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HOOFDSTUK 4 
 
 
 
Beleving en betekenisgeving:  
het kosmologisch perspectief 
 
 
Inleiding 
Zo komen we bij een onderwerp dat voor een aanzienlijk deel bepalend is voor het gedrag van 
Piseños en comuneros. Dit vierde hoofdstuk, dat het eerste deel van deze studie afsluit, is be-
doeld om een belangrijk onderdeel van de context te beschrijven. Hoe Piseños en comuneros de 
wereld (in the mind) zien en hoe er wordt gehandeld of geacteerd op de verschillende podia (in 
the world) wordt door geloof en bijgeloof gevormd. Inzicht in – in dit geval – de Andes kosmo-
logie biedt toonaangevende achtergrondinformatie voor de rest van de studie. Later, in hoofd-
stuk 8 zal gekeken worden naar hoe identiteit, hoe Piseños zichzelf en anderen zien, enerzijds de 
backstage, in the mind beleving bepaalt en anderzijds bepaalt hoe er op de diverse podia, waar-
onder de grote frontstage, geacteerd wordt. Ook religie en geloof voeden deze identiteitsvor-
ming. Het lokale geloof wordt in dit hoofdstuk in verschillende paragrafen uiteengerafeld. In de 
gehele Andes is het geloof opgebouwd met elementen uit de tijd van de Inca’s en uit de kolonia-
le periode toen het rooms-katholicisme met het al bestaande geloof werd vermengd. Tegen-
woordig neemt de invloed toe van nieuwe religieuze bewegingen zoals het protestants-
evangelische geloof. Door de backstage meaning van de kosmologie te beschrijven – de kosmo-
logische schemata die de Piseños in the mind hebben – kan begrepen worden hoe Piseños den-
ken en handelen in the world. Wat steekt er “achter de glimlach,” achter de performance in het 
Pisaq Theater? Handelingen en performances die frontstage op het toerismepodium worden uit-
gevoerd die op het eerste gezicht gezien zouden kunnen worden als geënsceneerde voorstellin-
gen speciaal voor toeristen, blijken bij verder onderzoek gevoed te worden door eeuwenoude 
complexe schemata die met name voor de lokale bevolking belangrijk zijn. Hoewel dit hoofd-
stuk vooral gaat over de in the mind beleving en de uitingen daarvan in the world door Piseños 
en comuneros en de focus dus niet ligt op hoe dit voor toeristen wordt opgevoerd, zal wel duide-
lijk worden dat juist het geloof van deze Andes bewoners met al haar uitingen een grote aan-
trekkingskracht op toeristen uitoefent. Ook al worden bepaalde uitingen uitsluitend voor en door 
de lokale uitgevoerd, heeft dit haar weerslag op de “toevallige” observanten en hun Pisaq expe-
rience. De toeristen begrijpen hoe oud de cultuur is en worden er sterk door aangetrokken: hier 
ligt de “authenticiteit” als het ware voor het oprapen. Maar we zullen zien dat een belangrijk 
deel van de bijbehorende cultuuruitingen backstage blijft.  

De eerste paragraaf behandelt kort de opkomst van het rooms-katholicisme in de Andes, hoe 
dit geloof vermengd raakte met het prekoloniale geloof en hoe dit in het dagelijkse leven van 
Piseños tot uiting komt. Daarna wordt beschreven hoe mensen in de Andes hun wereld en kos-
mos zien en hoe dit door de tijd heen is veranderd. Er wordt voornamelijk gekeken naar hoe de-
ze Andes kosmologie tegenwoordig door Andes bewoners, waar Piseños en comuneros ook on-
der vallen, bekeken en beleefd wordt. De derde paragraaf gaat over waar men in de Andes, naast 
de Pachamama, apus, God en dergelijke, nog meer in gelooft. Hier wordt beschreven hoe men 
betekenis geeft aan natuurverschijnselen, ziektes en “rare verschijningsvormen en hoe deze een 
aanzienlijke rol spelen in hoe culture in the mind wordt ervaren en hoe dit invloed heeft op het 
dagelijks handelen in the world. De paragraaf die daarop volgt gaat kort over intermediators tus-
sen de verschillende werelden en hoe ze deze kunnen beïnvloeden. Paragraaf vijf gaat over de 
middelen waarmee men probeert invloed uit te oefenen. Dit hoofdstuk eindigt met een paragraaf 
over nieuwe geloofsbewegingen die een enorme invloed uitoefenen op hoe geloof in de huidige 
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wereld ervaren wordt. Het protestants evangelisch geloof drukt een enorme stempel op het den-
ken en handelen in Pisaq en de comunidades en we zullen zien wat dit betekent voor de al be-
staande geloofsovertuigingen. 
 
4.1. Rooms-katholicisme in de Andes  
Het Spaanse koloniale beleid introduceerde de Rooms-katholieke Kerk in Peru en tot op heden 
zijn de meeste Peruanen Rooms-katholiek. Volgens Klarén had het bekeringsproces in Peru een 
vrij militant ethos en had het proces van bekering van de Indiaanse Peruanen uit de Andes meer 
een politieke betekenis dan een missionair idealistisch doel. In de praktijk namen de Indiaanse 
bewoners de nieuwe religie aan maar tegelijkertijd bleven ze hun oude goden vereren en hun 
traditionele rituelen uitvoeren. Later werd op sommige plaatsen geprobeerd om deze Indiaanse 
gewoontes de kop in te drukken. Er zijn verschillende religieuze orden naar Peru gekomen om 
de Andes bevolking te bekeren. Ze riepen de doctrinas in het leven die op parochieniveau de 
Indiaanse bevolking van Peru moesten civiliseren (Klarén 2000: 55). Het katholicisme drukt een 
belangrijke stempel op de Peruaanse samenleving maar de meeste mensen nemen een pro forma 
houding aan. De uitwerking van deze godsdienst is anders dan op andere plaatsen in de wereld 
omdat er in de loop der tijd een interessante vermenging heeft plaatsgevonden van traditionele 
geloofssystemen en het rooms-katholicisme (Nyrop 1981: 105). Het vereren van heiligen speelt 
een belangrijke rol in het dagelijkse leven en de feesten die voor deze heiligen worden gevierd 
zijn erg belangrijk voor de Peruaanse cultuur en daarmee ook een interessante toeristische trek-
pleister zoals in hoofdstuk 7 uitgebreid besproken zal worden. 

Redfield (1955) maakt een onderscheid tussen kleine en grote tradities. Volgens hem kunnen 
in veel samenlevingen verschillende soorten logica van religie en kennis naast elkaar bestaan. 
Ze kunnen misschien compleet anders zijn maar bestaan tegelijkertijd en staan met elkaar in 
verbinding. Zo zijn er bijvoorbeeld geloofssystemen die tot de kleine tradities behoren, bijvoor-
beeld healing-rituelen, magie, en dergelijke die tegen de beginselen van christendom indruisen 
maar in de praktijk toch samengaan. In Peru is dit ook het geval. In Latijns Amerika ontstond 
een “koloniaal katholicisme” of syncretisch Indiaans geloof waarbij rooms katholieke tradities 
werden vermengd met de Andes kosmologie. Op lokaal niveau wordt dit tegenwoordig costum-
bre of creencia genoemd. Het vermengen van katholieke tradities en Andes tradities heeft niet 
alleen in Peru plaatsgevonden maar in de hele Andes regio. Abercrombie bijvoorbeeld schrijft 
over een dorp in Bolivia waar de religieuze activiteiten zowel katholieke als (pre-)Inca elemen-
ten te vinden zijn (Abercrombie 1998:112). Volgens hem is het erg belangrijk om te beseffen 
dat er in dit gebied niet één religie met één oorsprong bestaat maar dat de hedendaagse religieu-
ze tradities uit verschillende periodes stammen. Voor de bestudering van het Pisaq Theater is 
het belangrijk om dit in het achterhoofd te houden. Het is mij er echter niet om te doen waar de 
costumbres vandaan komen maar om hoe er tegenwoordig, in het dagelijkse leven betekenis aan 
wordt gegeven zowel door Piseños (direct) als door eventueel aanwezige toeschouwers als toe-
risten (indirect). Ook Pérez Galán schrijft dat de katholieke en de niet katholieke elementen van 
deze feesten conceptueel misschien gescheiden zijn maar in de praktijk dwars door elkaar heen 
lopen. Ze schrijft dat er sprake is van een permanente ambiguïteit. Zij schrijft hierover het vol-
gende: 

Die polysemie van betekenissen verwijst naar de combinatie van twee tradities, een koloniale (instituti-
oneel resultaat van cofradias en dorpsraden) en een autochtone (voortspruitend uit de nucleaire elemen-
ten van het symbolische universum van deze gemeenschap, zoals de gevallen van de geesten van de 
heuvels en lagunes, La Pachamama, etc.), beiden gerepresenteerd in de rituele context van de Andes als 
een en dezelfde traditie, meervoudig en hybride (Pérez Galán 2004: 147).1  

                                                 
1  Vertaald uit het Spaans:  

Esa polisemia de significados remite a la mezcla de dos tradiciones, una colonial (resultado 
institucional de cabildos y cofradías) y otra autóctona (origen de los elementos nucleares del universo 
simbólico de esta población, caso de los espíritus de los ceros y lagunas, la Pacha Mama, etcétera), 
ambas resignificadas en el contexto ritual andino como una sola tradición, plural y híbrida (Pérez 
Galán 2004: 147).  
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Uitgaand van dit perspectief zou een debat volgens haar niet gebaseerd moeten zijn op de vraag 
of deze ceremonies christelijk of andino zijn, maar zou er gekeken moeten worden naar wat de-
ze rituelen voor de mensen betekenen in de hedendaagse context.  

Piseños zeggen katholiek te zijn en noemen zichzelf “praktiserend katholiek”. Zijzelf zullen 
hun geloof niet bestempelen als Rooms-katholiek maar als katholieken met costumbres. Hierin 
schuilt de aantrekkingskracht voor de toeristen. De manier waarop Piseños uiting geven aan hun 
geloof is vaak anders dan in andere delen van de wereld. In de loop der tijd hebben het rooms-
katholicisme, wat in de koloniale tijd werd ingevoerd en Andes geloofsuitingen zich vermengd 
en tegenwoordig bestaan deze langs elkaar en door elkaar heen. Voor de meeste Piseños is dit 
vanzelfsprekend maar er zijn ook Piseños die zich afvragen welke uiting tot welk geloof behoort 
en ze bekritiseren bepaalde mengvormen. Zo bekritiseerde een informant bijvoorbeeld het feit 
dat kinderen met Kerstmis verkleed gaan als aukis (voorouders) zonder dat ze de betekenis ken-
nen en tegelijkertijd Merry Christmas zingen in plaats van Quechua liedjes. Ook tijdens het 
Willka Raymi festival in augustus verkleedt men zich als aukis, terwijl de periode dat aukis 
normaalgesproken verschijnen in november en december is rond dia de los muertos.2 

Een belangrijke overlevering die tot op heden een aanzienlijke stempel drukt op de bele-
vingswereld van Peruanen is het uitvoeren van bedevaartstochten. Hoewel deze op het eerste 
gezicht vooral Rooms-katholiek lijken – men draagt een heilige of afbeeldingen van een heilige 
mee tijdens soms enorme afstanden naar plaatsen waar een heilige is verschenen – zijn er veel 
elementen die typisch zijn voor de Andes. Volgens Pérez Galán zijn bedevaartsoorden in Peru 
op precies dezelfde manier ontstaan als in de rest van de wereld. Er verscheen een heilige aan 
een (meestal arm) persoon, die deze persoon dan hielp uit zijn benarde situatie. Als dank hier-
voor bouwde deze persoon dan een kapel die vervolgens bezocht werd door steeds meer mensen 
die op zoek waren naar wonderen (Pérez Galán 2004:152-153). De meeste bedevaarten gaan dus 
naar zo een kapel maar wat typisch is voor de Andes is dat ze op plekken midden in de natuur 
zijn gebouwd, bijvoorbeeld op een berg of bij een grot. Zowel de betreffende heilige als de apus 
van de berg of grot (apus zijn berggeesten) worden vereerd. Nog een bijzonder element van de-
ze bedevaarten is dat de heilige of de afbeelding van de heilige wordt vergezeld door dansers en 
muzikanten. De belangrijkste bedevaarten voor Piseños zijn die van de Señor de Qoyllurit’i op 
de hellingen van de Ausangate waar men kort na Corpus Christi heentrekt en de Señor de Hu-
anca in het naburige district San Salvador op 14 september. Overigens zijn dit voor vele Cuz-
queños de belangrijkste bedevaarten en er komen bezoekers uit heel Peru en soms zelfs uit na-
burige landen om deel te nemen aan de tocht. 

In een van zijn etnografische artikels beschrijft Randall het jaarlijks terugkerende feest van 
Qoyllur R’iti met de daarbij behorende betekenisgeving en symboliek.3 Hij noemt het feest een 
ritual of regeneration and rebirth en in de pre-Columbiaanse periode zou het de overgang van 
het ene naar het andere jaar en van het verleden naar het heden markeren. Hij vraagt zich af 
waarom deze traditie juist plaatsvindt op de berg Colquepunku en waarom juist in de week voor 
Corpus Christi. De betekenis moet gezocht worden in de Andes kosmologie en deze bedevaart 
is dus een voorbeeld van hoe koloniaal katholicisme vorm krijgt in de Andes. De plaats van het 
feest is ten oosten van Cuzco, wat in de Inca tijd “het centrum” was, het oosten is ook waar de 
zon opkomt. Verder staat het oosten voor waar de Plejaden zichtbaar zijn en de jaarlijkse cyclus 
en de groei van de gewassen bepalen en de richting van het regenwoud, waar de ñaupa machu 
(voorouders van de Inca’s) nog zouden leven.4 Verticaal gezien rijst de sneeuwtop recht uit de 
jungle en staat deze symbool voor het verbinden van de onderwereld met de bovenwereld, van 
de bergen met hun apus (het mannelijke) met de jungle (vruchtbaar en vrouwelijk). De bergtop 
waar Q’ollur R’iti wordt gevierd is het punt waar dit allemaal samenkomt. Zo een punt wordt 
ook wel tinkuy genoemd: het bijeen komen van twee tegengestelde werelden (Randall 1982:54). 

                                                 
2  Overigens zijn de meeste Nederlanders ook niet op de hoogte van wat Kerstmis precies is en het ver-

mengen van religieuze aangelegenheden met andere tradities zoals het optuigen van een kerstboom is 
voor veel mensen onverklaarbaar. Net als Piseños vieren mensen in Nederland Kerst omdat het cos-
tumbre oftewel traditie is. 

3  “Qoyllur R’iti, an Inca Fiesta of the Pleiades: Reflections of time and space in the Andean World” 
(1982). 

4  Een sterrenconstellatie die zichtbaar is in de regio van Cuzco en tussen 24 april en 9 juni verdwijnen. 
Door deze sterren te bestuderen in augustus kan men het weer voorspellen voor het gehele jaar. 
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Centrale figuur in de traditie is de ukuku, een tussenpersoon tussen orde en wanorde die als het 
ware tussen beide werelden instaat en in de Quechua mythologie een wezen met bovennatuur-
lijke krachten is (Randall 1982:43). In praktijk zijn dit jonge mannelijke adolescenten en oor-
spronkelijk moesten vooral zij de berg beklimmen en dienen als onderhandelaar tussen hun ge-
meenschap en de apus. De periode waarin Qoyllur R’iti gevierd wordt is wanneer de Plejaden 
niet aan de hemel verschijnen, wat ook wel de tijd van Oncoymita (ziekte) wordt genoemd. De 
ukukus beklimmen de berg en brengen het helende water terug naar hun gemeenschappen. Door 
middel van dit helende water zou het dorp geregenereerd worden. Dansen tijdens het festival 
van Qoyllur R’iti en de muziek die daarbij wordt gespeeld zijn erg chaotisch maar schrijft Ran-
dall: 

The final sunrise dance however is perfectly ordered and synchronized, all musicians playing the same 
tune at the same time. […] [It] indicates a great celebration of the civilization process, of the transition 
from the last world to this one, of the regeneration and resurrection of Pachamama, of the curing of the 
sick, and of the beginning of another year (marked by the return of the Pleiades) (Randall 1982: 52 & 
46). 

Randall beschrijft de continuïteit in de patronen en inhoud van Qoyllur R’iti maar vertelt ook 
dat de persoonlijke betekenisgeving van de deelnemers varieert. Voor hen is het gewoon een 
traditie en ze “weten vaak niet eens waarom ze dansen” (Randall 1982:40). Het is juist deze in-
teractie tussen culture in the world (het feest van Qoyllur R’iti) en culture in the mind (hoe de 
deelnemers persoonlijk betekenis geven aan de gebruiken) die interessant is en het artikel laat 
zien hoe deze wisselwerking plaatsvindt zoals Shore in zijn boek benadrukt. Via culturele mo-
dellen van dansen en symbolen voor het ijs boven op de berg die van het vroeger naar het nu 
worden gebracht door de ukukus die model staan voor de tussenpersoon van het vroeger en 
nu/boven onder enzovoort, schept Randall een beeld van hoe er betekenis wordt gegeven aan de 
wereld waarin Andes mensen leven: “The analysis of contemporary mythology can throw light 
on Inca thought, while an examination of the Inca social structure can illuminate present-day In-
ca rituals (1982: 78-79). 

Het is belangrijk te weten hoe mensen in de Andes God, Jezus en Maria zien omdat deze in 
het dagelijkse leven en tijdens feesten een belangrijke plaats innemen. Ook hier heeft een ver-
menging van koloniaal katholicisme en (pre) Inca geloof plaatsgevonden. Classen, die het voor-
al over de betekenis van de kosmologie ten tijde van de Inca’s heeft, schrijft over de hedendaag-
se uitingen van de vermenging die heeft plaatsgevonden het volgende: 

Christian and Andean sacred bodies and structures have inevitably become integrated to a certain de-
gree through coexistence in the Andes. In the present-day Andes, the Virgin Mary who is sometimes 
thought of as both the mother of Christ and the wife of God, is commonly associated with Pachamama, 
the earth. God, in turn, tends to be associated with the sky, and particularly the sun. Christ is sometimes 
identified as God and the sky, and sometimes thought of as God on earth. In this, Christ resembles the 
Inca who was associated both with the Upper World and with the middle mediating world. (Classen 
1993: 142). 

Classen wil hiermee duidelijk maken dat hoewel de christelijke kerk nieuwe elementen in het 
Andes denken heeft gebracht, de kosmos toch nog geordend is door de relaties tussen “heilige 
lichamen” (Classen 1993: 142). Een voorbeeld in Pisaq van vermenging van tradities die hun 
basis hebben in het katholicisme maar vermengd zijn met symbolen uit de Andes is de jaarlijkse 
optocht die op Goede Vrijdag wordt gehouden. Hoewel deze presentatie frontstage plaatsvindt 
en dus zichtbaar is voor toeristen, is de optocht in eerste instantie niet voor ze bedoeld. In de 
praktijk zijn er ook bijna geen toeristen aanwezig bij deze optocht wat er waarschijnlijk mee te 
maken heeft dat ze er niet van af weten. De kans dat zij “per ongeluk” in de optocht verzeild ra-
ken is erg klein omdat deze ‘s avonds plaatsvindt en er dan weinig toeristen in Pisaq aanwezig 
zijn. In de middag van Goede Vrijdag worden er door het hele dorp heen alfombras gemaakt 
door verschillende asociaciones en andere groepen.5 Dit zijn een soort tapijten van bloemen en 
gekleurde houtsnippers die in de meest prachtige kunstwerken worden omgetoverd; zie foto 17. 
Er worden allerlei afbeeldingen gemaakt met verschillende symbolen. Deels zijn dit symbolen 
 

                                                 
5  Zowel artesanos, andere verkopers als de brandweer en het gemeentehuis maken deze. 
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Foto 18. De voorkant van de kerk, foto gemaakt door sra B.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uit de kerk, zoals Jezus, kruizen, witte duiven (de Heilige Geest) en dergelijke, maar de Inca 
symbolen overheersen. Zo zijn er alfombras met de zon en de maan, het cruz andino, condors, 
poema’s en slangen. Ook was er een vereniging die een Inca kalender had gemaakt en weer an-
dere alfombras namen vormen aan van de Nazcalijnen. ‘s Avonds wordt een enorm beeld van 
Jezus in een glazen kist door Pisaq gedragen, vergezeld van muziek en gevolgd door beelden 
van de Virgen del Carmen, San Juan en vrijwel de gehele bevolking van Pisaq die allemaal een 
kaars bij zich dragen. Op elke alfombra wordt even “gerust”, gezongen en gebeden. De Piseños 
die ik heb gesproken vonden het volstrekt normaal dat katholieke heiligen konden uitrusten op 
alfombras met onder andere Inca symbolen. Verschillende Piseños vertelden over hun geloof en 
hieruit blijkt wel hoeveel betekenis aan de kerk maar vooral ook aan de heiligen en de bijbeho-
rende bedevaartstochten wordt gegeven. Señor C. vertelde over zijn geloof:  

Het is belangrijk om de costumbres te behouden, vooral de religieuze costumbre, de katholieke. Ik ben 
bijvoorbeeld gedoopt, ging altijd naar de mis, tegenwoordig met alle andere verschillende religies die er 
zijn gaat dat een beetje verloren, daarom gaan de typische costumbres verloren. Ik geloof in de heiligen, 
ik geloof in el señor de Qolloriti en in el señor de los Temblores en ik ga altijd naar de mis en neem een 
kaars mee. Ik koop bloemen van vijf sol. Ik ga ook naar Señor de Huanca, tenminste één keer per 
maand. En als ruil staat God mij bij. Omdat ik geloof, ontbreekt er niks in mijn huis.6 

Naar de kerk gaan heeft voor Piseños ook een hele praktische betekenis: “Ik ga naar de kerk, 
bid, en vraag aan alle virgencitas y santitos (maagdjes en heiligen) dat ze me geld sturen. Ik 
vraag hen altijd en daarom gaat het goed.”7 Dat de kerk een belangrijke betekenis heeft in the 
mind van Piseños bleek ook uit foto’s die zijn genomen voor de foto-elicitatie opdracht. Foto 18 
is hier slechts een voorbeeld van. Deze foto is gemaakt door dezelfde vrouw uit het vorige ge-
spreksfragment met de volgende beweegreden: “Hier zie je de kerk. Dat is belangrijk omdat ik 
soms problemen heb en mijn oplossing is dan om te bidden tot de Virgen en de heiligen. Som-
mige mensen hebben vrienden, maar ik heb God.”8 Deze señora B. ziet de maagden en heiligen 
als bemiddelaars. Door tot hen te bidden bidt ze ook tot God. Een Piseño die ook een foto had 
gemaakt van de kerk met zijn familie ervoor gaf een soortgelijke betekenis aan de kerk en zijn 
geloof. Hij vertelde: “Dit is waarom ik besta, het belangrijkste voor mij. Ik ben katholiek en 
daarom heb ik een foto genomen voor de kerk. In Pisaq is bijvoorbeeld geen sociale rechtvaar-
digheid. De enige tot wie ik mij kan wenden zijn God en de Virgen.”9 Een andere Piseño die 
ook een foto van de buitenkant van de kerk had gemaakt motiveerde zijn keuze als volgt: “Ik 
had een foto gemaakt van de kerk want daar komt iedereen van het dorp bij elkaar. Dit is de 

                                                 
6  INTERVIEW 12, sr. C. 14/04/04. 
7  INTERVIEW 24, sra. B. 02/06/04. 
8  Gesprek over foto’s met sra B. 22/08/04. 
9  Gesprek over foto’s met sr B. 26/08/04. 

Foto 17. Vervaardiging van een alfombra op de plaza. 
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plek waar het geloof en de energie van het dorp geconcentreerd is, waar mensen samenkomen 
en samen geloven.”10 Een Piseña die een foto had gemaakt van de kerk met artesanía ernaast 
stoorde zich eraan dat op sommige marktdagen de kerk slecht zichtbaar was omdat mensen hun 
kraampjes ervoor zetten. Zo verpestte de artesanía het uitzicht op de kerk wat niet alleen slecht 
zou zijn voor Piseños maar ook voor toeristen omdat deze zo geen mooie foto’s van de kerk 
konden maken. Dit was volgens haar een extra reden om een nieuwe markt te maken in Pisaq of 
er vlak buiten. Daardoor zouden Piseños en toeristen de plaza en het bijbehorende uitzicht op de 
kerk terugkrijgen.11 

Een comunero uit Cuyo Chico omschreef zijn geloof en dat van zijn compadres als volgt: 
Wij zijn katholiek. Hier in de comunidad is er van alles: asamblea de dios (Vergadering van God), 
pinksterkerken, Jehova Getuigen, maar het katholieke geloof is het meest perfecte, omdat katholieken 
meer delen met iedereen. Die anderen lenen wel aan elkaar, maar alleen aan elkaar en dat is slecht. Ka-
tholieken zijn veel socialer en kunnen ook gewoon feestvieren!12 

Met feestvieren bedoelt deze informant dat er gedanst en gedronken wordt, wat door de protes-
tantse kerken verboden wordt.13 
 
4.2. Andes kosmologie  
Een deel van de religieuze voeding voor de mind en de world in de Andes heeft zijn oorsprong 
in de kerk maar een groot deel van meaning zou, in de woorden van Abercrombie gezocht moe-
ten worden “In the landscape that surrounds them” en in the mythes die van generatie op gene-
ratie worden overgeleverd(Abercrombie 1998: 130). Een groot deel van deze landscape en de 
betekenis die eraan wordt gegeven worden gevormd door de apus en Pachamama. Volgens 
Abercrombie moeten de verhalen en mythes die bestaan, worden gezien als behorend tot één 
kort moment maar binnen een voortdurend proces van creatieve, collectieve transformaties. 
Hiermee bedoelt hij dat mensen een geschiedenis hebben, maar deze ook maken en reconstrue-
ren (Abercrombie 1998: 124). Door het uitvoeren van rituelen kan het verleden herinnerd wor-
den en aan volgende generaties worden overgeleverd. In Pisaq is dit ook het geval en het geloof 
in de Pachamama, de apus en allerlei natuurverschijnselen die hieraan gekoppeld zijn, zijn 
voorbeelden van “creatieve, collectieve transformaties”.  

Veel Piseños en comuneros met wie ik gesproken heb spraken veel over de apus en dat ze 
ontzettend belangrijk zijn. Classen schrijft dat de fundamentele structuren van de Inca’s – de 
dualiteiten van rechts-links, hoog-laag, mannelijk-vrouwelijk– werden ontleend aan structuren 
van het menselijk lichaam, zoals het innemen en uitscheiden van lucht en vloeistoffen, bloedcir-
culatie, reproductie, ouder worden en de dood (Classen 1993: 3). Evenwicht en uitwisseling zijn 
nodig om de kosmos te integreren en gunstig te stemmen. De combinatie van evenwicht en uit-
wisseling leid tot balans en wederkerigheid, ayni. De principes die achter ayni zitten komen in 
zowel mythes en rituelen van de Inca’s als in de hedendaagse Andes religie tot uiting (Classen 
1993: 11). De aarde in de Andes werd door de Inca’s als een lichaam gezien dat voedsel ver-
schafte en in ruil daarvoor (ritueel) gevoed moest worden. Een berg werd als een lichaam be-
schouwd waarvan de top het hoofd is. Het land eromheen bevat het hart en de buik en de lagere 
delen van het landschap de benen en voeten. De hele aarde zelf kan als lichaam worden gezien 
(Classen 1993; 96-111). Bastien beschrijft hoe in de hedendaagse Andes bij de Kaata in Qol-
lahuaya, Bolivia, bergen nog steeds als lichaam worden gezien. Voor de komst van de Span-
jaarden was de berg een metafoor voor sociale organisatie en gaf het Andes bewoners cultureel 
inzicht in hun verwantschapssystemen en dit is in Qollahuaya tegenwoordig nog steeds het ge-
val.14 In het gebied dat Bastien heeft bestudeerd worden de hoge, centrale en lage gemeen-

                                                 
10  Gesprek over foto’s met sr A. 17/08/04 Sommige foto’s van deze Piseño waren mislukt maar we heb-

ben wel gesproken over wat hij had willen fotograferen en waarom. 
11  Gesprek over foto’s met sra A2., 22/08/04. 
12  INTERVIEW 18, sr W., Cuyo Chico, 26/04/04. 
13  In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de invloed van deze nieuwe bewe-

ging op de zingeving en uitingen in het dagelijks leven van Piseños. 
14  Het boek van Bastien werd in 1978 gepubliceerd en dat is alweer lang geleden. De verwijzing naar 

deze literatuur dient slechts als basisvoorbeeld en tegenwoordig moet in een wat breder tijdsperspec-
tief worden geplaatst.  
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schappen als hoofd, romp en benen van het menselijk lichaam gezien (Bastien 1978: xviii). Men 
gelooft dat mensen en dieren uit het hoofd (van de berg) ontstaan en ernaar teruggaan als ze 
overlijden. In Qollahuaya gelooft men dat de doden via ondergrondse waterwegen naar het het 
hoofd van de berg reizen waar ze weer in het land van de levenden kunnen verrijzen. De leven-
den komen uit de ogen van de berg, reizen via het hoofd, de borst, de romp en benen en sterven 
in het laagland (Basien 1978: 47).  

In de Andes is Viracocha de schepper en door naar de mythe van de schepping te kijken, leren 
we volgens Classen dat het menselijk lichaam naar dat van Viracocha is gemodelleerd én als 
model van de kosmos dient. Men geloofde dat de Inca’s van Virachocha afststammen en dat 
mensen van steen zijn gemaakt. Stenen werden ook als heilig en levend beschouwd (Classen 
1993: 28-30). Apus zijn van steen en zijn voorouders die als het ware op de aarde liggen. Bolin 
die een boek heeft geschreven over Chillihuani, een hoog gelegen gemeenschap in Peru schrijft 
over Pachamama, de apus en de relatie ertussen het volgende: 

Pachamama is the earth itself, sustainer of all life. In the words of one of the villagers, “Pachamama 
gives us life, she nourishes us through our existence on this earth and when we die, we go back to our 
Pachamama from where we will rise again.” Pacahamama is powerful. She sustains life for animals and 
plants alike, but she can also kill with devastating earthquakes and allow lightening to strike. 
Pachamama and the god of thunder and lightening are considered compadres. The herders explain that 
Apus, those powerful mountain deities, are part of Pachamama, but they have personalities in their own 
right. Apus can be male or female (Bolin 1998:32). 

De apus zijn de geesten van de bergen, tevens de voorouders en de Pachamama is een levend 
wezen. 

Maar wat betekenen de apus voor Piseños? We hebben eerder gezien dat er soms frontstage 
wel aanspraak wordt gemaakt op hun bestaan. Ze worden bijvoorbeeld aangeroepen tijdens of-
ferceremonies voor toeristen en bij bepaalde souvenirs proberen Piseños uit te leggen dat de 
apus worden gerepresenteerd maar meestal blijft het bij een oppervlakkige benadering. Backsta-
ge blijken apus een belangrijke rol te vervullen. Een Piseño vertelde wat de apus in zijn mind 
betekenen: 

Ik geloof in de apus, omdat ik denk dat het bergen zijn met veel energie en deze energie voel je. Apu 
Lingli bijvoorbeeld is een hele machtige apu en ik voel de energie heel sterk. Dit gevoel begint met het 
zien van hoe prachtig de natuur is. Dit neem ik in mij op en dit voel ik van binnen, het geeft mij 
kracht.15 

Het is interessant dat net als bij het geloof in Pachamama en belangrijke heiligen in de regio, 
apus menselijke eigenschappen krijgen toebedeeld en dat ze zowel goed als kwaad kunnen zijn, 
afhankelijk van het soort apu en zijn of haar bui. Apus krijgen deze menselijke eigenschappen 
toebedeeld omdat andinos geloven dat de apus hun voorouders zijn. Deze apus kunnen als li-
chamen worden gezien en deze lichamen liggen als het ware boven op de Pachamama. Met een 
medewerker van een lokale NGO in Pisaq die de lokale apus goed kent omdat ze veel in de 
berggemeenschappen komt, had ik een interessant gesprek over wat apus zijn en wat hun eigen-
schappen zijn:  

Sra S2: In deze hele zone is de apu Ausangate de meest belangrijke. Dit is de grootste apu en wordt 
door alle apus in deze regio gerespecteerd. Muruwicchsa, de apu van Chawaitiri had vee te 
leen gevraagd van de apu Ausangate. Hij gaf hem wat vee maar Muruwicchsa gaf het niet te-
rug. Hij nam het vee en zou het terug moeten geven nadat het vee zich had voortgeplant. Au-
sangate liet hem een soort test doen. Eigenlijk is een apu een soort persoon, als jij hem iets 
geeft zou je moeten weten of ze het je teruggeven of niet. Eerst heette Muruwicchsa anders, ik 
kan me de naam niet meer herinneren. Omdat de apu Ausangate zijn vee niet had teruggekre-
gen en de machtigste apu is, gaf hij hem de nieuwe naam Muruwichsa, wat een heel lelijk 
woord is, het betekent: de kleuren van in je buik. Dit viel samen met een vergadering in dit 
gebied over wie de belangrijkste apu in de zone van Pisaq zou worden en Muruwicchsa was 
ook genomineerd maar hij was het niet geworden omdat hij zich slecht had gedragen. Het 
werd gewonnen door een andere apu bij Sacaca, het is een kleine apu maar wordt wel geres-
pecteerd. Deze kleine apu, Sunpicchu heeft allemaal tests moeten ondergaan en heeft het over-
leefd. Als er offers worden gedaan worden ze dan ook bij Sunpicchu gedaan want deze ver-

                                                 
15  INTERVIEW 22, sr I., 31/05/04. 
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dient meer respect. Deze apu heeft ook zijn vrouw Pukara Pantillichlla. Dit is een hele mooie 
grote vrouw met gekleurde kleding en de apu is heel hoog. Sunpichu is een kleine man maar 
een hele sterke apu met een hele mooie vrouw.  

B: Wat zijn apus nou precies?  
Sra S2: Het zijn de geesten van de bergen die veel macht hebben. Ze hebben ook menselijke eigen-

schappen, de ene apu is dokter, de ander leraar, de ene is goed, de andere is slecht. Ze hebben 
ook het uiterlijk van personen, in dromen zie je ze soms. Ik heb ook ooit met een altomisayoc 
gepraat en ik vroeg aan hem hoe hij kon zien dat een apu mannelijk of vrouwelijk is. En hij zei 
dat hij het wist omdat hij in zijn dromen had gezien dat het een man of vrouw was. De apus 
hebben ook een alcalde (burgemeester), een vrouw en pututeros en zij hebben ook kinderen, 
vier geloof ik zijn er en er zijn ook gevangenissen waar ze heen moeten gaan als ze zich niet 
goed hebben gedragen. Er is zo’n plek bij Pampallachta en bij Paru Paru. Dit is net als bij 
mensen die iets niet goed hebben gedaan, die moesten ook voor straf ergens alleen zitten. Zij 
hebben ook hun eigen dieren zoals bijvoorbeeld venado, dit zou je kunnen zien als hun paard. 
De apus hebben ook een soort kippen: gallinazo, een soort condor, deze vind je in de buurt van 
Paru Paru. En venado bij Cuyo Grande, bij de rokken van Pukara Pantillichlla. Bij de mensen 
tref je hetzelfde aam, in alle comunidades vind je varayoc, dit is een oudere persoon die geres-
pecteerd is door iedereen, hij moet een voorbeeld zijn en moet verantwoordelijkheid hebben in 
zijn comunidad. Hij staat aan het hoofd, als er bijvoorbeeld een faena is moet hij ervoor zor-
gen dat hij op het precies uur aanwezig is, hij moet het goede voorbeeld geven aan de men-
sen.16 

Door elkaar dit soort verhalen te vertellen wordt duidelijk wat de normen en waarden zijn in de 
genoemde comunidades. Het verhaal van deze vrouw wordt van generatie op generatie doorver-
teld en laat zien dat het niet geoorloofd is om te stelen en wat de consequenties daarvan kunnen 
zijn. (De apu die gestolen had kreeg als straf geen offers meer.) Hier wordt duidelijk dat de 
geesten in de bergen menselijke trekken krijgen toebedeeld en net als mensen emoties en krach-
ten kennen. Ook het belang van ayni, van wederkerigheid, wordt door deze informant bena-
drukt. 

Het geloof in de apus speelt in het dagelijks leven van veel Piseños en comuneros een toon-
aangevende rol. Niet alleen bij grote gebeurtenissen zoals offers aan Moeder Aarde worden de 
apus aangeroepen maar er vinden regelmatig kleine rituelen plaats die bijna ongemerkt een be-
langrijke rol spelen in de betekenisgeving. Als er bijvoorbeeld iets wordt gegeten wordt er niet 
alleen wat van het voedsel of drank aan de Pachamama gegeven maar meestal worden de apus 
ook aangeroepen. Zo is het gebruikelijk om de vingers in het glas te steken en een aantal drup-
pels richting de belangrijkste apus te richten. Dit ritueel wordt ook wel t’Inca genoemd.17 Oor-
spronkelijk is het ook de gewoonte om bij het slachten van een stuk vee de apus aan te roepen 
en tegenwoordig gebeurt het, in mindere mate weliswaar, nog steeds. Señorita P2. vertelde hier-
over:  

Bij mij in de familie is het gebruikelijk dat als je een dier hebt gedood er een glas bijzondere wijn wordt 
gedronken, bij ons thuis is het gebruikelijk om anís te drinken. Er wordt dan op de apus getoast en ver-
giffenis gevraagd voor het slachten van het dier. De apus worden vervolgens bedankt voor het geven 
van dit voedsel en ze worden gevraagd of ze deze dieren met dezelfde hoeveelheid terug mogen komen 
op aarde.18 

De consequenties van het niet eren van de apus kunnen erg groot zijn en leiden tot ongelukken, 
ziektes en soms zelfs de dood. Op momenten dat mensen zich “misdragen” worden ze tot de or-
de geroepen. Net als bij de Pachamama kan over de apus gezegd worden dat de meeste mensen 
nog wel in hen geloven maar dat ze in de loop der tijd ook nieuwe functies hebben gekregen. 
Oorspronkelijk vroeg men apus altijd om gezondheid en bescherming van het vee maar tegen-
woordig worden ze ook ingezet voor het toerisme. Zo vertelde de presidenta van de comunidad 
Cuyo Chico: 

                                                 
16  Gesprek met sra S2, 15/08/04. 
17  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. T’Inka is een plengoffer met een aantal druppels drank en als er in 

grotere hoeveelheden alcohol op de aarde wordt gegoten of aan de apus wordt geschonken, wordt dit 
challa genoemd. 

18  Gesprek met srta P2., 26/02/03. Srta P2 werkte in 2003 en 2004 samen met sr R2. bij het Oficina de 
Cultura y Turismo en is de dochter van voormalig burgemeester en ex-hacienda eigenaar sr G. 
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Ik vraag elke dag aan de apus of er genoeg toeristen komen en of deze apus op hun willen passen, zodat 
er niets gebeurd tijdens hun verblijf hier, zodat ze terug blijven komen en dat er niks slechts gebeurd in 
hun land, zodat ze hiernaartoe kunnen blijven komen met vakantie. Dit vraag ik ze elke dag.19 

Apus en Pachamama worden vaak in één adem genoemd. Volgens Classen zagen de Inca’s de 
aarde als een vrouwelijk lichaam dat door landbouw moest worden “opengebroken” opdat ze 
gewassen zou geven maar ook gevoed moest worden door rituele offerceremonies en gunstig 
gestemd moest worden door haar te vereren (Classen 1993: 59). Ik heb met de Piseños regelma-
tig gesproken over Pachamama en haar betekenis voor hen maar ook over de apus die een deel 
vormen van de Pachamama. Hieronder volgen enkele citaten waaruit blijkt hoe belangrijk 
Pachamama en de apus zijn, hoe er tegen wordt aangekeken en hoe zij aanbeden worden: 

B: Wat is een apu precies? 
Sr O.:  Dat is een God! En hij is meedogenloos, als iemand iets verkeerd zegt, pum, dan zet hij die per-

soon weer op zijn plaats! Ik zal je een voorbeeld geven van waartoe apu Lingli toe in staat is, en 
dat is echt gebeurd. Een man en vrouw liepen in de bergen bij de apu Lingli en de vrouw sprak 
tot de apu, “Zozo wat ben jij stoer zeg!” en toen viel de vrouw. Wat kleine meisjes kwamen naar 
mij toe in paniek en vertelde mij dat hun moeder in een afgrond was gevallen. Ik vroeg wat er 
gebeurd was en zij antwoorden mij dat ze gevallen was omdat zij getrokken was door een kracht. 
Drie dagen later heeft de apu haar losgelaten. Toen wij dat hadden gehoord hebben wij zes jon-
geren op pad gestuurd om haar te zoeken. Drie dagen later werd ze gevonden. Ze was helemaal 
bleek maar de apu heeft haar niet gedood. De dagen dat de vrouw daar had gelegen heeft de apu 
tot haar gesproken. Hij zei: provoceer mij niet, beledig mij niet want op die manier zorg ik er-
voor dat ik je straf.20 

Het zijn geesten van de bergen die om ons heen wonen en die ons beschermen. Ze kunnen ook boos 
worden. Ze worden boos als mensen zich slecht gedragen. Ze straffen ons dan met de natuur, zoals bij-
voorbeeld een landverschuiving, of heel veel regen of wind. Als dat gebeurd zeggen we tegen elkaar: 
wat zal er toch aan de hand zijn? De apus zullen wel boos zijn.21 

Voor mijn gevoel leeft de Pachamama met mij samen hier op aarde op dit moment. En als ik dood ga, 
ga ik naar de Madre Tierra. In augustus doe ik ook altijd een pago a la tierra, en ik offer haar coca. De 
reden dat het in augustus moet gebeuren is omdat de aarde je alleen goed ontvangt in deze maand, dan 
staat ze open. Ik doe altijd een pago voor mijn huis, chakra en negocio.22 

Vanaf het moment dat de aarde produceert en ons dagelijks brood geeft is dat automatisch het funda-
mentele aspect van het menselijke bestaan. Waar zouden we anders van leven? We moeten ons eerst 
onderwerpen aan iets wat ons te eten geeft, in dit geval de aarde. Ik richt mij tot de apus, omdat zij ons 
controleren, want zij controleren de omgeving waarin wij leven. Zij omringen ons, ze zijn hier, ze zijn 
onze beschermers. Dat moet je niet onderschatten, de ouderen hier zeggen als er een ongeluk gebeurd 
dat het vast is omdat ze zijn vergeten ze te bedanken en een pago te doen. Ik doe altijd pagos, voordat 
ik iets eet of drink geef ik hun eerst iets. Ik doe ook een grote pago in augustus en met carnaval. Ik doe 
dit niet alleen thuis, maar ook op mijn terreinen. Ik vraag dan altijd of het mij, mijn vrouw en mijn kin-
deren goed gaat in het komende jaar. Augustus is heel speciaal omdat elke dag in augustus. staat voor 
de rest van het jaar. De eerste twaalf dagen let ik dus heel goed op wat er gebeurd. 1 augustus staat voor 
1 januari, 2 augustus voor 2 februari, enzovoort. En als het op 1 augustus regent dan weet ik dat het in 
januari zal regenen. En mensen hier zeggen dat het dan toeval is, maar onze Inca’s baseerden hier hun 
hele jaar op. Ik geloof er in.23 

Ten tijde van de Inca’s maakten mensen al gebruik van deze methode om aan de hand van de 
dagen in augustus het weer voor de rest van het jaar te voorspellen. Urton schrijft in een boek 
over “etno-astronomie” in de Andes, dat door naar de stand van de Plejaden (een belangrijke 
sterrenconstellatie) te kijken er op 24 juni nadat het feest van San Juan is gevierd, voorspeld kan 
worden of de gewassen het goed zullen doen of niet. Ook kan er dan worden gezien wanneer er 
met planten moet worden begonnen. Urton merkt op dat dit in andere delen van het Cuzcoge-
bied ook op 1 augustus voorkomt. Als de Plejaden groot en helder verschijnen gelooft men in 
Misminay dat het een goed landbouwjaar wordt en als ze klein en niet helder verschijnen bete-

                                                 
19  INTERVIEW 15, sra T., Cuyo Chico, 19/04/04. 
20  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
21  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
22  Gesprek met sra E., 13/03/03; een negocio is een zaak of handel. 
23  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. 
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kent dit dat er een slecht landbouwjaar in het verschiet ligt. Als het op de eerste dag van augus-
tus regent gelooft men dat het een goed landbouwjaar wordt (Urton 1981: 119-120). 

Het is gebruikelijk om voordat men iets drinkt of eet daarvan iets aan de Pachamama aan te 
bieden. Sommige mensen gieten bijvoorbeeld wat chicha op de grond en anderen doen dit in de 
vier hoeken van hun woning. Tijdens een interview sprak een Piseño over de Pachamama en hij 
deed ook na hoe hij haar elke dag toespreekt.24 

Sr O.: Mijn eerste beetje voedsel, frisdrank, chicha, biertje, gaat naar de Pachamama.  
B:  [Sr. O. begint in het Quechua te spreken alsof hij de Pachamama en de apus aanroept.]  
Sr O.: Apu Lingli, Intihuatana, Pukara Pantilliglla, apu Pacha Tusai, Pachamama […] jullie hebben 

dorst, jullie hebben honger, ik geef wat en ik vraag om op ons te letten. Con el ojo del liquido 
que voy a beber, te saludo, no es gran cosa pero lo poco que tengo.25 Ach wat mooi in het 
Quechua... 

B:  Wat is dat, ojo del liquido? 
Sr O.: El ojo de liquido is het eerste beetje wat je zou drinken. Maar je geeft het aan de apus en de 

Pachamama, zij verdienen het beste.26 

Sommige mensen wisten precies waarom het belangrijk was om dit te doen maar sommigen ga-
ven aan dat ze dit deden omdat hun ouders dit altijd deden.  

Een gewoonte die belangrijk is en die heb ik van mijn moeder geleerd is dat het eerste druppeltje chicha 
voor de aarde is, dit heet ñawi. Dit gooit zij op de grond als zij chicha verkoopt. Het heeft tot doel dat er 
veel verkoop is, dat het snel gebeurt en dat de chicha opraakt. Wat het eten betreft: als er eten wordt ge-
kookt voor de lunch moet de eerste lepel naar de aarde. Er moet gedacht worden aan diegenen die ons 
het voedsel geeft met als doel dat iedereen tevreden is en dat iedereen kan consumeren. Want men ge-
looft dat als men dat niet doet dat het eraan zal ontbreken. Dit zijn zaken die wij van onze ouders heb-
ben geleerd.27 

In het Quechuagebied worden de ogen ñawi genoemd en als het om bijzondere plekken in de 
natuur gaat huacas. Huacas zijn heilige plaatsen, wezens en objecten die lokaal een heilige en 
buitengewone betekenis hebben voor mensen (Classen 1993:2). Het zijn een soort liminale zo-
nes, plekken waar verschillende werelden, de natuurlijke en bovennatuurlijke wereld samenko-
men (Classen 1993: 14). Abercrombie heeft ook geschreven over deze “ogen” in de aarde. In 
het gebied waar hij onderzoek heeft gedaan worden ze in het Aymara layra genoemd. Deze lay-
ra zijn voorbeelden van paqarinas, openingen in de aarde waar de voorouders uit zouden zijn 
gekomen. Door drank (chicha) in deze “gaten” te gieten, wordt het met de goden en de voorou-
ders gedeeld. Layra kunnen ook plaatsen in de natuur zijn waarvan men zegt dat er wateren uit 
zijn ontstaan of waar dieren vandaan komen of plekken in de natuur waar de zielen van mensen 
heen gaan als ze overleden zijn. Via layras die vaak ook op oude graftombes te vinden zijn, 
konden rouwende nabestaanden naar de “andere wereld” of het verleden kijken en de doden 
konden via deze ogen naar de toekomst kijken (Abercrombie 1998: 322). 

De meeste Piseños die ik heb gesproken geloven in de Pachamama en zien haar als een ser vi-
vo, als een levend wezen en geven haar ook menselijke trekken, net als de apus zoals we hier-
boven hebben gezien.28 Het menselijke aspect van de Pachamama komt duidelijk naar voren als 
mensen erover praten: “de aarde heeft honger, de aarde vraagt altijd”,29 of “zij geeft ons eten 
dus we moeten dankbaar zijn”.30 Behalve dat er wordt gezegd dat ze een levend wezen is, bezit 
ze vaardigheden zoals praten. Het enige grote verschil is dat zij heel machtig is en het leven van 
mensen kan beïnvloeden en naar haar hand zetten. Ze heeft allerlei tactieken om Piseños te laten 

                                                 
24  Dit citaat is niet compleet omdat deze informant ook veel in het Quechua zei, niet alles vertaalde en ik 

op dat moment geen tolk ter beschikking had. 
25  Letterlijk vertaald: met het oog van het vocht wat ik ga drinken, groet ik jou, het is geen groot ding 

maar het beetje wat ik heb. 
26  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
27  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. Sr F2 is artesano maar werkt ook op het gemeentehuis. Tevens is 

hij hoofd van de (vrijwillige) brandweerbrigade in Pisaq. Hij zal nog vele malen aan het woord ko-
men. 

28  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 
29  INTERVIEW 2, sr L. en sra J2., 31/03/04. 
30  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04. 
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weten wat ze wil en waarschuwt ze op verschillende manieren, soms via dromen waarin ze let-
terlijk tot ze spreekt, soms door middel van het straffen door middel van ziektes. Meestal wordt 
er op haar wensen en eisen ingegaan door het doen van een offerceremonie. Ook mensen die 
eerst niet in Pachamama geloofden zijn door het zich voordoen van allerlei problemen gaan be-
seffen dat het toch beter zou zijn haar te gehoorzamen. Een Piseña vertelde me waarom ze in de 
Pachamama gelooft:  

Eerst geloofde ik niet in de Pachamama maar toen ik naar dit huis verhuisde gebeurde er opeens van al-
les. Ik had altijd mijn eenden, kippen en cavia’s. Maar toen ik hier kwam raakten mijn kippen kwijt en 
mijn cavia’s gingen dood. Van mijn eenden groeide hun snavel en ze gingen ook dood. Op een dag ben 
ik gaan huilen want vier van mijn kippen waren er niet, later bleek dat ze bij de brug waren. Ik vroeg 
me af wie ze zou kunnen hebben gepakt. Er was een oud vrouwtje en ze vroeg me waarom ik huilde. Ik 
zei dat mijn kippen kwijt waren en ik vertelde haar alles. Het vrouwtje zei dat de Pachamama waar mijn 
huis op stond haar pago nodig had. Ik wist niet hoe het moest. Het vrouwtje zei dat als ik geen pago zou 
doen ik nooit mijn kippen en cavia’s kon hebben. Ik moest de Pachamama betalen zodat ze me goed 
zou ontvangen. Ze zei dat ik anders ook ziek zou worden. Ze had toen haar compadre geroepen uit San 
Salvador, en hij heeft de pago gedaan. Sindsdien was alles in orde, mijn kippen liepen niet meer weg en 
mijn cavia’s gingen niet meer dood. Ik was ook een hele tijd ziek, elke keer weer wat en toen zei ze dat 
ik een goede pago moest doen aan de Pachamama en sindsdien ben ik gezond. Zij is machtig! Ik doe 
elk jaar een pago zodat alles goed gaat.31  

Ik vroeg ook aan señor O., die op de vorige pagina nadeed hoe hij met de Pachamama spreekt, 
wat er zou gebeuren als hij geen pago aan de Pachamama zou doen of wat er gebeurt als hij niet 
het eerste beetje voedsel of drank aan de aarde zou geven. Hij antwoordde het volgende: “Me 
castiga! (ze straft me!) Als ik haar niet betaal of als ik haar niet groet of als ik haar geen coca 
geef zou ze mij kunnen straffen. En als ze mij niet straft dan straft ze mijn familie dus ik moet 
haar altijd groeten!”.32 De Pachamama heeft dus een ambigue persoonlijkheid. Aan de ene kant 
verschaft ze mensen alles wat ze nodig hebben en is ze heel genereus maar als ze boos is, kan ze 
net zo snel alles weer afpakken. Wat dat betreft verschilt ze niet veel van de apus of de heiligen 
in de regio en zou geconcludeerd kunnen worden dat het “godsbesef” uitermate functioneel is. 

Het werd me tijdens mijn onderzoek snel duidelijk dat voor Piseños en comuneros zowel de 
apus, Pachamama, God en de heiligen een belangrijke rol speelden in de meaning backstage, in 
the mind. Maar hoe verhouden deze zich ten opzichte van elkaar in the mind van Piseños en co-
muneros? Veel Piseños gaven aan dat het erg ingewikkeld in elkaar zat maar ze hadden er wel 
concrete ideeën over. Om de relatie ertussen duidelijk te maken heb ik een aantal fragmenten 
van gesprekken onder elkaar gezet: 

Als ik een pago a la tierra doe, dan is dat voor de Moeder Aarde, oftewel, niet aan God. Voor God zijn 
er weer andere dingen, het is een beetje gecompliceerd want aan God bedank ik ook voor alles wat ik 
heb maar ook aan de aarde. Het verschil is dat de aarde niet een God is voor mij, het is de aarde.33 

De apus en Pachamama verschillen van God. Voor Pachamama en de apus brengen we offers maar tot 
God bid ik elke ochtend om hem te bedanken. Als ik ‘s morgen van huis ga, sla ik drie kruizen zodat 
het, waar ik ook naar toe ga, het mij goed gaat. Ook voor het slapen gaan moet ik bidden. Als er pro-
blemen zijn of we een slechte gezondheid hebben dan bidden we tot God. Een pago is slechts voor een 
keer per jaar zodat we het hele jaar te eten hebben.34 

In Augustus “vraagt de aarde”. Zij heeft dan honger en wij doen een pago. Verder is het heel belangrijk 
om voordat je iets consumeert de aarde te groeten. We weten dat de aarde leeft. Het geloof in de Moe-
der Aarde hebben we van onze voorouders geleerd […] Als we een offer doen aan de Pachamama vra-
gen we om voorspoed voor het hele jaar, maar tegelijkertijd vragen we het ook aan God.35 

Voordat ik iets drink of eet geef ik wat aan de Pachamama en ik blaas naar de apus zodat ze mij be-
schermen. Ik heb heel lang autogereden en heb nog nooit een ongeluk gehad. En als ik iets wil vraag ik 
altijd eerst aan de Pachamama of ze me daarmee helpt en beschermd. Ik vraag ook hulp aan God. God  
 

                                                 
31  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 
32  INTERVIEW31, sr O., 17/06/04. 
33  INTERVIEW 1, srta L., 16/03/04. 
34  INTERVIEW 2, sr L. en sra J2., 31/03/04. 
35  INTERVIEW 7, sr B., 7/04/04. 
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Foto 19. De condor in de ruïnes, gemaakt door srta M2. 

Foto 20. La Ñusta (bron: Salazar & Salazar 2003: 69)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en de Pachamama zijn twee afzonderlijke dingen. Volgens de katholieke religie mogen wij haar niet 
verwarren met andere zaken. Er is slechts één God. Als ik een offer aan de Moeder Aarde doe is dat iets 
aparts. Voor God vieren we een mis of breng ik een kaars naar de kerk. Als ik ziek ben, ga ik zowel 
naar een dokter als een curandero. Ik zeg natuurlijk niet tegen de dokter dat ik naar een curandero ben 
geweest.36 

De apus bevinden zich bovenop de Pachamama. De apus zijn er als obsevadores of als een soort enge-
len. Zij zien wat er gebeurd en geven dat weer door aan de Pachamama.. De relatie tussen God, Jezus, 
Pachamama en apus is als volgt: Mijn vader zegt altijd dat God een gave heeft gegeven aan de aarde en 
de aarde moet iedereen die haar goed behandelt, goed terug behandelen. God heeft ook de apus ge-
maakt en als men ze niks geeft worden ze boos op de mensen. Mijn vader zegt ook dat God kracht aan 
de rivieren heeft gegeven om rustig door de aarde te kabbelen, niet om mensen te doden. Ondertussen 
zien zowel de Moeder Aarde als de rivieren als de apus wat er in de wereld gebeurt en als er ooit een 
einde aan de wereld komt zal God hen vragen hoe alles verlopen is en zij zullen hem vertellen wie goed 
en wie slecht is geweest.37 

Een comunero uit Cuyo Chico legde de relatie tussen zijn Katholieke geloof en het geloof in de 
Pachamama kort en bondig uit: “Het verband is duidelijk: Jezus Christus heeft toch ook op de 
aarde gelopen en heeft toch ook van haar geleefd en gegeten?”.38 Zoals uit dit alles blijkt, zijn er 
verschillende visies op de relaties tussen God, Pachamama en de apus. Voor sommige mensen 
vloeien het katholicisme en het Andes geloof in elkaar over en worden rituelen uitgevoerd 
waarbij zowel de Pachamama, apus, God en de Heiligen worden aangeroepen en volgens ande-
ren moeten ze los van elkaar worden gezien. 

 
4.3. Enige details 
Waar de natuurlijke omgeving vaak als strategie wordt ingezet voor presentaties aan toeristen, 
wordt er een link gelegd met de Inca’s en de pré-Inca’s die veel konden aflezen uit de natuur. 
De natuurlijke omgeving fascineert niet alleen bezoekers maar ook de lokale bewoners. Dit 
blijkt uit de talloze verhalen en mythes die in de regio bestaan maar ook uit dagelijkse observa-
ties en gesprekken met mensen. Een Piseño vertelde over vormen die hij in de bergen ziet: 

Soms zie ik een gezicht in een berg als ik aan het wandelen ben, eerst van veraf en dan van dichtbij en 
vaak is het net alsof dat gezicht mij iets wil vertellen. Maar het vertelt me niks. Ik let wel goed op zijn 
uitdrukking en onthoud dat. Later kom ik er vaak achter wat hij me wilde vertellen.39 

Stenen zijn voor veel mensen in de Andes belangrijke elementen waar soms veel betekenis aan 
wordt gegeven. Naast het eeuwenoude idee dat stenen vroeger konden lopen – dit is voor veel 

                                                 
36  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
37  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
38  INTERVIEW 18, sr W., Cuyo Chico, 26/04/04. 
39  Gesprek met sr R2., 12/03/03. 
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andinos een verklaring voor hoe de Inca’s en indrukwekkende bouwwerken op vrijwel onmoge-
lijke plaatsen hebben kunnen bouwen – worden er soms zelfs menselijke trekken aan toebe-
deeld. Zoals we eerder zagen, vertellen gidsen en toeristen verhalen over bepaalde vormen die 
in de stenen te vinden zijn in de ruines van Pisaq. Hier gaat het echter vooral om de vorm en 
volgens een informant is het belangrijkste deel wat deze gidsen vergeten te vertellen wat er in de 
stenen zit: een ziel.40 Señor R2., die in het gespreksfragment hierboven over vormen in de ber-
gen sprak, vond zelfs dat stenen superieur zijn aan mensen:  

Er is een lied waarin wordt gezongen: ik wil een steen zijn om niet te lijden. Ik vraag mij vervolgens af, 
hoezo zou je niet lijden als je een steen bent en dan ga ik erover nadenken. Dan begin ik mij te realise-
ren dat stenen superieure wezens zijn, op zijn minst qua vorm. Ik moet bijvoorbeeld om mij goed te 
voelen mijn jas hebben, een volle buik hebben, als ik in de zon ben kleding uittrekken, verder moet ik 
altijd werken, moeite doen. Maar de steen niet. Voor mij zijn stenen supergeavanceerd maar de mensen 
niet want die hebben van alles nodig.41 

Niet alleen gidsen wijzen toeristen op allerlei vormen die de bergen zouden hebben maar Pise-
ños attendeerden mij er ook vaak op. Bij de foto-elicitatie opdracht heeft een Piseña zelfs een 
foto van de ruines gemaakt waar een condor in te zien zou zijn.42 Ze legde uit wat de beweegre-
den was voor het maken van deze foto: 

Dit is de Intihuatana. Eigenlijk wilde ik een foto maken maar de schaduw van de condor heel duidelijk 
uitkomt, dat vind ik zo mooi! Eerst dacht ik niet dat het die vorm had maar nu zie ik het wel een wist je 
wel dat de apu Lingli ook de vorm heeft van een condor?43  

Andere Piseños zeiden dat Apu Lingli de vorm had van een oude man en dat je op bepaalde de-
len van de dag zijn gezicht en alle kleding die hij aan had goed kon zien.   

Het verhaal van Apu Lingli kan niet los worden gezien van het verhaal van de Ñusta. De 
Ñusta is een grote steen die lijkt op een vrouw met een hoed op en bevindt zich op de berg te-
genover het ruïnecomplex van Pisaq. De rotsformatie is goed zichtbaar vanaf Pisaq en de berg is 
ook vernoemd naar de legende: apu Ñusta. Alle Piseños die ik heb gesproken noemen deze berg 
zo en voor velen is het een van de belangrijkste markers voor Pisaq.44 Tijdens de foto elicitatie 
opdracht hebben verschillende informanten een foto van deze steen gemaakt en ik heb het ver-
haal van de Ñusta vele malen en in verschillende varianten gehoord. Dit is de versie van een in-
formant die een foto heeft gemaakt omdat hij wilde aantonen dat de Ñusta erg belangrijk voor 
hem is: 

Hier in Pisaq woonde een familie en aan de andere kant van de rivier ook. Aan de ene kant woonden de 
mensen van de hogere klassen, la nobleza. Aan deze kant woonde een hele mooie prinses. Aan de ande-
re kant woonden mensen van de lagere klasse. Er was een man van de andere kant verliefd op de prin-
ses geworden. De vader van de prinses zei: “Diegenen die een brug over de rivier bouwt mag met mijn 
dochter trouwen”. Omdat de prinses heel mooi was, waren er verschillende kandidaten waaronder de 
man van de andere kant: Lingli. Deze man bouwde een brug en hij wilde samen met de prinses vluch-
ten. Lingli zei tegen de prinses: vlucht maar kijk niet om. Tijdens het bouwen van de brug was er een 
gevecht tussen hem en de mannen van de vader van de prinses. De vader had namelijk niet gedacht dat 
de brug gebouwd zou worden omdat het heel erg moeilijk was. Terwijl er een gevecht was, ging de 
prinses er vandoor maar tijdens het gevecht werd Lingli vermoord en hij schreeuwde. Op dat moment 
draaide de prinses zich om en versteende. De brug viel samen met Lingli. Nadat hij in het water was 
gevallen veranderde ook hij in steen.45 

Voor veel informanten is de Ñusta belangrijk en meerdere informanten hebben mij het verhaal 
verteld, met de nodige variaties maar met allemaal dezelfde kern. Señor R2. had voor de foto-
opdracht ook een foto gemaakt van deze heilige berg en vertelde daarna waarom hij zo gefasci-

                                                 
40  Gesprek met een gids van een esoterisch reisbureau in Cuzco, 2004. 
41  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04. 
42  In hoofdstuk 3 is een afbeelding opgenomen waarin de vorm van deze condor is getekend. Op foto 3 

is deze niet echt te zien. 
43  Gesprek over foto’s met srta M2. 
44  Omdat de Ñusta op een steile berghelling staat en het erg moeilijk is om dichtbij te komen, heb ik ge-

bruik gemaakt van een bestaande bron waarop wel duidelijk te zien is welke rotsformatie bedoeld 
wordt door alle informanten die op grote afstand een foto van de Ñusta hebben getracht te maken. 

45  Gesprek over foto’s met sr R., 16/08/04. 
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neerd was door deze berg en dit verhaal. Ook legde hij uit wat het verhaal volgens hem bete-
kende in het hedendaagse leven: 

Aan het einde van deze straat is de Ñusta te zien. Wat ik wilde laten zien was onze habitat en natuur en 
die legendarische berg. Het is geweldig om te zien hoe de natuur haar manier heeft om dingen te laten 
zien. Ik vind dit evenwicht van legende en natuur heel interessant. […] Wat de legende weergeeft is dat 
je moet gehoorzamen. Vroeger hadden de autoriteiten een relatie met de goden en als iemand niet ge-
hoorzaamde werd deze op barbaarse wijze gestraft. Dat geeft ook de legende van de Ñusta weer. De les 
van het verhaal is dat je altijd moet gehoorzamen, anders blijf je versteend staan, je wordt gestraft.46 

Sommige gidsen schijnen het verhaal ook aan toeristen te vertellen en het verhaal van de Ñusta 
is zo bekend dat het zelfs is opgetekend in verschillende publicaties die in de Cuzco regio ver-
schenen zijn.47 Wat in zowel de hierboven geciteerde versie, de versie van Rendón en Granadi-
no als in als in de versie aan toeristen wordt verteld is dat de Ñusta een mooie Inca dochter was 
die verliefd werd et cetera. Dat deze Ñusta echter ook een meedogenloze kant heeft die in het 
dagelijkse leven van Piseños naar voren komt is iets wat weinig buitenstaanders weten. Net als 
andere apus moet de Ñusta met respect behandeld worden. Een van mijn informanten vertelde 
mij het volgende verhaal over de consequenties die het respectloos behandelen van deze “dame” 
kan hebben: 

De Ñusta wordt al sinds heel lang geleden geroemd. Mijn grootouders hebben mij dit verhaal verteld 
toen ik klein was en ik vertel het weer door aan mijn kinderen en kleinkinderen. Zij moet gerespecteerd 
worden. Zij is een mujer encantada. Het verhaal gaat dat er wat jongeren waren die vaak grapjes over 
haar hebben gemaakt en ze gingen dan naar haar toe en zeiden: haha, ben jij die vrouw, wie ben jij, hoe 
ben jij, kan ik je even zien, kunnen we praten,ik zal eens verliefd op je worden en dan ga je een leuke 
tijd hebben! En wat is er de volgende dag gebeurd? Ze zijn gevallen en zijn bijna doodgegaan. En in 
hun dromen kregen ze te zien waarom dat met ze was gebeurd. Zij sprak hen toe in hun dromen: hoe 
durven jullie grappen over mij te maken en voor gek te zetten! Dat moet je niet doen pas op! En dat is 
ook zo, het zijn apus, die kun je niet zo behandelen. Dit is niet zomaar een verhaal señorita, het is echt 
gebeurd.48 

Heilige stenen zijn ook huacas, sacrale plaatsen. De condor is belangrijk omdat met gelooft dat 
deze vogel boodschappen tussen deze wereld en de bovenwereld kan overbrengen en dat de 
berg in deze vorm wordt gezien past ook bij de metafoor van de berg als menselijk lichaam. 
Apu Lingli en de Ñusta zijn ook lichamen van steen met een ziel. Uit uitspraken van informan-
ten komt duidelijk naar voren dat deze huacas serieus moeten worden genomen. Ze zijn name-
lijk ambigu en kunnen straffen als ze niet worden gerespecteerd. Op andere plaatsen in de An-
des bestaan ook allerlei mythen over stenen en vooral het thema van mensen of dieren die in 
steen veranderen komt veel voor.49  

Aan weerverschijnselen wordt ook veel waarde gehecht. In juni 2004 had het voor het eerst in 
twintig jaar gesneeuwd in de regio van Cuzco en in datzelfde jaar begonnen de regens veel later 
dan gebruikelijk. Bovendien regende het in de periode waarin het normaalgesproken droog is. 
Volgens verschillende informanten was dit te verklaren door de boosheid van de zonne-apu. 
Bovendien betekent regen in de droge periode dat het een slecht landbouwjaar wordt. Señora P. 
vertelde: 

De zonne-apu is boos omdat er waarschijnlijk niet genoeg challas plaatsvinden. De mensen vergeten 
steeds meer om dit te doen en daarom worden ze gestraft. Het is niet voor niets dat de oogsten van tar-
wi, quiwicha en andere landbouwproducten mislukt zijn door slechte weer.50 

Niet alleen in 2004 waren er problemen met extreme droogte en natte periodes op het verkeerde 
moment. Volgens een van mijn informanten moet er elk jaar een offer worden gebracht aan de 
bron waar het water vandaan komt, hoog in de bergen: 

Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, ik, als verantwoordelijke voor het drinkwater, ik heb een offer ge-
bracht aan de bron waar het water vandaan komt. Waarom? Omdat ik ben geboren met deze gewoontes. 

                                                 
46  Gesprek over foto’s met sr R2., 27/08/04. 
47  Zie bijvoorbeeld Rendon 1960: 140-159 en Granadino 1993:168-173. 
48  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
49  Zie bijvoorbeeld Bolin 1998: 219-222. 
50  Gesprek met sra P., 28/06/04. 
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Omdat wij landbouwer zijn hebben wij in de maanden oktober en november behoefte aan de eerste re-
gens zodat we een goede oogst zullen krijgen. Maar soms zijn er geen regens. Wat wij dan doen, en dat 
hebben wij van onze grootouders geleerd is in een emmer of zoiets water uit de rivier naar boven te 
brengen, naar de meren van Kinsa Koccha. En op het moment dat dit gebeurde, begon het met regenen 
in Pisaq, dit is een costumbre die uitgevoerd moet worden. Dit is iets van heel erg lang geleden, sinds 
lange tijd weet men, weten de campesinos, dat als er geen regen valt, er water gebracht moet worden 
naar een belangrijk meer. Vroeger als zij dit deden, was dat het geval dat zodra zij het water in het meer 
gooiden het al begon te onweren. Nu doe ik dit nog steeds. Als je eenmaal de pago hebt gedaan, nor-
maal, dan gaat alles goed, dan droogt het water niet op. Want wat er gebeurt als je geen pago brengt is 
dat binnen een of twee jaar de bron opdroogt.51  

In deze uitspraak wordt de Andes visie dat wederkerigheid en respect zeer belangrijk zijn bena-
drukt.52 

Behalve dat de omgeving of het weer mensen kunnen vertellen over de toekomst kan het ook 
gevaarlijk zijn om op bepaalde plekken te komen.53 Zo wordt er bijvoorbeeld gewaarschuwd 
voor het naderen van gaten en spelonken in de bergen omdat daar machus en payas in zouden 
wonen. Dit geldt zowel voor gebieden in Pisaq en de ruïnes als in berggemeenschappen. Zo 
werd ik ook gewaarschuwd in de buurt van deze plekken te komen. Toen ik naar een verklaring 
vroeg vertelde señora F., die lang in de comunidades heeft gewerkt als lerares: 

Vlakbij waar de mensen wonen, wel nog binnen de comunidad, zijn tumbas, graven van Inca’s, in het 
Quechua hatunchacha. Soms komen er mannen uit deze gaten. Vroeger hoorde men nog wel eens het 
jammeren van de doden maar nu niet meer. Het is een heilige plek en men moet er eigenlijk niet in de 
buurt komen. Mensen uit Ccotataki zijn er bang voor. Als je dichtbij komt, zorgen ze ervoor dat je ma-
chu wordt, je wordt dan heel erg klein: puro hueso.54 

Over de ruines van Pisaq vertelde señor F2. me dat zijn moeder daar iets heel raars had meege-
maakt en dat het daarom gevaarlijk was om er in de buurt te komen: 

Mijn moeder was haar schapen en geiten aan het hoeden in de buurt van de ruïnes, en misschien kan je 
het gedeelte herinneren waar de begraafplaats is? Daar heb je machuwasis, casas de viejos (letterlijk: 
huizen van oude mensen), en daar liggen botten en vervormde schedels. Mijn moeder zei dat ze tete 
waren, grijskleurig. Wat er toen gebeurde was dat de geiten de begraafplaats betraden en er waren heel 
veel schedels. De geiten kauwden erop en er kwam bloed van de schedels af. Dat is wat mijn moeder 
mij vertelde en dit is de waarheid! Wat kan ik voor uitleg hieraan geven?! Het is allemaal echt waar en 
we moeten voorzichtig zijn.55 

Volgens Bolin geloven mensen in Chillihuani dat schedels als een intermediair werken tussen 
mensen en goden. Ook machus zijn ambigu. Ze kunnen om hulp worden gevraagd in moeilijke 
situaties in ruil voor respect, maar ze kunnen ook gevaarlijk zijn. Ze kunnen in verschillende 
vormen verschijnen, lopen ‘s nachts bij volle maan rond en kunnen zowel invloed op mensen 
als op dieren uitoefenen. Ook in Chillihuani worden mensen dun en kunnen ze overlijden na 
contact met een machu. Om negatieve krachten tegen te gaan moeten er offers gedaan worden 
(Bolin 1998:23). 

Bergmeren en andere waterstromen hebben eveneens gevaarlijke krachten. De betekenis van 
water en gevaarlijke bergmeren en bronnen speelt in het gehele Andes gebied een belangrijke 
rol in de wijze waarop betekenis wordt gegeven aan de omgeving. Water is zowel in de natuur 
als in het menselijk lichaam zeer belangrijk en verbindt lichaamsdelen maar ook verschillende 
werelden. Om te bregrijpen hoe hier in Pisaq over gedacht en gesproken wordt, is het belangrijk 
een aantal data te presenteren. Classen en Bastien zien het lichaam (en de omgeving waarin 
mensen leven) als een systeem dat vloeistoffen circuleert (Classen 1993, Bastien 1978). Classen 
stelt dat de Inca’s rivieren als lichaamsvloeistoffen zagen die gecontroleerd moesten worden zo-

                                                 
51  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
52  Zie bijvoorbeeld Classen 1993, Bolin 1998 en Bastien 1978. 
53  Gesprek met sra M3. tijdens een bezoek aan de comunidad Amphay, 21/03/03. Voor meer informatie 

hierover, zie Abercrombie 1998. 
54  Letterlijk vertaald: puur bot. Hiermee wordt bedoeld dat er niks van je overblijft en dat je heel erg 

mager wordt. In de hele Andes komt het geloof in de machu voor. Deze staat ook wel bekend als 
pishtaco. Deze zou het lichaamsvet van Andesbewoners nuttigen (zie ook Weismantel 2001). 

55  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
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dat ze de structuur van het lichaam (het land) verbonden zonder dat het zou desintegreren. Wa-
terbronnen werden als de plaats van oorsprong van mensen en dieren gezien (Classen 1993: 15-
25). In feite verbond water in de Inca kosmologie alles, zowel het menselijk als het kosmolo-
gisch lichaam, verschillende lichaamsdelen en verschillende werelden. Tegenwoordig worden 
waterbronnen nog steeds als bron van oorsprong gezien en als belangrijke toegangspunten naar 
het binnenste van de Pachamama (Urton 1981: 93). Men zag meren en rivieren als dochters van 
de zee, waar de Schepper Virachocha uit kwam (Bolin 1998: 223). Bij Paru Paru bijvoorbeeld 
ligt het Kinsa Qocha-meer. Mensen worden aangeraden om na zonsondergang het water niet te 
naderen omdat er krachten zouden zijn die ervoor kunnen zorgen dat mensen het water worden 
ingetrokken.56 Er zijn ook mensen die dit advies niet opvolgen en mij hebben verteld over het 
gevaar. Dit was vooral om mij ervan te weerhouden om na zonsondergang daar in de buurt zijn. 
Zo vertelde señor V.: 

Jaren geleden was ik bij het Kinsa Qocha meer gaan kamperen met wat vrienden. Het was toen volle 
maan. We hadden net onze tent opgezet maar toen begon het opeens heel erg hard te waaien. Een voor 
een gingen we naar buiten om de tent beter vast te maken maar het ging steeds harder waaien en uitein-
delijk moesten we daar weg. Het was net of het meer of de Pachamama niet toestonden dat wij er ‘s 
nachts waren.57 

Andere informanten vertelden mij over de enorme zuigkracht die zij hadden gevoeld toen zij 
zich in een bootje op het meer bevonden en weer anderen vertelden mij dat er behoorlijk veel 
mensen het meer zijn ingezogen.58 Bolin schrijft over hoe deze bergmeren, in het Quechua 
Waqracocha genoemd, een belangrijke rol in het hedendaagse leven van mensen in de Andes 
speken (Bolin 1998:212-228). Ze schrijft er het volgende over: 

Throughout the Andes, high mountain lakes are respected and feared, venerated and worshipped. [...] 
These high mountain lakes are associated with life, fertility and procreation. [...] For the Indians of the 
Andes, mountian lakes or lagoons (qochas, lagunas) are alive, powerfull, and have personalities of their 
own. They aid the just and punish the offender who does not show respect for their sacred sites or for 
the animals, the planets, and inanimate objects in the vicinity (Bolin 1998: 212-213). 

Ook vertelden verschillende mensen mij over een bepaalde boom met roze vruchtjes. Sommigen 
mensen noemen deze molle, anderen higo maar men is het er over eens is dat het gevaarlijk is 
om in de buurt van deze boom te komen als het nacht is. Het verhaal gaat dat er bij of uit deze 
boom een soqa komt, een soort geest die de gedaante aanneemt van een zeer aantrekkelijke man 
of vrouw die gevaarlijk is: 

Je wordt verliefd en ook al heb je een partner, hij of zij betovert je en wil je huidige partner vermoorden 
en uiteindelijk jou ook. Hij kan je ziek maken of hij zorgt ervoor dat je in slaap valt. Het kan ook zijn 
dat je verliefd wordt en doet wat een man en vrouw dan doen en als je ‘s ochtends wakker wordt zie je 
naast je een berg stenen liggen.59  

Tijdens mijn veldwerk werd ik regelmatig gewaarschuwd om ‘s nachts niet in mijn eentje door 
het dorp te lopen vanwege het gevaar om in contact komen met de kwade geesten die in het 
dorp rondwaren. De begraafplaats zou ik helemaal moeten vermijden, vooral omdat er veel mol-
le bomen staan.  

In de berggemeenschappen zijn er weer andere gevaren. Zo schijnt het regelmatig voor te ko-
men dat er vanuit het niets een mooi dik schaap verschijnt aan een comunero terwijl hij zijn ei-
gen schapen aan het hoeden is. Op het moment dat de comunero het schaap in zijn kudde wil 
opnemen begint het schaap met ze te spreken, wordt de comunero ziek en sterft. De mensen die 
mij dit verhaal vertelden, verklaarden deze gebeurtenis als een vorm van reïncarnatie; het zijn 
slechte wandelende geesten die in dieren reïncarneren. 

Het is niet ongebruikelijk dat de oorzaken voor bepaalde ziektes worden gezocht in de wensen 
van de Pachamama. Men gelooft dat problemen zijn op te lossen door het doen van een offer 
maar vaak zijn er ook andere krachten in het spel. Men gelooft bijvoorbeeld dat er niet in een 

                                                 
56  Gesprek met sr J5., 22/03/03. 
57  Gesprek met sr V., 16/04/03. 
58  Bijvoorbeeld srta L., 31/03/03. 
59  Gesprek met sra E2., 4/03/03. 
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bron waar een rivier of een beek uit onstaat geurineerd mag worden. Een informant vertelde me 
wat de consequenties daarvan konden zijn: 

Als je dat wel doet, dan krijg je allemaal pukkeltjes met water in het regenseizoen op je huid en in de 
droge tijd drogen ze uit en uiteindelijk kun je er aan doodgaan. De pukkeltjes, je huid, staan in contact 
met de bron waar je in hebt geürineerd. Deze bron is het oog en is heel machtig. Uiteindelijk als je er 
niks aan doet kun je doodgaan want dan gaat de ziekte naar je hart. Dit is met een oom van mij ge-
beurd.60 

Mensen zijn ook altijd op zoek naar een verklaring voor hun ziekte en vaak zoeken zij die in 
hun directe omgeving. Dit geldt voor de meest uiteenlopende kwalen, van een lichte verkoud-
heid tot ernstige ziektes. Een veelgehoorde uitspraak bij gezondheidsproblemen is le pasó el 
viento wat letterlijk vertaald zoiets betekent als “de wind heeft hem/haar bezocht”. Soms is er 
een direct verband te vinden tussen de wind en het ontstaan van een ziekte maar vaak wordt de 
verklaring gezocht in andere oorzaken. Toch blijft men de uitdrukking le pasó el viento of le pa-
só mal viento (er is hem/haar een slechte wind overkomen) gebruiken. Een informante vertelde: 

Toen ik klein was, had ik een keer in aguas termales gebaad en toen ik eruit kwam had ik over mijn he-
le lichaam grote rode bulten […] Me pasó mal viento. Toen mijn moeder dit zag moest ik onmiddellijk 
worden genezen met allerlei kruiden. Als je er niet heel erg snel bij bent kun je eraan dood gaan.61 

Op ziektes wordt op verschillende manieren gereageerd. Behalve het bezoeken van een curan-
dero, wat verderop in het hoofdstuk wordt besproken, kan men ook zelf stappen ondernemen. 
Zo vertelde señor C. dat als iemand ziek is het goed is om op 24 juni om twaalf uur ‘s nachts in 
de rivier te gaan baden en dat de rivier dan al het ongeluk meeneemt. Als iemand een erge ziek-
te heeft of mala suerte (pech) heeft, moet deze persoon drie opeenvolgende dagen zichzelf in de 
rivier baden.62 Het is frappant om op te merken dat het baden de ene keer ervoor kan zorgen dat 
iemand ziek wordt en de volgende keer juist dat iemand beter wordt. Het ambigue karakter van 
rivieren werd tijdens de Inca’s al duidelijk. Bij rituele reinigingsceremonies die een keer per jaar 
plaatsvonden, renden de strijders naar de rivier waar ze al het kwade van hun lichamen afspoel-
den. De rivieren brachten deze vervolgens naar de zee. Men geloofde ook dat rivieren krachten 
konden wegnemen en allerlei ziektevormen werden aan contact met water gerelateerd (Classen 
1993: 82-84). Ook in het huidige Bolivia gelooft men dat de rivier twee kanten heeft. Bastien 
schrijft hierover: 

According to the mountain metaphor, Kaatans believe that personal calamities are connected to rivers 
washing away the mountain’s body [...]. In a metphorical sense, sickness deteriorates the organic body 
as other misfortunes dissolve the agricultural and social body (Bastien 1978: 155). 

Een andere verklaring die vooral betrekking heeft op meer ernstige kwalen is le pasó el machu. 
In veel verhalen die in mijn onderzoeksregio werden verteld, passeert deze figuur de revue zoals 
eerder in deze paragraaf is geschreven. Señor P., een oude bewoner van Pisaq vertelde mij over 
deze machus en legde een verband met ziekte en dood:  

Sr P:  Er zijn speciale gaten in stenen en die bevinden zich hierboven, onderweg naar de ruines.63 In die 
gaten liggen botten en schedels van machus. Als je die beet pakt kun je heel erg ziek worden. Je 
kunt verlamd worden of iets anders. De machu bestaat in dit leven señorita. Er ging een keer een 
vrouw heen en de machuscha pakte haar beet. Toen raakte haar hele lichaam verschrompeld (en-
cojido). Ze is niet meer teruggekomen en is doodgegaan. Een andere man was daar ook naar 
binnen gegaan en kon zijn mond niet meer bewegen. Hij is ook overleden door machu. De ma-
chu bestond vroeger en nu nog steeds. Hij wil niet dat andere mensen zijn huis ingaan. Zij wonen 
daar en gaan overdag nergens heen. Als er echter iemand zijn huis betreedt maakt hij hem dood. 
‘s Nachts gaan ze wel uit wandelen. Dan gaan ze mensen zoeken en hij kan bijvoorbeeld een 
vrouw zoeken en hij doet dan of hij haar man is. Hij raakt haar aan en wil met haar naar bed. De 

                                                 
60  Gesprek met sr W2., 19/06/04. 
61  Aguas Termales zijn thermale baden. In veel delen in het Andesgebied zijn er bronnen waar grote 

hoeveelheden mineralen inzitten die goed zouden zijn voor de gezondheid. Gesprek met sra E3., 
5/04/03. 

62  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
63  In de Inca tijd werden de doden begraven in de gaten in de rotswand. Bij de ruïnes van Pisaq zijn deze 

gaten nog duidelijk zichtbaar en vormen zij een toeristische attractie. 
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vrouw wordt dan ziek en zij kan dan zwanger worden zoals gewoonlijk maar als het kind gebo-
ren wordt, komt er een machu uit. Die gaat dan dood omdat hij niet kan bestaan. De machus zijn 
slecht.  

B : Hoe kun je weten dat het een machu is en niet je echtgenoot?  
Sr P:  Je moet het gezicht beetpakken van de machu die doet of hij je echtgenoot is en als waar zijn 

ogen zitten gaten zijn, en als de mond groot is en het lichaam een skelet dan weet je dat het de 
machu is.64 

Een andere Piseña vertelde mij haar persoonlijke verhaal van een ervaring met een machu: 
Eerst geloofde ik niet in die rare dingen, maar ik heb een hele bijzondere ervaring gehad en sindsdien 
geloof ik erin en handel ik er ook naar. In de tuin van mijn opa stond een boom. Daar woonde een ma-
chu in. Ik wist van niks en op een dag moest ik een mand halen om maïs te halen. Het was ongeveer 
half vijf en het begon al te schemeren. Ik heb snel de mand gepakt en ben naar huis gegaan. Ik voelde 
me toen heel gek en niet lekker. Over mijn hele lichaam had ik uitslag die leek op vlooienbeten en het 
jeukte vreselijk. Ik dacht dat het vlooien waren en het werd steeds erger. Later op de avond kwam een 
cliënt haar haar laten knippen. Ze vroeg wat er met mij aan de hand was, want tegen die tijd zat mijn 
hele gezicht onder de rode vlekken. Later die avond, zat mijn hele lichaam ook onder en het voelde ook 
anders dan vlooienbeten. Ik durfde de straat niet meer op. De derde dag kwam er een vriendin van mij, 
om haar haar te laten knippen. Ik schaamde mij heel erg en wilde eigenlijk niet uit de andere kamer 
komen, maar omdat ik haar goed kende kwam ik toch naar buiten. Zij schrok enorm en zei dat ik beze-
ten was door de machu. Ze heeft mij naar een oud vrouwtje aan de andere kant van de rivier gebracht. 
Ze heeft mij gebaad met allerlei kruiden en na drie dagen was het weg. Sindsdien geloof ik in de 
Pachamama, apus, machus en dergelijke en ik heb geleerd hoe belangrijk het is om een pago te doen. 
Het oude vrouwtje is inmiddels overleden, wat heel jammer is.65 

In K’ulta, Bolivia, waar Abercrombie onderzoek heeft gedaan, heten zulke wezens Kuntinaru. 
Een andere benaming hiervoor is Pishtaco of vetzuiger. Dit zijn geesten waarvan men gelooft 
dat ze niet in staat zijn om de wereld van de doden te bereiken en blijven rondzwerven in de 
omgeving waar ze eerst leefden. Ook gelooft men hier in K’arik’aris, een soort magische vam-
piers die als reizigers, priesters en bewoners van steden verkleed zouden zijn en meestal een 
rugzak dragen (Abercrombie 1998: 61-69). Dit verklaart overigens ook waarom in sommige 
verafgelegen comunidades mensen bang zijn voor buitenstaanders en dus ook voor toeristen. Zo 
werd mij bijvoorbeeld aangeraden om de comunidad Ccotataki te bezoeken in gezelschap en 
niet alleen. Toen ik daar met een voormalig lerares was, werd mij verteld dat evangelisten 
(vreemdelingen op een stedelijke manier gekleed) met stenen waren bekogeld toen ze de comu-
nidad wilden betreden.  

Als men in contact is gekomen met een machu zijn er twee mogelijkheden om te genezen: 
men kan naar de Posta de Salud gaan maar volgens de meeste mensen blijkt dit in praktijk vaak 
niet goed te werken voor dit soort kwalen. Meestal wordt er overgegaan tot het bezoeken van 
een curandero die door het lezen van cocabladeren kan zien wat er precies is gebeurd om ver-
volgens de betreffende persoon beter te maken. De opa van een van mijn informanten is curan-
dero en zij vertelde mij tijdens een bezoek aan haar comunidad: 

Vandaag was er een man uit Cuyo Grande langsgekomen die over zijn hele lichaam allemaal bulten 
had. Ze moesten verwijderd worden in de Posta de Salud van Pisaq maar het hielp niet en daarom is hij 
bij mijn opa langs gegaan in Amphay. Vanochtend heeft mijn opa coca gelezen en morgen gaat hij de 
man waarschijnlijk genezen. Volgens mijn opa is de ziekte ontstaan omdat le pasó el machu.66 

Soms worden de fenomenen van mal viento, machus en soqas (geesten) gecombineerd in een 
verhaal zoals in het verhaal dat de zoon van de familie C. mij vertelde:  

Lang geleden toen mijn oom nog jong was ging hij de berg op met zijn quepi.67 Hij keerde terug naar 
Pisaq maar was zijn quepi boven vergeten. Hij had geen zin om terug te gaan om zijn quepi op te halen 
en stuurde mijn andere oom naar boven in ruil voor een propina (klein bedrag, fooi). Om zijn propina te 

                                                 
64  INTERVIEW 29, sr P., 14/06/04. 
65  INTERVIEW 4, sra D., 3/04/04. 
66  Gesprek met sra M3., 21/03/03. 
67  Een quepi is een geweven doek waar men (vroeger) spullen in droeg, een soort voorloper op de rug-

zak. Quepis worden tegenwoordig nog steeds gebuikt in de Andes, vooral door vrouwelijke comune-
ras. 
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verdienen rende hij snel naar boven maar boven aangekomen zag hij een soqa, een geest die helemaal 
wit was. Hij zag het als een soort viento blanco (witte wind) want elke keer als hij ernaar keek, ver-
dween het weer. Daarboven op de berg le pasaba mal viento, machu wayra. Toen hij bij de qepi kwam, 
raapte hij deze op maar hij voelde zich erg raar, zijn buik deed pijn en hij moest overgeven. Mama H. 
[oma] zag het en ze maakte zich erge zorgen. Ze zocht een chusqa waar de medicijnen, kruiden en plan-
ten, in werden bewaard om aan mijn oom te geven maar vond het niet, mijn oom overleed kort daarna. 
El viento kan je elke moment overkomen, je kunt er dood aan gaan als je niet weet hoe je el viento moet 
genezen.68 

Dat mensen ziek worden van de wind gebeurt vooral in augustus, die in Peru maand van de 
wind wordt genoemd. Bolin schreef over dit ziekteveroorzakende natuurfenomeen het volgende: 
“When a person passes by and the wind takes hold of him, it enters his stomach and the person 
dies of disease. It can even infect the clothes. The velocity of the wind is enormous” (Bolin 
1998: 207). De machu wayra, de wind van de machus, is gebaseerd op een gedachte die uit de 
pre-Inca en Inca tijd stamt. Men geloofde namelijk dat in de botten van overledenen een fysiek 
gevoel achterbleef en dat de doden de levenden schade konden toebrengen. Dit kon gebeuren als 
de voorouders niet werden vereerd of als (levende) mensen in aanraking kwamen met de resten. 
Deze voorouderwind veroorzaakte verschillende ziektes die meestal met huiduitslag begonnen, 
vervolgens de botten aantastten en ten slotte het hele lichaam verwoestten (Classen 1993: 88-
89). De vrouwelijke tegenhangers van machus zijn payas of varori. Over het algemeen ver-
schijnen machus aan vrouwen en dienen payas of varori zich aan mannen aan. Sr J5. legde mij 
kort uit wat payas doen: 

Als je ‘s nachts in je eentje aan het lopen bent kan het zijn dat je even moet stoppen om te rusten. Dan 
kan het gebeuren dat als je verliefd bent op iemand een paya verschijnt als jouw geliefde. Ze praat met 
jou, neemt je bij de hand en wil je ergens mee naar toe nemen. Natuurlijk stem je daarin toe en je volgt. 
De volgende dag ben je dood.69 

Machus en payas openbaren zich volgens de Piseños vooral op momenten dat de partner ver 
weg is en deze wordt gemist. Een Piseña vertelde mij het “waargebeurde” verhaal van een jon-
gen die een tijd bij haar in huis woonde:  

Er was hier een aantal jaren geleden een jongen. Hij had een vriendinnetje maar die woonde ver weg. 
Op een dag kwam hij vanaf de molen achter hotel Royal Inca gelopen. Hij herinnerde zich niet meer 
hoe hij daar was gekomen. Op een gegeven moment verscheen zijn vriendinnetje, maar het was een va-
rori die precies op haar leek. Ze nam hem bij de hand en zei “kom we gaan naar mijn huis”, hoe kan je 
zo dronken zijn enzovoort enzovoort. De jongen had namelijk gedronken. Ondertussen was hij wel aan 
het denken hoe het toch kon dat zij opeens daar verschenen was, hij begon ook een beetje bang te wor-
den want het was toch wel erg vreemd. Hij zei tegen het meisje dat hij toch liever naar zijn eigen kamer 
wilde gaan om wat muziek te luisteren. Het probleem is dat machus en varoris nooit het dorp in kunnen, 
ze kunnen de rivier niet over. Ondertussen werd de jongen steeds meer nuchter, ook vanwege de schrik 
dus hij bood het meisje aan dat hij zijn radio dan wel zou halen van thuis. Zij wilde het dorp niet in en 
zei dat ze daar zou wachten tot hij terug zou komen. De jongen kwam hier thuis aan om twee uur ‘s 
nachts en had ook zijn sleutel niet meer. Hij was heel erg geschrokken en helemaal in paniek. De vol-
gende ochtend ging hij met iemand de sleutel zoeken maar vond hem niet.70 

Een manier om erachter te komen of iemand de daadwerkelijke partner is of een geestesver-
schijning is door de figuur bij zijn of haar middel te pakken. In het laatste geval kunnen alleen 
maar de botten van de figuur gevoeld worden, aldus señora I.  

Zelf ben ik vaak gewaarschuwd maar nog nooit in aanraking gekomen met een van de ge-
noemde geestverschijningen maar bij mensen in de Andes vormt het een belangrijk deel van hoe 
zij de wereld zien. Volgens een van mijn informanten die overigens ook in verschillende ver-
schijningen gelooft, heeft het geloof in machus ook een praktische kant. Zo is het algemeen be-
kend dat machus, meestal in de verschijningsvorm van de echtgenoot of minnaar, vrouwen 
zwanger kunnen maken. De kinderen die op deze manier verwekt zijn, worden echter altijd 
dood geboren. Vooral in de berggemeenschappen worden miskramen zo verklaard. Ook werd 
mij verteld dat comuneros in hetzelfde bed slapen als hun babies en dat het vaak voorkomt dat 

                                                 
68  Gesprek op 11/03/03. 
69  Gesprek met sr J5., 22/03/03. 
70  Gesprek met sra I., 4/03/03. 
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ze worden platgedrukt in hun slaap. Ook hier wordt de schuld gegeven aan de machu. Ook als 
mannen of vrouwen vreemdgaan krijgen machus of payas ook de schuld. 

Naast payas die de gedaante aannemen van een partner zijn er ook geesten die andere gedaan-
tes aannemen. Zo werden mij bijvoorbeeld het verhaal verteld van de payas de las carreteras, 
oftewel payas van de wegen: 

Er zijn payas die vermomd zijn als een mooie vrouw die verschijnen op de wegen hier in de omgeving, 
vooral op de weg naar Cuzco. Dit gebeurt vooral in augustus. Deze vrouwen verschijnen aan chauffeurs 
wanneer zij in hun eentje op de weg zijn. Ik ken een voorbeeld van een vrouw die in Cuzco bij het kruis 
van Rosaspata een taxi nam. Deze vrouw was helemaal in het zwart gekleed. Ze nam een taxi en wilde 
naar Pisaq. Dit kostte dertig sol. Zij ging achterin zitten en zei de hele weg niks, de chauffeur keek 
steeds in zijn achteruitkijkspiegel, ze was immers erg mooi, en ze zat daar heel rustig. Ze kwamen aan 
bij de brug van Pisaq, toen ze de brug over waren keek hij achteruit en ze was verdwenen! Aangeko-
men in Pisaq viel hij flauw. Geesten kunnen namelijk geen rivieren oversteken, daarom was ze verdwe-
nen. Het gebeurt regelmatig dat chauffeurs een mooie vrouw langs de weg zien en meenemen en ver-
volgens dood langs de weg worden gevonden. Deze payas de las carreteras moeten iemand vermoorden 
zodat hun geest rust kan vinden.71 

Volgens de informanten die mij deze verhalen hebben verteld, gebeuren er nog steeds rare din-
gen en verschillende van hen hebben aangegeven regelmatig cosas raras/extrañas, rare en 
vreemde zaken, te aanschouwen. De meeste van hen gaven echter ook aan dat er vroeger veel 
meer rare dingen gebeurden, wat te maken zou hebben met het feit dat er vroeger geen elektrici-
teit was zoals nu. Zo verwoordde een Piseño: “zonder licht gebeuren er veel meer rare dingen 
señorita Beti!”72  

Ook heb ik gesprekken gevoerd met mensen die in eerste instantie wel geloofden in al de bo-
vengenoemde verschijnselen en de oorzaak van ziektes zochten in de natuurlijke omgeving en 
daarom ook van alles hadden geprobeerd om de Pachamama gunstig te stemmen zodat ze zou-
den worden genezen. Bij herhaaldelijk falen gaven ze echter op. Een comunera vertelde:  

Ik ben katholiek maar ik geloof niet meer in de Pachamama en de apus. Ik geloof ook niet meer in de 
pago a la tierra. Mijn kind is ziek, heel erg ziek. Hij heeft soqa aan zijn handen en voeten. Zijn ene 
been kan hij niet meer recht uitstrekken. Het kan zijn dat er iets verkeerds was met mijn huis toen ik 
zwanger was en toen hij er geboren werd. Soqa is iets van de aarde. Ik ben al verhuisd en ik heb een 
pago gedaan maar hij wordt maar niet beter. Ik ben helemaal naar Sicuani gegaan om een goede altomi-
sayoq (genezer) te vinden en wij hebben een pago gedaan maar mijn kind is nog steeds ziek. Daarom 
geloof ik er niet meer in. Hij zou wel beter kunnen worden als hij geopereerd wordt in Arequipa maar 
dat kost 600 sol.73 

Opvallende aan dit citaat is dat deze vrouw ondanks het feit dat ze niet meer in de Pachamama 
en de apus zegt te geloven, de ziekte van haar kind toch soqa wordt genoemd en ze een verkla-
ring zoekt in dat er iets mis zou zijn met de aarde waar haar huis op staat. Een van mijn kritische 
informanten die niet in machus en payas gelooft zag het geloof in het bestaan van deze gedaan-
tes als een veelgebruikt excuus voor als dingen fout gaan: 

Het is zo een onzin! Wat een excuses! Als er een baby overlijdt, geven ze gewoon de machus of de 
payas de schuld. Vaak zijn het mensen die veel drinken en in hun slaap hun kind pletten. En als er ie-
mand vreemd gaat, wat is er voor mooier excuus dan te zeggen dat men is bezocht door een machu of 
een paya! Het is gewoon een manier om schuld af te schuiven.74 

Behalve het geloof in apus, Pachamama en alle “vreemde” verschijningsvormen die deel uit-
maken van de natuur of eruit voortkomen, geloven mensen ook in speciale krachten van dieren 
en planten. Dieren zoals poema’s, condors, slangen en stieren zijn belangrijk op zowel de fron-
stage, als presentatie van het erfgoed en in the mind van Piseños bij grote feesten. Van weer an-
dere dieren wordt geloofd dat ze speciale krachten hebben en soms zelfs geneeskrachtige. Ca-
via’s bijvoorbeeld (cuys) zijn backstage en in the mind van Piseños en comuneros erg belang-
rijk. Behalve dat ze voor toeristen als exotisch en authentiek hapje worden gepresenteerd en 

                                                 
71  Gesprek met sra E3., 4/03/03. 
72  Gesprek met de man van sra F3 17/03/03. 
73  Gesprek met sacamefoto P., Paru Paru, 20/07/04. 
74  INTERVIEW 39, sr C2., 13/07/04. 
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voor Piseños een delicatesse zijn, geloven Piseños erin dat ze een geneeskrachtige werking heb-
ben. Als mensen ziek zijn kunnen ze bijvoorbeeld naar een curandero die met de hulp van de 
kracht van de cavia kan zien wat er met iemand aan de hand is. De curandero pakt dan een le-
vende cavia en strijkt daarmee over het hele lichaam van de patiënt. Vervolgens wordt de cavia 
geslacht en door alle organen nadrukkelijk te bestuderen kan gezien worden waar de patiënt last 
van heeft. Behalve dat cavia’s gebruikt kunnen worden als methode om een ziektebeeld te ver-
krijgen, gelooft men dat ze ook een geneeskrachtige werking hebben. Zo gelooft men dat het 
goed is om kleine kinderen de foetus van een cavia te laten eten omdat het goed voor de maag 
zou zijn en tijdens mijn veldwerk bleef iedereen mij vertellen dat cavia’s het meest proteïnerijke 
voedsel zijn en daarom heel erg gezond. Ik kan me zelfs herinneren toen ik de eerste keer in Pi-
saq was dat ik ziek was en dat mensen mij adviseerden om cavia te eten zodat ik beter zou wor-
den. Een ander voorbeeld van de enorme waarde die men aan cavia’s hecht blijkt uit een schil-
derij dat in de keuken van mijn Peruaanse gastgezin hing. Hierop was te zien hoe hij tijdens het 
laatste avondmaal een bord midden op tafel stond met daarop een cavia. In offers spelen ook 
lamafoetussen een belangrijke rol. Lama’s zijn voor mensen in de hoger gelegen comunidades 
belangrijk vanwege hun wol en vlees maar ze hebben ook een belangrijke kosmologische bete-
kenis. Abercrombie schrijft over lama’s dat ze worden gezien als media die krachten uit het ver-
leden naar het heden kunnen brengen (Abercrombie 1998: 184). Ook planten hebben in Pisaq en 
omstreken, net als in de rest van de Andes overigens, specifieke betekenissen en functies. Het is 
niet ongebruikelijk om bijvoorbeeld op en om de huizen van mensen cactussen te zien. Deze 
zouden negatieve energieën kunnen afweren.  
 
4.4. Visies op intermediators  
De meeste ceremonies en rituelen in de Andes worden uitgevoerd door paqos, ook wel curan-
deros of religieuze specialisten genoemd. Door mensen die niet in de krachten van de paqos ge-
loven worden ze ook wel eens op denigrerende toon brujos of brujas genoemd wat het best ver-
taald zou kunnen worden als magiërs. Geen enkele paqo is gelijk en daarom is er voor elke ge-
legenheid wel iemand die weet wat hij of zij met de situatie aan moet. Over het algemeen kan 
gezegd worden dat ze beschikken over gaven om te genezen, voorspellingen te doen, mensen te 
beheksen of het lot van iemand te beïnvloeden. Volgens señor J5. kunnen paqos natuurlijke fe-
nomenen ordenen. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de hagel de oogst van de mensen 
niet zal ruïneren.75 In de hele Andes komen dit soort religieuze specialisten voor.76 De paqos of 
curanderos worden in het Aymara gebied Yatiri genoemd. De rituele en politieke specialisten 
zouden de goddelijke machten (zowel katholieke als Andes overigens) kunnen manipuleren ten 
gunste van de gemeenschap. Zij zijn extra machtig omdat ze: “[…] through ritual means .... be-
come kinds of historians, capable of recasting their position in the present by manipulating and 
reformulating the past” (Abercrombie 1998:113). Door modellen van feesten, offers en rituelen 
geeft men betekenis aan de samenleving. Eigenlijk is hier sprake van een soort dubbele mea-
ning; yatiris of paqos geven betekenis aan de kosmos en aan het goddelijke maar ook aan het al-
ledaagse leven. Tegelijkertijd construeren en reconstrueren ze de geschiedenis. In sommige ge-
bieden, zoals Kaata, Bolivia, wordt een onderscheid gemaakt tussen curanderos die met natuur-
lijke remedies genezen en yachay die niet alleen met bovennatuurlijke remedies genezen maar 
ook mesas, offerpakketten, maken om de aarde te voeden (Bastien 1978: 9). 

Niet iedereen kan paqo worden, hiervoor zijn meestal aanwijzingen uit de natuur nodig. Vol-
gens mijn informanten zijn er twee manieren om paqo te worden. De meest gehoorde manier is 
door toewijzing van een combinatie van de natuur, de apus en Pachamama.77 De meest bekende 
paqos zijn als kind bijvoorbeeld door de bliksem geraakt, soms meerdere malen maar overleef-
den deze ongelukken en krijgen vanaf dat moment belangrijke gaven. Een jonge Piseña ver-
woordde dit heel simpel: “als je door de bliksem geraakt wordt en iemand ziet het, dan sterf je. 
En als je door de bliksem wordt geraakt en je bent alleen dan krijg je speciale gaven en kun je 

                                                 
75  Gesprek met sr J5., 1/03/03. 
76  Deze religieuze specialisten komen overigens ook in Midden-Amerika voor en deze bestonden ook al 

voor de koloniale tijd. Voor meer hierover zie bijvoorbeeld Ouweneel 2005. 
77  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
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gaan werken als brujo.”78 Het geloof dat men speciale krachten krijgt nadat men door de blik-
sem wordt geraakt komt in het hele Andes gebied voor maar ook in Midden Amerika. In Mid-
den Amerika worden deze rituele specialisten ook wel graniceros genoemd.79 Een hele bekende 
paqo in de regio van Pisaq is Don Jesús. Een van mijn informanten noemde hem yachay, ie-
mand die alles weet.80 Don Jesus is voor veel mensen een soort “huispaqo”, en hij is een van de 
weinige “echte” paqos in de regio. Er zijn echter ook Piseños bij wie de jaarlijks offerceremo-
nies niet door hem worden uitgevoerd. Volgens señor A. zou Don Jesús commercieel zijn ge-
worden waardoor hij zijn krachten zou hebben verloren.81  

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het soort werk dat paqos en curanderos doen. 
Er zijn bijvoorbeeld paqos die zich specialiseren op het doen van offers en die mensen willen 
helpen maar er zijn er ook met “kwade bedoelingen”. Deze worden doorgaans brujos genoemd. 
Zo vertelde de burgemeester mij dat tijdens zijn campagne mensen allerlei brujerías hadden ge-
probeerd uit te halen:  

Toen ik kandidaat was om burgemeester te worden vond ik in mijn huis een dode zwarte kat, maar als 
het met een sjamaan is gedaan die niet echt was heeft het geen effect en er zijn vaker mensen geweest 
die mij kwaad hebben proberen te doen. Waarschijnlijk mensen die dezelfde positie als mij wilden be-
kleden. Zij maken dan een pakketje met een zwarte kat, doornen en kruizen, maar ik zou niet weten wat 
voor betekenis dat heeft. Deze worden dan in een muur van je huis gestopt. De man die indertijd ons 
huis aan het verbouwen was, vond dit pakket en schrok zich rot. Ik weet niet of het ermee samenhangt, 
maar kort daarna heeft hij geprobeerd zelfmoord te plegen. Bij de vorige verkiezingen heb ik bijvoor-
beeld een pakket gevonden met gebroken glas. Alles heeft zo zijn betekenis, maar ik geloof niet dat een 
ander mij kwaad kan doen door brujería. Ik heb nog nooit iemand kwaad gedaan, dus ik denk niet dat 
het mij kan beïnvloeden.82 

Niet alleen mensen kunnen behekst worden maar ook dingen. Zo vertelde señor C. hoe zijn 
oogst betoverd was en hij vertelde mij welke maatregelen hij had genomen: 

De mensen die om mij heen een stukje land hebben, laten soms mijn maïs beheksen, dan drogen ze één 
voor één uit. Zij doen het omdat er veel jaloezie is op mensen zoals ik omdat ik hard werk en veel goe-
de maïs heb. Ik moest eerst een pago doen om de hekserij op te heffen. Daarna moest ik het wijwater 
drie keer over de chakra sprenkelen, kruizen slaan en bidden en sinds die datum is mijn chakra hele-
maal gezond.83 

Dit is een interessant voorbeeld van koloniaal katholicisme. 
We zagen eerder dat mystiek toerisme of esoterisch toerisme in de Cuzco regio in opmars is. 

Ook komen er hierdoor steeds meer “namaaksjamanen” of “namaakpaqos” bij. De meeste Pise-
ños zien de toegenomen groei van het aantal curanderos of sjamanen voor de toerisme-industrie 
als een grote oplichterij en stellen zich afkeurend op. In de volgende uitspraken geven Piseños 
hun visie op de groei van het mystieke toerisme. Hieruit blijkt hoe er backstage wordt gedacht 
en wat de verschillen zijn met “hun eigen” curanderos:  

Er zijn heel veel namaaksjamanen. Ze laten toeristen ayahuasca innemen, maar dit is een verzinsel. Ze 
geven het aan toeristen om ze zich gelukkig te laten voelen. Echte sjamanen, zoals wij die kennen, vra-
gen geen geld voor hun diensten. Als wij een pago doen, moeten we bijvoorbeeld alleen betalen voor de 
producten die in de pago gaan en de Pachamama en de sjamaan chicha geven.84 

Er wordt heel veel opgelicht. Echte sjamanen zijn gewone mensen zoals jij en ik, ze verkleden zich niet 
en je hoeft ze niet zoveel te betalen. Voor toeristen wordt er heel veel gedronken, bij ons is dat niet zo. 

                                                 
78  Gesprek met srta L., 21/03/03. 
79  Voor meer over de bliksemgod (Illapa) met zijn krachten en de relatie tussen door de bliksem geraakt 

worden en speciale gaven, zie bijvoorbeeld Bolin 1993: 44-53, Bastien 1978: 10-13 en 55. In de 
Azteekse mythologie wordt deze bliksemgod Ehecatl genoemd, zie bijvoorbeeld Ouweneel 2005: 67-
68. Over graniceros zie Albores & Broda 1979.  

80  Gesprek met sr R2., 26/02/03. 
81  Gesprek met sr A., 3/08/04. 
82  INTERVIEW 10, sr C3., 11/04/04. 
83  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
84  INTERVIEW 7, sra A., 7/04/04. 
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Echte sjamanen hebben een teken, ze zijn door de bliksem geraakt of hebben iets anders raars. Daaraan 
kan je hen herkennen.85 

Er zijn tegenwoordig veel valse sjamanen. Hier in Pisaq zijn er geen echte. De mensen die zeggen dat 
ze het zijn doen dit alleen om geld te verdienen. Echte sjamanen zijn geboren met het doel om sjamaan 
te worden. In Amaru is er één en in Paru Paru een vrouw. Zij zijn de enigen in het hele district. Al het 
werk dat de namaaksjamanen doen wordt niet ontvangen.86 

Dat ze sessies doen speciaal voor toeristen is iets nieuws. Ik wist vroeger niet eens dat toeristen geïnte-
resseerd waren, maar blijkbaar toch wel en nu is het de nieuwe mode. Het slechte is dat ze worden op-
gelicht. Het zijn de comerciantes zoals X die hier misbruik van maken, echt niet dat hij altomisayoc is 
hoor. Hij is misschien naar een sessie geweest en heeft het daarvan afgekeken, maar hij heeft niet de 
macht die daarbij hoort. De echte zijn door de bliksem geraakt. Als de bliksem je raakt word je in dui-
zenden stukjes gebroken en als niemand je ziet volgt er een volgende bliksemschicht op die alle stukjes 
weer bij elkaar brengt. Toen ik J., [altomisayoc uit Cuzco] zag was het alsof hij duizend scheuren of lit-
tekens op zijn lichaam had, maar zijn gezicht was ongedeerd en zo wist ik dat hij een echte was. Ik ge-
loofde het niet totdat hij zijn shirt uittrok en het mij liet zien als bewijs.87 

Een Piseño liet zich bijzonder fel uit over “namaak” curanderos, noemde ze delinquenten en 
vergeleek ze met comerciantes op de markt van Pisaq. Hij vertelde: 

Er zijn misschien veel mensen die willen leren hoe ze curandero moeten worden, zij zijn bezig met eso-
terisch toerisme maar ze weten niet waar het van afstamt. Sommigen noemen zich curandero en hebben 
zich nooit afgevraagd wat de fundamenten zijn. Die worden van de ene op de andere dag opeens curan-
dero, dat kan toch niet? Ik denk dat zij alleen curandero willen worden omdat ze weten dat toeristen 
veel geld hebben en ze daarvan willen profiteren, tegelijkertijd geven ze de toeristen een slecht beeld 
van hoe het is. Eigenlijk zijn zij hetzelfde als de comerciantes die op de markt staan, zij lichten de toe-
risten ook op omdat zij zeggen dat ze hun producten zelf maken en het niet doen, het zijn dieven, op-
lichters. Ze zeggen dat hun producten antiek zijn, hoe kun je op die manier oplichten? Dat is pure roof! 
Hoe denk je dat de toerist aankomt in zijn land? Denk je dat die toerist iets van kwaliteit meeneemt? 
Nee, hij heeft een replica gekocht en nog van slechte kwaliteit ook! Het komt niet eens in de richting 
van het echte product. Dit is het slechte van de comerciantes en nu zijn ze ook nog in sjamanen aan het 
veranderen?! Het is een schandaal! Er komen elke keer nieuwe curanderos bij en ik weet niet eens waar 
ze vandaan komen! Wij als antropologen kunnen van andere mensen leren, een beetje althans, waaruit 
sjamanen zijn ontstaan en wat alle betekenissen zijn maar zelfs daar interesseren deze auto-sjamanen 
zich niet eens voor.88 Voor mij zijn het loslopende delinquenten! En ik zie elke dag dat ze pallasadas 
uitvoeren.89 God heeft ons de capaciteit gegeven om geld te verdienen, maar wel met onze hersenen, 
niet met de leugen! Het is nu de nieuwe mode en iedereen speelt erop in maar het is slecht want wan-
neer is de periode om een offer aan de moeder aarde te brengen? Dat is augustus, maar voor de toeristen 
doen ze het hele jaar door. Weer je waarom ik zo tegen leugenaars ben? Omdat dat soort mensen de ge-
schiedenis en tradities van een dorp als Pisaq aan het verpesten zijn. Onze voorouders hebben heel veel 
geschiedenis achtergelaten in dit dorp, het is overal en door deze mensen die zichzelf sjamanen noemen 
wordt het hele aspect en de hele geschiedenis van Pisaq vervormd en verpest en ze verdienen goed! 
Terwijl wij ons rot moeten werken om genoeg geld kunnen verdienen om onze familie te voeden. Een 
deel van de schuld ligt bij de autoriteiten want zij doen er niets aan, in andere landen gebeuren dit soort 
dingen niet omdat de autoriteiten hun invloed uitoefenen en dit niet toestaan. Waar zijn alle professio-
nele mensen van dit land? Weet je waarom deze mensen hiermee bezig zijn? Vanwege de verdomde 
drugs. Het begint met de cocabladeren, ze mengen die met een beetje soda en hun “patiënten” zakken 
dan weg. Deze planten werken inderdaad ontspannend en de curandero doet er steeds meer andere pro-
ducten bij, natuurlijk zal de patiënt denken dat hij genezen is. Echte curanderos gebruiken coca alleen 
voor offerceremonies.90  

Ook sprak ik met een Piseño die door vrijwel alle andere Piseños met wie ik over mystiek toe-
risme heb gesproken, werd aangewezen als namaaksjamaan. Hij vertelde hoe zijn dorpsgenoten 
met hem omgaan: 

                                                 
85  INTERVIEW 8, sr R., 8/04/04. 
86  INTERVIEW 10, sr C3., 11/04/04. 
87  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
88  Sr M. heeft culturele antropologie gestudeerd maar is werkzaam als artesano. 
89  Een pallaso is een clown. Pallasadas zou vertaald kunnen worden als “de clown uithangen.” 
90  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. 
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Ze lachen me vaak uit en noemen mij dan namaaksjamaan omdat ik altijd met een hoed op loop waar 
vaak een veer op zit. Soms loop ik met campesinos of met toeristen die zich anders kleden. Er zijn ook 
sommige mensen die me feliciteren maar dat zijn er weinig. De meeste zijn jaloers omdat het mij beter 
gaat dan anderen en daarom schelden ze me uit. Ze zijn jaloers omdat ik veel geld verdien.91 

Verscheidene Piseños zeiden dat de apus de namaaksjamanen op een dag de prijs wel zullen la-
ten betalen en hen zullen straffen en daarom konden ze er vrede in vinden.92 Señora B. vertelde 
dat het haar regelmatig gebeurde dat toeristen haar vroegen of zij nog curanderos of sjamanen 
kende maar: 

Ik vertel dan eerlijk dat hier in Pisaq geen echte sjamanen zijn. Laatst kwam er ook weer zo een toerist 
die op zoek was naar iemand die een pago voor haar kon doen en die coca kon lezen. Ze wilde echt heel 
graag. Ik vroeg haar of ze katholiek was en ze zei ja. Toen zei ik dat de deur van de kerk open stond en 
dat ze daar het best heen kon gaan. Ik heb haar geadviseerd om bij het altaar te vragen wat zij wenste en 
daarna naar de kapel van de Virgen te gaan en haar te vragen “Carmencita, dit is wat ik wil” en ze zal 
het je geven.93 

Pérez Galán heeft tijdens haar onderzoek gesproken met een van de meest bekende paqos in de 
regio die inmiddels overleden is, namelijk don Mariano Guakanqui. Deze paqo kwam uit Cuyo 
Grande. In zijn jeugd werd hij twee keer geraakt door de bliksem. De eerste keer raakte hij be-
wusteloos en vond op de plek waar hij wakker werd een kintu, vijf coca blaadjes. Vanaf dat 
moment leerde hij in zijn dromen alle geheimen van medicinale planten. Vier jaar later werd hij 
weer getroffen door de bliksem en openbaarde zich aan hem een señor milagroso die hem ver-
telde dat het doel van zijn leven was om zich als paqo te ontwikkelen (Pérez Galán 2004: 148-
149). Volgens meerdere informanten zijn er steeds minder paqos te vinden in de regio van Pi-
saq. Het komt steeds vaker voor dat als Piseños en paqo nodig hebben, ze deze uit andere gebie-
den laten overkomen. Ze volgen hierbij steeds vaker de trend die zich in Cuzco voordoet om 
paqos uit Q’eros te laten komen.94  

Niet alle Piseños geloven in de krachten van paqos en de rituelen die ze doen. De meeste Pi-
seños die ik heb gesproken geloofden er wel in en betreurden het dat er zo weinig goede curan-
deros overbleven in hun regio maar zij zorgen er wel voor dat er elk jaar een pago wordt uitge-
voerd. Ik sprak echter ook een Piseño die alles met betrekking tot de Pachamama en vooral de 
curanderos onzin vond. Hij zei hierover: 

Sr B: Ik heb respect voor de natuur, dat wel. Maar ik ben wel realistisch, die valse sjamanen die te-
genwoordig maar geld aan het verdienen zijn. Ik geloof in God, in mijn kinderen en in mijn 
moeder […] Ik geloof wel in de natuur maar al dat blablabla over de Pachamama, ik geloof dat 
het een uitvinding is van de mens. De Q’eros bijvoorbeeld, dat zijn een stelletje bagos alcoholi-
cos (alcoholistische nietsnutten) en uit Huasau, allemaal hetzelfde. Ik heb veel discussies gehad 
met mijn docenten op de universiteit, wat een onzin liepen zei te verkondigen: dat de apus, dat 
de Pachamama, dat je kaarsen moet aansteken, dat el pago.....En dat terwijl die docent nooit in 
die armoede heeft geleefd en niks af weet van het boerenleven!  

B: Wat vindt u van mensen die mystieke tours organiseren? 
Sr B: Mensen die dat doen zijn dieven. X is mijn neef, hij is een bago en komt niet eens hiervandaan. 

En de gringos, dat zijn een stelletje ezels omdat ze er geld voor geven, in plaats van dat ze de 
arme kinderen melk en brood geven. Egoïsten zijn het.95 

 
4.5. Pagos a la tierra  
De meest gangbare manier om ervoor zorgen dat de apus en Pachamama gunstig gestemd zijn is 
het uitvoeren van offers. In het hele Andes gebied worden deze rituelen al eeuwen uitgevoerd en 
vele auteurs hebben erover geschreven. De meeste literatuur gaat echter over offerceremonies 
die plaatsvinden in afgelegen gebieden. In hoofdstuk 7 zullen we zien hoe bepaalde elementen 
uit de Andes kosmologie, waaronder offerceremonies, op strategische wijze voor het toerisme 

                                                 
91  INTERVIEW 39, sr C2., 13/07/04 
92  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04, INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04, INTERVIEW 26, sra P., 

4/06/04. 
93  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 
94  Zie ook Le Borgne 2005.  
95  INTERVIEW 25, sr B., 3/06/04. 
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worden gebruikt. Ook in meer toeristische en gemoderniseerde gebieden zoals Cuzco en Pisaq, 
spelen deze rituelen behalve een commerciële rol op de frontstage, een zeer belangrijke op de 
backstage. Dit is op het eerste gezicht misschien niet zichtbaar en zeker niet voor buitenstaan-
ders wat te maken heeft met een schaamtegevoel en een soort taboe dat rust op het uitvoeren 
van dit soort rituelen. Tijdens gesprekken over pagos a la tierra vroegen Piseños mij om niet te-
gen andere Piseños te zeggen dat zij deze rituelen uitvoerden. De voornaamste reden die werd 
genoemd was angst dat anderen dit zouden bestempelen als brujería, als hekserij.96 Een Piseña 
bevestigde dit en had daarom veel moeite met de opkomst van mystiek toerisme waarbij deze 
privé aangelegenheid opeens openbaar was geworden. Ze vertelde: 

Vroeger waren er niet zoveel sjamanen te zien zoals nu. Ik wist vroeger niet eens wat esoterisch was. 
Dit is ongeveer vijf jaar gaande. […] Vroeger was het niet gecommercialiseerd, tegenwoordig is het 
puur lucratief. Vroeger was het iets van ons, en er was zelfs een geheim. Je moest tegen niemand zeg-
gen dat je dat deed maar tegenwoordig is het dorp commercieel geworden. Er werd gezegd dat als je het 
tegen andere mensen zei dat het dan niet hetzelfde effect had. Als je een pago doet is het niet goed om 
andere mensen ervan op de hoogte te brengen dat je dat doet, het is iets van jou, een geheim. Tegen-
woordig is het speciaal voor toeristen en mensen hier in Pisaq doen het in het geheim, ik weet bijvoor-
beeld niet van señora X. wanneer zij haar pago doet.97 

Laten we naar een aantal motivaties van informanten kijken waaruit duidelijk wordt hoe belang-
rijk dit culturele model van het doen van een offer voor hen is en wat voor betekenis eraan 
wordt gegeven in the mind: 

Wij die hier uit dit dorp komen hebben een bepaalde costumbre die wij van onze grootouders en die zij 
weer van hun voorouders hebben overgenomen. En dat is dat de aarde een pago nodig heeft want de 
aarde is een levend iets. We moeten haar bedanken zodat we verder kunnen gaan, zodat onze productie, 
ons vee van het dorp zijn zoals ze moeten zijn.98 

Wij moeten de Pachamama erg dankbaar zijn omdat zij ons te eten geeft, wij leven van haar en daarom 
doen we altijd een pago in augustus. Het is een soort vraag om bescherming en door een pago te doen, 
bedanken wij de aarde en zij zorgt ervoor dat wij okee zijn. Eigenlijk vieren we haar verjaardag in au-
gustus en brengen haar een cadeautje. Als je dat niet doet brengt het ongeluk.99  

Ik heb mijn pago al laten doen door mijn vader op de nacht van de 31 juli, maar ik twijfel er sterk aan 
of hij het wel goed heeft gedaan, want vandaag heb ik slecht verkocht. Hij is al op leeftijd, dus mis-
schien is er wel iets mis gegaan. […]Vorig jaar heb ik een pago gedaan voor mijn zoon die in Bolivia 
studeert. Ik had de Pachamama de best mogelijke producten gegeven, waaronder twee cuys en de beste 
wijn die er is. Ik had de Pachamama gevraagd ervoor te zorgen dat het goed zou gaan met de studie van 
mijn zoon en het gaat voortreffelijk. Ook had ik de nacht voor de 31e een droom, wat een teken was 
van de Pachamama dat ik een pago moest doen. De droom ging als volgt: Het vrouwtje die me altijd 
cueros brengt kwam naar mijn huis met haar zoontje. De vrouw kwam naar mijn huis en zei: waar is het 
feest? Er is toch wel een feest? Anders neem ik mijn zoontje mee hoor. Haar zoontje was door het huis 
aan het rennen. Het gebeurt heel vaak dat de Pachamama zich presenteert in de vorm van een vrouw en 
op deze manier via dromen boodschappen doorgeeft. Nog iets dat ik heb geleerd, is dat als je valt op de 
grond je altijd de Pachamama om verontschuldiging moet vragen en haar moet bedanken voor wat ze je 
geeft. Toen ik klein was en mijn broer of ik op de grond vielen, dan liet mijn vader ons altijd wat van 
die grond opeten. Dan gebeurde er niks ergs. Andere mensen hadden hun voet misschien verzwikt, of 
zich ernstig verwond. Wij hadden niet eens een schrammetje!100 

Piseños geloven dus dat door het doen van een pago, de Pachamama hen met allerlei mogelijke 
dagelijkse obstakels in het leven zal helpen, maar ook dat zij hen zal straffen als zij haar “res-
pect” niet krijgt. De achterliggende gedachte van deze pagos tonen overeenkomsten met andere 
gebieden in de Andes en de boodschap van deze rituelen is hetzelfde als in bijvoorbeeld Chilli-
huani. Bolin schrijft hierover: 

                                                 
96  Gesprek met sra I., 23/02/03. Voor offers in Bolovia zie Bastien 1978: 64-81. Voor offers ten tijde van 

de Inca’s zie Classen 1993. Voor een uitgebreide beschrijving van de wijze van offeren en de inhoud 
zie Fernández Juárez 1997 en Arnold & Yapita 1992. 

97  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. 
98  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
99  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04. 
100  Gesprek met sra P., 1/08/04. 
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Foto 23. Opbouwen van een despacho bij sr A. thuis.

Foto 24. Voorbereiding van een despacho. 

Foto 21.Opbouw van een offerpakket.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Only where there is respect can we find a way to live and act together. We must adjust and readjust to 
accommodate the various benevolent and malevolent forces within the cosmos. Pachamama, the giver 
of life, is also responsible for earthquakes and other disasters. The Apus are protectors of the herds, but 
they also send malevolent winds which can bring disease and death (Bolin 1998: 43). 

Eerder zagen we dat in Pisaq en de berggemeenschappen mensen geloven dat er op bepaalde 
dagen van het jaar krachten werkzaam zijn die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor mensen. Er 
wordt daarom geadviseerd om op deze dagen bepaalde dingen niet te doen. Zo zijn er dagen dat 
het niet goed is om op het land te werken en het beter is om thuis te blijven en daar rituelen uit 
te voeren om zo beschermd te worden door de apus en de Pachamama. Op dit soort “speciale 
dagen” worden talloze offerceremonies uitgevoerd. De voornaamste dag waarop men voorzich-
tig moet zijn met naar buiten gaan is 1 augustus, de dag dat de Aarde het meeste “open staat”. 
Daarom worden er doorgaans offerceremonies gedaan.101 In principe geloven mensen dat de 
aarde de hele maand augustus ontvankelijk is voor despachos.102 Men gelooft dat het noodzake-
lijk is om de aarde een deel terug te geven wat zij heeft gegeven. Op deze manier kunnen Pise-
ños hun dankbaarheid tonen en geloven ze dat Pachamama in het daaropvolgende jaar hen ge-
zond vee en een goede oogst zal geven. Men gelooft dat door het doen van een offer het lot voor 
het daaropvolgende jaar veranderd kan worden. Dit wordt cambiar la suerte (het geluk verande-
ren) genoemd. De reden waarom men denkt dat het gevaarlijk is om op 1 augustus het huis te 

                                                 
101  Zie ook Bolin 1998: 38. 
102  Komt van despachar, wat letterlijk afhandelen betekent. 

Foto 22. Mirar la coca en kintus maken. 
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verlaten is dat vanwege de enorme hoeveelheid uitgevoerde despachos, buiten bepaalde ener-
gieën vloeien waardoor mensen en dieren ziek zouden kunnen worden. 

Oorspronkelijk werden pagos en despachos voornamelijk gedaan om de Pachamama te vragen 
om een goed landbouwjaar en een goede gezondheid van de gewassen, het vee en de mensen 
zelf. Tegenwoordig echter worden er steeds meer pagos uitgevoerd die weinig te maken hebben 
met de agrarische omgeving en steeds meer in het kader geplaatst kunnen worden van een mon-
dialiserende context. Zo worden er bijvoorbeeld pagos samengesteld voor jongeren die bijvoor-
beeld te veel alcohol consumeren en hun opleiding niet afmaken. Verder vraagt men Pachama-
ma in plaats van een goede oogst om grote hoeveelheden toeristen die artesanía zullen kopen en 
veel geluk bij grote reizen en het exporteren van lokale artesanía.103 Er zijn ontelbare variaties 
mogelijk voor het doen van een despacho of een pago en ook de symbolen die geofferd worden 
lopen vaak uiteen.104 In veel offers zitten echter wel een aantal standaard elementen. Om een 
impressie te krijgen van hoe zo’n offerpakket eruit ziet, zijn in deze paragraaf wat foto’s opge-
nomen waarin verschillende fases te zien zijn (zie foto’s 21-24). Een van mijn informanten 
noemde deze pakketten “kleine kunstwerken” en bij het zien van deze afbeeldingen wordt dui-
delijk waarom. 

Over de inhoud van een despacho kan gezegd worden dat er doorgaans een grote variëteit van 
verschillende zaden worden geofferd, die symbool staan voor iets kleins waaruit iets groots kan 
groeien. Men hoopt door dit aan Pachamama te offeren dat “zij het land vruchtbaar zal maken 
en een goede oogst zal leveren”, aldus señorita M3.105 Een schelp of meerdere schelpen staan 
symbool voor het begin van alles.106 Er worden altijd zoetigheden geofferd omdat men gelooft 
dat de Pachamama daarvan houdt. Kleuren in de offerpakketten hebben vaak ook een belangrij-
ke symbolische betekenis. Zo staat zilver of wit symbool voor de maan die weer verwijst naar al 
het vrouwelijke op de wereld en geel of goud verwijst naar de zon en al het mannelijke.107 Co-
cabladeren vormen misschien wel het meest belangrijke element bij de offerceremonie. Ze wor-
den niet alleen opgenomen in het offerpakket maar alvorens een offerceremonie uit te voeren, 
wordt door de paqo een ander ritueel uitgevoerd: mirar la coca. Door de cocabladeren op te 
gooien en te laten vallen, krijgt de paqo een idee van wat de problemen zijn van de persoon die 
de offerceremonie wil uitvoeren. Overigens kunnen de cocabladeren ook gelezen worden zonder 
dat er een offerceremonie uit voortvloeit. Als de bladeren van de coca hoofdzakelijk gaaf zijn, is 
dit een goed teken maar als ze beschadigd zijn, zou dit duiden op problemen.108 

In veel literatuur over de Andes is geschreven over het uitvoeren van pagos maar zoals al eer-
der vermeld schrijven de betreffende auteurs vooral over afgelegen gebieden. In deze literatuur 
wordt vooral het traditionele en authentieke onderstreept. Met het volgende fragment wil ik la-
ten zien hoe ook in de moderniserende context van Pisaq het ritueel, achter gesloten deuren, 
backstage, wordt uitgevoerd. Het betreft een beschrijving van het opbouwen van een pago bij 
een Piseño thuis (zie foto 23): 

In de huiskamer staat een afbeelding van de Virgen del Carmen met daarnaast een grote vaandel. Er 
staat al het volgende klaar in glazen: wijn, bier, heilige water van Qollur R’iti. Señor A. vertelt dat hij 
wat van gesmolten sneeuw had meegenomen toen hij met zijn dansgroep naar het Qollur R’iti festival 
was gegaan. Er liggen ook verschillende soorten maïs klaar. Verder ligt er speelgoedgeld, brood en ge-
droogde rode rozen. Dit alles ligt op een rood fluwelen met goud geborduurd kleed. Op de vier hoeken 
van het kleed staan de volgende glazen: links boven heilig water, links onder wijn, rechtsboven pisco en 
rechtsonder bier. Terwijl señor A. de pago klaarmaakt staat er muziek van Santana op. De glazen wor-
den bijgevuld en de pago wordt opgebouwd: hij legt een laagje watten neer en legt er een lama foetus 
op. Vervolgens maakt hij 8 kintus in totaal voor de 8 ruimtes tussen zijn vingers. Hij legt ze onder het 
papier. Hij pakt vervolgens de blaadjes en plaatst deze naast de afbeelding van de Virgen. Hij pakt een 
glaasje pisco, heft het in de richting de Virgen en drinkt. Hij doet de kintus tussen de openingen van 

                                                 
103  Bijvoorbeeld gesprek sra I., 23/02/03. 
104  Een despacho is de benaming voor een offerpakket dat verbrand wordt en een pago wordt begraven. 
105  Gesprek met srta M3., 2/04/03. 
106  In de Andes bestaat de mythe dat eerste mensen uit het Titicacameer uit schelpen zijn ontstaan en Vi-

racocha, de schepper, kwam uit de zee. 
107  Gesprek met sra D4., 28/02/03. Zij steld zelf despachos samen. 
108  Voor een uitgebreide beschrijving van de inhoud van een offerpakket, zie bijvoorbeeld Bolin 1998: 

38-43. 
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zijn hand en blaast erop in de richting van de Virgen, vervolgens naar de apus. Hij legt de kintus in een 
half rondje op het papier in het midden. In het midden van de kintus ligt een schelp, daarbovenop een 
kruis van zilver. Vervolgens legt hij een gele kaars links van de schelp en een roze rechtsonder de 
schelp en ook een geel en roze koekje. Op de vier hoeken legt hij wafel koekjes en nog meer zoetighe-
den eromheen. In de schelp en om de schelp heen legt hij maïs. Vervolgens strooit hij er zaden over-
heen zoals sesamzaad en pinda’s. Vervolgens breekt hij een gedroogde zeester in vier stukken en legt 
de vier stukken op de vier richtingen. Er gaan kikkererwten overheen, kaakjes en koekjes, rijst, ge-
kleurde snoepjes, gekleurde katoen en gekleurd draad aan de zijkant. Er overheen wierook: geel en het 
grijzige draderige. Vervolgens maakt hij een puerta van chankaka, legt zijn handen er overheen voor de 
zegening. Dan komt er confetti en lamavet overheen. Van het zilveren plastic en symbolen drukt hij al-
les er uit wat messen en scharen zijn. Die zijn bestemd voor als iemand slechte dingen wil doen zegt 
hij. Hij gaat verder met rijst, suiker en legt witte watten met de lama erboven, wikkelt de foetus in ge-
kleurde watten. Daaromheen gaat het gekleurde lint in een cirkel gelegd met het witte en gele draad. 
Bovenop gaan witte en zilveren staafjes die in een spiraalvorm lopen en gekleurde kraaltjes. Er over-
heen biljetten van honderd dollar, daar overheen anijs zaad, coca zaadjes, een rood draadje voor be-
scherming en eromheen goud en zilverdraad. Om dit hele geheel gaan snoepjes, rozijnen en vijgen. Dan 
gaat het felgekleurde snoep in de vorm van een vrouw, een zon et cetera er overheen, palosanto (een 
soort wierook), kleine ronde bolletjes en weer gelige wierook steentjes. De snoepjes hebben de vorm 
van een auto, een huis, maïs. Daarna gaat er een kikker van chocola bij wat volgens señor A. het maxi-
male is in de Andes kosmologie. Boven dit hele pakket plaatst hij een condor van metaal zodat het pak-
ket sneller aankomt. Dit wordt overdekt met de rest van de zaden en confectie. Tenslotte een roos en 
meerdere daarna met wat watten en wera wera (wierook) en een hele grote bloem van kiwicha. Hij 
komt erachter dat hij vergeten is de hostie er in te doen en verkruimelt deze er bovenop. Het offer zal 
van donderdag op vrijdag verbrand worden. Hij vertelt dat na het verbranden de as onder de grond 
wordt gestopt zodat de zon het niet ziet.  

Uit de beschrijving van de opbouw van deze pago blijkt dat er niet alleen Andes symbolen wor-
den gebruikt. Ook elementen uit het katholieke geloof worden opgenomen in een pago, evenals 
elementen uit het dagelijkse leven. Deze opbouw is weer een voorbeeld van koloniaal katholi-
cisme en laat zien dat in de beleving van Piseños er geen strikt onderscheid is tussen katholieke-
en andino elementen. In de loop der tijd zijn de elementen samengesmolten. Ook zitten er “mo-
derne” symbolen in het pakket zoals bijvoorbeeld miniatuurdollarbiljetten en een auto. Mis-
schien dat een purist de moderne elementen die deze Piseño in de ceremonie opnam, zou bekri-
tiseren. Dit geldt ook voor toeristen die het liefst zoveel mogelijk Inca symbolen bij elkaar zien. 
Het ritueel vond echter thuis plaats en was aan niemands blik onderhevig behalve aan die van 
een nieuwsgierige antropoloog. Het gaat er niet om of dit ritueel authentiek was of niet; sterker, 
“echt” of “niet echt” had geen enkele waarde op het moment dat het pakket werd opgebouwd. 

De meeste katholieke comuneros die ik sprak doen elk jaar een pago maar het aantal evange-
listen groeit en daarmee neemt ook het aantal pagos af. Tenminste, dat zeggen ze. In de praktijk 
blijken veel evangelisten toch stiekem offers aan de apus en de Pachamama te doen. De redenen 
die de comuneros gaven om pagos te doen waren voornamelijk gebaseerd op angst dat alles mis 
zou kunnen gaan: 

In augustus doen we altijd een pago. Als je geen pago doet dan word je berooft of je dieren gaan dood. 
Eén jaar hebben we het niet gedaan en toen is onze koe overleden.109 

Ik doe altijd een pago in augustus en geloof in de Pachamama en de apus. Als ik geen pago zou doen 
zouden er ziektes komen voor mijn dieren, mijn gewassen en mijn familie.110 

Ik geloof in de Pachamama. In augustus doen we een pago: los que curan lo hacen (zij die genezen 
doen het). Als ik iets kook stop ik altijd voor wij het eten iets in de fogon voor de Pachamama, dan 
zorgt ze in ruil daarvoor goed voor ons. Dit heb ik van mijn ouders geleerd.111 

Zowel bij een pago als een despacho denkt men dat het gevaarlijk is om in contact te komen met 
de resten ervan. Señorita L. vertelde mij het verhaal over een meisje uit haar klas die na een be-
zoek aan Sacsayhuaman ziek was geworden: 

                                                 
109  INTERVIEW 41, tejedora F., Amaru, 20/07/04. 
110  INTERVIEW 40, tejedora R2., Chawaitiri, 20/07/04. 
111  INTERVIEW 34, tejedora R., Chawaitiri, 1/07/04. 
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We gingen met de hele klas naar Sacsayhuaman, een van mijn klasgenootjes liep een beetje achteraan. 
Op een plek in Sacsayhuaman lagen wat resten van een pago a la tierra, ze raakte ze aan en viel flauw. 
Heel haar maag zette raar op, wat heel vreemd was want we hadden niks gegeten daarvoor. Ze keek 
heel erg raar uit haar ogen. Een vriendin wilde haar mond op mond beademing geven maar viel ook 
flauw. Ze is toen naar de gezondheidspost gebracht maar daar konden ze niks vinden. Ze is toen naar 
huis gebracht maar in haar slaap is ze terug gewandeld naar Sacsayhuaman. Ze was als het ware beze-
ten en haar moeder heeft haar gevolgd. La hizieron curar (ze hebben haar doen genezen), maar sinds-
dien is ze niet meer dezelfde. Ze is erg op zichzelf en mensen zijn ook bang voor haar. Er zijn weinig 
mensen op school die nu nog met haar praten. Het is slecht en gevaarlijk om resten van een pago aan te 
raken.112 

Ook gelooft men dat als een despacho op het vuur ligt er niet in gekeken mag worden omdat het 
gevaarlijk zou zijn: je zou er blind van kunnen worden en heel erg ziek.113 Een andere Piseño 
gaf een voorbeeld van het expres verstoppen van resten van een despacho en gaf daar een inte-
ressante verklaring aan: 

Mijn ouders hadden veel schapen en geiten en er was een tijd dat deze, ze waren trouwens van hele 
goede kwaliteit, opeens begonnen te sterven. Het was toen een tijd dat er gezaaid moest worden en wij 
hadden dus mest nodig en wat wij doen vonden was een restant van een pago. Er zijn ook veel slechte 
mensen weet je? Dit pakket was begraven in de coral. Deze was waarschijnlijk daar begraven zodat de 
dieren beetje bij beetje zouden sterven. Wij hebben het weggehaald en toen werd alles weer normaal. Er 
zijn dingen. goed, je kunt niet alles zeker weten, maar toch. Ach, dit zijn dingen die hier gebeuren, als 
iemand empieza a caminar, als het deze persoon opeens goed verloopt dan begint iedereen meteen te 
denken wat ze kunnen doen zodat deze persoon zal vallen.114 

Mensen die een despacho verkeerd uitvoeren kunnen ook gestraft worden. Zo vertelde dezelfde 
señor S. van het bovenstaande fragment dat er jongeren uit zijn comunidad waren die beloofd 
hadden om een despacho van iemand anders die daar niet toe in staat was te verbranden boven-
op de berg. In plaats van te doen wat ze beloofd hadden, aten en dronken zij op wat er in het 
pakketje zat en voerden de despacho niet uit. Daarna werden ze ziek, hadden ze allemaal een 
opgezwollen nek en moesten genezen worden door een curandero.115 

Op de protestanten na, heb ik slecht één Piseña gesproken die het doen van pagos en het ge-
loof in de Pachamama en de apus onzin vond. Zij vertelde:  

Ik doe geen offers aan de Pachamama. Vroeger deden de Inca’s dit misschien omdat ze niet het geloof 
hadden in God, ze geloofde in de Pachamama. Ze wisten niet af van zijn bestaan, zei geloofden in wat 
zij zagen. Zij zagen de zon, de aarde, verder wisten ze niets. Vanaf dat de Spanjaarden zijn gekomen en 
het katholieke geloof hebben meegenomen denk ik niet dat wij moeten geloven in waar de Inca’s in ge-
loofden. In de bijbel staat dat God de aarde heeft gecreëerd en alles, ja natuurlijk bestaat voor mij de 
aarde, God heeft de aarde gemaakt maar je hoeft geen offers te doen, je kunt beter God bedanken! Dat 
mensen tegenwoordig in de aarde geloven en offers doen is voor mij verafgoding en wat extra slecht is, 
is dat de laatste tijd steeds meer mensen het voor geld doen en iedereen oplichten.[…] Als ik iemand 
wil bedanken voor het feit dat ik goed verkocht heb of omdat het goed gaat met mijn leven gaat dan ga 
ik naar de kerk, neem gezegend water mee naar mijn huis. Al die mensen die maar voorspellingen doen, 
wat denken ze wel niet, dat ze God zijn?116 

Volgens verschillende informanten is er in de laatste jaren veel verandering gekomen in het ge-
loof in deze krachten. Volgens vooral buitenstaanders zou dit door globaliseringtendensen ko-
men en door de snelle ontwikkeling van de toeristische en artesanale industrie. Piseños en co-
muneros zelf, wijden deze verandering vooral aan de toename van het aantal evangelisten. De 
evangelische kerken verbieden mensen offerceremonies te doen en in bovennatuurlijke krachten 
te geloven. Er is dus een groeiende groep mensen die bepaalde rituelen niet meer uitvoert. Het 
grootste deel van de bevolking doet dit echter nog wel, wat frontstage niet opvalt omdat ze ach-
ter de coulissen plaatsvinden. 
 

                                                 
112  Gesprek met srta L., 21/03/03. 
113  Bijvoorbeeld Sr S., vlak voor het verbranden van een despacho. Sr S. is compadre van mijn gastgezin 

en afkomstig uit de comunidad Viacchia. 
114  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
115  Gesprek met sr S., 7/04/04. 
116  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
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7.6. Nieuwe kerken 
Hoe de gemiddelde protestant in het district Pisaq over zijn nieuwe geloof denkt, blijkt uit de 
volgende uitspraak: 

We hebben niet meer zoveel tradities. Wij doen niet mee aan het dansen, maar we respecteren wel dat 
de rest van het dorp die gewoontes heeft. We kijken wel, maar doen niet mee vanwege het evangelie. 
Wij leren uit de bijbel dat God niet van costumbres houdt: no le agrada al Papa Dios (daar houdt papa 
God niet van). Zo staat het in de bijbel. Het pad van God is heel anders. Je kunt God niet met costum-
bres vergelijken, daarom doen wij er niet aan. Er wordt ook heel veel gedronken tijdens deze feesten en 
dat is slecht.117 

In deze paragraaf wil ik wat licht werpen op de grote verschuivingen die tegenwoordig plaats-
vinden met betrekking tot religie en wat voor praktische uitwerkingen dit heeft op het dagelijkse 
leven van Piseños en comuneros. Het zijn aspecten die frontstage voor toeristen niet zichtbaar 
zijn, immers, de lokale uitwerking van het evangelische geloof is juist dat er zo min mogelijk 
costumbres worden uitgevoerd. Backstage heeft de opkomst van de evangelisch protestantse 
kerk echter grote gevolgen op culture in the mind. 

Vanaf de late negentiende eeuw waren er al protestantse missionarissen actief in Peru maar in 
eerste instantie hadden zij niet veel aanhangers. In 1971 waren er ongeveer 100.000 protestan-
ten, wat neerkwam op minder dan één procent van de totale Peruaanse bevolking (Nyrop 1981: 
105). In de afgelopen decennia is het aantal protestantse Peruanen enorm toegenomen en met 
name de pinkstergemeente is in opmars. Deze ontwikkeling is in heel Latijns Amerika waar te 
nemen, wat overigens vooral de Rooms Katholieke Kerk in Europa zorgen baart. In 2007 bij-
voorbeeld bezocht de Paus Brazilië, waar de meeste katholieken van Latijns Amerika wonen. 
Hun aantal neemt echter zienderogen af en zijn bezoek was erop gericht om deze beweging van 
“evangelisatie” van het continent een halt toe te roepen. 

In het district van Pisaq zijn vooral in de berggemeenschappen veel mensen evangelisch pro-
testants. De groei van het aantal protestanten in Pisaq vond vooral plaats in de jaren tachtig, 
overigens ten tijde van Sendero Luminoso. De populariteit van de nieuwe kerk valt volgens Pé-
rez Galán te verklaren door de zware werkomstandigheden waaraan campesinos blootgesteld 
waren tijdens tijdelijke migratie naar lager gelegen delen in de regio. In de drie of vier maanden 
dat zij afgezonderd van hun eigen comunidad aan het werk waren, waren zij toegankelijk voor 
zendelingen die ze ervan overtuigden dat het geloof in de heiligen, feesten en de daarmee ge-
paard gaande alcoholconsumptie onder verafgoding vielen. Bekering tot het evangelische geloof 
vindt vooral plaats onder vrouwen omdat er zo een einde zou kunnen komen aan het serieuze 
probleem van dronkenschap van de mannen in de comunidades. (Pérez Galán 2004: 119-120). 
Inmiddels is ongeveer een derde van comuneros in Chawaitiri, Cuyo Grande en Cuyo Chico 
evangelisch protestants (Pérez Galán, 2004: 120-121). In sommige comunidades, zoals bijvoor-
beeld Chawaitiri, is zelfs meer dan de helft van de inwoners protestants.118 Doordat veel mensen 
zich hebben aangesloten bij een evangelisch protestantse kerk is er als het ware een tweedeling 
ontstaan tussen (koloniaal) katholieken en protestanten en er zijn duidelijke verschillen zicht-
baar tussen deze twee groepen. Zo zijn protestanten bijvoorbeeld economisch vaak beter af wat 
volgens mijn informanten te verklaren valt door het feit dat ze harder werken en minder drinken. 
Ze hebben betere huizen, velen van hen kunnen hun kinderen naar Pisaq sturen voor scholing en 
men heeft meer migratiemogelijkheden. Bovendien zijn de NGO’s die werkzaam zijn in de re-
gio eerder bereid om projecten uit te voeren in gemeenschappen waar veel protestanten wonen 
omdat men daar bereid is harder te werken en alcohol niet in de weg staat om tot goede resulta-
ten te komen.119  

Volgens een van mijn informanten die werkzaam is bij een lokale NGO en veel werk verricht 
in de comunidades ontstaan er allerlei problemen. Door de komst van allerlei verschillende reli-
gies zoals bijvoorbeeld mormonen, baptisten, gereformeerden en dergelijke ontstaat er een ver-
deling tussen de aanhangers van de verschillende stromingen. Dit kan tot conflicten leiden en 
kan het natuurlijke evenwicht van de comunidad verstoren. Zo is het volgens hem steeds moei-

                                                 
117  INTERVIEW 11, sr N., Cuyo Chico, 12/04/04. 
118  Informatie van een respondent, 1/04/04, Chawaitiri. 
119  Gesprek met een medewerker van de NGO Cedep Ayllu 31/03/03. 
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lijker om faenas te doen.120 Volgens een Piseña zijn de nieuwe kerken verantwoordelijk voor 
een verandering in niet alleen betekenisgeving maar ook in culturele identiteit van comuneros. 
Vroeger toen zij docente was in de comunidades kleedde iedereen zich gelijk en waren er wei-
nig verschillen tussen comuneros. Tegenwoordig is de situatie als volgt: 

Protestanten gaan daar naartoe en verkondigen dan dat het katholicisme slecht is en daardoor is er van 
alles aan het veranderen. Zij veranderen ook de mensen en hun instelling. Zij geven ze bijvoorbeeld 
kleren. Het is de schuld van deze kerken dat mensen niet meer hun traditionele kleding dragen, ze dra-
gen mestiezen kleding. Jehova’s getuigen gaan bijvoorbeeld de huizen langs en geven de mensen kle-
ding en willen dat zij naar het woord van God luisteren. Het is een soort uitwisseling als mensen luiste-
ren naar wat zij te vertellen hebben dan krijgen zij kleding cadeau. Maar waar ik vroeger heb gewerkt 
waren mensen heel simpel en behandelden mij met respect, ze nodigden mij altijd uit om te eten bij-
voorbeeld, nu verandert alles.121 

De uitbreiding van het protestantse geloof heeft zowel in Pisaq als in de berggemeenschappen 
haar invloed op het sociaalculturele leven maar dit wil niet zeggen dat iedereen zich strikt aan 
de protestantse regels houdt. Net als bij de verspreiding van het katholicisme in de koloniale 
tijd, hebben protestanten tegenwoordig een creatieve manier gevonden om met hun culturele 
erfgoed om te gaan. Pérez Galán, die jarenlang onderzoek heeft gedaan in de berggemeenschap-
pen van Pisaq schrijft hierover: 

De enige autoriteit die door de evangelicos geaccepteerd wordt is de bijbel, waarin zoals zij zelf aange-
ven, gespecificeerd lijkt te worden, dat alleen de betrekkingen die direct te maken hebben met de vere-
ring van heiligen of missen binnen de gemeenschap of in de districtshoofdstad afgodendiensten, terwijl 
de rest slechts ‘gewoontes’ of ‘Inca icos’ zijn.122  

Als ik informanten bijvoorbeeld vroeg waarom zij bepaalde tradities toch aanhingen, gaven zij 
aan dat het niks met hun godsdienst had te maken maar dat het costumbre was. Bovendien wa-
ren er ook bepaalde costumbres, die door toeristen aanschouwd werden en in dat geval verkoos 
men het economisch aspect boven religieuze toewijding. 

Het is opvallend dat katholieken over het algemeen vaker toegeven aan bepaalde Andes ritue-
len te doen dan protestanten. In het koloniaal katholicisme waren andino-rituelen namelijk geïn-
tegreerd. Protestantse kerken keuren alle rituelen die te maken hebben met de Andes kosmolo-
gie af. Toen ik een protestantse informant vroeg naar haar geloof in Moeder Aarde en of zij be-
paalde rituelen uitvoerde antwoordde ze mij: “Ik ben evangelica. Ik doe geen offers aan Moeder 
Aarde. Ik geloof daar allemaal niet in. Ik geloof in een God. Dat hele, dat hele van offers aan de 
Pachamama is bijgeloof. Er zijn heel veel mensen die het doen maar ik niet. Ik geloof in het 
woord van God.”123 Toen ik in een interview een comunera uit Paru Paru vroeg naar de belang-
rijkste costumbres in haar comunidad antwoordde ze: “Zes september is heel belangrijk want 
dan is het Santa Dolores Jesús. Er wordt dan wel gedanst. Wij vieren nu echter weinig feest 
omdat wij nu Zevende-dags Adventisten zijn. Ya no esta Pachamama (De Pachamama is er nu 
niet meer).”124 

In de comunidad Cuyo Chico is naar schatting inmiddels dertig procent van de inwoners be-
keerd tot het protestantse geloof wat volgens de aanhangers vooral voordelen heeft. Señor D. 
vertelde: 

Vroeger waren feesten belangrijk, maar nu niet meer want we zijn protestants geworden. Vanaf 1980 
hebben we ons bekeerd en sindsdien hebben wij dronkenschap uitgebannen. Die feesten kosten heel 
veel geld, maar gelukkig is nu ongeveer dertig procent van Cuyo Chico protestants. Mensen drinken nu 

                                                 
120  Gesprek met sr R5., 20/03/03. 
121  INTERVIEW 30, sra E2., 14/06/04. 
122  Vertaald uit het Spaans.  

La única autoridad aceptada por los evangélicos es la Biblia, donde, tal y como ellos mismos señalan, 
parece especificarse, que solo los cargos que tienen que ver directamente con la celebración de santos 
o misas en la comunidad o en la capital del distrito son idolatrías, mientras que el resto, son tan solo 
“costumbres” o “incaicos”( Pérez Galán 2004: 123). 

123  Gesprek met sra C4., 22/04/03, Cuyo Grande. 
124  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
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minder en werken nu harder. Het is belangrijk, want als je niet in Jezus gelooft, dan kom je niet in de 
hemel.125  

Hoewel de meeste protestanten ontkennen in de apus te geloven en in offers aan de Pachamama, 
blijkt in de praktijk dat mensen toch heimelijk offers doen. Verschillende informanten, zowel 
Piseños als comuneros, vertelden mij dat ze “natuurlijk” offers aan de apus en Pachamama 
brachten maar dat niemand het mocht weten en ze daarom anoniem wilden blijven. Ze vonden 
het echter ook heel belangrijk dat de wereld zou weten dat de Pachamama het belangrijkst is, 
wat weer duidt op een gevoel van trots. Aan de andere kant wisten ze dat het eigenlijk niet 
mocht en waren ze bang dat de (protestantse) Kerk erachter zou komen.  

De evangelisch protestanten die ik heb gesproken zagen grote voordelen in het nieuwe geloof. 
Het meest gehoorde argument om protestant te worden, zowel in Pisaq als in de berggemeen-
schappen, was dat de problemen vanwege dronkenschap hierdoor minder werden. Piseños ver-
telden bijvoorbeeld dat het geweld in het gezin enorm was afgenomen sinds zij het protestantse 
geloof hadden aangenomen en dat zei in tegenstelling tot vroeger een hechte familie vormden 
waarbij iedereen elkaar helpt. De volgende citaten zijn hier illustraties van: 

Dat ik protestants ben beïnvloedt mijn dagelijks leven heel veel. Vroeger, voordat ik la Verdad kende, 
maakten mijn man en ik veel ruzie met elkaar.126 Hij dronk vroeger heel veel en ik maakte me alleen 
heel veel zorgen over het geld en ik besteedde geen aandacht aan het leven van ons twee en aan de kin-
deren. Tegenwoordig zie ik echter in dat liefde heel belangrijk is, en dat we dat met elkaar moeten de-
len. Tegenwoordig maken we nooit ruzie. Soms een beetje, maar we beheersen ons. Vroeger verwond-
den we elkaar. Ik mijn man, of hij mij. Maar tegenwoordig hebben we respect voor elkaar. Er is tegen-
woordig meer communicatie, meer liefde.127 

Vroeger hield ik van feesten, van drinken en van dansen maar tegenwoordig doe ik dat niet meer. Nu 
heb ik een nieuwe costumbre en dat is tot God bidden en bedanken voor alles wat we hebben. […] 
Vroeger geloofde ik wel in Pachamama maar nu niet meer. Vroeger deed ik hen een offer in augustus. 
Het woord van God zegt dat het leugenaars en idolatras (mensen die verafgoden) zijn en dat ze naar de 
hel zullen worden gestuurd. Vroeger was ik katholiek maar wij wisten niet hoe wij ons moesten gedra-
gen, daarom dronken wij en sloegen wij elkaar. Nu is alles rustig. Mensen die mij uitschelden negeer 
ik. Ook al behandelen mensen mij slecht, begroet ik ze toch vriendelijk want dat moet volgens het 
woord van God.128 

 
Conclusie 
Hoe mensen handelen op de verschillende podia van het Pisaq Theater wordt voor een groot 
deel bepaald door hoe Piseños en comuneros de wereld zien, oftewel door welke religieuze en 
kosmologische schemata zij in the mind hebben. In dit hoofdstuk heb ik de belangrijkste sche-
mata van (in the mind) religie en geloof besproken. Ik heb gebruik gemaakt van literatuur over 
de Andes kosmologie om de continuïteit van bepaalde culturele modellen aan te tonen en ge-
sprekken, interviews en observaties gebruikt om te kijken hoe deze schemata tegenwoordig op 
lokaal niveau beleefd en gestaged worden. We zagen dat performances die in principe voor de 
heiligen, God, Moeder Aarde en de apus waren bedoeld, niet alleen in the mind betekenis kre-
gen maar dat (een gedeelte van) deze performances ook op het toerismepodium als bijzondere 
experiences kunnen worden gezien. 

Schrijvend over de opkomst van het katholieke geloof in de Andes en de vermenging die heeft 
plaatsgevonden met het bestaande geloof zagen we dat er in de koloniale periode in Peru maar 
ook in andere delen van de Andes een “koloniaal katholicisme” ontstond waarbij rooms-
katholieke tradities werden vermengd met de Andes kosmologie. Het “door elkaar heen lopen” 
van verschillende geloven bestaat nog steeds en vormt een belangrijke basis voor de wijze 
waarop er in de huidige Andes betekenis wordt gegeven aan de wereld, of beter gezegd, aan de 
verschillende werelden. Ook al weten mensen in de Andes vaak niet waar bepaalde handelingen 
of (religieuze) uitingen vandaan komen of wat ze betekenen, nemen ze toch een prominente 
plaats in hun wereld in. We zagen dat het geloof in de kerk erg belangrijk is voor Piseños, net 

                                                 
125  INTERVIEW 51, sr D., Cuyo Chico, 30/07/04. 
126  La verdad betekent letterlijk “de waarheid”. 
127  INTERVIEW 3, sra C3., 1/04/04. 
128  INTERVIEW 28, sra B., Cuyo Chico, 10/06/04. 
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als het geloof in de heiligen en bedevaartstochten, maar dat er ook een praktische betekenis aan 
wordt gegeven en heiligen bijvoorbeeld als bemiddelaars tussen verschillende werelden worden 
benaderd. Het vermengen van symbolen uit de (pre-) Inca en koloniale katholieke traditie is 
voor de meeste Piseños en comuneros volstrekt normaal. 

Er is voorts besproken hoe de kosmos door Andes bewoners wordt gezien, hoe dit in de loop 
der tijd getransformeerd is en hoe deze getransformeerde visie voor veel Andes bewoners en 
ook voor Piseños en comuneros tegenwoordig een zeer belangrijke rol speelt in het dagelijkse 
leven. Een deel van de religieuze voeding voor the mind en the world heeft haar oorsprong in de 
katholieke kerk maar een aanzienlijk deel wordt gevormd door het landschap om hen heen en de 
mythes die daarbij horen. Het is duidelijk geworden dat ideeën uit de pre-Inca en Inca periode 
een stevige basis hebben gelegd voor het denken over de kosmos in de hedendaagse Andes sa-
menlevingen. De apus die een essentieel onderdeel van de aarde zijn, konden ten tijde van de 
Inca’s als lichaam worden gezien met alle bijbehorende ideeën over cyclisch denken en de ver-
delingen tussen man-vrouw, boven-onder, zon-maan enzovoort. In de huidige Andes bepalen ze 
soms bewust en soms onbewust veel schemata, oftewel patronen, in the minds die door (ritueel) 
handelen in the world tot uiting komen. Voor de context van Pisaq betekenen deze schemata in 
het dagelijkse leven dat de meeste mensen in de apus en de Pachamama geloven met al hun am-
bigue krachten. De apus en Pachamama krijgen menselijke krachten toebedeeld, kunnen net als 
mensen honger en dorst hebben en boos worden. Ze dienen net als het menselijke lichaam ge-
voed te worden en Piseños krijgen in ruil daarvoor voedsel en bescherming. Het was interessant 
om te constateren dat de huidige toerisme-industrie ertoe heeft geleid dat Piseños tegenwoordig 
de apus en Pachamama vereren met het doel meer geld te verdienen uit het toerisme. Tot slot 
werd in deze paragraaf duidelijk dat Piseños en comuneros verschillende visies hadden op de re-
latie tussen God, Pachamama en de apus. Sommige mensen probeerden deze apart te vereren en 
anderen vermengden de rituelen maar de belangrijkste conclusie is dat de meeste mensen wel in 
deze constructies geloven. 

Vervolgens zagen we waar men in de Andes naast de Pachamama, apus, God en Jezus Chris-
tus nog meer in gelooft en verklaringen biedt voor hoe mensen in de Andes handelen. Ideeën uit 
de prekoloniale tijd krijgen niet slechts frontstage door intermediator-gidsen en artesanos een 
functie maar verschaffen ook het toeristenpubliek een waardevolle impressie terwijl ze tevens 
vooral voor Piseños belangrijk zijn. Piseñós geloven dat stenen een ziel hebben en aan de vorm 
van bergen evenals aan weersverschijnselen kan waardevolle informatie worden ontleend. Ver-
der bleken ook gaten, spelonken, graven, meren en dergelijke gevaarlijk te kunnen zijn omdat 
daar gevaarlijke krachten en geesten in schuilen. Ziekte en dood worden hier vaak aan gerela-
teerd. Voor een oplossing van problemen wordt ook uit de natuur geput. Wederom werd het 
ambigue karakter, de dualiteit van alles en het cyclisch Andes denken onderstreept. Interessant 
was om te zien dat de doden nog steeds een belangrijke rol vervullen in de wereld van de leven-
den en dat veel verklaringen voor allerlei problemen in de huidige wereld, in de wereld van de 
doden worden gezocht.  

Om de “andere wereld” te bereiken en te beantwoorden aan de wederzijdse verplichting van 
ayni worden er intermediators geraadpleegd en ingezet. Deze paqos, curanderos of yachay zijn 
rituele specialisten die beschikken over de gaven om te genezen en voorspellingen te doen, het 
lot van mensen te beïnvloeden en natuurlijke fenomenen te ordenen. Backstage in de mind ver-
vullen ze een belangrijke rol omdat ze voor Piseños betekenis geven aan de kosmos en het god-
delijke dat in het dagelijkse leven in de world tot uiting komt. Deze rituele specialisten zijn no-
dig om offerceremonies te doen en er kan geconcludeerd worden dat zij contact leggen met de 
andere wereld. We zagen echter ook dat het aantal paqos in het district Pisaq steeds verder af-
neemt waardoor Piseños ook buiten hun leefomgeving naar geschikte paqos zoeken. De hoe-
veelheid namaak-paqos of namaak-sjamanen is daarentegen, als gevolg van wensen voor een 
nieuwe (kosmologische) experience bij het toeristenpubliek enorm toegenomen. Door naar de 
lokale stemmen van Piseños te “luisteren” werd duidelijk dat veel van hen deze beweging af-
keuren. Ook al hebben Piseños het niet zo verwoord, blijkt bij zorgvuldige bestudering van hun 
visie op deze nieuwe (namaak-)geneesheren dat het schema van ayni diepgeworteld is en nu aan 
het veranderen is. Curanderos en paqos waren van oorspong intermediators tussen Pise-
ños/comuneros en de apus en Pachamama waar geen geld voor werd gevraagd. In ruil voor of-
fers zorgden de apus en Pachamama voor een goede oogst en een gezonde veestapel. Door nu 
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veel geld aan toeristen te vragen zijn in de woorden van een van de informanten die in dit 
hoofdstuk aan het woord is geweest “dat soort mensen de geschiedenis en tradities van Pisaq 
aan het verpesten.”  

De Piseños proberen al dan niet via intermediators om de apus en Pachamama te beïnvloeden 
zodat iedereen goed verkoopt op de markt. Het werd duidelijk dat het doen van pagos voorna-
melijk backstage in the mind betekenis heeft en mensen liever niet willen dat het frontstage 
wordt gebracht omdat het dan niet hetzelfde effect zou hebben dan wanneer het “stil” gebeurt. 
Voor Piseños is het belangrijk offers te doen omdat men gelooft dat de aarde leeft en in ruil 
voor bescherming en voedsel een paqo nodig heeft. Door een pago te doen zal Pachamama de 
mensen helpen maar zij is ook in staat om te straffen als zij geen respect krijgt. Wat opvallend is 
voor Pisaq is dat er niet allen pagos worden gedaan om een goede oogst te krijgen maar ook 
wordt geprobeerd om Pachamama te laten helpen in de toerisme-industrie en andere “moderne” 
problemen. Er kan geconcludeerd worden dat in de moderniserende context van Pisaq het ritueel 
om offers aan Pachamama en de apus te brengen backstage een zeer belangrijke culturele uiting 
vormt die iets zegt over hoe mensen hun kosmos zien en er betekenis aan geven. Door naar de 
daadwerkelijke inhoud van een offerpakket te kijken kan worden aangetoond wat door Piseños 
belangrijk wordt gevonden. Verder werd in deze paragraaf duidelijk dat ondanks de opkomst 
van het evangelisch protestantse geloof, mensen nog steeds in pagos geloven wat wil zeggen dat 
het een diepgewortelde culturele uiting van culture in the mind is. Ook het uitvoeren van despa-
chos is echter niet zonder gevaar en men gelooft dat er voorzichtig moet worden omgesprongen 
met het moment dat er geofferd wordt, evenals met de overblijfselen. Aanraking met deze resten 
kunnen namelijk ziekte en dood veroorzaken. 

De opkomst van het evangelisch protestantse geloof brengt veel nieuws en de invloed ervan 
op de wijze waarop in the mind betekenis wordt gegeven aan geloof is groot. Het moge duide-
lijk zijn dat de protestantse opkomst grote gevolgen heeft in het dagelijkse leven van Piseños en 
comuneros omdat ze in feite het koloniaal katholicisme, wat zo lang dominant is geweest, ver-
werpt. We zagen dat de protestantse kerken vooral veel aanhang hebben in de comunidades en 
dat er een tweedeling is tussen protestanten en anderen. Interessant is dat veel protestanten net 
als bij de verspreiding van het katholieke geloof in de koloniale tijd, een creatieve manier heb-
ben gevonden om met al bestaande geloofsovertuigingen om te gaan en ze als costumbres of 
commerciële mogelijkheden betekenis te geven. De meest positieve elementen van het protes-
tantse geloof zijn volgens Piseños en comuneros dat er tegenwoordig veel minder mensen een 
alcoholprobleem hebben waardoor er ook minder geweld is. 

In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd te laten zien dat het leven in Pisaq doordrenkt is van geloof 
in allerlei verschillende krachten. Hoe Piseños de wereld zien wordt voor een groot deel ge-
vormd door hun geloof (en bijgeloof). Wat opvallend is, is dat bij bijna alle geloofvormen spra-
ke is van een bepaalde dreiging; men moet zich aan bepaalde rituelen en geloofregels houden 
omdat er anders serieuze consequenties aan vast kunnen zitten. Als er dingen misgaan in het le-
ven wordt vrijwel altijd verondersteld dat men zich niet aan de regels heeft gehouden. Over het 
algemeen geloven mensen dat alles gebeurt met een reden en dat er invloed uitgeoefend kan 
worden op de loop der dingen. Dit kan uiting krijgen door naar de kerk (katholiek of protes-
tants) te gaan, door heiligen te eren door offers te doen aan de Pachamama, de apus et cetera. 
Geloofsovertuiging, of dat nu geloof in de natuur is, in God of in zaken die het evangelisch ge-
loof predikt, is erg belangrijk voor de voeding van the mind, identiteit, hoe men de wereld ziet 
en hoe er in het Theater op alle verschillende podia wordt geacteerd. Ten slotte mag niet worden 
vergeten dat de toeristen Pisaq juist als bestemming kiezen omdat ze weten dat de Andes kos-
mologie hier nog leeft. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


