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TECHNIEK EN ARBEID 
BIJ DE HOOGLAND-INDIANEN 

 
J. van Kessel 

 
 
 
Inleiding 
Een weduwe - zeg maar Moeder Aarde - had drie misdadige zoons. Ze 

waren lui, leugenachtig en roofzuchtig. Ze wilden niet op het land werken 
en ze aten het zaaigoed op; ze gehoorzaamden hun moeder niet en speelden 
met voedsel. Ondanks al deze misdaden tegen het leven en tegen hun 
moeder bleef deze hen voeden en tenslotte, toen er niets meer te eten was 
door de eigen schuld van die zoons, voedde zij hen, zelfs met haar eigen 
vlees. Daarop veranderden de drie zich in gesels voor de mensheid: Hagel, 
Vorst en Wind, een drievoudige straf voor allen die zondigen tegen het 
leven, zowel in de chacra (de akker) door hun luiheid, als in de ayllu - de 
gemeenschap - door hun gewelddadigheid. Dit is heel in het kort een mythe 
uit een cyclus, met een stukje Indiaanse arbeidsmoraal. 
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De voedselproductie van de geïmporteerde landbouwtechniek in de 
Andes kan niet op tegen de productie die gehaald werd tijdens de 
Incaperiode. Het valt dus niet te ontkennen dat de Hoogland-Indianen met 
hun agrarische techniek in het Andesmilieu een prestatie van wereldformaat 
hebben geleverd. Dit betekent echter niet dat een van beide technische 
systemen, hetzij het westerse, hetzij het Indiaanse, hoger ontwikkeld zou 
zijn. 

Het is geen kwestie van meer of minder ontwikkeld, maar van anders 
ontwikkeld. De systemen zijn verschillend en beantwoorden aan 
verschillende doelen. Ze zijn ontstaan uit verschillende visies op milieu, 
productie en arbeid. Ze zijn deel van verschillende culturen en wereldvisies. 
Beide systemen hebben, elk in hun eigen toepassingsgebied, het natuurlijk 
landschap grondig herschapen en beide hebben een indrukwekkende 
voedselproduktie opgeleverd - elk in het eigen natuurlijk milieu - die de 
basis kon vormen voor een grote sociale, politieke en culturele ontplooiing 
van een belangrijk deel van de mensheid, zowel de Europeanen als ook de 
Zuid-Amerikanen. 

De Hoogland-Indiaan heeft het woeste berglandschap van de Andes 
herschapen in een cultuurlandschap met indrukwekkende terrassen, 
bevloeiing- en drainagewerken. Hij heeft tientallen gewassen ontwikkeld en 
honderden variëteiten gekweekt van aardappelen en andere knolgewassen, 
van mars en andere granen. Aldus heeft hij de Andes veroverd en 
vruchtbaar gemaakt tot op steeds grotere hoogten, daarbij technieken 
ontwikkelend ter bestrijding van hagel en vorst, droogte en plagen. Hij heeft 
ook een eigen gezondheidssysteem ontwikkeld. Hij heeft gebouwd en 
geboetseerd, gesponnen en geweven als heel weinig andere volkeren in de 
geschiedenis. Hij heeft zijn oogsten weten te conserveren en te distribueren, 
te transporteren en te administreren over een gebied zo groot als Europa. 
Kortom: hij heeft zijn landschap en zijn wereld gemaakt, zodat hij met recht 
zichzelf zou kunnen noemen: homo faber; de scheppende mens, de bouwer 
van zijn eigen wereld. 

De Indiaanse visie op arbeid is het thema van deze bijdrage. Die arbeid 
heeft de Andes immers daadwerkelijk herschapen, hoewel hij nu 500 jaar 
verval herdenkt. Voor de Hoogland-Indiaan is arbeid een religieuze 
activiteit "het leven - het heiligste wat bestaat - voeden en verzorgen, en 
aldus zich door het leven laten voeden". Zijn arbeid is ritueel omkaderd, 
agrocentrisch, gemeenschappelijk; Er is sprake van een meditatieve dialoog 
en een voortdurende uitwisseling van gunsten, eerbetoon en geschenken 
tussen de mensengemeenschap en het natuurlijke en goddelijk milieu. Deze 
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visie op arbeid bestaat alleen binnen een religieuze wereldbeschouwing die 
sterk verschilt van de onze. Anderzijds heeft de Indiaanse visie op arbeid 
een technologisch systeem ontwikkeld dat al evenzeer verschilt van het 
westerse. 

In het volgende wordt aandacht geschonken aan het wereldbeeld, de 
technologie en de arbeid van de Aymara's1 waarbij steeds de vergelijking 
met het Westen gemaakt wordt. 
 

1. Het wereldbeeld 
Al heeft de Hoogland-Indiaan bewonderenswaardige bouwwerken, 

weefwerken en andere producten vervaardigd, al heeft hij het 
Andeslandschap zelf gemaakt door zijn arbeid en al staat een arbeidzaam 
leven bovenaan in zijn moraal, toch ligt de zelfdefinitie van de westerse 
mens, geformuleerd vanuit zijn eigen mythologie, zijn wereldvisie en zijn 
technologie. De westerling beschouwt zichzelf - in tegenstelling tot de 
dieren, als een typische "maker" van gereedschappen en nuttige 
voorwerpen; de Hoogland-Indiaan daarentegen verkiest, evenals Socrates, 
de naam "Homo Maieuticus" (de vroedman/vrouw); daarmee tevens 
uitdrukkend dat, volgens hem, de arbeidende mens uiteindelijk niets 
"schept" of "maakt", maar dat hij alleen helpt bij het baren en verzorgen van 
het leven op aarde. 

Bij de vergelijking van de Indiaanse scheppingsmythe met het Bijbelse 
scheppingsverhaal (eigenlijk ook een “mythe”, en geen "geschiedenis", 
zoals vroeger wel gedacht werd), blijkt onmiddellijk het aangegeven 
verschil van opvatting over werken: "het is een product maken" (zegt de 
Bijbel) - "het is het leven verzorgen" (zegt de Indiaan). In de Bijbel 
verschijnt de Schepper als de hoogste Maker van alle dingen, de 
supertechnicus die het heelal maakt en regelt met groot gemak, intelligentie 
en perfectie. In het scheppingsverhaal verschijnt 28 keer het woord maken. 
God heeft hemel en aarde gemaakt; hij maakte twee lichten, een voor de 
dag en een voor de nacht; hij maakte de mens, geboetseerd van klei; en hij 
maakte de vrouw uit een rib van Adam; hij legde een tuin aan in het oosten, 
bevloeide hem met vier rivieren en plantte allerlei vruchtdragende bomen. 

                                                 
1 De Aymara’s bewonen de zuidelijke Andes van Peru, de Boliviaanse hoogvlakte, het noorden van 
Chili en het noordwesten van Argentinië. De quechwa-sprekende bevolking meegerekend omvatten zij 
90% van de bevolking van het voormalige Incarijk. Ze worden ook Hoogland-Indianen genoemd, in 
tegenstelling tot de laagland-Indianen en de Regenwoud-Indianen. 
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En op de zevende dag rustte God van al het werk. Dit "werk" is dus 
onmiskenbaar begrepen op de manier zoals een (westerse) mens - 
pottenbakker, tuinman, architect, of welke vakman dan ook - ontwerpt, 
artefacten maakt, produceert. Scheppen is het maken van dingen. De 
westerling grijpt dit aspect uit het scheppingsverhaal aan om God "de 
Hoogste Maker" te noemen, en om zichzelf als geschapen naar Gods beeld 
en gelijkenis, eveneens te definiëren, en te legitimeren, als "Homo Faber". 
Dit is de basis voor het technocratisch wereldbeeld en mensbeeld dat zich in 
het westen heeft ontwikkeld en dat tot op heden onze opvatting van arbeid 
bepaalt: het maken van nuttige dingen, het vervaardigen van artefacten, het 
produceren van goederen. 

De scheppingsmythe van de Andes bevat een heel andere visie op werk. 
In plaats van de Hoogste Maker, treffen we een vrouw: Pachamama 
(Moeder Aarde of de Heilige Aarde). Zij geeft het aanzijn aan de schepselen 
door te baren: alleen, en uit overvloed van vruchtbaarheid. Dat is het 
tegenbeeld van de mannelijke almacht die wij God toeschrijven. Zij staat 
niet buiten en boven de wereld, zoals de transcendente Schepper uit de 
Bijbel. Zij is de aarde zelf, zij is het beeld van de goddelijke inwoning in de 
natuur, waardoor de wereld en de dingen levend en heilig zijn. De aarde en 
de bergen zijn goddelijk, rivieren en stenen, bronnen en bomen, planten en 
dieren, en de mens zelf: allemaal worden zij geboren in dit goddelijk milieu 
en hebben ze deel aan het leven dat uit Moeder Aarde ontspruit. Terwijl in 
het Westen (vooral sinds de 18e eeuw) de wereld wordt voorgesteld als de 
perfecte machine, of het volmaakte uurwerk dat in stilte getuigt van de 
goddelijke bouwer, is in de Andes de wereld een levend en bezield 
organisme, dat geheiligd is door de goddelijke inwoning, een beeld dat geen 
secularisering toestaat - in tegenstelling tot de westerse opvatting van een 
materiële wereld die gemaakt is door een allesoverstijgende, transcendente 
Schepper. 

De Bijbelse mythe bevat nog meer interessante details. Als God de 
Maker van de dingen is, dan is hij ook hun eigenaar, en kan hij ze 
overdragen aan een beheerder (zoals Adam) om ze te administreren. 
Wanneer God steeds verder terugwijkt in het bewustzijn van de moderne 
mens, waant deze zich tenslotte eigenaar van de wereld en beschouwt hij de 
schepping als het geheel van alle beschikbare hulpbronnen en materialen, 
waarmee hij zijn scheppingsdrift kan voeden. Zelfs de levende wezens in de 
natuur zijn voor hem materiaal waarover hij autonoom beschikt. Gebruikte 
God ook niet organisch materiaal als de rib van Adam om een vrouw te 
maken? 
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De Bijbelse mythe bevat nog meer interessante details. Als God de 
Maker van de dingen is, dan is hij ook hun eigenaar, en kan hij ze 
overdragen aan een beheerder (zoals Adam) om ze te administreren. 
Wanneer God steeds verder terugwijkt in het bewustzijn van de moderne 
mens, waant deze zich tenslotte eigenaar van de wereld en beschouwt hij de 
schepping als het geheel van alle beschikbare hulpbronnen en materialen, 
waarmee hij zijn scheppingsdrift kan voeden. Zelfs de levende wezens in de 
natuur zijn voor hem materiaal waarover hij autonoom beschikt. Gebruikte 
God ook niet organisch materiaal als de rib van Adam om een vrouw te 
maken? 

God kan, als maker en als eigenaar van de dingen, zijn producten ook 
weer vernietigen wanneer ze hem teleurstellen (zoals in de zondvloed). Ook 
dit aspect van het scheppingsverhaal is door de westerling onderstreept en 
opgenomen in de zelfdefinitie van de moderne mens. Als maker beschouwt 
hij zich ook als absoluut eigenaar van de dingen. Waar scheppen wordt 
opgevat in de vorm van baren (zoals in de Indiaanse visie), ligt de relatie 
van God tot de schepselen anders: het is een verhouding als van moeder tot 
kind en verwoesting of vernietiging is dan ondenkbaar, want dat zou gelijk 
zijn aan kindermoord. Dit valt ook te beluisteren in de Indiaanse mythe van 
de drie slechte zoons Hagel, Vorst en Wind: ze worden niet gedood of 
vernietigd, maar ze worden gestraft en ze worden tot een straf voor de 
mensheid. In de Bijbel daarentegen verschijnt de zondvloed: "Toen Jahweh 
zag hoe groot op aarde het bederf onder de mensen was geworden, 
berouwde het hem dat hij de aarde gemaakt had, en hij sprak: Ik zal de mens 
die ik geschapen heb van de aarde verdelgen ... want het spijt mij dat ik ze 
gemaakt heb" (Gen.6/5-7). 

Kortom, voor de westerling is de wereld het geheel van hulpbronnen en 
materiaal dat hij als Homo Faber ("maker") ter beschikking heeft, om er 
autonoom mee te handelen en ervan te maken wat hij zelf verkiest. Zijn 
wereld is materieel, seculier en de mens staat in het middelpunt en aan de 
top van alle dingen. De wereld van de Hoogland-Indiaan daarentegen is 
religieus, vol van de goddelijke inwoning en - let op - de akker staat in het 
middelpunt van de schepping en van de samenleving. Die Akker, en de 
Aarde zelf, is heilig, vormt het sacrament van Gods liefde voor de mensen 
en is zelf goddelijk. 

Hoe is het oorspronkelijk wereldbeeld van de Hoogland-Indiaan 
tenslotte opgebouwd? Die wereld - Pacha - omvat drie niveaus: Arajpacha 
(de wereld boven ons, van zon, maan en sterren die alle goddelijk zijn); 
Akapacha (onze wereld hier, van bergen en rivieren; mensen, dieren en 
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planten; stenen, zand en water, die eveneens goddelijk zijn en die samen 
komen in Moeder Aarde); en Manqhapacha (de onderwereld van goud, 
zilver en delfstoffen met de aardgeesten die hen beheren). Dit alles is 
Pacha, de Wereld, het natuurlijk heelal dat in zijn geheel goddelijk is, en 
waar alles levend is. De dingen gedragen zich ook als levende wezens en als 
personen: ze zijn emotioneel, grillig, welwillend of wraakzuchtig; ze zijn 
gevoelig voor geweld en agressie. Ze willen hun zin hebben en met respect 
behandeld worden. Ze oefenen "sociale" controle uit op elkaar en 
functioneren als het geweten voor de mens. Ze hebben hun stille maar 
sterke persoonlijkheid achter het "stenen masker". Ze zijn sterk 
gemeenschapgericht en solidair. Langs hun geheimvolle "binnenkant" 
communiceren de dingen van de natuur onderling, maar ook met de 
godenwereld en met de mensen, althans, wanneer deze hun intieme taal 
weten te verstaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het heelal omvat drie levende gemeenschappen: 1. de Ayllu (de 
menselijke gemeenschap; 2. de Huacas (de geestengemeenschap: Zon, 
Maan en Sterren; berggeesten en watergeesten, Moeder Aarde en de 
overledenen); 3. de Sallqa (de wilde, ongerepte natuur). Deze drie 
gemeenschappen staan in voortdurend contact met elkaar. Ze dialogeren en 
wisselen uit (bij wijze van geschenken, eerbetuigingen en gunsten, van 
offers, gebeden en ceremonies), ze voeden elkaar en onderhandelen. 
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Ze stellen eisen aan elkaar en helpen elkaar; ze verdragen geen 
onachtzaamheid en eisen een correcte behandeling. Wederzijds respect en 
hartelijkheid zijn de basis van hun dialoog. Het werk op de akker, het 
bouwen van een huis geschiedt steeds in onderling contact en 
samenwerking tussen de drie gemeenschappen: mensen, natuur en 
godheden. Waarom wederkerigheid en uitwisseling? Omdat geen enkele 
van deze gemeenschappen autonoom of zelfgenoegzaam is; zelfs Moeder 
Aarde niet, blijkens de mythologische verhalen. Zij laat haar vruchtbaarheid 
stimuleren door de mensen die hun akkers bewerken en die haar voeden en 
sterken met offers en ceremonies. De drie gemeenschappen houden elkaar 
in leven, en aldus ook zichzelf. Dit is de grondhouding van de mens 
tegenover de natuur, en van de boer tegenover zijn akker en zijn vee: hij 
respecteert de natuur en verzorgt zijn akker, zijn Pachamama, en deze voedt 
en verzorgt hem. De wederzijdse relatie tussen de drie gemeenschappen van 
Huacas, Sallqa en Ayllu die elkaar voeden en verzorgen moet men zien 
ongeveer zoals de relaties van uitwisseling en aanvulling die bestaan tussen 
Andesgemeenschappen die zich op verschillende ecologische niveaus 
bevinden, met name de herders van de Puna (4200 m), de landbouwers van 
de Quechwa (3500 m) en de boeren van de subtropische dalen (2500 m); en 
die alle drie verschillende voedselproducten voortbrengen. Vroeger kwam 
daar nog een vierde niveau bij: dezeekust, waar de vissers een eigen product 
toevoegden aan het totale Indiaanse voedselpakket. Uitwisseling tussen de 
verschillende niveaus is dan nodig om de hele gemeenschap van een 
volledig dieet te voorzien. 

Ook tussen de elementen binnen elke gemeenschap bestaan nauwe 
relaties zoals tussen de families in de Ayllu. Alle elementen van elk van de 
drie gemeenschappen zijn levend, maar onvolledig2; gelijkwaardig, 
aangewezen op elkaar en op de beide andere gemeenschappen. Alle 
elementen in de natuur, alle leden van de mensengemeenschap verdienen 
respect; niets is nutteloos, waardeloos of overbodig; alle dingen spreken, 
zien, eten; zijn blij of boos; ze begunstigen elkaar of straffen elkaar af, 
zoeken elkaar op of ontwijken elkaar. 

Dit heelal is voortdurend in wording: het is een eindeloos gebeuren 
waar alles groeit. Natuurlijke en sociale verschijnselen zijn allemaal 
levensprocessen. Ze worden verklaard en uitgelegd, niet door hun 

 

                                                 
2 Evenzo is de mens zonder zijn echtgenoot onvolledig; de mensengemeenschap is niet 
opgebouwd uit individuen, maar uit vruchtbare huwelijken, dat is: uit gezinnen en families. 
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"oorzaak" op te sporen (dat is westerse logica), maar vanuit hun 
"oorsprong", aldus R. Kusch. Dit reikt verder dan het speuren naar de 
proefondervindelijke oorzaken en bevat ook de "diepste" oorzaak: de 
menselijke en religieuze zin van de verschijnselen. Dit wordt wel genoemd 
het "seminale denken" van de indiaan, in tegenstelling tot het "causale 
denken" van de Westerling. Het seminale denken wil zeggen: "elke plant en 
elk dier; elk ding en elke gebeurtenis ontwikkelt zich als het ware vanuit 
een zaadje - semen. Het groeit, bloeit, zaait zich (misschien) weer uit en 
verdwijnt tenslotte". Het seminale denken van de indiaan vormt de basis 
van zijn technologie en van zijn methodiek om telkens nieuwe stukken 
grond en nieuwe variëteiten van gewassen uit te proberen. Het is bij wijze 
van spreken de basis voor zijn landbouwtechnisch onderzoek. 

Het heelal is ook harmonieus. De drie gemeenschappen en hun 
elementen staan steeds in een gespannen evenwicht tot elkaar, of zelfs "op 
gespannen voet": ze spreken elkaar toe in krachtige taal, doch steeds met 
respect. Evenals in de Ayllu voeren strijdriten tot vereffening, dus 
harmonie3. Het harmonieus geheel van gespannen evenwicht tussen de drie 
gemeenschappen van het natuurlijk heelal, "tinku" genaamd, is de warme 
sfeer waar het leven vruchtbaar is en gedijen kan. Ditzelfde geldt voor de 
elementen binnen elk van de gemeenschappen. Hun gespannen evenwicht 
garandeert vruchtbaarheid. 
 Het natuurlijk heelal is tenslotte agrocentrisch: de drie gemeenschappen 
komen samen in de Chacra, de akker: dit is een heilige ontmoetingsruimte 
en de belangrijkste cultusplaats voor de inheemse ceremonies4. 

Daar speelt zich het levensgebeuren af: het leven wordt er gevoed 
en verzorgd vanuit alle drie de gemeenschappen, in onderlinge 
samenwerking, uitwisseling en harmonie. De opdracht en de kunst van de 
beer is het, dit veelvoudige leven te verzorgen. Voor de Indiaan is 
technologie: de kunst verstaan om het leven te voeden en zich door het 
leven te laten voeden. 
 
 
 

                                                 
3 De harmonie in het natuurlijk heelal is een projectie van die welke in de mensengemeenschap 
en in het huwelijk bestaat of dient te bestaan: rivaliteiten en gevoeligheden leiden niet tot een 
radicaal conflict en beogen nooit de eliminering van de tegenstander. doch leiden dankzij 
geritualiseerde technieken van conflictbeheersing tot vereffening, dus harmonie. 
4 In de herdersgemeenschap vervult de Cancha, de omheinde ruimte van het vee, deze functie 
van heilige ontmoetingsruimte en cultusplaats voor de viering van het leven 
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2. Mestisering (cultuurvermenging). De kerstening bracht een 
vermenging van twee wereldvoorstellingen; in zekere zin een vorm van 
mestisering. Er vond een ontwikkeling plaats van denkbeelden in de 
Indiaans-christelijke samenleving, en een verschuiving in de richting van 
het Spaans katholicisme van destijds. Het was een verschuiving naar een 
godsvoorstelling als de "Allesoverstijgende" (transcendente) God, naar een 
moraal waar gehoorzaamheid als het eerste en grootste gebod gold en naar 
een opvatting van arbeid als loondienst en als "straf en beproeving". Hoe 
kon dit gebeuren? 

De wereld van de Aymara's vormde aanvankelijk een in zichzelf 
besloten heelal met een geheel binnenwereldse godsvoorstelling. Dit beeld 
werd enigszins opengebroken door de Incaoverheersing (1470-1534) en de 
invoering van de zonnecultus. Natuurlijk kenden en vereerden de Aymara's 
altijd al de zon, doch nu werd de zonnegod voorgesteld door de 
Incaveroveraars als het hoogste opperwezen van het hele Incarijk, terwijl de 
Incavorst zich voorstelde als de zoon van de zon, Inti; een opperwezen dus, 
dat het gezag van de Inka legitimeerde en dat op zijn beurt 
vertegenwoordigd werd door de Inca. 
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Met de Incafilosofie, de zonnecultus en de nieuwe legaliteit, die door 

een verovering en dus van buitenaf over de Aymara's kwam, verschenen de 
eerste sporen van een nieuw godsbeeld: de idee van een alles-overstijgende 
en buitenaardse god. In tegenstelling tot Moeder Aarde, was de Zon, Inti, 
een mannelijke god die actief te voorschijn kwam in de 
Aymaragemeenschap. In het Incawereldbeeld had de zonnegod als functie 
de vruchtbaarheid van Moeder Aarde te wekken, een bevruchting die voor 
de Aymara's in alle opzichten van buiten af plaats vond. 

De Inca erkende de lokale godheden van de Aymara's en hun 
traditionele cultus. De invoering van de zonnecultus werd door de Aymara's 
ook niet gevoeld als een godsdienstige revolutie, doch vond veeleer plaats 
als een probleemloze aanvulling en een vernieuwing. De Aymara herschikt 
en herinterpreteert immers met veel gemak, creativiteit en charisma zijn 
religieuze symbolen en zijn riten. Hij adopteert ook gemakkelijk nieuwe 
symbolen die zinvol voor hem zijn, ook als ze van buitenaf worden 
aangereikt. Hij staat open voor nieuwe geesten en goden die zich aanmelden 
en zich legitimeren door de feiten. Hij is altijd bereid hen te integreren in 
zijn wereldbeeld en zijn cultus. Dat wil zeggen: hij staat open voor syncrese 
(het samenvloeien van elementen uit verschillende godsdienstige bronnen) 
en zijn cultus kenmerkt zich door soepelheid in vormgeving, lokale variaties 
en historische herinterpretaties. Hij is niet dogmatisch, maar veeleer 
charismatisch van aanleg. Hij laat zich leiden door de "kleine traditie", zoals 
Robert Redfield het noemt; dat is, door de lokale variant van de officiële 
godsdienst, welke de "grote traditie" wordt genoemd. 

Deze open mentaliteit biedt ook de verklaring voor het feit dat de 
Hoogland-Indiaan vervolgens zonder veel probleem en de christelijke goden 
accepteerde, toen deze, bij de Spaanse invasie (1534), sterker bleken dan de 
goden van de Andes. Zijn openheid voor nieuwe ideeën en zijn voorkeur 
voor syncrese in plaats van dogmatisme verklaart dat hij zonder moeite de 
Bijbelse Schepper, Jezus Christus, Maria, de engelen en de heiligen 
"andiniseerde" (de term is van Luis Valcarcel), integreerde in zijn 
wereldbeeld en dat hij deze "christelijke goden" onmiddellijk een 
belangrijke plaats in zijn cultus gaf, zonder daarbij zijn Indiaanse identiteit 
te verliezen en zonder zijn eigen goden af te zweren. Wel werd hij zich 
pijnlijk bewust dat de oude Andesgoden voortaan onder het gezag van de 
christelijke Heer en Maker van het heelal stonden. 
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Intussen presenteerden de Spaanse missionarissen God vooral als de 

allesoverstijgende, straffende en wrekende God, terwijl ze de inheemse 
geesten als duivels afschilderden: de "satanisering" van de 
Aymaragodsdienst. De Spaanse inquisitie duldde geen syncretisme en 
leidde tot 1650 verscheidene bloedige campagnes tot "uitroeiing van de 
afgoderij". De Aymara's hebben echter steeds vastgehouden aan de 
inheemse godheden, en in de clandestiniteit hun eigen culturele ruimte 
bewaard en verdedigd: hun Akapacha, dat is: "onze wereld hier", de wereld 
van Moeder Aarde, de berggeesten en de overige geesten. Het is hun vaste 
overtuiging dat de Andes goden hun eigen competentie behouden, evenwel 
onder oppergezag van de christelijke goden welke men ook, en bovenal, 
respecteert. 

Dit is in de kern de wordingsgeschiedenis van de godsdienst van de 
Aymarachristenen, een geschiedenis met een eigen ontwikkeling naar de 
volheid van de Goddelijke openbaring, met een eigen "Oude Testament", 
dat bij de kerstening zijn waardevolle autochtone elementen als "zaden van 
het Woord" niet verloor, maar tot500 jaar christendom betekent een 
eeuwenlang proces van culturele beïnvloeding of mestisering, waarbij de 
binnenwereldse godsvoorstelling verrijkt werd door de ontwikkeling van het 
begrip van Gods transcendentie; een proces van inculturatie en van 
syncrese. Evenwel ontstond samen met de introductie van de transcendente 
God van de bijbel, een onoverkomelijke tegenspraak in het grensgebied 
tussen de Indiaanse en de westerse samenleving. Die tegenspraak is de 
gelijktijdige invoering van autoritaire en zogenaamde rationele 
arbeidsvormen als loondienst en arbeidstribuut, en wel in naam van God en 
de Koning, en later in naam van de Vooruitgang. De tegenspraak bestond 
hierin dat deze arbeidsvormen de goede relatie van de indiaan met zijn 
natuurlijk en goddelijk milieu wreed verstoorden. 

Het koloniale arbeidstribuut was voor de Indiaan een verschrikking. 
Elke zes jaar moest hij een jaar in de zilvermijnen werken "voor God en de 
Koning" en onder de meest barbaarse omstandigheden. Honderdduizenden 
Indianen overleefden deze arbeid niet. Behalve in de mijnen moest hij ook 
werken als ezeldrijver voor de Spaanse handelaren en op de velden van de 
hacendado, van de Kerk en de kloosters. Dat waren in feite zijn eigen 
velden die, eveneens "in naam van God en de Koning", onteigend waren. 
Sinds de 19e eeuw is deze arbeid geleidelijk in slecht betaalde loonarbeid  
overgegaan. De arbeid buiten de Ayllu-gemeenschap is voor de Indiaan 
blijvend verbonden aan de komst van de transcendente Spaanse God en aan 
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de heerschappij van de Europeanen. De zin van dit soort werk - 
dwangarbeid en loonarbeid buiten de eigen gemeenschap - is met "het leven 
verzorgen" maar "interen op het leven" of, naar de uitdrukking van de 
mijnwerkers, "zijn longen verslijten" of "zijn longen verkopen". Het 
betekent voor de Indiaan ook: noodgedwongen verzaken aan zijn Chacra, 
aan zijn Moeder Aarde en aan het Leven. Een nog sterkere uitdrukking is: 
"het vlees van zijn moeder eten"; dit met verwijzing naar de mythe van de 
drie broers. Arbeidstribuut en loonarbeid vormen een zaak die de Hoogland-
Indiaan nooit heeft geaccepteerd, die hij "God noch de Koning" heeft 
verweten, maar die wel een blijvende, schijnbaar onoverbrugbare \doof van 
wantrouwen hebben geopend tussen hem en zijn onmenselijke overheersers, 
wereldlijke zowel als geestelijke. 
 

3. Symbolische techniek 
Het wereldbeeld en de zelfdefinitie van de Hoogland-Indiaan monden 
uit in een eigen 

technologie, en met name in een landbouwtechniek, die behalve een 
empirische ook een religieuze dimensie heeft. Deze vindt zijn uitdrukking 
in de mentaliteit en de religieuze houding waarmee hij zijn werk verricht en 
vooral in de productierituelen die zijn arbeid begeleiden. Een goede 
benaming voor deze rituelen is: symbolische techniek. Dit is een geheel 
vreemd begrip voor westerse landbouwdeskundigen, want zij hechten alleen 
belang aan de technische, sociale en economische aspecten van de arbeid. 
De westerse technologie is een-dimensioneel te noemen, in de zin die H. 
Marcuse5 aan deze term meegaf. 

Inderdaad gaan alle economische activiteiten van de Indiaan vergezeld 
van productierituelen. Een welsprekend panorama van de Indiaanse 
landbouwriten biedt het boek van Hans van den Berg "De aarde produceert 
niet zo maar"6. Een voorbeeld van een productieritueel: 
In de kerstnacht boetseren de herders van Tarapaca lamabeeldjes van 
gewijde klei, afkomstig van een heilige plaats, dat is: genomen uit de 
Heilige Aarde, en zorgvuldig toebereid in de kerk. De lamabeeldjes zijn een 
plastisch en concreet geworden gebed om vruchtbaarheid op het moment 
dat de nieuwe levenscyc1us van de kudde een aanvang gaat nemen. In de  

                                                 5 H. Marcuse, One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society; 
Boston, 1964. 
6 J. van den Berg, "La tierra no da asi no más"; los ritos agrícolas en la religión de los aymara-
cristianos; Amsterdam, CEDLA, 1989. 
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beeldjes drukken zij tal van details uit al naar de gewenste karakteristieken 
van het nieuwe vee: zwaar in vlees, of rijk aan wol; sterk en gedrongen of 
hoog en rijzig. Kortom: het is hun productieplan dat aan het kerstkind - de 
schepper en de goede herder - wordt voorgesteld, met de bedoeling dat de 
Heer er zijn zegen aan geeft en het plan laat gedijen. Het zijn daarom 
wensbeelden die hun doel imiteren en die een kracht tot verwerkelijking 
bezitten, zoals zaad dat zich onherroepelijk ontwikkelt tot wat het in 
principe al is. Hij moet er dus voor zorgen dat de beeldjes goed gemaakt 
zijn, geen gebreken vertonen als kromme poten, of breuken. Wanneer ze 
tijdens de ceremonies - die tot 6 januari duren - breken, kan het nieuwe vee 
sterven. Men stelt als hypothese dat de talloze v66r-christelijke 
rotstekeningen van lama's in deze streek ook als dergelijke wensbeelden in 
een religieuze context, als vruchtbaarheidsritueel, dus als productieritueel 
moeten worden verklaard. 
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Deze en dergelijke rituelen zijn geen magie, zoals al te gemakkelijk 
wordt verteld, en ook geen kinderlijke pogingen bij gebrek aan technisch 
kunnen, om een productiedoel op bovennatuurlijke wijze te bereiken. De 
rituelen maken eenvoudig deel uit van de tweedimensionale Indiaanse 
productietechniek, die is: het verzorgen en begeleiden van het leven van de 
Aarde en van de akker, de gewassen en het vee, en dit alles zowel door goed 
werk te leveren als door Gods zegen erover te verkrijgen. Het leven in de 
natuur groeit en gedijt onder de goede verzorging van de akker en het vee. 
Dat leven is heilig; het leven in de natuur en op de akker is een mysterie dat 
de mens ten enen male overstijgt en dat hij dient te respecteren. "Respect 
voor het leven" lijkt dan ook het eerste en grootste gebod van zijn moraal te 
zijn. Door zijn kundig werk schept hij overigens slechts de gunstige 
condities voor de levensprocessen, maar het wonder van het leven zelf is het 
werk van God en van Moeder Aarde. Uitdrukking nu van dit religieus 
bewustzijn van de Indiaanse boer vormen zijn productierituelen. De 
rituelen, grote en kleine, plechtige en dagelijkse, die het werk inleiden, 
begeleiden en afsluiten, zijn uitdrukkelijke smeek- en dankriten aan God en 
aan Moeder Aarde en aan alle betrokken geesten en heiligen. Zijn gebed is 
dat zijn werk vrucht mag dragen en zijn dankoffer, "pago a la tierra" 
genoemd, is tevens een bijdrage tot herstel van de krachten van de Aarde, 
die verzwakt is door haar baring. Intussen is voor hem ook het werk zelf een 
religieuze bezigheid vol heilige symbolen en in hoge mate geritualiseerd. 

De Indiaan gelooft dat zijn werk vrucht draagt naarmate hij:(l) op 
technisch-empirisch niveau kennis en ervaring, vernuft en toewijding aan de 
dag legt en goed werk levert; (2) op religieus-symbolisch niveau zijn arbeid 
begint, begeleidt en besluit met instemming ("licencia") en met 
medewerking ("voluntad") van alle goddelijke krachten van de 
vruchtbaarheid; (3) op ethisch niveau zijn traditionele verplichtingen 
tegenover de gemeenschap en de medearbeiders nakomt. Aldus mobiliseert 
hij de geestelijke krachten die beslissend zijn in het productieproces. 
Aangezien het collectieve rituelen betreft en ook de voorouders erbij 
betrokken zijn, worden ook de, sociale en morele krachten van de . ayllu 
gemobiliseerd, evenals de kracht van de traditie. In geval van misoogst zal 
de Indiaan eerst zijn eigen technische en religieuze handelwijze, en zijn 
geweten onderzoeken, desnoods met de hulp van de yatiri7 en zichzelf 
corrigeren. De technische evaluatie van het landbouwjaar geschiedt 

                                                 
7 Yatiri: de wijze, de raadsheer van de gemeenschap. Ook de deskundige in 
gezondheidsrituelen: een mislukte oogst betekent immers ook verzwakt of ziek leven: het 
levensproces op zijn akker is niet geslaagd en de akker moet weer gezond worden. 
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doorlopend, van week tot week, en krijgt haar beslag bij de collectieve 
dankriten. Het behoeft geen betoog dat deze evaluatie niet alleen de 
empirische en technische aspecten van het werk betreft, maar ook de 
sociale, religieuze en ethische aspecten ervan. 

Samenvattend: de productierituelen vormen een integrerend deel van de 
Indiaanse agrotechniek. Het betreft daarom een tweedimensionale techniek: 
empirisch en symbolisch. Dit in tegenstelling tot de westerse agrotechniek 
die eendimensioneel is. Het begrip "symbolische technologie" betreft een 
religieuze houding, een mentaliteit en een ethiek waarmee de Indiaan zijn 
productietechniek hanteert. Men kan de symbolische technologie daarom 
definiëren als: "het productieritueel dat uitdrukking geeft aan de ethische 
houding van de Hoogland-Indiaan bij zijn arbeid; een ritueel dat menselijke 
en religieuze zin geeft aan zijn arbeid en dat die arbeid tevens technisch 
oriënteert". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


