
Inti Raymi-festival op 24 juni 
 
Het Inti Raymi-festival stond bij de Inca's bekend als het feest van de zon waarbij de zonnegod Wiracocha werd 
vereerd. Het feest verbeeldde een eeuwigdurend huwelijksverbond tussen de zon en zijn zonen, de mens. Inti 
Raymi was veruit het belangrijkste feest in Tahuatinsuyu, het rijk van de vier windstreken. Dit oude Incarijk 
baseerde zijn religie op de zonnecultus. Op 24 juni viert men de zonnewende of het wintersolsticium, het begin van 
een nieuw zonnejaar.  
 

     
 
Tegenwoordig wordt het feest gevierd in het archeologische complex en Incafort Sacsayhuaman, ook wel het 
heilige huis van de zon genaamd. Veel Peruanen en toeristen komen daar samen om getuige te zijn van het 
prachtige spektakel met 500 figuranten. Het gebeuren is volledig in het Quechua, de taal die de Inca's spraken en 
die nog steeds gesproken wordt door een groot deel van de Indiaanse bevolking in het Peruaanse gebergte. Het 
spektakel bestaat uit verschillende onderdelen. Men poogt zo waarheidsgetrouw mogelijk te zijn en een 
geschiedkundige reconstructie te geven van deze oude ceremonie. Een groot deel van het Inti Raymi-festival is de 
Inca aan het woord. Deze was in vroegere tijden de leider van de Inca’s, het machtigste volk in Peru tot de komst 
van de Spanjaarden. Afwisselend brengen de figuranten hulde aan de zegeningen van hun keizer en aan de 
zonnegod, waarbij ze dansen opvoeren en muziek spelen.  
 

     
 
Het Inti Raymi-festival start in Cuzco op het plein voor de Koricancha. Daar brengt de Inca met krachtige stem zijn 
eerste hulde aan deze heilige dag en aan de zonnegod. Achter hem staat een replica van de enorme gouden schijf 
die men enkel nog terugvindt in legendes en die volgens de overlevering nu in het Titicaca-meer ligt. De Inca geeft 
zijn toespraak aan de vertegenwoordigers van de vier windstreken, de vier provincies van het oude Tinwantinsuyu. 
Ze hebben elk hun vertegenwoordiger van de drie werelden: de slang voor de onderwereld, de poema voor de 
aardse wereld en de condor voor de boven- of godenwereld. Op hun beurt eren de suyu's de zonnegod en de 
vertegenwoordiger op aarde, de Sapa Inca. Daarna begeeft de hele stoet zich op keizerlijke wijze via de Plaza de 
Armas naar het Incafort Sacsayhuaman, een route die ze 600 jaar geleden ook aflegden. Met autoritaire stem 
kondigt de Inca het nieuwe jaar aan onder begeleiding van traditionele muziek. Deze muziek schept een 
mysterieuze en energieke sfeer tussen de zegeningen van de Inca en de verering van de suyu's. Het offeren van een 
witte lama is sinds een paar jaren vervangen door een symbolisch offer. Het festival wordt voorafgegaan door en 
afgesloten met vele nevenactiviteiten in en rond Cuzco. Deze tentoonstellingen, straatactiviteiten en 
muziekoptredens en de Inti Raymi-ceremonie zorgen ervoor dat u een onvergetelijke tijd in Cuzco zult hebben! 

 


