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Inleiding 

Het Samenwerkingsverband Hoogland-Indianen dankt zijn ontstaan aan 

de weefkunst in de Andes: Ver voor in 1980 een officiële stichting te 

worden waren de oprichters, onder de noemer "Actiemodel Textiel", 

actief met het importeren, propageren en verkopen van origineel, hand-

gemaakt Aymara-weefgoed, met name afkomstig uit Noord-Chili. Zij 

namen dit initiatief met het doel, dit in de Andes wegkwijnende am-

bacht te stimuleren. Door het organiseren van exposities* en lezingen 

in Chili en in Nederland, door het uitbrengen van diaseries en brochu-

res, en door aan de vervaardigers een prijs te betalen die volledig recht 

deed aan het unieke karakter van dit weefgoed, hebben zij in de eerste 

plaats onder de inheemse bevolking zelf het respect hersteld voor deze 

eeuwenoude traditie, en daarmee in de regio een culturele en economi-

sche impuls bewerkstelligd. 

Ten tijde van het "Actiemodel Textiel", in de jaren 1975- 1984, heeft de 

SHI onder meer de teksten "De ceinturen van Lirima", "Weven bij de 

Inca's" en "Bandweven in de Andes" uitgebracht. Uit deze en andere 

uitgaven, die alle zijn uitverkocht, hebben wij het nu voor u liggende 

boekje samengesteld, omdat ons is gebleken dat de interesse voor het 

unieke weefgoed uit de Andes nog steeds groot is. Wij hopen op deze 

wijze recht te doen aan dit duizenden jaren oude cultuurgoed, dat met 

name tijdens het Incarijk tot grote bloei kwam, een cultuurgoed dat ook 

nu nog tot de kern van de indiaanse identiteit in de Andes behoort, on-

danks de onderdrukking en minachting die de komst van de  Europese 

"beschaving" enkele eeuwen geleden met zich mee heeft gebracht. 

 

Wageningen, oktober 2008 

Dit is een herdruk van de in december 1999 verschenen oplage, met 

een aantal kleine veranderingen in het beeldmateriaal. 

 

 

* Exposities van weefgoed en andere wolproducten, alsmede een verzameling pre-Columbiaanse weefsel-

fragmenten, zijn te huur bij de Stichting SHI. Inlichtingen bij het secretariaat. 
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De betekenis van weven 

Een ceintuur, en in principe elk weefstuk, vertelt ons iets over het be-

lang dat binnen de indiaanse cultuur wordt gehecht aan de verhouding 

tussen leven en dood, oost en west, zonsopgang- en zonsondergang, 

mannelijk en vrouwelijk, bergen en valleien, water en land, oftewel de 

context waarin de Hoogland-indianen leven. Het vertelt ook over de 

verhouding tussen de verschillende ecologische zones en de daaruit 

voortkomende economische activiteiten van landbouw, veeteelt, jacht 

en visvangst. Dit betekent dat weefwerken niet alleen als kunstzinnige 

uiting van een volk en zijn technische prestaties belangrijk zijn, maar 

ook om de filosofie van de indianen en hun visie op het leven tot uit-

drukking te brengen. Met haar weefstuk geeft de indiaanse weefster, 

als vertegenwoordigster van haar volk, uitdrukking aan haar levens-

overtuiging. 

De geheimtaal van een weefsel komt voort uit traditie en cultuur. De 

betekenis is daarom slechts volledig begrijpelijk voor diegenen die 

daarin zijn opgevoed. Door de traditie is namelijk de techniek bepaald 

en hebben de motieven en de kleuren hun betekenis gekregen. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat er regels zijn ontstaan voor de kleur-

combinaties, de techniek en voor de vormen van de motieven. 

Het weefwerk zegt echter niet alleen iets over de traditie en de cul-

tuur waarbinnen het product en de maakster thuis is. Zeer zeker zegt 

het ook iets over haarzelf. Zij heeft ruime mogelijkheden om haar 

inspiratie, persoonlijke smaak en aspiraties tot uitdrukking te bren-

gen. Duidelijk komt dit tot uiting in het gezegde: de ceintuur spreekt 

voor de vrouw die hem draagt. 

Door het weven van een ceintuur voor haar toekomstige echtgenoot 

legt de vrouw een proef af van haar vaardigheid en haar smaak en 

geeft zij een onmiskenbaar teken van haar verbondenheid met de man. 

In sommige streken gebeurt het dat zij enkele haren van zichzelf mee-

weeft in de inslag van de ceintuur. Dit is een uiterst belangtijlk teken 

van toebehoren: er gaat namelijk een magische kracht uit die haar ge-

liefde voor haar zal bewaren. Aan de andere kant maakt het haar ook 

kwetsbaar - in geval van onverhoopte ruzie, scheiding en vijandschap - 

voor tovenarij tegen haar. 

De mogelijkheden voor de vrouw zich uit te drukken door het weven en 

dragen van ceinturen zijn groot, en andere vrouwen die deze uitdruk-

kingsvormen verstaan, begrijpen wat de ceinturen te zeggen hebben. 
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Zijn het de vrouwen die met name de ceintuurweefkunst bedrijven, 

mannen zijn van oudsher eveneens zeer kundige wevers. Aan het Inca-

hof bestond bijvoorbeeld een weversgilde voor mannen, cumpicamayoc, 

dat op geen enkele manier onder deed voor de aclla, het vrouwengilde 

aan het hof. 

Het huidige weefwerk van mannen en vrouwen laat zich onderscheiden 

doordat mannen alleen natureltinten mogen gebruiken en vrouwen de 

geverfde garens. 
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Enkele verschillen: 

De ceinturen van Tarapacá (Noord Chili) vallen op door heldere kleuren 
en vlijmscherpe tekeningen. 

Die van de Macha-indianen uit Potosi (Zuid-Bolivia) zijn bijzonder fraai 
en stijlvol, vertonen prachtige en talrijke schakeringen in warme bruine 
tinten. 

De ceinturen van de Kallawayas uit Saavedra (Noord-Bolivia) vallen op 
door de rood-wit combinaties met de fijngelijnde figuren. 

De Quechuas van Cusco (Peru) bewijzen met hun prachtige goudgelijn-
de cumpis dat ze trotse en kundige erfgenamen zijn van de hofcultuur 
van de INCAS. 

 

Weefwerk als middel tot... 

Belastingbijdrage 

De weefsels hebben traditioneel gezien als een belangrijke belastingbij-
drage gefunctioneerd. Zij vormden een steunpunt voor de economie en 
voor het bestuur van het INCA-rijk. 

In het INCA-rijk moest ondanks de ontzaglijke rijkdom aan goud en 
zilver toch een vorm van belasting worden gevraagd om het leger, de 
bureaucratie en het hof te onderhouden. Er werden grote ontwikke-
lingswerken - wegen, bruggen, bevloeiïngs-sytemen als in Pisac en Ma-
chu Picchu - uitgevoerd en er moesten grote reservevoorraden aan 
voedsel en kleding worden aangelegd voor de magere jaren. 

Arbeidskracht was de belastingmunt: belasting werd betaald door mid-
del van arbeid. De indianengemeenschappen van het hele rijk verzorg-
den de akkers en de kudden die de INCA overal bezat. Dit is bekend. 
Minder bekend is misschien dat een groot deel van deze belasting werd 
betaald in de vorm van weven. 

Door een bekwame administratie van deze belastingopbrengst - voed-
sel, kleding, wol - kon het rijk van de INCAS zich ontwikkelen tot een 
dynamisch wereldrijk dat zich van noord naar zuid uitstrekte over een 
lengte van 4500 km Andes-bergland en dat van oost naar west, op het 
breedste punt 1400 km besloeg. 

De economie van het INCA-rijk wordt wel een textiel-economie ge-
noemd, omdat het weven en de weefproducten er zo'n centrale plaats 
innamen. Niet alleen in de belastingsfeer maar ook als licht te vervoe-
ren, lang te bewaren, gemakkelijk te verdelen en algemeen 
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bruikbaar betaalmiddel, waarmee de INCA zijn ambtenaren en soldaten, 
zijn bondgenoten en de plaatselijke leiders beloonde voor trouwe dien-
sten, of belangrijke nieuwe handelskanalen - ruilhandel wel te verstaan 
- opende die het hele rijk van ruim 4.000.000 km2 omspanden en vere-
nigden. Met de weefsels werden ook de weeftechnieken uitgewisseld en 
werd de Inca-cultuur verspreid tot in alle uithoeken van het rijk. 

 

Offers en ereteken 

Naast het gewone gebruikstextiel, golden de kunstzinnige cumpi-kleden 
als eretekens die prestige verleenden aan de drager ervan, aan de ge-
ver (die het als geschenk aan zijn gasten, zijn relaties en zijn bondge-
noten gaf en hen zo aan zich verplichtte), maar ook aan de weefsters 
en wevers. Vermeldenswaard is de opkomst en het hooggestegen pres-
tige van de aclla (bekend als zonnemaagden van de Inca). Deze prin-
sessen uit de talrijke koninklijke familieclan, aangevuld met de beste - 
mooiste en intelligentste - meisjes uit het hele rijk, waren vooral be-
kwaam in het vervaardigen van de fijne cumpi-weefsels. Zij vormden 
een belangrijke groep in de sociale structuur van het rijk want zij waren 
het die voor de Inca-vorsten de meest begerenswaardige geschenken 
weefden en hem van een waardevolle politieke munt voorzagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pre-columbiaans weefselfragment, Paracas, 
Perú, Collectie Tropenmuseum Amsterdam 



 

8 

De cumpi-weefsels vormden misschien het belangrijkste element in 

het cadeau-stelsel van de INCA-samenleving. Ze werden geschonken 

als beloning voor trouwe diensten, ze golden als feestkleding, ze wa-

ren onmisbaar als ceremoniële weefsels. Alom in het rijk, in alle ge-

meenschappen en families werden mooie nieuwe kleren als geschen-

ken gegeven op alle beslissende momenten van een mensenleven, bij 

de zogenaamde 'rites de passages', als: de ruytucho of muruña, het 

eerste haarknippen, dat de overgang van baby tot kind aangeeft; het 

geslachtsrijp worden, dat de overgang van kind tot jongen/meisje aan-

geeft; het huwelijk, dat ook een nieuwe status en verantwoordelijkheid 

aangeeft, en ... de dood waardoor men overgaat tot een nieuwe en 

gerespecteerde status: van levend naar overleden lid van de gemeen-

schap. Op al deze momenten was - en is - het schenken van kleding 

gebruikelijk. In Paracas werden talloze grafgiften gevonden in de vorm 

van ongelooflijke hoeveelheden van de prachtigste weefsels, die soms 

meer dan 300 m2 omvatten. De kleding vormt als het ware een deel 

van de persoonlijkheiden van de (nieuwe) status van de persoon, die 

ingaat op het moment van de dood. Daarom wordt wel gezegd dat er 

een symbolische identiteit bestaat tussen de persoon en zijn kleding-

stuk. 

 

Wegens het bijzondere en voor ons onvoorstelbare belang dat de weef-

sels vertegenwoordigden, bezaten ze ook een aanzienlijke cultuswaar-

de. De talloze heilige voorwerpen werden gehuld in de prachtigste 

weefsels die jaarlijks werden vernieuwd. Ook de overleden en gemum-

mificeerde INCA-vorsten en de lokale hoofden, kurakas geheten, wer-

den jaarlijks herdacht op een dodenfeest met processies en feestmaal-

tijden die de overledenen zelf voorzaten. Natuurlijk werden de mum-

mies dan gehuld in prachtige nieuwe gewaden. 

 

Weefsels werden meegegeven als grafgift aan elke dode. Dit gebeurt 

tot op heden. Weefsels golden ook als onmisbaar element bij de offers 

aan de goden. Maar ook nu nog worden in de kerken vaak nieuwe ge-

waden geofferd aan de beelden van Maria en de heiligen om gezond-

heid en zegen af te smeken. Onder het INCA-bewind werden de offer-

weefsels vaalk verbrand. En ook dit is nog steeds het geval bij de do-

dencultus van de Aymaras op de achtste dag na het overlijden. 
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Ruilmiddel en spaarpot 

Nog steeds is de welvaart van een gemeenschap of familie bij de Hoog-

land-indianen af te meten aan de talrijke, soms tientallen, prachtige 

draagdoeken, dekens, slingers, zakjes en ceinturen, die zich in een ar-

moedig ogende lemen hut opstapelen. Waarom? De textielmassa 

vormt, naast de kudde, een spaarpot en een economische reserve, niet 

zozeer om in geval van nood te verkopen, maar als ruilmiddel in de in-

diaanse economie. Bovenal functioneert de textielmassa als basis voor 

het prestige van de familie, als statussymbool, en als relatie-symbool in 

sociale netwerken, die men weeft en onderhoudt, met geschenken in 

textiel. Weefsels met vreemde dessins en afkomstig van verre gemeen-

schappen betekenen vele en verre relaties. Omdat de weefsels een be-

langrijke plaats innemen bij feesten en ceremonies, waar ze een onmis-

baar cultusvoorwerp vormen, is het textiel-bezit van een familie of ge-

meenschap ook een bron van prestige voor de cargueros, de autoritei-

ten en verantwoordelijken van het feest *. 

 

* zie de SHI-brochures "Floreo, een herdersfeest in de Andes" en "Het dorps-
feest in de Aymara-gemeenschap". 

De lama, wolleverancier van de Andes evenals de alpaca, is ge-
tooid voor het Floreo-ritueel. 
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Weefsels 

Typen weefsels 

In dit boekje zijn al enkele weefselvormen aan de orde gekomen, zoals 
de ceintuur die in Noord-Chili een belangrijke cultuuruiting is.  

 

Daarnaast bestaat er een variatie aan 
andere fijnweefkunst, zoals coca-tasjes, 
draagdoeken, gevlochten koorden - zo-
als lasso's - bindtouw en slingers, en 
natuurlijk de grover geweven dekens.  

 

 

 

Ponchos worden geweven of gebreid. Dan 
zijn er nog de omslagdoeken en sjaals en 
geweven en geknoopte kleden in alle 
denkbare vormen en maten. 

 

 

 

Motieven 

De motieven die in één of meer banen van 

de ceintuur, of ander weefgoed, ingewe-

ven worden, zijn te verdelen in: mean-

ders (bestaande uit allerlei doorlopende 

en zich voortdurend herhalende elemen-

ten die tenslotte sierranden vormen) en de figuren. 

De figuurmotieven zijn onder te verdelen in: 

• diermotieven (ook mythologische dieren en mensachtige figu-

ren) 

• plantmotieven, waaronder vooral de (symbolische) incabloem  

• geometrische figuren, die oorspronkelijk sterk gestileerde 

voorstellingen vormden, maar nu soms onherkenbaar zijn 

veranderd 

• letters. 

Slingers zijn onmisbaar in 
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De diermotieven bestaan uit vogels, zoals flamingo's, struisvogels, een-

den en condors; lama’s en andere kuddedieren, maar ook paarden, 

honden, chinchilla's, vossen en alle dieren die in de streek voorkomen, 

hetzij als huisdier, hetzij in het wild. Ze roepen voor de indiaan een hele 

wereld op van een bepaald ecologisch milieu: de hoge bergen, de zout-

meren, de valleien, de uitgestrekte hoogvlakte, de rivieren, de akkers, 

de bofedales of drassige weidevelden met de kudden lama's en alpaca-

s, kortom het gehele werk- en leefgebied van de Hooglandindianen. 

Zo stellen vogels als eend, condor en flamingo het hooggebergte voor, 

waar zij leven in de buurt van de zoutmeren. 

De lama is de vertegenwoordiger van de hoogvlakte of cordillera; de 

struisvogel staat voor de laaggelegen pampa. 

De motieven die een bloemachtig uiterlijk hebben, zijn vaak geen 

bloem maar sterren of zonnetekens. Het enige echte bloemachtige mo-

tief is een boompje dat veelal voorkomt in combinatie met een struisvo-

gel. 

De zogenaamde Incabloem, bijvoorbeeld, staat meestal voor een ster-

renbeeld. In andere gebieden vertegenwoordigt de zes- of achtbladige 

Incabloem de akkers en de (zes of acht) belangrijke gewassen die er 

beurtelings, volgens een vast rotatieschema, worden verbouwd. De pro-

ducten van het veld die door de Incabloem worden opgeroepen zijn dan 

doorgaans: aardappels, quinoa, oca, mais, tarwe, en de bittere aardap-

pel, en eventueel graan en olluco. Zo symboliseert de Incabloem 

evanals de dierlijke figuren ook een ecologische zone of zelfs verschil-

lende micro-klimaten die tezamen de landbouwzone vormen en die zich 

bevindt in de kloven die de bergen doorsnijden. De landbouwzone 

strekt zich uit tussen de 1200 en 4300 meter boven de zeespiegel. De 

herders weiden hun kudde tussen de 3500 en 4500 meter hoogte. Deze 

beide zones die sterk op elkaar betrokken zijn, zoals ook blijkt uit de 

beeldmotieven op de ceinturen, vormen tezamen de wereld van de 

Hooglandindianen. 
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De preciese betekenis van veel geometrische figuren is niet altijd meer 

te achterhalen. Vooral de ceinturen die sterk gestileerd zijn - zoals de 

cumpis van Cusco - leveren moeilijkheden voor de interpretatie op. Van 

sommige is bekend dat het abstracte diervormen zijn, vooral van my-

thologische dieren, als de slang, de condor, de pad, de puma en de vis. 

De veel voorkomende meanders en zigzaggen vormen niet zelden de 

weergave van een slang, of van het motief op de rug van de slang. An-

dere meanders betekenen water, of rivieren. Veel motieven die nu als 

geometrische figuren worden aangegeven zijn dus vervagingen, ver-

gaande abstracties van de oorspronkelijke motieven. Daarmee is 

meestal ook de betekenis van de oorspronkelijke figuren vervaagd. 

In Zuid-Amerika is de slang in het algemeen een symbool voor het 

mannelijke, voor krachten die leven scheppen. Ook bijvoorbeeld voor 

water, dat eveneens leven brengt. Het symbool voor het vrouwelijke, 

als tegenhanger voor de slang, is de kikker. Het is mogelijk dat kikkers 

in sterk abstracte vorm op de ceinturen voorkomen. In ander weef - en 

knoopwerk, zoals bijvorbeeld de vloerkleden neemt de kikker een be-

langrijke plaats in. 

De letters die soms op ceinturen voorkomen, zijn meestal de initialen 

van de weefster, of van diegene voor wie de ceintuur aanvankelijk ge-

weven werd. 

De lengte van iedere afzonderlijke ceintuur hoeft niet te worden afge-

stemd op de taillemaat van de draagster, want gewoonlijk worden 

meerdere ceinturen met de gevlochten franje aan elkaar geknoopt tot 

een lange gordel die om het middel wordt gewikkeld. De weeflengte van 

de ceintuur kan daarom nogal variëren van ongeveer 60 cm tot 150 cm 

of nog langer. 

Technieken 

De weefsels van de hooglandindianen hebben steeds vier zelfkanten. 

Eerst worden aan een van de uiteinden van de ketting enige banen ge-

weven. Vervolgens draait men het weefgetouw om en begint men aan 

het andere uiteinde met weven. Vaak worden in een weefsel meerdere 

technieken gecombineerd. Deze weefstukken worden samengestelde 

weefsels genoemd. 
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lama’s 

eend 

condor flamingo 

geit 

vogels (geometrisch) 

struisvogels 
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BLOEMMOTIEVEN 

STRUISVOGEL MET BOOM 

MEANDERS 
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De banden en ceinturen van de Hooglandindianen zijn doorgaans pa-
troonweefsels: de patronen worden verkregen door uitsluitend de kleu-
ren van de scheringdraden zichtbaar te maken. De inslagdraad ver-
dwijnt geheel uit het zicht, en de kleur ervan doet daarom ook niet ter 
zake. Deze techniek levert het zogenaamde kettingpatroon op. 

Algemeen wordt ook de techniek van het dubbelweefsel gebruikt, niet 
alleen in ceinturen, maar ook in figuurbanden van cocatasjes en draag-
doeken (Llijllas). Door het gebruik van dubbelweefsel ontstaat er zowel 
een fraaie voor- als achterkant waardoor het weefsel aan beide kanten 
te dragen is. 

Het dubbelweefsel bestaat eigenlijk uit twee gescheiden weefsels van 
contrasterende kleuren, elk met een eigen schering en inslag, die in 
elkaar geweven worden. Aan de achterzijde van het weefsel verschijnt 
het patroon in spiegelkleuren. Deze methode was in de Andes al rond 
800 voor Christus bekend. 

De schering bestaat doorgaans uit paarsgewijs gecombineerde kleuren 
als wit en zwart, geel en groen, enz. Ze zijn zo geweven dat de ene 
kleur een figuur vormt en de andere de achtergrond. Draait men de 
ceintuur om dan verschijnt daar de oorspronkelijke figuur als achter-
grond en springt wat aanvankelijk een achtergrondkleur had nu als fi-
guur naar voren. 

Kokerweefsel is een speciale vorm van dubbelweefsel met een dubbele 
ketting en een enkele inslag, die spiraalgewijs in het boven- en onder-
kettingvlak geweven wordt. Hierdoor ontstaat een kokervormig weefsel. 
Wanneer de kokerdraden verwisseld worden krijgt men een platte band 
die hol van binnen is. Deze techniek is - behalve in ceinturen en banden 
- veel toegepast in slingers en tassen. 

Kleuren 

Van het grootste belang zijn de kleuren waarmee lijn-, vlak- en beeld-
patronen worden opgebouwd. De kleuren en kleurencombinaties heb-
ben in de indianengemeenschap vaak een symboolwaarde die de bui-
tenstaander ontgaat. Allereerst onderscheidt men de natuurlijke van de 
geverfde kleuren. De natuurlijke wolkleuren bestaan uit twee gamma’s: 
de eerste loopt van wit over alle tinten grijs tot zwart. De tweede loopt 
ook van wit naar zwart, doch over de tinten bruin: van licht beige tot 
zwart-bruin. Zoals eerder werd opgemerkt, weven mannen doorgaans 
met ongeverfde wol, en is het weven met geverfde wol voorbehouden 
aan de vrouwen. 
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Poncho Cuzco, 20ste eeuw, Particuliere 

verzameling 
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In weefsels worden meestal of 

natuurlijke of geverfde kleuren 

gebruikt. Wanneer beide worden 

gecombineerd in een weefsel 

bestaat daarvoor een bijzondere 

reden. 

 

 

Met de komst van kunstmatige kleurstoffen is de keuze aan tinten toe-

genomen. Het verschil tussen synthetische en natuurlijke kleuren 

springt onmiddellijk in het oog: Synthetisch gekleurd weefgoed is bijna 

oogverblindend fel, naast de warme, diepe kleur van het natuurproduct. 

 

Het kleurgebruik is een weerspiegeling van een traditionele denkwereld 

die gekenmerkt wordt door bepaalde tegenstellingen als: dood en le-

ven, het oosten en het westen, mannelijk en vrouwelijk. Zo verbinden 

de Hooglandindianen bepaalde kleuren aan de windstreken. De meest 

dominante tegenstelling in hun levensbeschouwing is die tussen het 

oosten en het westen. Het oosten wordt geassocieerd met leven en het 

westen met de dood. De tegenstelling leven-dood, oost-west wordt uit-

gedrukt in het complementaire kleurenpaar: groen-rood. De kleurte-

genstelling blauw-oranje symboliseert zonsopgang en zonsondergang. 

"mannen zijn van oudsher . 

eveneens zeer kundige  

wevers" 
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Nawoord 

 

Het voortbestaan van de weeftraditie wordt bedreigd door de maat-

schappelijke ontwikkelingen. De slechte economische positie van de 

indianen drijft vooral jongeren naar de stad. De mogelijkheid om daar 

volgens traditioneel patroon voort te leven is beperkt. Nu is verandering 

niet per definitie als negatief aan te merken. Aanpassing hoort bij de 

dynamiek van elke cultuur. Het is hier echter, zoals meestal, wel de 

minderheidscultuur die "inlevert", en moet afzien van het doorgeven 

van zijn kennis, kunst en tradities. Terecht is gezegd, dat geschiedenis 

zelden wordt geschreven door de verliezers in culturele conflicten. Zon-

der zelfrespect wordt de Indiaan een Niemand, en gaat het eigene ten 

onder in de massa. Alom in de Andes is te constateren dat de inheemse 

cultuur onder druk staat. De reactie hierop is verschillend. In Noord-

Chili, waar de SHI van oudsher vele contacten heeft, lijkt de weerstand, 

wellicht door het geringere aantal en door de geringere mate van zelf-

organisatie, kleiner dan in landen als Peru en Bolivia, waar indrukwek-

kende voorbeelden bekend zijn van coöperatie en zelforganisatie, ook 

op het gebied van het weefambacht, en ook in de stad, waarvan dan op 

creatieve wijze de voordelen worden benut. 

 

De Stichting Samenwerkingsverband Hooglandindianen SHI hoopt een 

bescheiden bijdrage te mogen blijven leveren aan het behoud van de 

traditionele weefkunst in de Andes door initiatieven op dit gebied finan-

cieel en moreel te ondersteunen. Met onze exposities en publicaties ho-

pen wij in het Nederlandse taalgebied deze cultuur de aandacht te ge-

ven, die haar toekomt. 

Juist het eigene is van waarde! 
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Stichting:  

SAMENWERKINGSVERBAND HOOGLAND-INDIANEN 

SHI 

 

De SHI is een samenwerkingsverband waarin zowel Nederlanders als 

(vertegenwoordigers van) Andes organisaties in Latijns Amerika actief 

zijn, met name in Noord-Chili, Bolivia, Peru en Ecuador. 

In Latijns Amerika worden initiatieven ondersteund die de eigen Indi-

aanse leefwijze en productiemogelijkheden versterken. Doel daarvan is 

de emancipatie van de Hoogland-Indianen te ondersteunen en van im-

pulsen te voorzien. In het Westen wil SHI de situatie in de Andes onder 

de aandacht brengen, om steun te krijgen voor het werk dat de Hoog-

land-Indianen begonnen zijn, en om zoveel mogelijk mensen in Europa 

bewust te maken van de structurele ongelijkheid waarin de Hoogland-

Indianen moeten leven. Wanneer u wilt helpen het werk van SHI in Ne-

derland en in Latijns Amerika mogelijk te maken, geef U dan op als be-

gunstiger. Voor € 20,- jaarlijks ontvangt u dan drie maal per jaar SHI-

informatie. 

 

 

 

 

 

Secretariaat SHI POSTBUS 263 

6700 AG WAGENINGEN 

E-MAIL:shi@antenna.nl 

WEBSITE: 
www.hooglandindianen.nl 

Betalingen: Giro 470630 
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SHI BROCHURES: een overzicht. Formaat A5 tenzij anders aangegeven 

 

NR. JAAR TITEL 

05 1989 Het gevecht om water in Lirima (€ 3,5) (SHI/ Solidaridad) 

06 1992 La visión India (€ 10) (Congresbundel MUSIRO) 

07 1992 Graanmolen* (projectbeschrijving) 

2 1986 Floreo, een herdersfeest in de Andes 

3 1986 Het dorpsfeest in de Aymara-gemeenschap 

4 1987 Dood en dodenritueel onder de Aymara's 

5 1987 De economie van Cultane 

6 1988 Gezondheidszorg in de Andes I 

7 1988 Gezondheidszorg in de Andes II 

8 1989 Hoe katholiek zijn de Hoogland-indianen? 

9 1989 Gezondheidszorg in de Andes III 

10 1989 Gezondheidszorg in de Andes IV 

11 1991 De strijd om water van de Aymara's 

12 1991 De condor en de Aymara's 

13 1992 Handel en wandel van Antonio de vos 

14 1992 Informatieboekje (overzicht infomateriaal) 

15 1993 Wat wil de SHI? (Uitgebreide herdruk van nr.1) 

16 1993 Techniek en arbeid bij de Hoogland-indianen 

17 1994 Pachakuti 

18 1995 Dansen om te genezen 

19 1996 Cayapas: van huis en haard... 

20 1997 Levensrituelen I 

21 1997/98 Levensrituelen II (dubbelnummer) 

22 1998 Indiaanse wijsheid, bron van hoop 

23 1998/99 Levensrituelen III (dubbelnummer) 

24 1999 Weven in de Andes 

25 2001 Evenwicht: gezondheid in de Andes 

26 2002 Indiaanse identiteit en christelijk geloof (€ 4,50) 

27 2002 Tupe, een onbekende Andescultuur (dubbelnummer) 

28 2003 'Yanacocha & Quellaveco' - Invloed van de mijbouw op de 

31 2004 'Ser profesional' De opvoeding van migrantenmeisjes in de 

sloppenwijken van Lima 

32 2005 'Tomayku!!!' Voedsel en drank binnen communale relaties, 

Ayacucho Peru  

33 2005 Prospectus IECTA (deels Spaanstalig), 

34 2008 Aardappel en voedselcrisis: antwoorden uit de Andes 

(dubbelnummer) 

* Uitverkocht. Leverbaar als fotokopie 

Prijzen (excl. Verzendkosten): enkelnummers € 2,00 dubbelnummers € 3.50 

Bestellen: Postbus 263, 6700 AG Wageningen of via bestelformulier op website: 

www.hooglandindianen.nl, of via e-mail: shi@antenna.nl 


