
M
oeder Aarde heeft me ge-
hoord. Dat weet ik, want
de koeien en schapen
zijn plotseling stil. Voor
haar. De allergrootste.

De sjamaan van Llachón heeft ieders
wensen doorgegeven, ook die vanmij,
en heeft een offer gebracht – van coca-
bladeren, wijn en Coca-Cola. Alles is in
het vuur beland, ook de alpaca en
maïskolf van suiker, want die staan
symbool voor het land en de oogst. En
daarover gaat Pachamama, Moeder
Aarde.
De binnenplaats van Casa de Valen-

tín, een boerderij aan het Titicaca-meer
die ook dienst doet als hotel, vult zich
geleidelijkmet rook. Het groepje
buitenlandse toeristen tuurt in het
vuur, waarin de kartonnen doosmet
suikerwerk snel oplost. Daar gáán al die
heilige cocabladeren die Melchor, 88,
net heeft ingezegendmet een koeiebel-
letje. Daar gaan dus ook de zes wensen
die we stante pedemoesten bedenken,
voor onszelf, voor vrienden, voor fami-
lie.
Deze Pachamama-ceremonie, dé god-

heid voor de Aymara en Quechua in
Zuid-Peru, is er voor de boeren. Maar
vanochtend, een gewone woensdag,
luistert ze ook naar ons. Daar sta je
dan: zojuist heb ik de gezondheid en
het geluk van wat naasten toev-
ertrouwd aan een god waarvan koeien
en schapen stil worden. Het ginnegap-
pen verstomt — je weet immersmaar
nooit.
Altijd dat dubbele: de toerist die de

traditie, gebruiken en folklore op-
zoekt. Maar op het moment dat hij die
vindt, voelt het allemaal niet meer
echt. Dan vraag je hoe dat nou zit, bij
Valentín Quispa, boer en tegenwoordig
dus ook gastheer. Zijn antwoord: ‘To-
eristen brengen geld binnen. Daarmee
kunnen wij onze cultuur in stand
houden.’
Geen betere plek om op zoek te gaan

naar legende enwaarheid dan rond het
Titicaca-meer, op 3.810meter het hoog-
ste bevaarbaremeer ter wereld. Tevens
de geboorteplaats van het Inca-rijk, zo
vertelt demythologie, want hier zond
de zonnegod Inti zijn kinderen naar-
toe: zij stichtten het Koninkrijk van
Cusco. De bewoners zeggen: ‘Hier is Pe-
ru geboren.’
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Deelneemster aan het feest ter ere van de Heilige Maagd van Candelaria, beschermheilige van de stad Puno in Peru.

Volgens de mythologie
is het de geboorte-
plaats van het Inca-rijk,
zonnegod Inti zond er
zijn kinderen naar toe.
Maar aan de oevers
van het Titicaca-meer
in Peru blijken legende
en waarheid met
elkaar vervlochten.
Door Eric van den Berg
Foto’s Gabriël Eisenheimer

Zelfgebouwde illusies
als cultureel erfgoed



VakantieVakantie

Cruise Exclusief stemt haar aanbod af 
op de  absolute  top in  cruisereizen.
Niet het massale, maar luxe, rust en persoonlijke

aandacht. Kor tom, alles waar u als luxe reiziger 

naar op zoek bent.

Fjorden,  Noordkaap en  Rusland  in  ultieme  luxe

Route:  Kopenhagen, Alesund, Geiranger, Harstad,

Tromso, Noordkaap (Honningsvag), Moermansk,

Archangelsk, Hammer fest,  Kristiansund, Kopenhagen

Schip:  Silversea Cruises -   MS Silver Cloud*****

Vertrekdatum:  30 juli  2011;  Reisduur:  18 dagen

Alleen bij  Cruise Exclusief ontvangt u $ 500 zakgeld
en gratis uw transfers en vlucht per KLM !

v.a. € 6.223,- p.p. 

Kijk voor ons aanbod op niveau op www.cruise-exclusief.nl. 

Of bel voor persoonlijk advies 020 - 42 84 330

www.eigenwijzereizen.nl

Dé specialist in fiets-en wandelvakanties!
Telefoon: 053-430 34 35

Eigenwijze reizen voor fietsers en wandelaars!

De toeristische advertentierubriek Horizon verschijnt

elke zaterdag in de Volkskrant, Trouw en Het Parool. 

Alle advertenties zijn overzichtelijk gerubriceerd naar 

land, werelddeel en specialisme.

Voor meer informatie of reserveren belt u met 

(020) 562 62 00.

Sluitingstijd

voor reservering en materiaal de donderdag 

voorafgaand aan plaatsing, 15.00 uur.

Voor de Maxi geldt een andere sluitingstijd: 

woensdag 17.00 uur reserveren 

materiaal woensdag 20.00 uur.

Meerdan35zeilreizenbij
elkaar:CentraalAanbod
IndividueleZeilreizenop
historischezeilschepen.
Info:www.sjakzeilreizen.nl
06-83248206

Spaans,Engels,Frans,Duits
enItaliaanslereninvelelanden
wereldwijd.Bel024-3888666
WWW.STUDYTRAVEL.NL
Infomiddagzaterdag12feb

woestijn kamelen wandelen in
MAROKKO 26/2 tot 10/3 info:
050-3113511 www.beamulder.nl

Yoga & Kruidenthee...?

Koken&Kruiswoordpuzzels?

GA TOCH WEG MAN!

Yoga & Wijnproeven!

Koken & Wakeboarden!

www.DeHerbergCuracao.com

Busexcursiereizendoorhéél
Europameto.a.Scandinavië,
Frankrijk&Spanje.Nuook
singlevriendelijk,zóndertoe-
slag.T.088-7354525of
PelikaanReizen.nl/busreizen

Een andere vakantie? Individu-
eel of groep. Expeditie & Rond-
reizen, Wandelen, Culinair, Yo-
ga, Beeldhouwen & Fotografie.
WWW.NATUURLIJKREIZEN.NL

JUMPZOMERKAMPEN zoekt

enthousiaste BEGELEIDERS 18-
30 jr. Begeleid een week lang
een theater, crea, actief of cir-
cuskamp voor kinderen 6-16 jr.
www.begeleiders.nl.

Actieve vakantiesActieve vakanties

***ZON,ZEE&ZEILEN***
zelf lerenzeilenofmeezeilenin
GriekenlandofCaribbean?
0365218210|AMORGOS.NL

FietsvakantiesFietsvakanties

De 100 mooiste fiets- en wandelreizen in Europa
individueel . bagagevervoer . charmante verblijven

www.vostravel.nl tel. 074 2778382

De Pelikaan Texel. Appartementen en Bungalows
Nu 20% Vroegboekkorting voor juni t/m september

www.depelikaan.nl of Tel: 0222-317202

Djoser Fietsreizen

WandelvakantiesWandelvakanties

Djoser Wandelreizen

PRINS HENDRIK TEXEL
* Midden in de natuur gelegen familie hotel
* Sfeervol restaurant met Texelse producten.
* 42 vrijstaande privé vakantiewoningen met gratis internet

aansluiting. Voor info 0222-363020 of www.prins-hendrik.nl

www.wapserherberg.nl tel. 0521-551278

DRENTHE ARRANGEMENT
€99,00 p.p.

2x overn., 2x ontbijtbu5et, 1x 3 gangendiner op 2e dag,
incl. 6ets. Bij aankomst op vrijdag en besteding diner

op 3e dag de 3e overnachting gratis!

Hotel en/of vakantiewoningen

PRINS HENDRIK TEXEL

Info. 0222-363020 of www.prins-hendrik.nl DrentheDrenthe

Roden,kl.groenecamp.t.h.2-4
6-12p.bung’s/ trekkershut.
050-5019261www.dorado.nl

TEXEL-Logerenmiddenin-
hetontluikendegroen,het
ruisenvandezee,deroepvan
devogels-deoorverdovende
stilte...www.texelyurts.nl

WaddeneilandenWaddeneilanden

E-mailuw1-in-3MINInaar:
1in3mini@persgroep.nl

€ 50,- vroegboekkorting op

fietsreizen www.aktivatours.nl

CampingDeKremmer,
kindvr/strandje/ruime plaatsen
www.kremmer.nl0599564333

Fietsen in OOST-EUROPA.
DobryDenReizen
071-5141782dobryden.nl

HAVELTE(Dr.)v.part. lux.
sfeerv.vak.bung.Geencamp.
Zonn.tuin(800m2+terras.).
Ookideaalvoorouderen:rust
gegarand.Bos/hei/fiets/
wandelgeb.5min.vandorp/
zwembad.0621-82-72-81

OverijsselOverijssel

Bungalowpark De Lindenberg te Holten
T.h. te midden van Nat.Park luxe en degelijke vrijstaande

gelijkvloerse bungalows van 2 tot 8 personen op sfeervol en
compleet familiepark. Restaurant, fietsverh. enz. ook gehele

jaar open! 50+ en jonge gezinnen Extra korting. Vraag de gratis
gehele jaar folder aan met alle seizoenskortingen.

Tel 0548 - 365.365 of www.delindenberg.nl

FrieslandFriesland

EEboerderijmetzwembaden
sauna6/12-p.0519-518770
www.kleinhumalda.nl

Zoek uw re!s !n

het aanbod van

vandaag ook op

Hor!zonre!zen.nl

Adverteren op

deze pag!na?

Bel Persgroep

Advert!s!ng:

020 - 562 62 00

Eropuit

SkigebiedZermattZwitserland
www.chalet-zermatt.com
de-franschman@planet.nl

Creatieve vakantiesCreatieve vakanties

België Voerstreek 23 feb 5 da-

gen € 147,- www.aktivatours.nl

Krokus. Ardennen. 5dgse wan-
delvakanties. En 's avonds lek-
ker bij de open haard! € 195,-
voettochten.nl / 0517-433228

SINAIWOESTIJN.Bedoeı̈e-
nenalsgidsengastheer.Vanaf
18febr.Ned.reisbegeleiding
www.HADIYAREIZEN.nl

LanglaufeninFranseAlpen.
WandelreizeninFrankrijk,
Spanje,TurkijeenMarokko.
www.HANNIBALREIZEN.nl

PerTREINopvakantienaar
Oost-Europa.DobryDenRei-
zen071-5141782dobryden.nl

---20JAARTOPO-AKTIEF---
Ruimaanbodwandelvakanties
inEuropa,ookpelgrimsroutes!

WintersportWintersport

Wintersportreis 18/02 - 26/02
Krokusweek, 7 héle dagen skiën Oostenrijk/Söll, 200km pisten

Laatste plaatsen! Luxe bus + hotel***, slechts € 575
Euronoord Wintersportreizen, 3-4 of 7 héle dgn. skiën.

Kwaliteitsreizen van dec. t/m april. Gratis brochure.
www.euronoord.nl of tel. 050-4094306.

SUPER LAST MINUTE krokus

Tsjechië NU met 20 % KOR-
TING! Al voor € 121 pppw LO

050-7200092 tsjechietours.nl

KROKUSVAKANTIE

SNEEUW EXPR. NACHTTR VA 149,-

TEE RHEINGOLD DAGTR   VA 189,-

TEE Rheingold-Glacier     VA 335,-

071 513 70 08
SINGEL 393 A’DAM

BREESTR. 57 LEIDEN

LAATSTE
PLAATSEN

Tsjechië -krokusnog
vrij.Tel.036-5311415
www.reizenaround.nl

6P.CHALET,1500m.,bij
Zermatt,vrijgelegen,uniek
skigebied,06-53723207
jellekoldijk@zonnet.nl

Langlaufen/sneeuwschoen-
wandeleninFranseAlpen.
Vertrekop5/2,12/2en26/2
www.HANNIBALREIZEN.nl

LastminutesLaplandNog
enkeleplaatsenVertr6/2,13/2,
6/3,13/38Dvliegreismetchalet
Vanaf€513pp(bij4p)
www.skifinland.nlof
050-3136000

MetCarnaval indesneeuw
ZwitserlandofTirol(Oostr)
groepsreis:actief&sociaal
www.nivon.nl/lastminutes

All-invakantieSchilderen
Beeldh.-Foto-Koken-Mozaiek.
www.griekenlandaanzee.nl

ARTEDUAUVERGNEv.a.
1meitekenen/schilderen,foto-
grafie, film,schrijven,filosofie,
zang,accordeonenmuziek-
workshopswww.artedu.nl
Tel0653191994

BEAUREGARDZd.Fr,zomer-
curs. tek.schild.boets.beeldh.
Infofolder0321-331037,
www.beauregard.demon.nl

BeeldhouweninFrankrijk
Fold.0161-226163
www.adriaanseelen.nl

WWW.BLEUETVERT.COM
Schilderen/beeldh./zangAu-
vergne(Fr.)enNL0487502444

Voor adverterenbelt u 020 562 2576of 020 562 2573

CULINAIREREISnaarUmbrië
8-14mei.Ladolcevita:met
kooklessen,proeverijenen
culinaireuitstapjes.
www.cucinafrancesca.nl

Teken/ schildervakantiesTeken/ schildervakanties

SCHILDERENopeen
KASTEEL.Info:020-4821827
www.schildereninbelgie.nl

Schilderen zonder docent, op

geweldige plek Z-Frankrijk .Lek-

ker eten, alle vrijheid. Info:

schilderenindedrome.nl

Alsueenbewijsnummervan
uw1-in-3MINIwiltontvangen
maaktuditdankenbaarbijde
opgavevanuwadvertentie.

NederlandNederland

Gezellige vakantiehuizen
072-5815791 (lid SGR)

Alsueenbewijsnummervan
uw1-in-3MINIwiltontvangen
maaktuditdankenbaarbijde
opgavevanuwadvertentie.

TEXEL,BETAALBARE
VAKANTIE.0222-327357
www.boschenzee.nl

VLIELANDindeduinen,8p.
vak.huis.Wegensannul.Kro-
kusvak.nogvrij.06-53413915

AMELAND/Terschellingbung./
chalets/stacar’s.0518-401206
www.dehaanvakantie.nl

TERSCHELLINGt.h.gedeelte
(2-4pers.)vanfraaie
woonboerderij.06-51715781
appartementterschelling.nl

De Pelikaan Texel. Hotel & Appartementen
Aantrekkelijke arrangementen

www.hoteldepelikaan.nl of Tel: 0222-317202

AmelandT.H.5*vakantie-
woningen2-8pers.huisdiervrij.
www.spoelstraverhuur.nlof
0519-542051

AMELAND.Oergezellig2-4p.
knushuisje,CV,openhaard,
riantuitzicht.0251-652050

SCHIERMONNIKOOG
logies&ontbijt in
RIJSBERGEN
2-pers.€86,-,4-pers.€140,-
Tel:0519-531257
www.rijsbergen.biz

NIEUW: start vanaf M'tricht of
Luik over GR5 en GR57

met tent en bagagevervoer

www.deGR5telijf.nl

Zeezicht (!?) wandelherberg in
de Ardennen. Vanaf € 37,50.
Mooie plek, lekker eten! Lopen
v.a. de voordeur. voettochten.nl

Spanjewandelreizen, loop’s
metLOPUSinkleinegroepen.
www.lopus-wandelreizen.nl

PESSE,4-8p.recr.bung’s
t.h.vanaf€170perweek.Info:
bungalowpark-nuilerveld.nl
ofbel :020-4412491

Eext Comf. bungalow www.

eexterkoele.nl

Luxe6prsvakantiehuis inbos
nabijDiever.www.wildeduin.nl
of0653159355

Culinaire reizenCulinaire reizen

Moderncomfort inouderwets
gezelligpension0521-593835
www.hetrustigeheuveltje.nl

Alsueenbewijsnummervan
uw1-in-3MINIwiltontvangen
maaktuditdankenbaarbijde
opgavevanuwadvertentie.

E-mailuw1-in-3MINInaar:
1in3mini@persgroep.nl

Bosvilla 2p. Holten / Deventer

www.vakantiesalland.nl

Ommen,tehuur indeperiode
van8juli tot3sept. luxe4pers.
bung.oprustig,kindvriendelijk
bung.terreinmetverw.zwem-
bad.Infotel:079-8888499

OOTMARSUM,luxevak.huiz.
v.a.€180p.w.0546-576632.
www.krikhaarvakanties.nl

IneenprachtigLandgoederen-
gebiednetbuitenDalfsen[Ov]
Comf.vakantieverblijf [2pers.]
Primapertreinbereikbaar!
Reserverenvoorhetvoorjaar?
Kijkopwww.erveturie.nlBoerderijappartementen.nl

2, 4, 8 pers. nabij Ommen,
v.a.€80,-.T.:0546-671703.

GelderlandGelderland
Bij ZUTPHEN 6-pers mooie

boerderij, vrij gelegen 076-

5410083 www.debaander.com

ZELHEM2-12pers.vak.won.
tehuur.Midw/wk/wknd.Tel.
0314-641372.

Uniek,kunstzinnigvormge-
geven,royaalVAKANTIEHUIS
landelijkgel. indeAchterhoek,
voormax.8p.0315-231050
www.prinsverblijven.nl

Noord-HollandNoord-Holland

Groepsvakantieboerderij t.h. in
EGMOND:072-5063463,
b.g.g.06-54328349.

Schoorla/dvoetv.d.duinen
Bungalowst.h.072-5093612.
bungalowparkdewesthoek.nl

Vakantie inBergen.
www.peterbracke.nl-
Tel:0653169444.

ZeelandZeeland

Chaletoprustigecamp.Z.
Vlaand.1,5kmvzee,metgrote
trampoline.vrij inzomervak.
06-55176468.
www.onshuisingriekenland.nl

Vakantiebungalowsaan
NOORDZEE&VeerseMeer
Telnr.:0113-371866
www.ruiterplaat.nl

WALCHEREN,18eeeuws
huisje,6-pers. landgoedTer
Hooge,tennisbaan,zeermooi
uitzicht.Voorjaarsvakantie!
www.huisje.comuf.com

Meteen1-in-3MINIbereiktude
lezersvandeVolkskrant,
ParoolenTrouw.

E-mailuw1-in-3MINInaar:
1in3mini@persgroep.nl

LimburgLimburg

ECKELRADEZuid-Limburg.
Zeercomf.4pers.vak.woning
inmooiheuvelland.8kmvan
MaastrichtTel.043-4082720
www.driessenpagina.nl

GasthofEuverem.Gezellig,
voordeligfamiliehotelmet lek-
keretentussenGulpenen
Slenaken.Div.arrangemen-
ten.www.gasthofeuverem.nl
Tel:043-4503715,

GEULHOFrustiggelegeninhet
mooieHeuvellandZ.Limb.
Groeps-engezinsvak.won.
2-20pers.www.geulhof.nl
tel.043-4551545

GULPENkerstvrijvak.won. in
gerest.boerderij,2-4p.043-
4501609www.develdhof.nl

BelgiëBelgië

Leren bridgen in een week.?
Ja,datkan!Tijdensuwvakan-
tie ineenmooieomgeving.
Cursusvan13tot20mei2011.
Kijk:www.bridgeninnotime.nl

Noorbeek,vak.won. in
19e-eeuwseboerderij
www.terlingerhoeve.nl
Tel:0434571806

Omg.GULPENunieklandelijk
plekje,2-pgastenverbl./studio-
app.,ookB&B,inverbouwde
boerderij inkleingehucht. Info:
043-4511407/www.rabot.nl

Sfeervolvakwerkvakantiehuis
tehuurvoormax.9pers. inhet
StiltegebiedGeuldal.
ppw€600(laagseizoen)
0639801288

Vak.app,2-12p.,nabijEpen,
prachtiggelegen,tel.06-
22440834.www.agenveld.be

Noord-BrabantNoord-Brabant

VOGELENZANGtehuur
4-6pers.bungalowsmidden
van3000habosheienvennen.
Zeerveel fiets-enwandel-
mogelijkheden.013-5091282
of5092617.bungalowpark
vogelenzang.nl

Wijaanvaardengeenenkele
aansprakelijkheidvoorschade
vanwelkeaarddanook,ont-
staandoorhetniet,niet tijdigof
onjuistplaatsenvanuw
MINI-advertentie.

SLENAKENVak.app.t.h,2-4p
bosrijkeomg.T:043-4574430
WWW.DEZEGELSKOEL.NL

EuropaEuropa

Ardennenwandelgeb. luxe
stacarav.ententensgr/anvr
Vacansoleil.nl -0800-0022

Ardennen:mooievrijstaande
vak.huizenvoor2tot30pers.
+32.494.650.500www.aaro.nl

E
r is een hoop geschiedenis,
een hoop traditie. Om te be-
ginnen in Puno, de grootste
stad aan hetmeer en de ‘folk-
loristische hoofdstad’ van

Peru. ‘Als je niet danst, kom je niet uit
Puno’, zeggen de Puneños. Driehon-
derd dansen zijn hier bewaard geble-
ven: Boliviaans, pre-Spaans, zelfs pre-In-
ka, van Quechua- of van Aymara-voor-
vaderen. Maar ook op hetmeer, letter-
lijk, kan de toerist eeuwen geschiede-
nis aanschouwen: de traditie van het
Uros-volk. Hun rieten eilandjes drijven
op het water – zo leeft het volk al zeker
een eeuw of acht. Een stuk of acht fami-
lies wonen op zo’n eiland van pakweg
30 bij 50meter, en die vernieuwen de
rietlagenmeermalen permaand. Het
kerkje is van riet, het schooltje, het res-
taurantje.
Toeristen krijgen er een lesje Uros. De

gids doetmet een poppenspel voor hoe
vaderpop, moederpop en babypop hier
leven (‘kijk, dit is de keuken’). En dan
horen we dat er vroegermaar dertien
van deze eilandenwaren; ze hebben er
in de jaren tachtig van de vorige eeuw
64 van gemaakt, omdat ze danmeer
toeristen konden ontvangen. Zonder
toeristen geen eilanden.
Eenmooie cultuur wás het, ooit be-

gonnen door de oorspronkelijke Uros
(de laatste ‘echte’ Uro is in 1959 overle-
den) die zich op het water beter be-
schermd voelden tegen de belagers uit
de Andes. Nu loop ik langs souvenir-
stalletjes, waar natuurlijk rieten boot-
jes en huisjes klaarliggen. Navraag, dit
keer bij Fernando, een van de vaders
van Tata Inti. ‘Het gaat goed hier. Er ko-
men veel toeristen. Twee van de kinde-
ren kunnen nu op het vasteland een
toerismeopleiding volgen, die hebben
eenmooie toekomst.’

Daar sta je danmet je rugzakje en fles
water. Wie is een toerist om te zeggen
dat het allemaal zo toeristisch is? Alsof
wemet z’n allen in een groot toneelstuk
zitten.
Maar op Taquile, zo isme verteld, hou-

den ze niet zo van toneelstukjes. Taqui-
le, een langgerekt eiland op een kleine
twee uur varen van Puno, is zelfvoorzie-
nend. Dit houdt onder meer in dat de

mannen je hier breiend voorbij lopen.
Dát iswat inhethoogseizoen zo’n vijftig
volle boten per dag lokt: de textieltradi-
tie. Voordat eenvrouwtrouwt,wil zewe-
ten of de man goed kan breien. Hij
maakt zijn eigen chullo, demutsdie aan-
geeft of hij single en beschikbaar is
(rood/wit) of getrouwd (rood). Hij breit
ook ch’uspas, tasjes die eigenlijk zijn be-
doeld om de cocabladeren in te dragen.

Ik koop er een in het Centro Artesa-
nal Communitario voor 30 soles (7,50
euro). Volkomen gerustgesteld, want
het blijkt dat hier alles heel egalitair is
geregeld. Ik weet niet van welke van de
415 familiesmijn ch’uspa komt. Dus
heeft iemand die hier afgelegen woont
evenveel kans iets te verkopen dan ie-
mand die naast de kerk woont. Wat wil-
len we nogmeer. De toerist ontregelt
niets.
Bijna niets. Ons restaurant heet Flor

de Cantuta, bovenaan de 500 traptre-
den. Niks aan de hand, buffet met cevi-
che en lomo saltado — en daarna dan
toch de demonstratie. Die lag natuur-
lijk tóch op de loer. Op de binnenplaats
hebben zich twee vrouwen geïnstal-
leerd die laten zien hoe zij een fajawe-
ven, een band die zij om hunmiddel
dragen.
Na het eten verschijnen een vrouw en

driemannen in klederdracht. Ze dan-
sen, fluiten en trommelen de sicuri
voor ons, folklore uit Bolivia. Andrea

zal straks de bezoekers vragenmee te
doen — je voelt het aankomen. Ze
vraagtme ten dans, en ik kan geen nee
zeggen. Camera’s klikken, de groep
joelt.
Ik dans voor Andrea, maar Andrea

danst voor Pachamama. De hele regio
danst voor Pachamama. Noemhet folk-
lore, noemhet traditie, noem het puur
geloof. En heel Puno, met 200 duizend
zielen, danst vooral voor de Virgen de
la Candelaria, de beschermheilige van
de stad. Hele wijken dansen, hele stra-
tenmaken kostuums. Hele salarissen
gaan eraan op.
De dans voor de Heilige Maagd, die

met haar wonderen de stadmeerma-
len heeft behoed voor invasies en an-
der onheil, doet vergeten dat Puno zelf
er elke dag uitziet ofmorgen de bouw-
vakkers écht aan de slag gaan. Ze laat
Puno stralen,met name tijdens dat
ene festival waar het in de stad alle-
maal omdraait: La Fiesta de la Virgen
de la Candelaria.

Het is een van de grootste festivals
van Latijns-Amerika. Meer dan 50 dui-
zend dansers enmuzikanten treden op
in het stadion en daarna in de stad.
Urenlang. Peuters waggelen achter hun
vader aan, tubaspelers toeteren op hun
bierflesjes. Groep nummer 29, Confra-
ternidadMorenada Santa Rosa, doet de
morenada, een slepende slavendans:
mannen dragenmaskersmet dikke lip-
pen en stampenmet hun voeten alsof
ze de druivenmoeten pletten.
Achter een enormmasker schuilt

Juan Carlos Supo (39), leraar communi-
catie en danser bij Morenada Azoguini.
‘Ik dans voor deMaagd. Ze heeft een
paar jaar geleden eenwonder voor
mijn familie verricht: mijn schoonmoe-
der had iets aan haar knie, en ze is ge-
nezen. Daarvoor wil ik deMaagd be-
danken.’
Ik kijk vandaag slechts toe. En ik denk

dat deMaagd enMoeder Aarde hem
wél hebben gehoord.

Eric van den Berg
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Andes-
gebergte

T i t i c a c a - m e e r

Fiesta de la
Virgen de
la Candelaria
Jaarlijks festival, dit

jaar van 30 januari tot

en met 12 februari.

Hoogtepunt is het

Trajes de luces-con-

cours (één dag in het

stadion, één dag in

een parade door de

stad): dans en muziek,

uren achtereen, er lijkt

geen eind aan te ko-

men. Dit jaar op 6 en

7 februari. Kaartjes

kopen voor het stadion

kan pas een dag van

tevoren. Ook voor parade zijn kaarten

te krijgen. De Maagd heeft haar positie

vlakbij het station. Daar zit ook de jury.

Uros-eilanden
Op tien minuten varen van de haven van

Puno. Met grote regelmaat gaan er bo-

ten, ze vertrekken als ze genoeg passa-

giers hebben. Kost een paar euro, inclu-

sief entree. Is weliswaar puur toeristische

attractie, maar de ligging van de eilanden

is superbe, vooral van de eilanden iets

verder van de stad.

Taquile
Prachtig eiland, met unieke tradities.

Ideaal voor een of twee dagen. Infor-

meer in de haven van Puno of bij reis-

agenten naar tours. Zoek op het dorps-

plein naar de man die gaat over de

restaurants en pensions. Sommige res-

taurants zijn van tevoren te reserveren

(informeer ook in Puno).

Llachón
Dorpje op schiereiland in het Titicaca-

meer. Hiervoor geldt hetzelfde: regel

boot (of busje of taxi) in Puno. Of mail

voor informatie naar Valentín Quispe:

llachon@yahoo.com. Tel. +951 821392.

Liefst in het Spaans.

Reis
KLM vliegt direct op Lima, ticket door-

gaans vanaf zo’n 1000 euro. LAN en

Iberia zijn goedkoper, maar met overstap

in Madrid. Vanaf Lima kun je verder met

de bus of met het vliegtuig. Reken bij

LAN voor een retour Puno (luchthaven

Juliaca) op zo’n 220 Amerikaanse dollar.

Hoogteziekte
Puno (tot 4100 meter) en het Titicaca-

meer (3810 meter) liggen op het ‘altipla-

no’ van de Andes. Houd beslist rekening

met de hoogte; hier kun je erg ziek van

worden, dat wisselt per persoon. Zeker

wie aankomt per vliegtuig vanaf Lima

(op zeeniveau), moet eerst acclimatise-

ren. Neem eventueel speciale pillen in.

Het woord in de Andes voor hoogteziek-

te is soroche.

DOEN & LATEN

Candelaria is hét feest van Puno.

Noem het folklore,
noem het traditie,
noem het geloof

Extra eilanden voor de toerist

ADVERTENTIE
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