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Segundo hield altijd al van kleien, 
net als zijn elf broers en zussen. Vroeger,  
toen ze nog op het land van hun ouders en grootouders 
rondstruinden, was klei zo’n beetje het enige speelgoed dat ze hadden. En dan doe je wat een Moche doet: 

Hij verdient nu dubbel zo veel, vaak meer dan 900 soles per 
maand (‘en de anderen zijn jaloers’).

knielen voor de witte berg
Noord-Peru wil worden ‘ontdekt’, wil duidelijk maken dat Peru 
meer is dan de bars en hotels in Cuzco, de rieten eilanden op het 
Titicacameer, de vlucht boven de Nascalijnen, de condors in de 
Colcavallei, en natuurlijk de Incastad Machu Picchu. Immers, 
vóór de tijd van de Inca’s (grofweg 1200 tot 1572) herbergde dit 
gebied andere machtige koninkrijken. In de noordelijk kuststreek 
rijd je door het gebied van de Moche (100-800) maar ook van de 
Chimu (1000-1470), die zelfs de grootste stad van de Amerika’s 
in die tijd nalieten: Chan Chan. En in het Amazonegebied, rand-
je Andes, heersten de Chachapoya (800-1476), de ‘Wolken- 
mensen’, die op 3000 meter hoogte de citadel Kuelap bouwden. 

Wat een koninkrijken moeten dit zijn geweest – de verbeelding 
spreekt voor wie door het noorden van Peru dwaalt. Hier in de 
droogte, waar op stukken grond langs rivieren en irrigatiekana-
len rijst, maïs en asperges worden verbouwd, leefden volkeren die 
knielden voor de zee, de Witte Berg, de zon en vooral ook de 

 je vormt levensechte gezichten, je maakt potten van mensfiguren, 
je draait een kannetje. Je voelt je Moche. Een Moche, en ook de 
verre afstammeling van het volk dat zijn koninkrijk hier zo rond 
het jaar 100 stichtte, is graag een meester in de keramiek. Se-
gundo García, nu 42 jaar oud, ging al vroeg dingen namaken, 
zelfs de stukken en scherven die hij in de grond vond. Zo is het 
nog steeds: wie in Noord-Peru gaat graven, loopt kans te stuiten 
op aardewerk van de verre voorvaderen.

‘Ik wil de traditie voortzetten,’ zegt hij in zijn atelier in Cam-
piña de Moche, even buiten Trujillo, de derde stad van Peru. Hij 
laat een mal van een masker zien. ‘Ik kopieer het werk van mijn 
voorvaderen.’ Segundo (lichtelijk corpulent, pakweg 1,60 meter 
lang, opvallend bruin gezicht) toont zich in alles een Moche. Hij 
laat de Almachtige, het katachtige Wezen met vervaarlijke tan-
den, de Moche-god die ook wel de Onthoofder wordt genoemd, 
de bamboedeur van zijn atelier bewaken. Het is Ai-Apaec, dit keer 
in zwart, geel en rood, een kopie van een van de beroemde beel-
tenissen die zijn aangetroffen in de Huaca de la Luna, het tem-
pelcomplex een paar honderd meter verderop.

Daar, op de binnenplaats van het bezoekerscentrum, verkoopt 
Segundo zijn spullen. Net als de 70 andere ambachtslieden die 
steun krijgen van het project Huacas de Moche. Het is de bedoe-
ling dat de souvenirverkopers, maar ook de restauranthouders, 
verhalenvertellers en gidsen ook echt kunnen bestaan van het 
toerisme dat hier moet gaan opbloeien. Zo is Segundo geleerd hoe 
hij zijn keramiek met Mochepatronen aan de man moet brengen. 

Boven: Een vrouw verkoopt duivenvoer voor de Iglesia de Belen in Caja-

marca. Onder: Het laatste stuk naar Kuelap kan alleen te voet worden 

afgelegd. vorige pagina’s: In het Museo Tumbas Reales de Sipán wor-

den ornamenten uit het graf van Moche-priester Sipan tentoongesteld,  

zoals deze koperen borstplaat. Inzet: Ornament uit het graf van Sipán.
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‘We conserveren én we herbouwen’, zegt directeur Cristóbal 
Campana van het restauratieproject Chan Chan, die vandaag op 
het complex rondloopt. ‘Het is een andere benadering dan bij de 
Huaca de la Luna. Daar herstellen ze enkel; ik vraag me af of het 
daar allemaal over twintig jaar nog zal staan. Wij kiezen voor 
bescherming en versteviging, ook met chemicaliën, anders zullen 
de ornamenten en friezen het niet redden.’ 

Het restauratieproject is er een dat al decennia duurt en 
hoogstwaarschijnlijk nog zal duren. En dan te bedenken dat Nik 
An, met 24 vierkante kilometer voor die tijd een enorm opper-
vlak dat was omgeven door een muur van anderhalve kilometer 
lang en tien tot twaalf meter hoog, slechts een fractie van het 
oorspronkelijke Chan Chan is: 1 procent. 

Het tij is gekeerd, zegt de directeur. Dagelijks komen legio 
schoolklassen kijken hoe bijzonder dit visitekaartje van de pre-
Incatijd is. Gidsen vertellen de kinderen dat de Chimu geloofden 
in Si, de maan, en in Ni, de zee. Dat de stad eigenlijk naar de 
Stille Oceaan kijkt, en dat de richels op de muren van die gang de 
golven voorstellen. ‘We laten zien wat de ware schoonheid is, en 
wat voor werk er nodig is om die te bewaren’, zegt de directeur. 
‘We moeten respect en besef kweken.’

de toetanchamon van zuid-amerika
Voor Chan Chan kwam de redding nog enigszins op tijd, voor 
andere sites is het vermoedelijk al te laat. Zoals voor de graven bij 
Pacasmayo, aan de Panamericana Norte. Geen geld om er iets 
mee te doen – zo simpel is het. Eén Amerikaan doet er een studie, 
dat nog wel, maar het stuk grond oogt als een vuilnisbelt. Sterker 
nog, het ís een vuilnisbelt; de omwonenden storten er hun afval. 
Anderen halen er eeuwenoude bouwstenen van de Chimu weg 
om te gebruiken in hun eigen huis.

De huaqueros, de grafrovers, zijn moeilijk te bestrijden; bijna alle 
opgravingen zijn zonder veel problemen te betreden. En wie weet 
wat er door de eeuwen heen allemaal uit de graven is weggehaald. 
Eerst kwamen de Inca’s, die al niet veel op hadden met de Chimu 

(want die geloofden in de zee en de maan, en zijzelf in de zon), toen 
de Spanjaarden (die sowieso alle andere geloven heidens vonden), 
en daarna eigenlijk iedereen. Je stal niet, je nam iets mee.

Een huaquero die tot inkeer kwam (omdat zijn maatjes de op-
brengst van de buit niet wilden delen), klopte op een dag in 1987 
aan bij een politieman. Of dit masker, dat hij had ‘gevonden’ in 
Sipán, misschien bijzonders was. Hij liet de agent een masker van 
solide goud zien. Hij had ook nog andere dingen gezien op die 
zandberg, er waren groepjes aan het graven – of de agent mee kon 
komen. Die piramidevormige 
heuvel is nu het beroemdste graf 
van Peru: het graf van de Señor 
de Sipán, een paar kilometer bui-
ten de stad Chiclayo. 

Op het westelijk halfrond is 
nog nooit een rijker gevuld graf 
gevonden dan dit – de Toetan-
chamon van Zuid-Amerika was 
blootgelegd, en dat nog maar 24 
jaar geleden. De Heer van Sipán, 
een Moche-priester en -krijger 
die rond het jaar 290 moet zijn 
begraven, bleek te zijn gekleed in 
tenues van goud en koper. Hij droeg massief gouden kettingen en 
oorbellen, had een scepter bij zich in de vorm van een tempel. En 
hij was omringd door weer dat aardewerk, werkelijk hon-der-den 
stuks, in alle vormen en figuren en zelfs erotische standjes. Ner-
gens wordt duidelijker dat de Moche hun mooiste werk meegaven 
aan de doden of offerden aan de goden, dan in het Museo Tumbas 
Reales de Sipán, even ten noorden van Chiclayo. 

Alles is hiernaartoe verhuisd, inclusief de resten van de Señor. 
Bij het sanctuarium zelf is veel minder te zien. Bijna een teleur-
stelling: het is allemaal logisch, maar we moeten het hier doen 
met een namaak-Señor, en ook een namaak-priester en een na-
maak-Oude Heer – want ook zij waren hier begraven. 

De voorouders van de  Inca’s
De Inca’s worden beschouwd als 
de heersers van de Andes. Toch 
waren zij niet de scheppers van 
de Andesbeschaving, maar de 
erfgenamen ervan. Eeuwen voor de 
Inca’s hadden andere volkeren al 
geleerd hoe ze moesten overleven 
in dit gebied, een kustwoestijn die 
overgaat in de op één na hoogste 
bergketen ter wereld. Archeolo-
gisch onderzoek onthult deze ooit 
bloeiende koninkrijken die prach-
tige kunst produceerden, en draagt 
bij aan nieuwe visies op de Inca’s, 
het laatste en grootste rijk van de 
regio. De hier beschreven tocht van 
National Geographic Reizen gaat 
langs de schatten van enkele van 
die pre-Incabeschavingen.

Nasca (circa 100-750) 
De Nasca maakten kleurrijk aarde-
werk, maar ook reusachtige afbeel-
dingen in de woestijn. Ze schraap-
ten het donkere gesteente weg 
zodat lichtere grond tevoorschijn 
kwam. Sommige wetenschappers 
zien deze ‘Nascalijnen’ – rechte 
lijnen en geometrische figuren en 
tekeningen van walvissen, vogels, 
een aap en een spin – als markering 
van heilige paden.

Moche (circa 100-800)
De Mocherijken in de noordelijke 
kuststreek zijn vermaard om de 
afbeeldingen van veldslagen 
en mensenoffers op sieraden 
en andere voorwerpen uit hun 
koningsgraven. Metaalbewerkers  

en pottenbakkers produceerden 
meesterwerken. De Moche worden 
daarom ook wel de ‘Grieken van de 
Nieuwe Wereld’ genoemd.

Tiwanaku (circa 500-1100)
Het hooggelegen Tiwanaku, met 
zijn stenen pleinen, tempels, trap-
piramides en stèles, was het mid-
delpunt van een godsdienst die  
vele bedevaartgangers trok. 

Wari (circa 600-900)
De Waricultuur verspreidde zich 
vanuit de Ayacuchovallei over 
Peru. De Wari bouwden wegen en 
bestuurscentra die later door de 
Inca’s zouden worden gebruikt. Het 
Waririjk was van noord naar zuid 
ruim 1500 kilometer lang.

Chachapoya (800-1476)
De Chachapoya, of ‘Wolkenmen-
sen’, staan bekend om hun wonder-
lijke architectuur, zoals die van de 
citadel Kuelap, maar ook vanwege 
de mummificatie van hun doden 
(rechts). Deze lieten ze achter in 
graftombes in een hooggelegen en 
schier onbereikbare rotskloof in de 
nevelwouden van noordelijk Peru.

Chimu (circa 1000-1470)
De Chimu verspreidden zich vanuit 
de Mochevallei naar het noorden 
en zuiden. Hoofdstad Chan Chan 
ontwikkelde zich tot grootste stad 
van de Amerika’s in die tijd. Mees-
tersmeden maakten ornamenten 
van zeer fijn bewerkt goud voor de 
koninklijke families. — P.R.

Boven: Archeoloog Ricardo Tel-

lo Alcantara toont de details op 

de muren van tempelcomplex 

Huaca de la Luna. Onder: Mu-

seo Leymebamba toont de 219 

mummies die werden gevonden 

in het Meer van de Condors. 

Inzet volgende pagina’s: On-

derdeel van een halsketting te 

zien in het museum van Huaca 

Rajada-Sipán.






