingen daartoe meewerken. 
Tegelijkertijd geeft deze nabootsing, evenals de afbeelding, den 
mensch een zekere macht over de dieren, terwijl hij bovendien ook 
zelf rechtstreeks het normale en gewenschte natuurgebeuren door 
middel van "Analogiezauber" kan en moet bevorderen. Bij dit alles 
speelt het zielbegrip nog geen rol. De levensmanifestaties, zoo als 

den polsslag, den klop van het hart, beschouwt men als substanties. 

gelijk de oude Azteken den slaap en ook de ziekte als een soort 
stof beschouwden. Wanneer de animistische interpretatie van het 
verschil tusschen een levend en een dood wezen opkomt, verandert 
de godsdienst van karakter. Uit de primitieve "Verwandlungs
demonen" ontstaan animistische goden, maar ook dit proces is niet 
zoo algemeen als Tylor meende. Terwijl bijv. in Afrika het geloof 
in voorouder geesten al het andere overwoekerd heeft, kan men 
elders waarnemen, dat de oudere opvatting naast het animisme 
blijft voortbestaan. In deze "menschliche Urdummheit", zooals 
C. Beck, in tegenstelling tot de "Urweisheit" der openbaringsidee, 
de geschetste wereldbeschouwing betitelde, wortelen, betoogde 
Preuss, godsdienst en kunst beide. Sommige der primitieve toover
handelingen leven onder het protectoraat der goden als cultushan
delingen voort, andere worden tot kunst. Uit nabootsingsmagie en 
"Bildzauber" zien wij niet alleen zang, dans en drama als 't ware 
voor onze oogen ontstaan, maar laten zich ook alle andere vormen 
van kunst ongedwongen afleiden. Naast den godsdienst en de kunst 
eindelijk, leeft in latere perioden de oeroude magie met haar oer
oude middelen voort, maar gescheiden van den gewonen cultus en 
onder controle van niet priesterlijke specialisten. Preuss beschouw
de zelf deze synthese als een "vorläufige Mitteilung". Inderdaad 
heeft hij zijn hierin neergelegde opvattingen later op verschillende 
punten aangevuld en gewijzigd. "Mir wollen diese Dinge vom 
Ursprung der Religion heute etwas verstaubt vork ommen", schreef 
hij 25 jaar later, "da ich nicht mehr in unzugängliche Klüft herab
zusteigen liebe, wie in meiner Jugend". Wat niet wegneemt, dat 
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die vermetele poging uit zijn jeugd - hij was trouwens geen kind 
meer - hoogst vruchtbaar is gebleken. Maar in de eerste plaats 
hebben wij in deze publicatie de afsluiting van een bepaalde 
periode in Preuss' wetenschappelijke loopbaan te zien: van die der 
uitsluitend theoretische studie. Nog in hetzelfde jaar verschafte de 
"Herzog von Loubat-Professur-Stiftung" hem de middelen om een 
studiereis naar Amerika te doen ter ethnologische en taalkundige 
bestudeering van een drietal Indianenstammen, de Cora, Huichol 
en Mexicano, in de Sierra del Nayarit in Mexico. Na een verblijf 
van 1!1 jaar in Mexico was hij in het najaar van 1907 weer in 
Berlijn terug. De groote verwachtingen, die hij zelf en zijn vrienden 
van een dergelijk vrij langdurig intiem contact met de nazaten van 
de dragers der Oudmexicaansche cultuur hadden gekoesterd, wer
den door de resultaten nog verre overtroffen. Een algemeen over
zicht van deze resultaten geven zijn korte reisberichten en een 
aantal tijdschriftartikels over bijzondere onderwerpen, die deels 
reeds gedurende zijn afwezigheid, deels in de jaren 1907-1911 

verschenen zijn. Van deze laatste noem ik slechts zijn interessant 
opstel over Dialoglieder des Rigveda im Lichte der religiösen 
Gesänge mexikanischer lndianer, waartoe hij geïnspireerd werd 
door L. von Schröder's Mysterium und Mimus im Rigveda. Maar 
pas in 1912, toen zijn omvangrijk werk over den godsdienst der 
Cora-Indianen verscheen, dat met den Louhat-Preis der Preussi
sche Akademie der Wissenschaften bekroond werd, bleek welk een 
schat aan nieuwe gegevens, waardoor voor 't eerst een archaïsch 
geloofssysteem in verband met den cultus vrijwel geheel werd 
blootgelegd, hij had weten bijeen te brengen. Het boek bevat, 
behalve een zeer grondige inleiding, een groot aantal teksten van 
gezangen, mythen en dierenverhalen met vertaling en commentaar 
uit 2 dorpen, besloten met een uitvoerige woordenlijst. Het was de 
bedoeling, dat een tweede en een derde deel resp. de Huichol en 
de Mexicano zouden behandelen, terwijl het vierde deel aan de 
ethnographie der drie stammen in 't algemeen zou worden gewijd. 

Het is geen wonder, dat Preuss, na het uitwerken van zijn Cora
materiaal, graag de gelegenheid aangreep om in een nieuwe syn-
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these ook zijn jongste gegevens te verwerken en zijn theorie op 
sommige punten te herzien. In 1914 verscheen zijn boekje Die 
geistige Kultur der Xaturvölker, waarschijnlijk wel zijn meest 
gelezen en zeker zijn meest bekende publicatie. Ongetwijfeld is het 
ook een van de inhoudrijkste inleidingen tot de algemeene ethnolo
gie die wij hebben, maar de vrucht van rustigen, bezonnen arbeid 
is het niet. Tot zulken arbeid ontbrak Preuss, toen het er op aan 
kwam, de ti.id; want reeds was hij bezig met de voorbereiding van 
een tweede expeditie, ditmaal naar Columbia. 

Het was sinds lang bekend, dat de streek in den omtrek van 
San Agustin, in het brongebied van de Magdalena, rijk was aan 
merkwaardige megalithische oudheden. Uit de oppervlakkige be
schrijvingen en mededeelingen van vroegere bezoekers viel weinig 
te leeren en een poging van Preuss om zich nadere inlichtingen te 
verschaffen had niets opgeleverd. Wederom was het de Loubat
Professur-Stiftung, die hem in staat stelde, thans zelf op onder
zoek uit te gaan. Hij vertrok in 1913, met het plan 171 jaar weg 
te blijven. Toen hij na eenige maanden met zijn archaeologische 
nasporingen in het San Agustin-gebied ongeveer klaar was en de 
naderende regentijd hem bovendien een langer verblijf in die streek 
onmogelijk maakte, besloot hij een paar vrij geïsoleerd wonende 
Indianenstammen te bezoeken, namelijk de Uitoto aan de Orte
guasa, een zijrivier van de Amazone, en de Kágaba in de Sierra 
Nevada de Santa Marta. Het was immers mogelijk, dat vooral de 
cultuur van laatstgenoemd volkje, dat tot de afstammelingen van 
de dragers der oude Chibcha-cultuur moet worden gerekend, ook 
op de vondsten van San Agustin eenig nieuw licht zou kunnen 
werpen. Toen hij ongeveer een jaar bij deze twee stammen had 
gewerkt en ondanks ziekte en tegenwerking van verschillenden 
aard een omvangrijk tekstenmateriaal had verzameld, belette het 
uitbreken van den wereldoorlog hem, de terugreis naar Europa te 
aanvaarden. Hij vestigde zich toen op een wat minder ongezonde 
plaats en 'zette zich aan het persklaar maken van zijn tekstuitgaven 
en het uitwerken van zijn ethnographische en taalkundige aantee
keningen. Hij kon dan ook, toen de vrede een einde maakte aan 
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zijn ballingschap, behalve zijn archaeologisch materiaal, de pers
klare kopij van zijn boeken over de Uitoto en de Kágaba mee 
naar huis brengen. Nog in 1919 begon de publicatie van zijn 
F orschungsreise zu den Kágaba in het tijdschrift Anthropos - als 
boek verscheen het werk in 1926 -, terwijl in 1921 en 1923 zijn 
Religion und Mythologie der Uitoto het licht zag. Zonder dat het 
bij deze twee stammen verzamelde materiaal nieuw licht wierp op 
de megalithische kunst van San Agustin, bleek het voor ons inzicht 
in het wezen van archaische geloofssystemen van het allergrootste 
belang te zijn. In 't bijzonder de plaats, of zoo men wil de functie, 
van het opperwezengeloof in het gansche systeem kwam er door in 
een nieuw licht te staan. Dit was een probleem, dat Preuss als 
zoovele anderen reeds sinds het verschijnen van Andrew Lang's 
The making of religion in 1898 niet met rust had gelaten en dat 
vooral door de publicaties van Wilhelm Schmidt een question 
brûlante der ethnologie was geworden. Terwijl de theorieën van 
Lang en Schmidt in ethnologische kringen zeer weinig bijval 
vonden, was het nog niemand gelukt er een streng wetenschappelijk 
gefundeerde en in alle opzichten overtuigende verklaring voor in 
de plaats te stellen. Ook Söderblom, die in zijn overigens terecht 
beroemd boek Das Werden des Gottesglaubens (1916) alle gods
diensten wat geforceerd in drie typen indeelde en bovendien het 
essentieele verschil tusschen "Urheber" en "Heilbringer" over 't 
hoofd zag, was aan de kern van het vraagstuk voorbij gegaan. 
Preuss zelf had vroeger, op gronden die ik thans buiten beschou
wing laat, de opperwezenfiguur als verpersoonlijking van den 
nachtelijken hemel aannemelijk trachten te maken. Bij de bewer
king van zijn Mexicaansch materiaal zag hij reeds in, dat deze 
opvatting onhoudbaar was, maar eerst zijn gegevens uit Columbia 
toonden overtuigend aan, hoe wij ons, bij die volken althans, deze 
mythische figuur in hare relaties tot andere geloofselementen te 
denken hebben. Sinds zijn eerste artikels hierover in 1922 is Preuss 
nog meermalen op dit thema teruggekomen. De opperwezenfiguur 
is noch een min of meer gedegenereerd overblijfsel van een hypo
thetisch "oermonotheïsme" noch de personificatie van een of ander 
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natuurverschijnsel, maar de persoonlijk gedachte Kosmos, uit wien 
alles is voort«ekomen; die dus in zoo verre Schepper is, al wordt 
hij niet als een buiten de natuur staand Schepper beschouwd, en 
die aan de menschen het vermogen heeft geschonken en tevens de 
taak heeft opgelegd om door middel van den cultus in den zin van 
een systeem van ritueeIe handelingen waardoor invloed en dwang 
op demonen en lagere goden wordt uitgeoefend, de wereldorde in 
stand te houden. Dit geloof vertoont niet overal dezelfde my
thische trekken en associaties. Bij de Kágaba bijv. wordt het opper
wezen vrouwelijk gedacht en "moeder" genoemd, wat samenhangt 
met de overheerschende beteekenis van den landbouw en de daar
mee overeenkomende sociale positie van de vrouw. Bij de Uitoto is 
hij mannelijk en noemt men hem "vader". Bij de Cora is hij een 
echtpaar, dat evenwel in mythe en cultus steeds als een volstrekte 
eenheid wordt behandeld en met geen enkel natuurobject geasso
cieerd is. En zoo bestaan er nog tal van andere verschillen in 
mythische omkleeding van de opperwezenidee, maar de kern is 
overal dezelfde en impliceert, dat het opperwezen blijvend toezicht 
houdt op het wereldgebeuren, maar zelden of nooit ingrijpt en ook 
niet in eigenlijken zin religieus vereerd wordt, wat niet wegneemt, 
dat hij bij allerlei gelegenheden eerbiedig genoemd of herdacht en 
soms ook toegesproken wordt. Gebeden en bezweringen richt men 
echter tot de lagere goden, wier handelingen immers tot op zekere 
hoogte aan menschelijke controle onderworpen zijn. Het zou dwaas 
zijn, te meenen, dat wij het probleem nu geheel doorgronden: 
integendeel staan wij, zooals Preuss zelf uitdrukkelijk erkende, nog 
steeds aan 't begin van ons onderzoek. Maar wij tasten niet meer 
op goed geluk rond in het duister - en dat is zonder twijfel aan 
zijn ontdekkingen te danken. 

Onder deze studiën door bleef Preuss voortdurend doende, zijn 
nieuwe gegevens dienstbaar te maken aan de reconstructie van den 
Oudmexicaanschen godsdienst met behulp van de codices en de 
Azteeksche geschriften. Ook de bewerking van zijn archaeologisch 
materiaal vorderde gestadig. Na een paar beknopte opstellen over 
enkele zijner resultaten verscheen in 1929 zijn, aan ons medelid 
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Uhlenbeck opgedragen, ook uiterlijk uitstekend verzorgd werk 
Monumentale vorgeschichtliche Kunst, waarin men al zijn vondsten 
met alle vereischte archaeologische details beschreven en afgebeeld 
vindt. 

Preuss was toen 60 jaar. De meeste vakgenooten zullen toen 
zonder twijfel hebben gehoopt, dat hij al zijn energie zou concen
treeren op de bewerking en uitgave van zijn nog steeds ongepu
bliceerde materiaal uit Mexico, dat immers volgens het plan nog 3 
zware boekdeel en zou moeten vullen. Hoever hij ermee gekomen is, 
moet nog blijken, maar vast staat in ieder geval, dat hij ook ge
durende deze laatste 9 jaren van zijn leven zijn werkprogram, dat 
concentratie op één ding tegelijk uitsloot, is trouw gebleven. Tot 
zijn belangrijkste geschriften dezer periode behooren eenige als 
populair-wetenschappelijk bedoelde voordrachten over onderwer
pen, die hem steeds bijzonder hadden geboeid en die te meer tot 
zulk een behandeling uitlokten, daar er buiten de ethnologische 
vakliteratuur veelal op zonderlinge wijze mee werd omgesprongen. 
Een dezer voordrachten, gepubliceerd in 1930, handelt over Tod 
tlnd Unsterblichkeit im Glauben der Naturvölker. Men verklaart 
zich den dood als iets dat bij de schepping is ingesteld, hetzij als 
straf voor een fout, hetzij door de bemoeiingen van een wezen, dat 
den Schepper tegenwerkt, of wel door een toeval. Zeer verbreid is 
de voorstelling, dat er een oorzakelijk verband bestaat tusschen 
geslachtsverkeer en dood. Het initiatie-ritueel, waarvan ritueele 
dood en herleving en voorbereiding tot het geslachtsleven de hoofd
momenten zijn, beoogt dan ook vooral de beveiliging van lang 
leven en voortbestaan na den dood tegen de gevaren der voort
planting. Het geloof aan dit voortbestaan is niet gebonden aan de 
voorstelling van een het lichaam overlevende ziel, maar berust 
hierop, dat men zich een afbreken van het bestaan eenvoudig niet 
denken kan. Het geloof aan het voortbestaan is dus primair, en 
eerst door zich rekenschap te geven van dit geloof kwam men tot 
de animistische interpretatie van het verschil tusschen een levende 
en" een doode. Geheel vreemd aan het geloof aan het voortbestaan 
is ook aanvankelijk het begrip van onsterfelijkheid, een abstractie, 
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die wij in de archaïsche geloofswereld nergens aantreffen. Niet een 
eindeloos voortbestaan wil men zich verzekeren, maar een voort
zetting van het leven in een anderen vorm, tot men het moede is. 
Bij vele volken bestaat het geloof aan een wedergeboorte in eigen 
stam, die dan bijv. een zeker aantal malen kan plaats hebben, of 
wel aan een voortbestaan op andere wijze gedurende een zekeren 
tijd. Omtrent het hoe van het hiernamaals heeft men in den 
regel een zeer vage of in 't geheel geen voorstelling. Het gansche 

geloof is trouwens gericht op welzijn in deze wereld en niet op een 
toekomstig heil in het hiernamaals. Waar men zich de dooden over 
verschillende soorten van verblijfplaatsen verdeeld denkt, blijkt 
deze voorstelling niet op het geloof aan een goddelijke gerechtig
heid in het hiernamaals te berusten, maar vooral op den wensch 

om hen, die zich in dit leven asociaal hebben getoond, op een 
afstand te houden. De waarde van deze visie op een ingewikkeld 
complex van verschijnselen kan hier natuurlijk niet in 't licht 
worden gesteld, daar zij uitsluitend afhankelijk is van de gebruikte 
gegevens en de methode van bewijsvoering. Naar mijn bescheiden 
meening kunnen beide de strengste kritiek doorstaan, waarmee ik, 
evenmin trouwens als Preuss zelf, zou willen beweren, dat over dit 
alles nu het laatste woord gezegd is. 

Van nog meer algemeen belang is zijn monographie over Die 
"eligiöse Gehalt der Mythen, die in 1933, eveneens in de Samm
lung gemeinverständlicher Vorträge, het licht zag. In zeker opzicht 
sluit deze verhandeling aan bij een artikel over Entwicklung und 
Rückschritt in der Religion van 1932, dat o.a. meer in bijzonder
heden over de verhouding van magie en godsdienst handelt. Een 
heldere en grondige bespreking van het onderwerp was allerminst 
overbodig, want er waren (en zijn) weinig ethnologische begrippen 
waarover zooveel misverstand bestond (en bestaat) als het begrip 
"mythe". Het was er Preuss nu vooral om te doen, de verhouding 
tusschen mythe en cultus in archaïsche godsdiensten in het licht 
te stellen. In wezen zijn beide onafscheidelijk verbonden. De mythe 
verhaalt de gebeurtenissen van de scheppingsperiode, die voor de 
wereldorde en het menschelijk lot hier op aarde beslissend zijn 
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geweest en de cultus is de ritueele herhaling of reproductie dier 
gebeurtenissen, waardoor die in den oertijd ingestelde wereldorde 
in stand moet worden gehouden. In zooverre dit ritueel niet 
beschouwd wordt als rechtstreeks afhankelijk van goddelijke hulp, 
is het een "magisch" ritueel, maar in zooverre het een door de 
godheid opgelegde en door voorouderlijk gebruik geheiligde plicht 
is, kan men het "religieus" noemen. De cultus wortelt dus in de 
mythe en de mythe geeft rekenschap van den cultus. De mythe is 
evenwel niet alleen de kern van den geloofsinhoud, maar het 
geheel ervan. Zij schraagt en stabiliseert de heele wereldbeschou
wing en moet dus rekenschap geven van alles wat dit leven brengen 
kan, dus ook van recente gebeurtenissen en moderne toestanden. 
Inderdaad hlijkt de archaïsche mythe het vermogen te bezitten, dii 
alles in zich op te nemen en te verwerken. Daarbij zien wij, dat 
cultushandelingen, gebaseerd op nieuwe geloofservaringen, steeds 
weer den invloed ondergaan van de mythische gebondenheid aan 
de scheppingsperiode - en die invloed is zelfs vaak overheer
schend. Trouwens ook de nieuwe geloofservaringen zelf zijn alleen 
in diezelfde mythische sfeer mogelijk. Ook wanneer dus het bestaan 
van een duidelijke oertijd- of scheppingsmythe niet is aan te toonen, 
moeten wij toch aannemen, dat het mythische denken zich van 
dezen samenhang bewust is. Aan het voordragen van de mythe 
wordt, zooals begrijpelijk is, dikwijls een hovennatuurlijke werking 
toegekend. Het is dus van belang, nauwkeurig te onderzoeken, op 
welke tijden en bij welke gelegenheden zulke voordrachten plaats 
hebben. Soms blijkt dit zelfs te geschieden bij religieuse feesten, 
waarmee de voorgedragen mythen naar den inhoud rechtstreeks 
niets te maken hebben. Natuurlijk wijdt Preuss ook een beschou
wing aan het kenmerkende van verschillende soorten van mythen, 
waarbij ook het zoo vaak niet begrepen verschil tusschen mythe en 
sprookje ter sprake komt. En met nadruk wijst hij er op, dat wij 
met het ver k I are n van mythen nog niet ver gevorderd zijn, 
juist doordat geen mythe uit zich zelf alleen verklaarbaar is, maar 
uitsluitend in verband met den cultus en het gansche geloofssysteem 
der cultuurdragende samenleving. 
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Een derde belangrijke monographie, gepubliceerd in de reeks 
Vorträge der Bibliothek Warburg, heeft tot titel Der Unterbau des 
Dramas. Men zal zich herinneren, dat Preuss zich reeds meer dan 
eens met het dramatische element in archaïsche cultusvormen had 
beziggehouden. In dit leerzaam geïllustreerde boekje geeft hij een 
korte schets van dit element in verband met de verschillende 
cultuurtypen, ingedeeld volgens het criterium van den economi
schen bestaansvorm. Ook hier weer gaat hij met zijn eindconclusie 
niet zoo ver als 30 jaar te voren. Ofschoon hij vasthoudt aan de 
meening, dat dans en drama in archaïsche culturen in wezen 
religieus zijn, acht hij het toch volstrekt niet uitgesloten, dat pro
fane opvoeringen uit "Freude am Mimischen", dus van aestheti
schen aard, steeds bestaan hebben - onder dit voorbehoud even
wel, dat ook deze in verband met den aard van het opgevoerde 
bij gelegenheid als "Analogiezauber" gefungeerd moeten hebben. 

Nog eenmaal, 1 jaar vóór zijn dood, heeft Preuss gelegenheid 
gekregen, de resultaten van zijn 40-jarige worsteling met deze en 
verwante problemen in beknopten vorm uiteen te zetten. Ik denk 
nu natuurlijk aan het aan zijn naam verbonden Lehrbuch der 
Völkerkunde, waarin hij zelf de hoofdstukken over godsdienst en 
kunst (behalve de muziek) bewerkt heeft. Bepaald nieuwe gezichts
punten of gegevens van belang bevatten deze hoofdstukken, zooals 
te begrijpen is, niet. Weliswaar stuit men hier en daar op uitla
tingen en verklaringen, die de schrijver slechts enkele jaren tevoren 
zelf zeker niet verantwoord zou hebben geacht, maar wij zullen 
deze eerder aan den dwang der politieke omstandigheden dan aan 
een prijsgeven zijner kritische beginselen of aan een ingrijpend ge
wijzigd cultuurbegrip hebben toe te schrijven. Dat zijn kritische 
vermogens tot het laatst toe even onverzwakt zijn gebleven als zijn 
benijdenswaardige werkkracht, blijkt trouwens overtuigend uit de 
vruchten zijner mexicanistische studiën van de allerlaatste jaren. 
Behalve een opmerkelijk artikel over het Tolteken-probleem, 
waarin hij met groot succes de gegevens uit een Oudmexicaansche 
codex met behulp van resultaten van zijn eigen onderzoek wist 
aan te vullen en toe te lichten, is in dit verband vooral vermeldens-
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waard de voortreffelijke, in samenwerking met E. Menghin be
zorgde uitgave van het handschrift, bekend onder de benaming 
"Historia Tolteca Chichimeca", waarvan het tweede deel, de com
mentaar, ten tijde van zijn overlijden wellicht nog niet geheel was 
afgedrukt. 

Is het bloot toeval, vraagt men zich af, dat wij hem juist in 
deze jaren, nu cultuurwetenschappelijke bezinning zoo broodnoodig 
is, een taak op zich zien nemen, die het wereldsche gebeuren om 
hem heen in geen enkel opzicht raakte? Was het misschien een zich 

terugtrekken in een onneembare vesting? Hoe dit zij, in dit werk, 
waarmee hij zijn levensarbeid besloot, heeft hij een wetenschap
pelijken geloofsbrief nagelaten, welks deugdelijkheid boven allen 
twijfel verheven is. 

Ik kan mijn schets niet besluiten zonder enkele woorden te 
hebben gewijd aan den persoon van Preuss ais lid eener weten
schappelijke gemeenschap. Terwijl hij met onverflauwde belang
stelling het werk zijner vakgenooten volgde, jongeren aanmoe
digde, elk blijk van bereidheid tot samenwerking bij beoefenaars 
van andere wetenschappen met blijdschap en waardeering be
groette, was hij er toch de man niet naar om een schare van 
bewonderende jongeren om zich heen te verzamelen, noch ook om 
op andere wijze "school te maken". Deels is dit misschien te wijten 
aan zijn ietwat stugge persoonlijkheid, aan zijn weinig vlotten, 
soms bepaald duisteren stijl, en aan het voor niet-specialisten wel 
eenigszins afschrikwekkende van zijn tot in de kleinste details 
afdalende betoogen en uiteenzettingen, maar in hoofdzaak is het 
zonder twijfel een onmiddellijk gevolg van zijn, door eigen er
varingen versterkten, afkeer van alle schoolsch gedoe en van alles 
wat op kritieklooze napraterij begon te lijken, een afkeer, dien hij 
niet gewoon was onder stoelen of banken te steken. Zal er dus in 
de geschiedenis der ethnologie nimmer sprake zijn van de "school 
van Preuss", - zijn invloed op de ontwikkeling der ethnologische 
wetenschap van zijn tijd is niettemin sterk en diepgaand geweest. 
Zijn kritische referaten en overzichten in het Archiv für Religions-
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wissen schaft genoten een onmiskenbaar gezag ook buiten den kring 
van vakgenooten in engeren zin; zijn kritiek, in welken vorm ook, 
werd gezocht en gevreesd beide. Tot zijn helderste geschriften be
hooren sommige beknopte recensies, waarin hij de kern van een 
ingewikkeld probleem en de zwakke plekken in het beoordeelde 
betoog in enkele treffende zinnen wist bloot te leggen. Aan zijn 
eerlijkheid en zakelijkheid twijfelde niemand. Zelfs prikkelbare en 
opvliegende vakgenooten konden zijn kritiek zonder heftige reac
ties, zij het niet altijd zonder ergernis, verdragen. Wie heeft bijv. 
ooit de leer van het oermonotheÏsme of de "Kulturkreis" -theorie 
kunnen kritiseeren, zooals Preuss het deed, zonder een heel ander 
soort reactie bij Wilhelm Schmidt op te wekken dan diens bijna 
vriendschappelijk antwoord Historische T atsächlichkeiten des Zu
standekommens meines 'Der Ursprung der Gottesidee'? Preuss' kri
tieken waren dan ook in den regel bemoedigend en opbouwend: 
naar fouten zoeken en deze aanwijzen lag hem minder. Slechts 
wanneer hij stuitte op charlatanerie of op zich achter arrogantie 
verschuilende onwetendheid, kon het hem vermaken, deze met 
scherpen spot aan de kaak te stellen. Een dergelijke afstraffing 
had het moreel gezag van een rechterlijk vonnis. 

Het moge uit deze noodwendig oppervlakkige en fragmentarische 
schets althans duidelijk zijn geworden, dat de ethnologische weten
schap in Preuss wederom een van haar meest gezaghebbende ver
tegenwoordigers verloren heeft. Het werk, waaraan hij met volle 
toewijding bezig was en dat hij niet heeft kunnen voltooien, zal 
wellicht door anderen worden voortgezet, maar de plaats die hij 
in het gemeenebest onzer wetenschap innam, zal nog lange jaren 
openblijven. 

J. P. B. DE JOSSELIN DE JONG 


