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et Pisaq

 Theater

In Het Pisaq Theater krijgen toeristen een voorstelling voorgescho-
teld die beantwoordt aan een gevoel van authenticiteit. Toerisme 
neemt een belangrijke plaats in de huidige mondialiserende wereld 
in. Dit heeft grote effecten op macro-, meso- en microniveau en heeft 
tot de nodige discussies over het onderwerp geleid. Waar het in het 
schrijven over toerisme vaak aan ontbreekt zijn lokale perspectieven. 
In Het Pisaq Theater staan de gedragingen en gedachten van lokale 
bewoners centraal. Hun stemmen op de grassroots level, waar toeris-
ten ontvangen worden en waar normaal niet naar geluisterd wordt, 
vormen de basis van dit proefschrift.
Deze dissertatie is een etnografische studie waarin beschreven wordt 
hoe mensen in een klein dorp in de Peruaanse Andes zich enerzijds 
frontstage aan toeristen presenteren en anderzijds hoe ze hun cultuur 
backstage beleven. Er wordt antwoord gegeven op vragen over hoe 
mensen in Pisaq culturele modellen als inkomensstrategie gebrui-
ken, welke betekenis zijzelf aan deze culturele modellen geven en 
wat dit alles over de duurzaamheid van toerisme kan zeggen. Hoewel 
er vaak gedacht wordt dat mensen op lokaal niveau door de toeris-
me-industrie “hun cultuur en identiteit verliezen”, is door de lokale 
mensen aan het woord te laten en een blik in hun leven backstage te 
werpen, aangetoond dat er vele dimensies van cultuur en identiteit 
bestaan. 
In Het Pisaq Theater wordt de lezer meegenomen op een reis door 
een stukje toeristisch Peru. Er wordt een kijkje genomen op diverse 
podia die zichtbaar zijn voor toeristen maar er wordt ook steeds meer 
achter de coulissen gekeken en in de belevingswereld van de lokale 
bevolking. De verschillende dimensies van het Theater worden in dit 
boek gepresenteerd door lokale mensen in levendige citaten aan 
het woord te laten en door foto’s te bekijken die voor een groot deel 
door henzelf zijn gemaakt en becommentarieerd. Naast frontstage 
en backstage beschrijvingen van toeristische ontwikkelingen in de 
regio, de handnijverheidsector, lokale tradities, kosmologie, identi-
teitskwesties en lokale spanningen, verschaft Het Pisaq Theater een 
lokale interpretatie van de toekomst en duurzaam toerisme.
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Woord van dank 
 
Het schrijven van een proefschrift is doorgaans een langdurig en eenzaam proces. Het proef-
schrift dat op dit moment in uw handen ligt, vormt hier geen uitzondering op. Periodes van in-
tensief veldwerk in Peru waarin ik elke dag contact had met mensen, hebben zich afgewisseld 
met periodes van langdurige afzondering. Deze “kluizenaarsperiodes” in Nederland kenmerkten 
zich door schrijven, denken en zoals ik menigmaal aan mijn omgeving uitlegde: de hele dag 
rondjes rennen in mijn eigen hoofd. Vooral deze extremen van sociaal en in het veld, versus af-
zondering thuis maakten de totstandkoming van dit boek niet makkelijk. Ik had het nooit alleen 
kunnen doen en gelukkig hoefde dat ook niet.  
Allereerst wil ik mijn omgeving thuis in Nederland bedanken. Ik ben mijn lieve vrienden voor 
eeuwig dankbaar voor hun vriendschap, geduld, gezelligheid, vertrouwen en interesse. Voor de 
talloze telefoontjes, gezellige afspraken en toen alles op privé en werkgebied moeilijk werd jul-
lie geduld, begrip, verzorging en wijze woorden. En natuurlijk de glimlach die jullie altijd toch 
weer op mijn gezicht konden toveren. Jullie zijn een bron van inspiratie en kracht geweest op al-
le mogelijke vlakken! Allereerst dank aan Diana en Alex, mijn paranimfen en zeer dierbare 
vrienden die mij vanaf het begin tot het eind van deze lange weg gesteund hebben. Karin en 
Arthur: bedankt voor de gezellige etentjes, en Karin voor de fantastische Peru-ervaringen, je 
steun en het typen op het laatst toen ik dat niet meer kon! Michiel, jij bent er vanaf mijn twaalf-
de bij en nu nog steeds. Bedankt voor de talloze etentjes en doorzakavondjes samen met je lieve 
Marieke. Adriënne, omdat je er al zo ontzettend lang op zo een fijne manier voor me bent en in 
me gelooft. Carolien: ook al zat je een groot gedeelte van de afgelopen jaren over de hele we-
reld, ik weet dat je me steunt en trots op me bent! Marieke Bolhuis: je was de leukste huisge-
noot die ik ooit heb gehad, dankjewel voor het warme nest en later voor onze super filmavonden 
in Rialto: wordt vervolgd! Grissell, dankjewel voor de salsa, wandelingen en al je hulp! Liliana, 
je bent veel te vroeg overleden en je hebt geen idee hoe erg ik het vind dat je niet hier bent om 
dit samen met mij te vieren. Je bent zo waardevol geweest in mijn jeugd en was altijd geïnteres-
seerd in mijn onderzoek. Dankjewel voor alles! Robin, bedankt voor het ontwerpen van de kaft 
en je vriendschap. Daniel en Suzanne: bedankt voor het helpen vertalen van de samenvatting op 
het laatst. Verder wil ik bedanken: Josina, Aline, Roos, Marien en hun lieve kids Nico en Rei-
nier, Natasha, Rivka, Tessa, Reep, Marjan, Daryl, tante Lisbeth, Gerry, Xavier, Sana, Joke 
Drop, Fenna, Simon, Toon en Pauline en alle andere vrienden en kennissen die me hebben ge-
steund. Ook wil ik graag alle aio's van het OLA bedanken die vooral tijdens het eerste jaar van 
mijn promotie een steun zijn geweest. Onze maandelijkse bijeenkomsten waren altijd leerzaam 
en ik heb veel van jullie geleerd! 

 
In deze lange rij mensen ontbreken mijn moeder die altijd in me heeft geloofd en nu vreselijk 

trots op me is en mijn zusje Laura met niet te vergeten haar lieve vriend Ronald. Jullie hebben 
me gesteund tijdens het hele proces en waren zo fantastisch om mijn nieuwe huisje helemaal 
voor me op te knappen toen ik het zelf niet kon. 

En dan zijn er nog een heleboel dierbare collega’s van het Cedla die me op verschillende ma-
nieren hebben gesteund. Ik wil graag de aio’s bedanken die hetzelfde traject hebben doorlopen 
of nog even moeten. Tijdens onze lunches zijn er heel wat gespreksonderwerpen over tafel ge-
gaan en privé was het soms ook erg gezellig! Ook wil ik graag de lieve mensen van het Cedla 
bedanken. Jullie hebben voor mij van deze werkplek meer gemaakt dan een werkplek alleen en 
een beetje een tweede thuis. Ik wil in het bijzonder de medewerkers van de bibliotheek en het 
secretariaat bedanken voor jullie steun en gezelligheid. Via het Cedla heb ik ook hele bijzondere 
mensen ontmoet, studenten en andere medewerkers die met mij de passie voor Latijns-Amerika 
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deelden. Sommigen zijn vrienden geworden: bedankt voor jullie ideeën, gezelligheid, steun en 
vriendschap! 

Het schrijven van deze studie is gepaard gegaan met de nodige fysieke problemen en zonder 
de fantastische dokters/therapeuten die me hebben behandeld was het pad van promoveren nog 
moeilijker geweest en waarschijnlijk onmogelijk. Ik wil in het bijzonder Leonard bedanken, 
mijn acupuncturist die behalve naast het verlichten van fysieke pijn, altijd klaarstond met advie-
zen en met wie ik fijne gesprekken heb gevoerd. Daarnaast wil ik alle therapeuten bedanken die 
mij in de afgelopen vijf jaar hebben behandeld. 

En dan mijn geliefde Pisaq. Ongeveer anderhalf jaar van mijn promotietijd heb ik het voor-
recht gehad om in de prachtige Peruaanse Andes onderzoek te mogen doen. Zonder de toegan-
kelijke, lieve warme Piseños en de bewoners van haar berggemeenschappen was deze studie 
nooit tot stand gekomen. Ik heb zo ontzettend veel mensen gesproken, sommigen slechts een-
maal, anderen bijna elke dag. Mis queridos Piseños, jullie zijn zoveel meer dan respondenten en 
“interessante onderzoeksobjecten”. Feitelijk hebben jullie deze studie geschreven! Het was mijn 
doel om de lokale mensen uit deze regio, waar normaal gesproken niet naar wordt geluisterd, 
een stem te geven. Deze studie is voor het grootste deel opgebouwd uit jullie stemmen, die jullie 
gedachten en gevoelens uitdrukken. Hoe had dat gekund zonder jullie aandacht, tijd en geduld? 
Ik weet niet hoe ik jullie ooit kan bedanken voor de mooie heerlijke tijd die ik Pisaq heb door-
gebracht. Jullie hebben ervoor gezorgd dat Pisaq een thuis voor me is geworden! Bedankt aan 
alle stemmen! In het bijzonder wil ik een aantal Piseños bedanken die vrienden zijn geworden. 
Mijn dank gaat uit naar de familie Sanchez Manotupa, bij wie ik heb gewoond. Bedankt voor 
het dak boven mijn hoofd en dat jullie mij in het gezin hebben opgenomen alsof ik een van jul-
lie was: bedankt mama Irene voor de liefdevolle ontvangst, keer op keer en bedankt aan haar 
kinderen die als broers en zussen voor mij waren. Verder wil ik Matilde, Musy, Vianey, Yngany 
en Cristina bedanken: jullie zijn supervriendinnen en wisten mij elke keer net op tijd naar Cuzco 
mee te nemen zodat ik even wat afleiding had! Ik mis jullie elke dag! Naast de enorme hoeveel-
heid Piseños en comuneros die mij te woord hebben gestaan, wil ik een aantal sleutelinforman-
ten in het bijzonder bedanken: René, Patricia, señor Americo Negrón, Señor Braulio Castro, Er-
nestina en haar familie, Rosa en Angel, Wilfredo Zamalloa, Victor en Chacha, Maria. Tevens 
wil ik de eethuisjes bedanken waar ik elke dag kwam: Valle Sagrado, Ulrikes Cafe en Doña 
Clorinda: niet alleen hoefde ik door jullie bestaan niet te koken, jullie restaurants waren tevens 
bijzondere ontmoetingsplekken voor mij, toeristen en lokale mensen!  

Tot slot ben ik eeuwige dank verschuldigd aan mijn promotoren Michiel Baud en Arij Ou-
weneel zonder wie dit proefschrift niet mogelijk was geweest. In het bijzonder wil ik Arij Ou-
weneel, mijn copromotor, bedanken, niet alleen vanwege de inhoudelijke steun voor deze studie 
maar vooral omdat hij een enorm belangrijke rol heeft gespeeld op alle uiteenlopende gebieden 
die bij mijn promotietraject hoorden. Hoewel de wetenschappelijke steun erg belangrijk was, 
ben ik vooral dankbaar voor het feit dat zijn deur altijd open stond voor allerlei advies over het 
schrijven, voor literatuurtips en persoonlijke adviezen. Hij maakte mij zelfs binnen de medische 
wereld wegwijs. Zonder hem was ik waarschijnlijk allang gestopt. En ik wil hem vooral bedan-
ken omdat hij mijn ideeën die ik (en anderen) als “raar” bestempelden juist heeft gestimuleerd 
waardoor een origineel proefschrift is ontstaan waar ik trots op ben. Tevens ben ik dank ver-
schuldigd aan NWO en WOTRO die dit onderzoek hebben gefinancierd en de UvA en Cedla in 
het bijzonder die mij een werkplek hebben gegeven. 

 
 
 
 
 
 



   

 1

 
 
 
 
 
Inleiding:  
Beti la Loca in Pisaq 
 
 
Eerste indrukken van Pisaq 
Na drie dagen van aanpassing aan de hoogte van Cuzco vertrok ik met de bus naar Pisaq. Ik her-
inner mij de reis nog goed. Mijn rugzak werd boven op de bus gegooid met allemaal dozen en 
balen. Voor het eerst in mijn leven zag ik het Andes gebergte en begaf ik mij hoger dan 3000 
meter. In de reisgidsen die ik bij me had, stond dat het ongeveer een uur met de bus naar Pisaq 
zou zijn. Na een half uur werd ik al onrustig en bij elke bocht vroeg ik me af of Pisaq erachter te 
voorschijn zou komen. Ik genoot toch van het prachtige uitzicht. Tijdens de rit in de propvolle 
bus voelde ik constant ogen op mij gericht maar elke keer als ik opkeek, werd er snel de andere 
kant opgekeken. Alleen een jongetje van ik schat ongeveer een jaar staarde mij onbeschaamd 
aan. Ik voelde mij echt enorm bekeken! Het leek wel of ik onderzoeksobject was en geen stu-
dente culturele antropologie… Na een klein uur begon het busje scherpe bochten te maken en in 
een vallei zag ik een rivier stromen langs een dorp. Het dorp was omgeven door velden en aan 
de andere kant van de vallei rezen indrukwekkende bergen op met terrassen, bovenaan was er 
enige bebouwing. Zouden dat de bekende ruïnes zijn? Even later hoorde ik “los que van a Pi-
saq, baja!” (“die in Pisaq moeten zijn uitstappen!”). Het busje reed een brug op, stak de rivier 
over en kwam tot stilstand. Samen met wat andere mensen stommelde ik de bus uit en eenmaal 
buiten kreeg ik mijn rugzak in mijn handen gedrukt. Ik was de enige buitenlandse die uit de bus 
stapte. Ik had nog geen twee stappen gezet of er kwamen een aantal mannen op mij af en zij 
vroegen mij: “taxi señorita?”. Ik vroeg of ze naar de plaza (het centrale plein) gingen maar ze 
antwoordden mij: “Nee señorita, naar de ruïnes”. Ik zei dat ik naar de plaza wilde en vroeg of 
het ver was. “Niets in Pisaq is ver señorita”. De taxichauffeur probeerde me nog over te halen 
om naar de ruïnes te gaan en vond het raar dat ik naar de plaza wilde omdat het geen marktdag 
was (“pero hoy no hay mercado señorita!”).  

Even later liep ik met mijn zware rugzak over ronde oncomfortabele keien richting plaza. Er 
was geen toerist te bekennen en net toen ik mij begon af te vragen of het wel de goede richting 
was, stond ik op een open plein met een platform met in het midden een gigantische boom. Er-
voor stond een groot standbeeld.1 Op het eerste gezicht zag ik twee hotels, wat eethuisjes, het 
gemeentehuis, een paar stalletjes met groenten en fruit en een winkel met in de deuropening een 
vrouw die mij wenkte. Ik liep naar haar toe en vroeg of ze een betaalbare plek wist om te slapen. 
Zij vroeg mij of ik van plan was om een nacht te blijven of twee. Ik antwoordde haar dat ik een 
woonplaats zocht voor ongeveer vier maanden. Ze antwoordde: “Vier maanden? Dat is wel heel 
erg lang! Wat ben jij van plan zo lang hier te doen?” Ik vertelde haar dat ik van plan was een 
onderzoek te doen naar het toerisme in Pisaq waarop zij mij vertelde dat ik naar een goede plek 
was gekomen om het toerisme te bestuderen omdat bijna iedereen in het dorp financieel afhan-
kelijk was van het toerisme. Terwijl ik met de vrouw zat te praten kwamen er mensen langs ge-
lopen en zij stelde mij enthousiast aan ze voor als studente uit Nederland. De meeste mensen 
raadden mij dezelfde familie aan om bij te gaan wonen en zo vond ik al op de eerste dag een 
kamer bij een Peruaanse familie in huis. 

 
 

                                                 
1  Later zou blijken dat het Bernardo Tambohuacso was, de achttiende-eeuwse vrijheidsheld. 
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Foto 1. Pisaq van bovenaf gezien. 
 
Aldus mijn eerste indrukken van Pisaq, gebaseerd op fragmenten uit mijn veldwerkdagboek, 

herinneringen en verschillende berichten die ik aan het thuisfront schreef in november 2000. 
Hoewel deze persoonlijk zijn, zal iedereen die ooit in Pisaq is geweest er iets in herkennen. Bij-
na alle bezoekers komen uit Cuzco over dezelfde weg het dorp ingereden en zullen het beschre-
ven uitzicht uit de bus of uit de taxi herkennen. Ook de eerste indrukken van de plaza zullen be-
kend voorkomen aan diegenen die Pisaq ooit bezocht hebben. Het enige verschil is misschien 
dat de meeste toeristen juist wel op een marktdag naar Pisaq gaan en meestal niet langer dan een 
uur blijven. De Piseños verwachten toeristen,2 met een rugzak zoals ik, of grotere groepen toe-
risten. De relatie tussen bezoekers als ik en de lokale bevolking wordt door het toerisme be-
paald.  

In het South American Handbook van 1975 staat het volgende vermeld over Pisaq:  
Pisaq, 32 km. N of Cuzco, is at the bottom of the Urubamba valley; high above it, on the mountainside, 
is a superb Inca fortress […] The climb is best done on a weekday, when there are few visitors […]. 
Pisaq has a Sunday morning market, described as very touristy and expensive; there are picturesque In-
dian processions to Mass, during which, and afterwards, there is music – a brief honking of conch 
shells. The Chincheros market (…) is much smaller and almost entirely typical. The Indian women in 
their colourful clothes barter rather than buy and sell […]. If lucky you can pick up authentic antiquities 
and handicrafts at Pisaq, but prices tend to be higher than in Cuzco. Apart from Sunday, there are very 
few tourists (Brooks 1975: 541).  

Pisaq werd dus al in 1975 enigszins bekritiseerd omdat het erg toeristisch zou zijn en duur ver-
geleken met bijvoorbeeld Cuzco en ook toen al werd Chinchero als meer typische alternatief ge-
zien. Tóch zijn er sinds die tijd heel veel toeristen naar Pisaq gegaan, werken de meest Piseños 
in de toerisme-industrie en blijft de markt groeien. In de Footprint Peru Handbook uit 1999 zijn 
nog geen twee pagina’s aan het dorp besteed, waarvan het grootste gedeelte over de ruines gaat. 
Net als in de South American Handbook wordt benadrukt dat Pisaq erg toeristisch is:  

Pisaq […] is well worth a visit for its superb Inca ruins, high above the town, on the mountainside. 
Most visitors come to Pisaq though, for its Sunday morning market, described as touristy and expen-
sive. The market comes to life after the arrival of tourist buses around 1000, and is usually over by 
1500. Pisaq has other, somewhat less crowded, less expensive markets on Tuesday and Thursday morn-
ing. It’s best to go there before 09: 00. 

                                                 
2  De bewoners van Pisaq worden Piseños genoemd. Vrouwen worden Piseñas genoemd en mannen 

Piseños. Een aantal informanten heeft uitdrukkelijk gevraagd of ik hun naam wilde noemen in het 
proefschrift maar de meeste lieten weten dat ze liever anoniem blijven. Ik heb hen belooft om aan hun 
wensen te voldoen en aangezien de meerderheid anoniem wil blijven heb ik ervoor gekozen om hen 
met de eerste letter van hun naam aan te duiden en sr (señor) of sra (señora) voor deze letters te zetten 
zodat duidelijk is of het een mannelijke of vrouwelijke respondent betreft. 
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Pisaq dankt haar naam aan de P’isaqa, de Quechua benaming voor een fazantachtige vogel die 
in deze regio voorkomt. Het ruïnecomplex zou de vorm hebben van deze vogel (Vargas 1970: 
333) maar volgens verschillende gidsen en Piseños kan in de ruines een condor herkend worden. 
Pisaq ligt in de Heilige Vallei van de Inca’s, beter bekend als Valle Sagrado, op een hoogte van 
2975 meter. Het geschatte aantal inwoners in 2004 bedroeg rond de 2500 in het districtsdorp en 
ongeveer 9000 in de berggemeenschappen, hoewel deze aantallen fluctueren vanwege migratie-
stromen. De voornaamste inkomstenbron van dit district is toerisme.  

Pisaq trekt toeristen uit verschillende landen, van verschillende klassen met verschillende ge-
dragingen en uitgavenpatronen. De meeste toeristen komen op marktdagen en het overgrote deel 
van de bezoekers komt op zondag wanneer de markt op haar grootst is. Ze komen met een tour 
die in Cuzco georganiseerd is via een reisorganisatie. Dit zijn veelal tours die in één dag meer 
plaatsen in de Heilige Vallei aandoen zoals Ollantaytambo, Urubamba en Chinchero dat vlak 
buiten de vallei ligt. Veel touroperators brengen hun groepen ook naar de ruines van Pisaq. De 
meeste toeristen komen tussen juni en augustus, de periode waarin men in Europa en de Vere-
nigde Staten zomervakantie heeft en wanneer het in de Peruaanse Andes de droge periode is. 
Tussen november en maart is het Andes gebied minder populair vanwege de regenperiode waar-
in bergwandelingen bemoeilijkt worden. Tussen november en mei komen vooral veel toeristen 
uit Zuid-Amerika omdat zij dan vakantie hebben. Dit is dezelfde periode waarin veel binnen-
landse toeristen op reis gaan. De meeste blijven een half uur tot een uur in Pisaq, waarin over de 
markt wordt gewandeld en iets wordt gedronken op een van de terrasjes op de plaza. Er zijn 
echter ook toeristen die zonder gids of reisorganisatie naar Pisaq komen en deze mensen hebben 
doorgaans meer tijd in Pisaq waardoor er ook meer contact met de lokale bevolking kan ont-
staan. Weinig toeristen blijven overnachten en als ze blijven is dat doorgaans niet langer dan één 
nacht. Toeristen die langere tijd blijven vallen in de categorie backpackers en zijn jong, avon-
tuurlijk en willen graag contact maken met de lokale bevolking. Samengevat valt toerisme in Pi-
saq het best te typeren als een massatoerisme met korte verblijfsduur. Vanaf de allereerste keer 
dat ik in Pisaq kwam was ik geïnteresseerd in de interactie tussen de verschillende actoren die in 
het dorp contact met elkaar hadden en mijn interesse ging voornamelijk uit naar hoe de plaatse-
lijke bevolking zich aan toeristen presenteerde. In feite was toen, in 2000-2001, het idee voor 
mijn promotieonderzoek ontstaan. 
 
Waarom toerisme in Peru?  
Toerisme is misschien wel de snelst groeiende sector in de huidige globaliserende wereld. De 
sector groeit en zal dat waarschijnlijk blijven doen. Voor veel nationale overheden van Derde 
Wereldlanden vormt de ontwikkeling en verdere uitbreiding van de toerisme-industrie een be-
langrijk speerpunt van beleid. In de loop der tijd zijn er discussies ontstaan over toerisme en 
veel van deze discussies monden uit in opsommingen van voor en nadelen. Tijdens mijn studie 
culturele antropologie werd het thema af en toe aangekaart, daarom begon ik mij er steeds meer 
voor te interesseren, vooral omdat ik het idee had dat het toerisme alle dimensies van een maat-
schappij kon raken. Bovendien viel het mij op dat er vaak “zwart-wit” naar de macro-effecten 
van het toerisme werd gekeken en dat er weinig aandacht was voor wat er daadwerkelijk op het 
lokale niveau gebeurde. Deze fascinatie voor het potentieel van toerisme als uitgangspunt voor 
een antropologische studie en het ontbreken van informatie op the grassroot level inspireerde 
mij om het veldonderzoek voor mijn afstuderen aan het thema te wijden.  

Mijn interesse in het thema toerisme werd extra beïnvloed door een documentaire over toe-
risme in een dorp in Guatemala die werd vertoond bij een cursus op het CEDLA. De beelden 
lieten mensen zien uit Guatemala en uit westerse landen die via toerisme met elkaar in contact 
kwamen. Dit leidde soms tot grote miscommunicatie. De documentaire riep allemaal vragen op. 
Een van mijn vermoedens was dat toerisme tot grote veranderingen kon leiden en dat deze in-
gewikkelder in elkaar zaten dan op het eerste gezicht lijkt. Ook werd ik mij ervan bewust dat 
toerisme bijzondere effecten kan hebben op arme gebieden en met name in gebieden waar de 
lokale bewoners de hoofdattractie vormen. Nadat ik met verschillende docenten had gesproken 
over het thema heb ik het advies van enkele opgevolgd om naar Peru te gaan. Toentertijd was er 
nog weinig onderzoek gedaan naar toerisme in het Andes gebied. De onderzoeken die wel ge-
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daan waren, richtten zich vooral op deelaspecten van het toerisme.3 Bovendien besteedden geen 
van deze studies aandacht aan tegengestelde belangen tussen verschillende groepen en individu-
en en de sociale spanningen die daaruit zouden kunnen ontstaan. 

Van november 2000 tot april 2001 heb ik voor de eerste keer veldwerk verricht in Pisaq. De 
keuze voor Pisaq werd ingegeven door de nabijheid van het dorp op een uur van de voormalige 
Inca hoofdstad Cuzco. De meeste toeristen komen naar Peru om het wereldberoemde Machu 
Picchu te bezoeken. Bijna elke toerist verblijft enkele dagen in Cuzco en maakt een uitstapje 
naar de Heilige Vallei van de Inca’s. Het ontwerp van het onderzoek was vrij breed opgezet met 
als doel de economische, culturele en sociale effecten van het toerisme te bestuderen. Tijdens 
het onderzoek kwam ik er achter dat op alle vlakken grote spanningen bestonden tussen de ver-
schillende actoren en ik besloot mij vooral daarop te richten. Het onderzoek resulteerde in een 
afstudeerscriptie over toerisme en sociale spanningen in Pisaq. In mijn eerste onderzoeksperiode 
had ik op veel vragen een antwoord gevonden maar op een heleboel vragen ook niet. Sterker 
nog; er waren alleen maar meer vragen bijgekomen, vragen waarop alleen antwoorden op ge-
vonden zouden kunnen worden door meer veldwerk te verrichten. 

Mijn wens om verder onderzoek in Pisaq te verrichten werd vervuld op het moment dat mijn 
begeleider op het Cedla mij vertelde dat het Cedla een eerste versie van een onderzoeksvoorstel 
bij Wotro had ingediend over toerisme in het Andes gebied.4 Ik heb helpen meeschrijven aan het 
tweede deel dat werd goedgekeurd en in september 2002 begon ik als aio op het Cedla. Mijn 
werk was onderdeel van het Inca tourism Integrated Research Programme, gefinanierd door 
Wotro.5 Het resultaat van vijf jaar aio-schap is nu klaar. Dankzij Cedla en Wotro mocht ik 
veldwerk doen in Peru en heb ik op een groot deel van mijn vragen antwoord gevonden. De aan-
leiding voor het CEDLA om een programmavoorstel over duurzaam toerisme in de Andes te 
schrijven was de beslissing van WTO/UN/UNEP om het jaar 2002 uit te roepen tot internatio-
naal jaar van ecotoerisme (International Year of Ecotourism). Het idee achter het onderzoeks-
programma was om de centrale punten van het IYE – het maximaliseren van de economische, 
ecologische en sociale voordelen en de pogingen om de mogelijke tekortkomingen en negatieve 
impact te vermijden – in een bredere context te plaatsen van vooral culturele transformaties die 
tegenwoordig plaatsvinden in de Andes regio. Zowel de overblijfselen van de Inca ruïnes in Bo-
livia en Peru als de nakomelingen van deze Inca’s trekken jaarlijks honderdduizenden toeristen 
en beide landen zijn van plan om het aantal bezoekers te verdubbelen in de komende decennia. 
Deze zelfde Andes regio blijft ondanks haar culturele erfgoed arm en marginaal en dit feit heeft 
tot veel debatten geleid over welke richting ontwikkeling zou moeten hebben. De ontwikkeling 
van toerisme zou een belangrijk onderdeel kunnen vormen van een pro-poor growth in de An-
des regio. Voordat er echter aanbevelingen kunnen worden gemaakt over armoedebestrijding 
moet er een analyse gemaakt worden van de lokale stemmen. Alleen dan kan de wereldwijde vi-
sie op toerisme en het vaak daaraan gekoppelde debat over duurzaamheid “gedecentraliseerd” 
worden. 

Het doel van deze bijdrage aan het onderzoeksprogramma is een beschrijving en een analyse 
van lokale presentaties en stemmen in Peru. Het hoofdthema van duurzaamheid in de Andes 
wordt gedecentraliseerd door een klein dorp als onderzoekslocatie te kiezen. Pisaq is een ge-
schikte plaats om de effecten van het toerisme te bestuderen omdat het wordt gezien als een “au-
thentieke en Indiaanse toeristische plaats”. Een belangrijke vraag is hoe het concept van duur-
zaamheid toegepast kan worden op het niveau van cultuur en de bescherming van Indiaanse le-
vensstijlen. Er bestaat veel literatuur waarin de negatieve effecten van toerisme op de cultuur 
wordt beschreven en tegelijkertijd neigen projecten die een duurzaam toerisme nastreven door 
het behouden of opnieuw leven inblazen van culturele elementen ernaar om stemmen en percep-
ties op de grassroot level te negeren. Dit resulteert in tegengestelde percepties in ideeën over 
culturele duurzaamheid (Stronza 2001). Dit proefschrift levert een bijdrage aan de discussies 
over authenticiteit en duurzaamheid door deze concepten op een toeristische locatie te bestude-
ren. Het gaat er in deze studie niet zozeer om, om de directe en indirecte positieve en negatieve 

                                                 
3  Studies over toerisme komen in Hoofdstuk 1 uitvoerig aan bod. 
4  WOTRO: Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen, afdeling van NWO, de Neder-

landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 
5  Zie hierover Ypeij y Zoomers, Ruta Andina (2007). 
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effecten van toerisme op de regio te beschrijven maar vooral om inzicht te krijgen in gedragin-
gen en gedachten van de lokale bewoners in deze toeristische context.  

Het onderzoek wordt geoperationaliseerd door te bestuderen hoe verschillende actoren in Pi-
saq zichzelf en hun cultuur presenteren aan toeristen. De presentatie is echter slechts één kant 
van de realiteit. Een groot deel van onderzoek naar toerisme heeft zich vooral gericht op de 
zichtbare effecten van de industrie. Er is veel geschreven over presentaties maar tot nu toe ben 
ik weinig studies tegengekomen die verder gaan en ook aandacht besteden aan de andere kant 
van de tourist gaze, namelijk aan de betekenisgeving van cultuur door de lokale bevolking. In 
dit proefschrift beoog ik beide kanten uit te diepen. Op het eerste gezicht lijkt het misschien 
alsof er een duidelijke tegenstelling is tussen frontstage, de plek waar toeristen en de lokale be-
woners elkaar ontmoeten, en backstage, de plek waar de lokale bewoners onderling samen zijn. 
In werkelijkheid is het onderscheid niet altijd duidelijk en blijkt dat de “podia” vaak in elkaar 
overlopen. Er worden als het ware elke keer nieuwe grenzen getrokken en deze grenzen worden 
vervolgens elke keer weer overschreden en bijgesteld. Hoe dit in de praktijk tot uiting komt zal 
uitvoerig worden beschreven in dit proefschrift. 

Frontstage en backstage zijn niet de enige termen die in eerste instantie elkaars tegengestelden 
lijken. Tijdens het onderzoek kwam ik erachter dat er veel continua bestaan met verschillende 
lijnen ertussen die constant in beweging zijn en afhankelijk van de actoren en de situatie ver-
schuiven en opnieuw gedefinieerd worden. Dit is het geval met termen zoals traditioneel-
modern, Indiaan-Mesties, lokaal-globaal, ruraal-urbaan et cetera. In het proefschrift zullen deze 
thema’s behandeld worden zonder de “dunne lijnen” uit het oog te verliezen. Een andere be-
langrijke dunne lijn die niet gaat over de definiëring van concepten maar wel daarop invloed 
heeft, is die waar de onderzoeker mee te maken krijgt. Deze lijn ontstaat als een direct gevolg 
van de soort methodes die antropologen over het algemeen toepassen, waarvan participatieve 
observatie de meest gebruikte is.  

 
Onderzoeksvragen en locatie 
De centrale vragen van mijn onderzoek luiden:  

Hoe gebruiken mensen in Pisaq culturele modellen als inkomensstrategie? Welke betekenis 
geven zij zelf aan deze culturele modellen en wat zegt dit alles over de duurzaamheid van toe-
risme? 

Ik ben met name geïnteresseerd in hoe de bewoners uit Pisaq en de omliggende berggemeen-
schappen delen van hun cultuur presenteren aan toeristen en wat het verschil is tussen deze pre-
sentaties frontstage, daar waar de meeste interactie plaatsvindt tussen toeristen en de lokale be-
volking, en backstage, wat ook wel het privé-domein van de Piseños genoemd kan worden. In 
bredere zin omvat backstage ook het verleden van de regio. Hoe de frontstage wordt gepresen-
teerd door Piseños en ervaren door toeristen en hoe de backstage wordt ervaren, kan iets zeggen 
over de duurzaamheid van cultuur en ook over de duurzaamheid van toerisme. Door het lokale 
debat over duurzaamheid te beschrijven zal geprobeerd worden verbanden te leggen tussen cul-
turele modellen, frontstage, backstage, toerisme en duurzaamheid. 

Het onderzoek om antwoord te krijgen op deze vragen vond plaats in drie veldwerkperioden, 
namelijk tussen februari en mei 2003, tussen januari en oktober 2004 en een korte afsluitende 
periode van 20 juli tot 14 augustus 2007. Natuurlijk zijn er een aantal zaken veranderd tijdens 
het veldwerk, waardoor het onderzoek deels inhoudelijke, deels onderzoekstechnische wendin-
gen heeft ondergaan. De grootste verandering in het onderzoek betrof de locatie waar het onder-
zoek zou plaatsvinden. Nadat ik tijdens de eerste veldwerkperiode alle twaalf berggemeen-
schappen had bezocht, had ik er wegens logistieke redenen voor gekozen slechts onderzoek te 
doen in het districtdorp Pisaq en twee berggemeenschappen. Bijna alle berggemeenschappen 
zijn in principe bereikbaar per busje of auto, maar naar de meeste gemeenschappen vertrekt 
slechts één bus vroeg in de ochtend en één terug in de middag. Bovendien zijn de wegen in het 
regenseizoen bijna onbegaanbaar. Dit maakt dat lopen de enige andere optie vormt maar geen 
makkelijke taak is gezien de enorme afstanden tussen de gemeenschappen, de hoogte en de kou. 
Het bezoeken van alle berggemeenschappen was zeker de moeite waard maar vanwege de om-
standigheden en de relatief korte tijd die ik had voor mijn onderzoek, heb ik besloten er twee uit 
te kiezen die direct of indirect het meeste te maken hebben met de toerisme-industrie en tegelij-
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kertijd erg van elkaar verschillen. Ook hier stuitte ik echter op problemen. De meest verafgele-
gen berggemeenschappen die ik had gekozen, Chawaitiri, bleek minder toegankelijk dan ver-
wacht wat ermee te maken had dat er voor mijn komst onderzoekers waren geweest die het ver-
trouwen van de mensen in de gemeenschap hadden geschonden. De onderzoekers die mij waren 
voorgegaan waren net als ik vrouwelijke antropologen en dit maakte mij vermoedelijk bij voor-
baat verdacht. In het proefschrift komen ook mensen uit andere berggemeenschappen aan bod 
zoals bijvoorbeeld Paru Paru, Viaccha, Amaru en Cuyo Grande. Ik heb deze gemeenschappen 
een paar keer bezocht maar de meeste data zijn afkomstig uit observaties en gesprekken in het 
districtsdorp Pisaq. Ik heb toen besloten om Chawaitiri wel in het onderzoek te betrekken maar 
slechts door te spreken met mensen die uit deze gemeenschap naar Pisaq komen om producten 
te verkopen op de markt. Toen kwam ik er ook achter waarom men liever niet wilde dat ik on-
derzoek zou doen in Chawaitiri.  

Hieruit blijkt al dat mijn eigen positie in het veld moet worden omschreven. Het is immers 
bekend dat waarnemingen worden beïnvloed door de positie van de waarnemer. Er zijn geen 
onderzoeksresultaten zonder onderzoeker en zijn of haar speciale talenten en beperkingen, 
evenals de context waarin hij of zij het onderzoek moest uitvoeren. Elke onderzoeker heeft, ge-
wild of ongewild een bepaalde bril op die beïnvloedt hoe er naar de wereld gekeken wordt. Hoe 
deze bril werkt, hangt af van de achtergrond van de betreffende onderzoeker. Nationaliteit, op-
leiding, sekse, leeftijd en dergelijke kunnen allemaal een rol spelen in wat de onderzoeker ziet 
en hoe het geobserveerde geïnterpreteerd en geanalyseerd wordt. De achtergrond van de onder-
zoeker bepaalt ook wat voor tekst er uiteindelijk geproduceerd wordt (Geertz 1988: 24). Hoe de 
onderzoeker gezien wordt door zijn of haar onderzoekspopulatie heeft tevens invloed op de data 
en onderzoeksresultaten. In sociaal wetenschappelijk onderzoek is het van belang om constant 
reflectief te zijn. Dit houdt in dat men beseft dat gegevens van onderzoekers gevormd kunnen 
worden door niet alleen de sociaal-historische locaties maar ook door de waarden en interesses 
die de onderzoeker aan deze locaties geeft (Hamersley & Atkinson p. 16). De onderzoeker is als 
het ware een actieve participant in het onderzoeksproces (p.16 en 19). Eriksen schrijft zelfs dat 
de onderzoeker het meest belangrijke “wetenschappelijke instrument” is (Eriksen 1995: 16).  

Like gatekeepers and sponsors, people in the field will seek to place or locate the ethnographer within 
their experience. This is necessary, of course, for them to know how to deal with him or her (Hammer-
sley & Atkinson 1995: 80).  

Hieruit volgt dat het belangrijk is om een beeld te schetsen van mijn invloed op Pisaq omdat het 
waarschijnlijk delen van het onderzoek en de uitkomsten heeft beïnvloed.  

Er zijn verschillende momenten geweest waarop ik min of meer gedwongen ben geweest te 
reflecteren op mijn rol in Pisaq. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd aan “impressiemanagement” 
te doen en geprobeerd om mijn presentatie aan Piseños, mijn personal front (Goffman 1955) 
continue aan te passen. Dit aanpassen van mijn personal front zou ook gezien kunnen worden 
als het voortdurend wisselen tussen verschillende rollen (Eriksen 1995: 14). Toen ik voor het 
eerst in Pisaq was, begonnen sommige mensen zich na een aantal weken af te vragen wat ik daar 
deed. De meeste toeristen blijven namelijk slechts een paar uur en zeker niet langer dan een paar 
dagen. Steeds meer nieuwsgierige Piseños begonnen mij te vragen hoe ik heette, waar ik van-
daan kwam, hoe lang ik van plan was te blijven en dergelijke. Toen ik mijn naam noemde, rea-
geerden meerdere mensen lacherig en al snel werd ik Beti la Fea (Beti de Lelijkerd) genoemd. 
In eerste instantie begreep ik dit niet, ik voelde mij zelfs beledigd, maar toen ik mijn gastgezin 
vroeg of zij wisten waarom ik zo werd genoemd, antwoordde een van mijn gastzusjes dat er al 
een tijd een Colombiaanse soapserie werd uitgezonden: Beti la fea. De naam van de hoofdrol-
speelster was Beatriz Pincón en volgens mijn gastzus was het gebruikelijk om mensen bijnamen 
te geven. Nadat er nog een paar weken verstreken waren, begonnen steeds meer mensen mij Be-
ti la loca te noemen. De verklaring die werd gegeven was dat ik niet zo lelijk was maar wel gek 
omdat ik zo lang in hun dorp zou blijven. Volgens mijn gastgezin betekende het feit dat ik zo 
snel een bijnaam had gekregen, dat ik een onderdeel ging uitmaken van het dorpsleven. Dit 
duidde op acceptatie. Later begonnen verschillende mensen mij ook antropolóca of Beti la an-
tropolóca te noemen, als woordgrapje op antropóloga, antropoloog.  

Nadat ik een stempel van de Piseños had gekregen begon ik met steeds meer mensen in con-
tact te komen en was ik in staat om met mijn onderzoek de diepte in te gaan, waar ik erg blij 
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mee was. Er was echter ook een keerzijde: Er ontstonden in de loop der tijd steeds meer geruch-
ten over mij, die vooral ontstonden door het feit dat ik een jonge, in hun ogen alleenstaande, 
vrouw was. Ik zou relaties hebben met verschillende mannen en op zoek zijn naar een Peruaanse 
huwelijkskandidaat. Waarom zou een westerse vrouw anders zo lang in haar eentje in Pisaq wil-
len blijven? Mijn sekse en leeftijd bleven altijd een belangrijke rol spelen tijdens de verschillen-
de veldwerkperiodes. Het maakte toen niet uit dat ik vertelde dat ik een vriend had. Ik werd ge-
zien als westerse alleenstaande jonge vrouw. Dit heeft er niet alleen voor gezorgd dat er rare 
praatjes de ronde deden en dat ik ontelbaar veel huwelijksaanzoeken heb gekregen, maar ook 
dat ik bepaalde mensen wel heb gesproken en anderen niet. Tijdens het veldwerk in 2004 is 
mijn vriend mee gegaan om verschillende redenen. Wat mij toen opviel, was dat veel mannen in 
die periode juist niet meer met mij wilde praten en sommige vrouwen juist weer wel.  

Dat ik een vrouwelijke onderzoekster was heeft in een van de berggemeenschappen in mijn 
nadeel gewerkt. Vanwege eerder onderzoek door vrouwelijke onderzoeksters en de slechte erva-
ringen van de bewoners werd mij door de burgemeester van de gemeenschap geen toestemming 
verleend om daar onderzoek te doen. In de interviews die ik later heb gevoerd met vrouwen uit 
deze berggemeenschappen bleek nog vaak dat zij mij wantrouwden. Ik werd zelfs gezien als een 
“informatie dief”. Ik begreep dit niet maar later bleek dat voor mijn komst een vrouwelijke on-
derzoeker van ongeveer dezelfde leeftijd van hen had leren weven. Vlak voordat zij wegging 
had zij een heleboel geweven kleden uitgezocht om in het buitenland te verkopen onder de be-
lofte dat zij zou terugkomen met de opbrengst. In andere gemeenschappen werd door mijn aan-
wezigheid de hoop gewekt dat ik was uitgezonden door een ontwikkelingsorganisatie en dat ik 
geld beschikbaar zou stellen om hun gemeenschap te ontwikkelen. Ik ben vanaf het begin eerlijk 
geweest over mijn bedoelingen in de berggemeenschappen, maar ik heb geen volledige toegang 
gekregen en ben mij ervan bewust dat de beeldvorming die de bewoners van mij hadden, de 
verworven data uit die dorpen beïnvloed zouden kunnen hebben. 

Een andere rol die Piseños mij hadden toebedeeld was die van deskundige. Eriksen schrijft 
over de problematische situaties die kunnen ontstaan op het moment dat de antropoloog als ex-
pert wordt gezien: als onderzoekers een rol van expert krijgen toebedeeld worden ze met veel 
respect behandeld maar lopen ze het risico bepaalde belangrijke aspecten van een maatschappij 
nooit te zien omdat de lokale bevolking zich schaamt tegenover de “vreemdeling met hoge sta-
tus” (Eriksen 1995: 14-15). In mijn geval wilden mijn informanten bijvoorbeeld weten hoe ze 
hun producten beter konden verkopen of wat de smaak van toeristen was. In de meeste gevallen 
heb ik geprobeerd om mij zoveel mogelijk afzijdig te houden van commentaar omdat ik de sta-
tus van expert wilde vermijden, maar ik merkte dat dit bij sommige informanten irritatie opwek-
te. Dit zou weer kunnen leiden tot uitsluiting. Ik heb hen daarom waar ik kon advies gegeven, 
echter wel voortdurend beseffend dat ik daarmee iets kon veranderen. Verschillende mensen 
hebben mij bijvoorbeeld gevraagd hoe zij hun producten beter aan de toeristen konden verko-
pen. Ik heb hen geadviseerd om als er toeristen waren, te stoppen met het aanprijzen van hun 
producten op een afstand omdat ik van toeristen wist dat zij zich hier aan stoorden. Eerst werd 
ik niet geloofd maar ik heb mensen geadviseerd het toch een keer te proberen. De desbetreffen-
de informanten hebben mij achteraf bedankt omdat sindsdien hun verkoop omhoog was gegaan. 
Ik weet niet of dit de concurrentie tussen verkopers in het dorp vergroot heeft.  

Een andere rol die mensen mij vaak toeschreven was die van wailaka. Dit is een woord uit het 
Quechua waarmee vrouwen worden aangeduid die niet of niet vaak genoeg koken, niet wassen, 
het huis niet schoonhouden en dergelijke, kortom een waardeloze huisvrouw zijn. De meeste 
mensen vonden het maar vreemd dat mijn dagelijkse bezigheden bestonden uit het praten met 
mensen. Ik kookte zelden en het huishouden was ook niet een voorname bezigheid. Bovendien 
had ik geen kinderen om te verzorgen. Dit werd op mijn leeftijd ook als verdacht gezien. Men-
sen hebben mij herhaaldelijk gevraagd of ik misschien onvruchtbaar was en misschien behoefte 
had aan een curandero, die mij van dat probleem af kon helpen met wat speciale kruidenmeng-
sels.  

Kortom, de verschillende rollen die mij zijn toegeschreven, geven een beeld van hoe mensen 
mij zagen. Dit heeft ongetwijfeld invloed gehad op de data die ik heb verzameld, ofschoon dit 
ook weergeeft hoe ver de verschillende rollen uit elkaar liggen: ik was immers tegelijkertijd ex-
pert, informatiedief, wailaka en geaccepteerd (als antropoloca). Behalve dat het belangrijk is te 
beseffen wat voor beeld een onderzoekspopulatie heeft van de onderzoeker is het belangrijk re-
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flectief te zijn over de eigen positie op het gebied. De meeste antropologen proberen altijd een 
zekere afstand te bewaren. Er is vaak genoeg gewaarschuwd voor going native. Hieronder kan 
worden verstaan dat de onderzoeker te veel betrokken raakt bij bepaalde actoren of groepen en 
zich zelfs met hen identificeert, waardoor er geen heldere blik meer gevormd kan worden van de 
rest van de actoren in het veld. (Hamersley & Atkinson 1995: 111-112) Eigenlijk zouden etno-
grafen marginal natives moeten zijn (Freilich 1970, geciteerd door Hamersley & Atkinson 
1995). Eigenlijk heeft elke onderzoeker te maken met een dunne lijn die als het ware steeds 
overschreden wordt. Ik heb in Pisaq bijvoorbeeld geprobeerd om, door zoveel mogelijk te parti-
ciperen, geaccepteerd te worden maar er waren momenten dat het moeilijk was om mijn afstand 
te bewaren. Op momenten dat het wel lukte, vonden sommige informanten mij afstandelijk en 
gaven zij mij misschien geen toegang tot bepaalde informatie. Op andere momenten is het voor-
gevallen dat ik in vriendschappen, waarvan het niet ongewoon is dat deze gesloten worden tij-
dens een intensieve onderzoeksperiode, mij liet meeslepen door de problemen die mij werden 
verteld. 

Tijdens het voortdurend balanceren op de dunne lijn tussen mens en onderzoeker komen vaak 
ethische kwesties om de hoek kijken. Mijn methode was wat in de antropologie open observati-
on wordt genoemd (Eriksen 1995: 15). Soms kwam het echter ook voor dat ik niet altijd hele-
maal eerlijk kon zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld af en toe moeten liegen of zaken verzwijgen omdat 
ik dacht dat het in het belang van het onderzoek was. Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat in-
formanten mij adviseerden om met bepaalde mensen wel en met anderen vooral niet te spreken. 
Ik werd voortdurend ondervraagd over wie ik wel en niet had gesproken of geïnterviewd. Op 
mijn vraag waarom ze dat wilden weten, kwam vaak het antwoord dat die persoon een slecht 
persoon zou zijn of niks zou weten. Omdat ik niet wilde dat ik informatie mis zou lopen van de 
“nieuwe” informant, heb ik niet altijd verteld dat ik “de vijand” had gesproken. Verder heb ik 
mijn informanten niet alle details van mijn onderzoeksvragen gegeven maar heb hen wel verteld 
dat ik als antropoloog onderzoek kwam doen naar toerisme. Het grote voordeel hiervan was dat 
mijn positie meteen duidelijk was en dat ik niet stiekem hoefde te doen. Er werd niet raar gerea-
geerd op mijn ontelbare vragen omdat men wist dat onderzoekers dat nu eenmaal doen, wat het 
ook mogelijk maakte om in het openbaar te schrijven. Ik ben niet eerlijk geweest in de antwoor-
den die ik heb gegeven op talloze vragen die mijn informanten mij hebben gesteld. Zo werd mij 
regelmatig de vraag gesteld hoeveel ik verdiende. Omdat ik wist dat zij het een schokkend hoog 
bedrag zouden vinden en volgens mij de relaties tussen ons zou kunnen veranderen, heb ik geen 
eerlijk antwoord gegeven. Ik vermoedde dat zij dan met hele andere bedoelingen met mij om 
zouden gaan en mij op zijn minst op een andere manier zouden gaan bekijken (misschien nog 
meer op een voetstuk plaatsen). Wat mijn religieuze geaardheid betreft, ben ik ook niet altijd 
eerlijk geweest. Informanten wilden van mij vaak weten of ik Rooms-katholiek was, in god ge-
loofde en in de heiligen. Meestal antwoordde ik bevestigend omdat ik had gemerkt dat als ik er-
voor uitkwam dat ik niet gelovig Rooms-katholiek was, men geen antwoord meer wilde geven 
op mijn vragen. 
 
Methodologie 
Zoals bij veel antropologisch onderzoek is er gekozen voor een combinatie van methodes. Een 
deel van de onderzoeksresultaten is gebaseerd op al bestaande datasets en literatuur die tijdens 
de promotie periode verzameld zijn op verschillende plaatsen. Omdat het onderzoek vooral de 
lokale situatie beoogt te beschrijven, is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. De meeste in-
formatie is direct afkomstig van verschillende actoren in het veld. Het grootste deel van de data 
is verkregen door participerende observatie, semi-gestructureerde en open interviews, en infor-
mele gesprekken. Aangezien het een onderzoek over toerisme betreft, zijn vooral informanten 
gekozen die betrokken zijn bij de toerisme-industrie of mensen die door het toerisme beïnvloed 
zijn.  

De empirische kern van het onderzoek is verkregen tijdens twee periodes van intensief veld-
werk in Pisaq en de berggemeenschappen en een derde korte periode van drie en een halve week 
aan het einde van de promotie. Ik heb bovendien gekozen voor een onderzoeksmethode van par-
ticipatieve observatie:  
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The aim of this method is to enter as deeply as possibly into the social and cultural field one researches; 
in practice one becomes, as Evans-Pritchard remarks (1983 [1937], p243) a ‘doubly marginal’ person, 
in a sense suspended between one’s own society and the society under investigation (Eriksen 1995: 15). 

Deze methode is geoperationaliseerd door tijdens de veldwerkperiodes in Pisaq te wonen en 
waar mogelijk aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen en in het dagelijkse leven van de 
bewoners. De eerste veldwerkperiode bestond uit het inwinnen van informatie door te observe-
ren en door met allerlei verschillende actoren te spreken, waarvan ik het aantal mensen dat ik 
heb gesproken niet heb geteld maar waarvan wel gezegd kan worden dat het een groot aantal 
van de marktkooplui van Pisaq betrof, gidsen, toeristen, hoteleigenaren, restauranteigenaren, 
mensen van de lokale overheid, NGO’s en mensen uit de berggemeenschappen. Tijdens de 
tweede veldwerkperiode zijn deze informele gesprekken voortgezet en daarnaast heb ik vijftig 
open interviews gedaan met verschillende actoren. Het grootste deel van deze interviews was 
met mensen die op het marktplein van Pisaq hun producten aan toeristen verkopen (23 inter-
views). Deze interviews duurden tussen de anderhalf en vier uur. De overige interviews waren 
met mensen uit Cuyo Chico (negen interviews), met vrouwen uit verschillende berggemeen-
schappen (veertien interviews), de burgemeester van Pisaq, de eigenares van een restaurant, de 
eigenaar van een hotel en een kapster. De meeste van deze interviews waren met een individu 
maar bij acht interviews waren ook partners aanwezig. De meest toegepaste onderzoeksmethode 
was het observeren van hoe de belangrijkste actoren de lokalen “inheemse” cultuur aan de “An-
der”, de toerist, presenteren en er met hen over te praten. Ik heb waar mogelijk aandacht besteed 
aan de mogelijke tegenstrijdigheden tussen observaties en conversaties en de verschillen tussen 
wat mensen zeggen in interviews en gesprekken en de daadwerkelijke presentatie van de cultu-
rele modellen. 

Naast deze niet onbekende onderzoeksmethodes, heb ik besloten om ook gebruik te maken 
van een minder gebruikelijke methode: foto-elicitatie, een term die afkomstig is uit de visuele 
antropologie. Het meest bekende boek in de visuele antropologie is misschien wel het boek Vi-
sual Anthropology, Photography as a research method (Collier & Collier: 1967). In het voor-
woord van een gereviseerde editie schrijft Edward T. Hall dat de bijdragen van de Colliers ons 
hebben geleerd om foto’s op nieuwe manieren te gebruiken: er kan informatie aan worden ont-
trokken en foto’s kunnen etnografische gegevens versterken, documenteren en controleren (Hall 
in Collier & Collier 1986: xiv). De Colliers hebben volgens Hall manieren bedacht om het cul-
turele cliché van de projectie van onze westerse patronen op het organiseren van de visuele we-
reld van niet-westerse mensen, te doorboren (Collier & Collier 1986: xv). Hall schrijft: 
“Through photography it is possible to learn to see through native eyes. Verbally we can inter-
view natives and and share the realism of their visual context” (Collier & Collier 1986: xvii). En 
fotografie wordt door de Colliers gezien als:  

 [...] a research tool, with associated methodologies, that extends our perceptions if we make skilled and 
appropriate use of it. Photography is only a means to an end: holistic and accurate observation, for only 
human response can open the camera’s eye to meaningful use in research (Collier & Collier 1986: 5). 
Photographs, film, or video are time fragments selected from the flow of culture which we use to at-
tempt a reconstruction of the human context (Collier & Collier 1986: 183). 

Deze ideeën spraken mij aan omdat ik in mijn onderzoek aandacht wilde schenken aan lokale 
betekenissen, gezien door de ogen van mijn onderzoekspopulatie. Tijdens mijn veldwerk heb ik 
veel foto’s zelf gemaakt, vooral van zaken waarvan ik dacht dat het belangrijk kon zijn voor het 
onderzoek. Deze foto’s zijn belangrijk omdat de lezer zo een beeld krijgt van het onderzoeksge-
bied. Dit zijn overigens wel projecties van mijzelf, gevormd en verwoord door mij. Wat de pre-
sentatie van Pisaq betreft bereiken deze foto’s hun doel. Ze hadden overigens ook gemaakt kun-
nen zijn door toeristen die een aandenken van Pisaq wilden hebben of door reisorganisaties die 
de foto’s voor promotiedoeleinden zouden kunnen gebruiken. Echter, omdat een van mijn be-
langrijkste vragen van het onderzoek gericht is op de betekenis van gepresenteerde culturele 
modellen voor Piseños, ontbreekt het deze foto’s aan “een lokale lens”. Ik heb Piseños gevraagd 
wat voor hen belangrijk was tijdens gesprekken en in interviews maar was me ervan bewust dat 
mensen verschillende dingen kunnen zeggen en doen. Omdat sommigen zaken nu eenmaal niet 
opvallen tijdens observaties, of simpelweg niet geobserveerd kunnen worden en omdat mensen 
niet altijd duidelijk antwoord geven op vragen heb ik bepaalde thema’s aan proberen te kaarten 
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door foto-elicitatie. Deze methode is op verschillende manieren toe te passen. Volgens Collier: 
“the only way we can use the full record of the camera is through the projective interpretation 
by the native” (1986: 108). Marcus Banks waarschuwt ervoor dat foto’s, net als observaties 
slechts representaties zijn van de realiteit en niet een directe encoding ervan. Het blijven repre-
sentaties en zijn daarom te beïnvloeden door hun sociale culturele en historische contexten. Als 
visuele representaties door de onderzoeker geproduceerd zijn bestaat er bovendien het gevaar 
dat de inhoud boven de context wordt gesteld. Om meer grip te krijgen op deze context is het 
belangrijk dat onderzoekers die gebruikmaken van visuele methoden niet alleen kijken naar de-
ze presentaties maar met zijn informanten de visualisaties ook bespreekt (Banks 1995).  

Ik heb ervoor gekozen om een deel van mijn informanten, waarvan ik het grootste deel overi-
gens al eerder had geïnterviewd of informeel had gesproken, zes foto’s te laten maken: twee fo-
to’s van zaken die heel belangrijk waren in en om hun huis, twee foto’s van zaken die heel be-
langrijk waren voor hen in het dorp maar buiten het huis, en twee foto’s waarvan ze dachten dat 
het afgebeelde belangrijk zou zijn voor toeristen. Daarna heb ik de foto’s laten ontwikkelen en 
besproken met de makers ervan. Op deze manier kwamen er thema’s aan bod die eerder tijdens 
de interviews nog niet of slechts oppervlakkig waren aangekaart en zijn de Piseños zelf achter 
de camera gekropen waardoor een goede lokale visie van het dorp visueel (en dus niet alleen 
verbaal door het voeren van gesprekken) is weergegeven. Door deze methode toe te passen heb 
ik geprobeerd om greep te krijgen op lokale presentaties van artefacten en de betekenis die 
daaraan gegeven wordt. Verder kan er door het maken van foto’s worden afgeleid wat voor arte-
facten er in een huis aanwezig zijn maar ook de relatie die zij tot elkaar hebben, de stijl van hun 
plaatsing in een ruimte en kunnen zij de manier uitdrukken waarop mensen ruimte en bezit ge-
bruiken en ordenen (Collier & Collier 1986: 45). Tijdens gesprekken met informanten vroeg ik 
ook altijd naar de betekenis van producten, in het dorp frontstage en bij hen thuis, backstage. 
Deze data heb ik vergeleken met de gesprekken die we hebben gehad naar aanleiding van de fo-
to’s die zijzelf hadden genomen. In een aantal gevallen bleek er geen correlatie tussen de data 
maar in de meeste gevallen wel. Bovendien kon er naar aanleiding van de foto’s dieper worden 
ingegaan op wat voor mijn informanten belangrijk was. Ook heb ik sommige foto’s van infor-
manten, met hun toestemming, laten zien aan andere mensen en zo kwamen er soms interessante 
discussies op gang. In deze studie zijn daarom foto’s opgenomen die door respondenten zelf zijn 
gemaakt. Net als bij de citaten heb ik vanwege de vaak gewenste anonimiteit van de “fotogra-
fen” ervoor gekozen om ze met een hoofdletter met soms een cijfer erbij aan te duiden. Veel 
deelnemers van de foto-opdracht, heb ik ook gesproken tijdens interviews en informele ge-
sprekken en daarom zullen sommige letters die bij de foto’s staan, ook elders bij andere citaten 
vermeld staan. 

 
De theatermetafoor  
Overal kan er onderscheid gemaakt worden tussen verschillende contexten waarin verschillende 
soorten gedrag worden vereist van de actoren die zich in de desbetreffende context bevinden 
(Hamersley & Atkinson 1995: 51). Erving Goffman schrijft in The Presentation of Self in 
Everyday Life (1959) uitgebreid over het bestaan van diverse contexten. Met behulp van voor-
beelden laat Goffman zien hoe mensen een status in een context op strategische wijze gebrui-
ken. Hij gebruikt termen uit de theaterwereld om verschillende sociale processen te beschrijven. 
De beschrijvingen die Goffman maakt zijn gebaseerd op een theatermetafoor. Deze houdt in dat 
elke sociale setting als een theater kan worden gezien. Er is een podium waarop zich “acteurs” 
begeven en deze acteurs spelen bepaalde rollen. Op de frontstage wordt een performance uitge-
voerd die wordt gadegeslagen door een publiek. De frontstage is de plaats waar de performance 
plaatsvindt. Om een succesvolle performance neer te zetten, dient de acteur te beschikken over 
een setting en een personal front. Een setting is de locatie die aanwezig dient te zijn (om te 
schaatsen is bijvoorbeeld ijs nodig). Personal front omvat de items die nodig zijn om de perfor-
mance neer te zetten (bijvoorbeeld de schaatsen). Kennis is in deze metafoor ook erg belangrijk 
(de acteur moet weten hoe hij moet schaatsen). Naast een frontstage is er echter ook een back-
stage. Over deze backstage schrijft Goffman:  

A back region or backstage may be defined as a place, relative to a given performance, where the im-
pression fostered by the performance is knowingly contradicted as a matter of course. [...] It is here that 
the capacity of a performance to express something beyond itself may be painstakingly fabricated; it is 
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here that illusions and impressions are openly constructed. Here stage props and items of personal front 
can be stored in a kind of compact collapsing of whole repertoires of actions and characters. Here 
grades of ceremonial equipment, such as different types of liquor or clothes, can be hidden so that the 
audience will not be able to see the treatment accorded them in comparison with the treatment that 
could have been accorded them. Here devices such as the telephone are sequested so that they can be 
used “privately”. Here costumes and other parts of personal front may be adjusted and scrutinized for 
flaws. [...] Here the team can run through its performance, checking for offending expressions when no 
audience is present to be affronted by them. [...] Here the performer can relax, he can drop his front, 
forgo in speaking his lines, and step out of character. (Goffman 1959: 114-115). 

De theatermetafoor van Goffman gaat ervan uit dat de wijze waarop een acteur zich op een po-
dium aan zijn of haar publiek presenteert, gebaseerd is op de culturele normen en waarden van 
de betreffende acteur en op de verwachtingen die het publiek heeft. Op de frontstage is impres-
siemanagement dus erg belangrijk. De “acteur” is zich op dit podium bewust van de indrukken 
die hij of zij op anderen achterlaat en probeert zich aan te passen aan de wensen van “het pu-
bliek”. Acteurs kunnen de indruk die ze aan het publiek geven beïnvloeden door bepaalde kle-
ding (kostuums) te gebruiken in hun performance of door middel van woorden of non-verbale 
acties. Goffmans’ model laat zien dat de identiteit van een persoon niet vaststaat en door inter-
actie met andere personen en op verschillende podia voortdurend in beweging is.  

Wat de performance betreft is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat the front, of het 
masker, gestandaardiseerd en generaliseerbaar is. De performance speelt in op wat het publiek 
wil zien en vaak is er sprake van een idealisatie van het uitgebeelde om aan de verwachtingen 
van het publiek te voldoen. Een performance wordt overigens zelden door individuen uitge-
voerd en Goffman spreekt daarom van teams die samen een voorstelling opzetten. Vaak zijn er 
ook rollen van go-betweens of mediators. Deze leren de geheimen van zowel het publiek als de 
performance teams, veelal met de toestemming van beiden. Ze zijn in feite boodschappers die 
communicatie tussen acteurs en publiek trachten te bevorderen.  

Kortom, het werk van Goffman is een bruikbaar instrument om sociale relaties te beschrijven. 
In de komende hoofdstukken worden de rollen die actoren in Pisaq kunnen spelen besproken. 
De termen frontstage en backstage worden in verband gebracht met de niet zelden gebruikte 
term in toerisme studies: staging en meer specifiek voor gebieden waar cultureel toerisme 
plaatsvindt: staging of authenticity (McCannell 1973, 1976, 1992). Stanley (1998) noemt het 
bewust representeren van cultuur door de lokale bevolking aan toeristen ook wel Being Oursel-
ves For You en beschrijft in zijn gelijknamige boek hoe dit in verschillende gebieden in de we-
reld uiting krijgt. Het is interessant om te kijken naar hoe cultuur gepresenteerd wordt en hoe er 
als het ware een spel gespeeld wordt met bepaalde culturele uitingen. Dit is tevens waar veel 
toerismestudies op gericht zijn, maar wat er aan de andere kant, backstage, plaatsvindt is net zo 
interessant.  

In dit proefschrift gebruik ik de theatermetafoor van Goffman om te beschrijven wat er in Pi-
saq gebeurt op het “toerismepodium”. Er vinden immers dagelijks allerlei performances plaats 
op de frontstage die beïnvloed worden door de verwachtingen van het publiek, maar ook door 
de backstage van de acteurs. De performances frontstage hebben op hun beurt invloed op wat er 
backstage gebeurt. Om in de theatermetafoor van Goffman te blijven zou het theater van Pisaq 
er als volgt uitzien: De Piseños en mensen uit de berggemeenschappen zijn de acteurs die een 
performance opvoeren op het toerismepodium. Dit podium bevindt zich echter niet op één loca-
tie. Het grootste deel van het podium bevindt zich op het centrale marktplein (plaza), de belang-
rijkste setting. Zonder deze setting zouden de acteurs hun performance, het verkopen van hun 
producten en hun identiteit, niet kunnen uitvoeren. Een andere belangrijke setting is het ruïne-
complex. Verder zijn er op de verschillende podia, verschillende teams van acteurs werkzaam: 
artesanos en mensen uit de berggemeenschappen.6 Deze teams kunnen worden onderverdeeld in 
subteams en het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat het behoren tot een team niet be-
tekent dat deze homogeen is. Zowel binnen teams als tussen teams kunnen conflicten ontstaan 
over bijvoorbeeld de performance. Toeristen vormen het publiek en komen naar de settings en 

                                                 
6  Een artesano is een handwerksman. Comerciantes zijn handwerklui die souvenirs maken en verkopen 

of slechts verkopen. Mensen die alleen souvenirs verkopen maar ze niet zelf vervaardigen noemen 
zichzelf over het algemeen artesanos maar worden door anderen veelal comerciantes genoemd.  
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performances kijken met bepaalde verwachtingen over wat ze zullen aantreffen. Backstage om-
vat het privé-leven van de acteurs, bij de mensen thuis, waar doorgaans geen toeristen komen. 
Het publiek, de toeristen, hebben natuurlijk ook een backstage maar deze zal vooral benaderd 
worden vanuit de verwachtingen die ze hebben. Op het toerismepodium zijn ook go-betweens 
of mediators aanwezig, de gidsen, die invloed uitoefenen op wat het publiek wil zien en op de 
performance van de acteurs. Onder backstage van de acteurs vallen in de theatermetafoor niet 
alleen de fysieke settings van de acteurs (huizen, sportvelden, landbouwgrond) maar ook hun 
mind, wat ze denken en doen. Dit beïnvloedt ook weer de frontstage. Dit is waar betekenisge-
ving om de hoek komt kijken. Een beschrijving van frontstage en backstage is namelijk onvol-
doende zonder een analyse van de betekenis te geven op beide podia. Om inzicht te krijgen in 
hoe betekenisgeving binnen de theatermetafoor werkt, maak ik gebruik van de concepten sche-
mata of culturele modellen, afkomstig uit de cognitieve psychologie. 

Betekenisgeving speelt een belangrijke rol in menselijk handelen en sociale wetenschappers 
hebben er het nodige over geschreven. De volgende twee citaten geven het belang van het on-
derwerp kernachtig weer:  

The social world cannot be understood in terms of simple causal relationships or by the subsumption of 
social events under universal laws. This is because human actions are based upon, or infused by, social 
meanings; that is, by intentions, motives, beliefs, rules and values (Hammersley & Atkinson 1995: 7). 

Things have no meaning apart from those that human transactions, attributions and motivations endow 
them with (Appadurai: 1986: 5). 

In zijn boek Culture in Mind, Cognition,Culture and the Problem of Meaning pleit de antropo-
loog Bradd Shore voor het verbinden van theorieën en zienswijzen uit de culturele antropologie 
met die van de psychologie. Om een cultuur goed te bestuderen moet mind volgens hem als een 
etnografisch concept worden gezien (Shore 1996: 5). Verschillen in culturele cognitie komen 
voort uit lokale verschillen in modellen en schemata en er zijn culturele en historische verschil-
len in de distributie van gedachten. Deze distributies zouden een aspect zijn van de component 
van de sociale kennis in elke samenleving. Om de organisatie van culturele artefacten te be-
schrijven hebben antropologen de notie van culturele patronen (modellen en schemata) gebruikt 
en de psychologische patronen die hieraan onttrokken konden worden. Deze termen kunnen be-
trekking hebben op zowel externe instituties, wat Shore “cultuur in de wereld” noemt, (verge-
lijkbaar met frontstage) en als interne mentale representaties, “cultuur in het denken” (vergelijk-
baar met een vorm van backstage) (Shore 1996: 5-7). Shore bekritiseert veel wetenschappers 
omdat er weinig aandacht zou worden besteed aan de complexiteit van de relatie tussen deze 
twee. Volgens hem zouden antropologen het concept van a cultured brain aan moeten wenden 
om cultuur en veranderingsprocessen beter te kunnen beschrijven. Ze zouden niet over culture 
en mind moeten denken maar culture in mind conceptualiseren. Over betekenisgeving schrijft 
hij:  

[…] meanings are always twice born. They are instituted in culture — the communal or canonical 
meaning of some thing, act or utterance, and the idiosyncratic meaning for some individual on some oc-
casion. The challenge is to understand how these two aspects of meaning construction interact to ensure 
both a shared communal life and at the same time to permit the idiosyncratic play of individual imagi-
nation (Shore 1996: xv).  

Betekenisgeving vindt plaats in een voortdurend proces van actieve constructie. Onderzoek naar 
culturele modellen is belangrijk omdat het concept cultuur op een andere manier bekeken kan 
worden met de potentie een brug te slaan tussen de cognitieve revolutie en postmoderne theorie-
en (Shore 1996: 10). 

Kortom, om een duidelijk beeld te krijgen van de relaties tussen culture en mind is het belang-
rijk een conceptie van culturele modellen te krijgen. Op deze manier kunnen links worden ge-
legd tussen antropologische en psychologische versies van wat deze modellen zijn en hoe ze 
werken. Shore ziet cultuur als een verzameling modellen die in de psychologie ook wel “sche-
mata” worden genoemd. Deze modellen bestaan als publieke artefacten in the world en als cog-
nitieve constructies in the mind van leden van een gemeenschap. Mensen begrijpen en interpre-
teren de wereld via deze modellen of schemata. De hersenen zijn een orgaan van mentale mo-
dellen, een generator voor modellen. Het menselijk brein is in staat oneindige aantallen model-
len of schemata te creëren:  
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Meaning construction requires relatively stable mental models or schemas by means of which people 
can maintain a sense of fundamental stability in their apprehension of reality. Such mental models 
whether in the form of image schemas, body habits, scripts etc. are the source of human creativity as 
well as the basis of cognitive stability”(Shore 1996: 157).  

Culturele modellen zijn geïnstitutionaliseerde modellen: sociaal ontvangen en gecreëerde sja-
blonen voor denken en actie. Het zijn sociale instituties die zowel psychologisch als sociaal am-
bigu zijn. Verder bestaan culturele modellen op twee niveaus: persoonlijk (mentaal) en conven-
tioneel. Op een persoonlijk niveau bestaan ze als betekenisgevingmodellen die niet perse met 
andere individuen gedeeld behoeven te worden. Conventionele modellen worden, net als per-
soonlijk modellen “geschematiseerd” door mensen. Het verschil is dat conventionele modellen 
ook door anderen worden gedeeld en vaak aan sociale normen onderhevig zijn (Shore 1996: 
47). Nog een kenmerk van een mentale modellen is dat ze ambigu zijn, variabel. Verder kunnen 
persoonlijke en conventionele modellen op een bepaald gebied met elkaar in conflict zijn. Men-
tale modellen zijn dynamisch, ze worden voortdurend herzien en actueel gemaakt door feedback 
uit de omgeving (Shore 1996: 345). Immers, culturele modellen hebben twee verschillende di-
mensies die niet los van elkaar kunnen worden gezien: als sociale artefacten en als cognitieve 
representaties.  

Dit staat in tegenstelling tot wat Geertz in de jaren zeventig over cultuur theorie schreef. 
Geertz zag cultuur en betekenisgeving als “publieke artefacten” en niet zozeer als persoonlijke 
kennis en maakt in zijn analyse volgens Shore een valse tweedeling tussen culture in the world 
en culture in the mind (Shore 1996: 51). Waar Geertz het heeft over templates (sjablonen), pre-
fereert Shore te schrijven over geïnstitutionaliseerde modellen. Dit is wat hij noemt het publieke 
leven van cultuur, empirisch observeerbare sociale instellingen, vooral frontstage in gebruik:  

First, instituted models are human inventions, the product of the continual social production of publicly 
available forms. Second…they are also models from which individuals construct more or less conven-
tional mental models (Shore 1996: 68). 

Een belangrijk voordeel van het beschouwen van cultuur als een verzameling modellen is dat er 
een brug kan worden geslagen tussen het empirische concept van cultuur als object en het cog-
nitieve concept van cultuur als “forms of knowledge” of mentale representaties (Shore 1996: 
44). Bijgevolg mogen we naar een functionele typologie van culturele modellen. Ze hebben veel 
functies, iets wat volgens hem in de tot nu toe bestaande literatuur over culturele modellen wei-
nig aan bod is gekomen. Vanuit een functioneel perspectief zien we de modellen in drie catego-
rieën. Orientational models geven een raamwerk aan een gemeenschap om individuen tegen-
over elkaar te plaatsen . In deze categorie vallen ruimtelijke modellen die mensen tegenover hun 
omgeving orienteren, temporele modellen die cultureel specifieke tijd frames arrangeren en so-
ciaal georiënteerde modellen, waar rituelen, iconische presentaties en verbale formules onder 
vallen. Ten tweede noemt hij de expressieve conceptuele modellen die:  

[…] crystallize for communities important but otherwise unspoken understandings and experiences […] 
shared personal experiences become objectified, conventionalized and thereby transformed into cultural 
artifacts” (Shore 1996: 64)  

Hieronder vallen spelmodellen (zowel sport als bijvoorbeeld grappen), rituele modellen en theo-
rieën. Task models tenslotte zijn cultureel gemodelleerde strategieën of programma’s om prakti-
sche zaken gedaan te krijgen en kunnen worden onderverdeeld in submodellen van scripts (ba-
sisschemata met ruimte voor individuele variatie), recepten, herinneringsmodellen en overtui-
gingsmodellen als gebeden, offers en magische rituelen (Shore 1996: 61-67). Het is volgens 
Shore belangrijk om rekening te houden met mogelijke cross mapping en leakiness van model-
len: modellen staan nooit op zichzelf, ze staan in verbinding met andere culturele modellen, in 
sommige gevallen kan een model weer bestaan uit allerlei submodellen of een model kan dienen 
als bron voor het structureren van een ander model. Hieruitvolgend kan geconcludeerd worden 
dat culturele patronen van een specifiek gebied nooit in een vacuüm staan: ze moeten altijd in 
hun politieke, economische, culturele historische context worden gezien (Shore 1996: 134). Het 
is dus heel belangrijk om modellen en fenomenen in hun context te zien, met speciale aandacht 
voor hun geschiedenis. Verder moet niet uit het oog worden verloren dat er vaak sprake is van 
meervoudige representaties van symbolen en dat er ook meervoudige interpretaties mogelijk 
zijn (Shore 1996: 207-208 en 260). 
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Pisaq is een voorbeeld van een toeristische plaats waar allerlei vormen van betekenis aan cul-
turele modellen worden gegeven. Er vinden frontstage performances plaats die volgens bepaal-
de schemata, volgens bepaalde culturele modellen, die in the minds van de acteurs bestaan en 
aan het publiek worden gepresenteerd. Op zijn beurt denkt en handelt het publiek ook volgens 
schemata, die weer door (backstage) modellen (in the mind) worden gevormd. De performances 
die men frontstage op het toerisme podium te zien krijgt, beïnvloeden weer de al bestaande 
schemata. Gedrag wordt bepaald door interacties tussen het publiek en de acteurs en dit gedrag 
komt weer tot stand door hoe culture in the mind, in the world wordt gepresenteerd. Het gepre-
senteerde in the world, op de podia, wordt dus geobserveerd door het publiek dat er vervolgens 
in the mind weer betekenis aan geeft. Toerisme in Peru en in Pisaq in het bijzonder vormt een 
bijzondere context; er vinden andere processen plaats op economisch, cultureel en sociaal ge-
bied met betrekking tot betekenisgeving dan op plaatsen waar geen toerisme plaatsvindt. Bo-
vendien is dit gebied speciaal omdat het in de Andes ligt waar weer op een andere manier bete-
kenis wordt gegeven aan culturele modellen dan op andere plaatsen. Toerisme is daarom een 
beginpunt voor een aaneenschakeling van de beschrijving van allerlei processen die voor veran-
deringen zorgen. Toerisme zelf is overigens ook een proces, namelijk een proces van mondiali-
sering. Toerisme zorgt er in mijn ogen niet voor dat het hele systeem van betekenisgeving van 
de lokale bevolking aan de basis verandert maar wel dat er nieuwe uitingen en toepassingen 
door kunnen ontstaan. Er komen ook als het ware verschillende podia bij waar weer nieuwe ui-
tingen ontstaan. Deze zijn vaak wel gebaseerd op betekenissen van podia en schemata die al 
eerder bestonden. 

In een onderzoek over cultuurverandering in een Andes context is het belangrijk in het achter-
hoofd te houden dat cultuur veranderlijk is en dat culturele modellen die in hun totaliteit de cul-
tuur vormen zich in een voortdurend proces van ontwikkeling bevinden. Veranderingen in cul-
turele modellen en veranderingen in cultuur kunnen voortkomen uit processen die zich buiten de 
betreffende gemeenschap plaatsvinden en kunnen invloed uitoefenen op lokaal niveau. Toeris-
me, een vorm van mondialisering die modernisering als effect met zich meebrengt is hier slechts 
een voorbeeld van. Door de komst van toerisme kunnen culturele modellen veranderen en de 
cultuur van een gemeenschap veranderen. Hoe dit plaatsvindt is afhankelijk van hoe de bewo-
ners van het desbetreffende gebied hier betekenis aan geven. Hoe culturele modellen veranderen 
is afhankelijk van hoe culture in the world op lokaal niveau naar culture in the mind wordt ver-
taald.  

 
Opbouw van deze studie 
Het proefschrift is onderverdeeld in drie delen en bestaat uit negen hoofdstukken die zijn onder-
verdeeld in verschillende paragrafen. Het eerste deel dat uit vier hoofdstukken bestaat vormt de 
basis van de studie en dient als uitgebreide achtergrondinformatie en als context voor de rest 
van het werk. Deel 2 loopt van hoofdstuk 5 tot en met 8 en vormt de kern waarin frontstage pre-
sentatie en backstage betekenisgeving centraal staan. Deel 3 bestaat uit een lang hoofdstuk, con-
clusies en een epiloog. In dit laatste deel worden conclusies getrokken met betrekking tot het Pi-
saq theater in de toekomst door de lokale bevolking, door mijzelf en tot slot wordt er een update 
gegeven van de situatie in Pisaq in 2007. 

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op toerisme in het algemeen wereldwijd, de verschil-
lende visies die er in de loop der tijd ontwikkeld zijn over toerisme en het toerisme in Peru. Het 
eerste hoofdstuk is een algemeen inleidend hoofdstuk waarin het thema toerisme met haar ver-
schillende dimensies wordt beschreven. Dit eerste hoofdstuk bespreekt een groot deel van de li-
teratuur die over toerisme verschenen is, met name in de sociaal-culturele wetenschappen. 
Hoofdstuk 2 bestaat uit een historische uiteenzetting van Peru, de Inca’s, de koloniale tijd en be-
schrijft enkele algemene aspecten van het Andes gebied. Ik acht het noodzakelijk om kort over 
de geschiedenis van dit gebied te schrijven omdat het hele principe van cultureel erfgoed, waar 
toeristen voor komen op het verleden is gebaseerd. Op allerlei verschillende niveaus wordt aan-
spraak gemaakt op dit verleden. Overheden gebruiken het Inca verleden om het toerisme in hun 
land te promoten en reisbureaus refereren in hun promotie ook altijd naar het verleden. De over-
eenkomst tussen alle actoren die iets te maken hebben met toerisme is dat ze allemaal teruggrij-
pen naar het verleden en alleen die delen eruit kiezen die voor hen “rendabel” zijn. Zonder in-
zicht in het verleden kan niet begrepen worden waarom mensen tegenwoordig doen wat ze 
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doen. In dit hoofdstuk ga ik ook in op de Peruaanse toerisme context in het algemeen en speci-
fiek op de presentatie, geschiedenis en organisatie van het toerisme in deze regio.  

In het derde hoofdstuk beschrijf ik de “setting” waar mijn onderzoek heeft plaatsgevonden. 
Het betreft hier vooral een beschrijving van de frontstage, de zichtbare kant van het Pisaq thea-
ter. Dit is de context voor de rest van het onderzoek en deze studie. De geschiedenis van toeris-
me wordt beschreven en tevens de toeristische trekpleisters die direct waarneembaar zijn zoals 
de markt en de ruines. Ook volgt een beknopte beschrijving van de berggemeenschappen, de 
banden tussen de berggemeenschappen en het dorp en de manier waarop het toerisme georgani-
seerd is. In de laatste paragraaf van hoofdstuk drie beschrijf ik wat de wensen, verwachtingen en 
ervaringen van toeristen zijn die Pisaq bezoeken. 

Hoofdstuk vier gaat over een meestal niet direct waarneembaar maar toch zeer belangrijk 
element in het leven van Piseños: kosmologie. Toeristen krijgen maar voor een beperkt deel 
toegang tot deze wereld; door op zondag de kerk te bezoeken of mee te doen in een offercere-
monie. Dit laatstgenoemde culturele model wordt echter ook vaak speciaal vormgegeven voor 
toeristen en het is ongebruikelijk dat toeristen bij de mensen thuis worden uitgenodigd om een 
offerceremonie bij te wonen. In dit hoofdstuk worden naast het Rooms-katholieke geloof in de 
Andes, andere geloofssystemen die belangrijk zijn in de betekenisgeving van Piseños beschre-
ven. Allerlei aspecten uit de Andes kosmologie zijn vermengd met het Rooms-katholieke ge-
loof. Berggeesten (apus) en Moeder Aarde (Pachamama) spelen een belangrijke rol in hoe Pi-
seños de wereld zien. Er bestaan ook talrijke verhalen, legendes en mythes die het geloof reflec-
teren. In het hoofdstuk wordt ook beschreven hoe mensen er praktisch mee omgaan door bij-
voorbeeld het uitvoeren van rituelen en ceremonies. Ook wordt er aandacht besteed aan de mas-
sale opkomst van evangelische kerken en de invloed die deze weer hebben op het geloof. Hoe 
Piseños en comuneros de wereld (in the mind) zien en hoe er wordt gehandeld of geacteerd op 
de diverse podia (in the world) wordt door hun geloof en bijgeloof gevormd. De schemata van 
religie en geloof die Piseños in mind hebben worden uitgediept en zal duidelijk worden wat er 
nog meer “achter de glimlach”, achter de performance in het Pisaq theater zit. We zullen zien 
dat het zelfbeeld van deze Andes bewoners en de wijze waarop zij zich presenteren voor een 
groot deel door geloof wordt bepaald en de basis vormt voor backstage betekenisgeving. Dit 
kosmologisch hoofdstuk sluit het eerste deel waarin de context voor deel 2 wordt geschetst, af. 

Deel 2 begint met hoofdstuk 5 waarin uitgebreid wordt ingegaan op de belangrijkste inko-
mensgenererende sector, de handnijverheid oftewel artesanía. Zowel de makers ervan, de arte-
sanos, als de vele soorten producten die zij maken komen aan bod. In dit hoofdstuk wordt be-
schreven welke uiteenlopende producten worden verkocht, wat de historische context van deze 
producten is en hoe er regelmatig nieuwe producten op de markt worden gebracht. Het authenti-
citeitvraagstuk komt hier ook aan bod. Tevens wordt de steeds toenemende concurrentie op de 
markt omschreven en de reacties die daar op zijn gekomen: export en mondialisering. Hier 
wordt ook geschreven over machtsrelaties tussen mensen uit Pisaq en uit de berggemeenschap-
pen, over het uitbesteden van werk aan mensen uit de berggemeenschappen en de spanningen 
die daaruit zijn ontstaan.  

In hoofdstuk zes wordt beschreven hoe aan de ene kant performances op het toerisme podium 
worden uitgevoerd en hoe aan de andere kant deze uitingen en culturele modellen backstage en 
in the mind worden ervaren. Er wordt geschreven over hoe Piseños de wereld zien en hoe zij in 
de toerisme-industrie staan maar ook hoe zij hun eigen cultuur ervaren. Hier komt een belang-
rijk deel van de lokale visies aan bod. Piseños hebben in de loop der tijd allemaal manieren 
ontwikkeld om te proberen te voldoen aan de wens van de toeristen. Piseños maar ook comu-
neros uit de omliggende berggemeenschappen proberen om er zo Indiaans mogelijk uit te zien 
en hebben een speciale verkoopstrategieën voor hun “authentieke producten”. Het gaat hier over 
zichtbare presentaties maar ook deels over wat de gepresenteerde culturele modellen voor hen 
betekenen. Behalve Piseños die culturele modellen gebruiken als inkomensstrategie, zijn er ook 
andere opvallende actoren die delen van hun cultuur gebruiken voor de toerisme-industrie. In 
het hoofdstuk wordt beschreven hoe sacamefotos, vrouwen en kinderen uit omliggende berg-
gemeenschappen die zich speciaal voor toeristen verkleden, en weefsters, ook afkomstig uit de 
berggemeenschappen, een belangrijke rol spelen in de presentatie van het culturele erfgoed van 
Pisaq.  
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Hoofdstuk 7 behandelt drie thema’s die als het ware tussen verschillende podia instaan. Het 
verschil met de presentaties uit hoofdstuk 6 is dat ze in eerste instantie niet speciaal voor toeris-
ten zijn ontwikkeld maar al eerder, voor de groei van de toerisme-industrie, een toonaangevende 
functie voor d e lokale bevolking hadden. Later zijn ze veranderd in toeristische attracties maar 
ze blijven in the minds van Piseños en comuneros ook een belangrijke niet-commerciële rol spe-
len. De varayoc bijvoorbeeld bekleedden vroeger de hoogste politieke functie in de bergge-
meenschappen. Zij presenteren zich elke zondag als Indiaanse bestuurders en als afstammelin-
gen van de Inca’s aan horden toeristen die speciaal hiervoor komen. In de berggemeenschappen 
worden deze varayoc nog steeds gerespecteerd. Feesten zijn ook voorbeelden van toonaange-
vende betekenisgevende modellen van Piseños die nog steeds op die wijze dienst doen maar in 
de loop der tijd tevens een toeristische functie hebben gekregen. Feesten zoals carnaval en Vir-
gen del Carmen zijn belangrijke trekpleisters op de frontstage maar hebben vooral ook een 
backstage betekenis. Hetzelfde geldt voor de Andes kosmologie; de culturele modellen van het 
wereldbeeld van Piseños en comuneros vormen nog steeds een basis van betekenisgeving in hun 
minds maar hebben ook een belangrijke functie op het toerismepodium gekregen.  

In hoofdstuk 8 wordt over identiteitskwesties in Peru geschreven, waarvan bepaalde delen 
voor toeristische doeleinden worden uitvergroot en commercieel worden gemaakt. Aan de ene 
kant wordt het Inca verleden geïdealiseerd en aan de andere kant schamen mensen in Pisaq zich 
om met Indianen uit de berggemeenschappen, die in principe juist het dichtst bij het Inca verle-
den leven, geassocieerd te worden. Deze ogenschijnlijke paradox is niet zichtbaar voor toeristen 
en krijgt op subtiele wijze vorm in het alledaagse leven in Pisaq. De ideeën over het zelfbeeld 
die over schaamte gaan, vinden voornamelijk backstage plaats, in the minds van Piseños en co-
muneros, onttrokken aan het oog van toeristen. Door te kijken naar het beeld dat mensen van 
zichzelf en van anderen hebben kan iets worden gezegd worden over identiteit en daarmee 
wordt duidelijk wie de mensen backstage zijn en met wat voor schemata of culturele modellen 
ze handelen. Er wordt dus naar verklaringen gezocht voor het gedrag en gedachten van Piseños 
en comuneros. Bij het trots-schaamte continuüm gaat het om interne conflicten van lokale be-
woners dus om hoe zij zichzelf zien, wat weer gebeurt door zich te positioneren ten opzichte 
van anderen. Ook komen allerlei conflicten die er in Pisaq en omstreken bestaan aan de orde. 
Ook hier wordt dus duidelijk dat sommige culturele modellen die op de frontstage gepresenteerd 
worden wel degelijk een betekenis hebben op de backstage, echter op een andere manier.  

Deel 3 en tevens het laatste deel van dit proefschrift is onderverdeeld in een hoofdstuk, conlu-
sies en een epiloog. In hoofdstuk 9 wordt een emic zienswijze op toerisme in Pisaq gepresen-
teerd. Door lokale stemmen aan het woord te laten ontstaat er een beeld van hoe er op lokaal ni-
veau naar de toekomst wordt gekeken. Ik zal laten zien hoe Piseños, comuneros, gidsen, de lo-
kale overheid en lokale NGO’s over de toekomst denken. Deze ideeën over de toekomst zijn 
niet alleen belangrijk vanwege de ideeën op zich maar vooral omdat ze aan het einde van deze 
studie verbonden zullen worden met een thema dat de laatste jaren erg belangrijk is in de weten-
schap, ontwikkelingssamenwerking en de toerisme-industrie: duurzaamheid. Hoewel de term op 
dit niveau bij vele actoren onbekend is wil ik laten zien dat mensen in de dagelijkse praktijk 
zich wel bezighouden met inhoudelijke aspecten van het concept. Wat ik echter ook wil laten 
zien is dat er ook op het lokale niveau verschillende visies bestaan op het thema. Na deze visies 
van Piseños en comuneros over het toerisme en op wat zij in de toekomst zouden willen, volgen 
de conclusies van deze studie en schep ik een etic visie op toerisme. Ten slotte volgt er een stuk 
waarin mijn bevindingen van 2007 worden beschreven, die zijn gedaan na twee en een half jaar 
na het verzamelen van alle data voor deze studie. Hier wordt een beeld geschetst van Pisaq anno 
2007 en wordt er gekeken naar welke plannen en ideeën die in hoofdstuk 9 aan bod kwamen 
zijn uitgewerkt en uitgevoerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 

DEEL 1 
Bij de ingang 
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HOOFDSTUK 1 
 
 
 
De toerisme-bubble:  
ontmoetingen, ontwikkelingen en ideeën  
 
 
Inleiding 
Volgens de World Tourism Organisation (WTO) is de groei van toerisme een van de meest op-
merkelijke economische en sociale verschijnselen van de afgelopen eeuw.1 Zo is het aantal in-
ternationale aankomsten toegenomen van 25 miljoen in 1950, tot een geschatte 763 miljoen in 
2004. Dit betekent dat het aantal reizigers gemiddeld jaarlijks met 6½ procent is gestegen. In 
2006 telde de WTO een wereldwijd toeristenaantal van 842 miljoen, opnieuw een recordjaar. 
Toerisme is op dit moment een van de belangrijkste en bovendien snelst groeiende industrieën 
ter wereld. Europa en Noord- en Zuid-Amerika ontvingen tussen 1950 en 2000 de meeste toeris-
ten. Volgens cijfers van de WTO nam het aantal internationale toeristen in Noord- en Zuid-
Amerika toe van 7 ½ miljoen in 1950 tot 113 miljoen in 2003. De WTO voorspelt bovendien 
dat het aantal internationale aankomsten in 2020 de 1,56 miljard zal overstijgen. Zij voorziet dat 
in de toekomst Europa en de beide Amerika’s nog steeds de belangrijkste bestemmingen zullen 
zijn maar dat andere werelddelen, zoals Afrika, het Midden Oosten, Zuid-Azië en Oost-Azië en 
het gebied rond de Grote Oceaan (Pacific) meer toeristen zullen ontvangen en hogere opbreng-
sten zullen krijgen. Volgens de WTO zou de wereld op een “holistische wijze” moeten beant-
woorden aan de twee belangrijkste uitdagingen van deze tijd: het tegengaan van de klimaatver-
andering en het bestrijden van armoede. De toeristische sector zou hier een effectieve bijdrage 
aan kunnen leveren en de WTO kent de sector een sleutelrol toe voor het bewerkstelligen van 
duurzame ontwikkeling.2 

Toerisme neemt dus een hele belangrijke plaats in de wereld in. Er is in de loop der tijd vrese-
lijk veel over het onderwerp gediscussieerd en geschreven vanuit verschillende oogpunten en 
disciplines. Veel nationale overheden en organisaties wereldwijd pleiten voor een groei van de 
industrie en veel wetenschappers hebben het hoofd gebogen over mogelijke effecten van de op-
komst en de groei van het toerisme. De grootste effecten van toerisme vinden echter plaats op 
de plaatsen waar toeristen worden ontvangen, op het lokale niveau. Juist aan deze lokale niveaus 
wordt over het algemeen weinig aandacht besteed. Dit betekent echter niet dat wat er op macro-
niveau wordt gedacht en besloten onbelangrijk is, integendeel. Om de ontwikkelingen op mi-
croniveaus te begrijpen is het zeer belangrijk om een beeld te hebben van wat er op hogere ni-
veaus gedacht en besloten wordt. Bovendien is de geschiedenis van het denken over het thema 
toerisme in de wereld, en ook in de wetenschap, erg belangrijk als we de huidige situatie op zo-
wel de macro als de microniveaus willen begrijpen. In dit eerste hoofdstuk geef ik daarom een 
overzicht van de opkomst en groei van het toerisme en de opkomst en groei van het weten-
schappelijk schrijven over het onderwerp. Eerst zal ik kort uiteenzetten wat toerisme inhoudt en 
ingaan op de verschillende soorten toeristen welke onderscheiden kunnen worden. Daarna zal ik 
een samenvatting geven van de mogelijke positieve en negatieve effecten die in het weten-
schappelijk schrijven naar voren zijn gekomen. Er is vooral veel geschreven over toerisme in de 
Derde Wereld en met name de negatieve effecten worden in de literatuur onderbouwd.  

                                                 
1  World Tourism Organization. Deze organisatie had alle cijfers en ontwikkelingen bij van toerisme we-

reldwijd. De meeste WTO data die ik gebruik zijn afkomstig van hun website: www.world-
tourism.org. 

2  www.world–tourism.org. 
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De rest van het hoofdstuk geeft een overzicht van thema’s die in het antropologische denken 
en schrijven maar ook in de andere sociale wetenschappen over toerisme voortdurend naar vo-
ren komen en grotendeels ook een significante rol spelen in mijn werk. Hoewel het volgens ver-
schillende auteurs opmerkelijk is dat er in de culturele antropologie vrij laat over toerisme wordt 
geschreven, is er toch het nodige over verschenen. In het tweede deel ga ik in op de meest be-
langrijke thema’s die in de loop der tijd zijn besproken zoals neokolonialisme, mondialisering, 
demonstratie-effecten en authenticiteit. Vervolgens neemt het hoofdstuk een wending richting 
cultuur en culturele antropologie en wordt ingegaan op de vraag waarom men in de antropologie 
zo laat begon met het bestuderen van de sector. Ten slotte wordt ingegaan op “nieuwe” visies op 
de toerisme-industrie en ga ik in op de term duurzaamheid, die net als in zoveel sectoren, ook in 
de toerisme-industrie bijna een modewoord is geworden. De ideeën die in dit hoofdstuk zijn be-
schreven vormen de achtergrond van het Pisaq Theater en de termen die hier geïntroduceerd 
worden hebben dagelijks invloed op hoe mensen zich op het lokale niveau frontstage aan toeris-
ten presenteren en backstage in the mind betekenis krijgen.  
 
1.1. Toerisme in de wereld 
Diverse auteurs hebben verbanden gelegd tussen ontdekkingsreizen, pelgrimstochten en toeris-
me (Graburn 1978, Getino 2002: 33-41, MacCannell 1976, Nash 1981). Toerisme werd echter 
pas echt belangrijk na de Tweede Wereldoorlog toen in veel westerse landen de welvaart groei-
de en mensen er meer vrije tijd kregen. Bovendien werd het vanwege technologische ontwikke-
lingen steeds goedkoper om te reizen en werd reizen toegankelijk voor de “massa”. Al vanaf de 
jaren zeventig werd toerisme als een sector gezien die tot ontwikkeling zou kunnen leiden. In 
1976 vond er in Washington een seminar plaats dat door de UNESCO en de Wereldbank werd 
georganiseerd met als centrale vraag of toerisme een paspoort voor ontwikkeling zou kunnen 
zijn (Getino 2002: 19-20, De Kadt 1979).3 Er zijn in de loop der tijd verschillende definities be-
dacht over wat toerisme is en wat een toerist is. Burns geeft in zijn boek An Introduction to Tou-
rism and Anthropology een overzicht van de beschrijvingen en definities van toerisme die ver-
schillende auteurs geformuleerd hebben (Burns 1999: 30-31). Deze lopen sterk uiteen en zijn 
beïnvloed door de verschillende achtergronden en theoretische stromingen waartoe de genoem-
de auteurs behoren. Burns stelt voor om toerisme als een industrie te beschouwen of als een stel 
van onderling verbonden industrieën, maar ook als een complexe set van sociale fenomenen. 
Om toerisme te begrijpen kan het fenomeen volgens hem het beste benaderd worden als een 
systeem of als een samenstel van subsystemen. Dit dwingt ons ertoe om toerisme te zien als 
verbonden met samenlevingen en als een cultureel proces en niet slechts als een economisch 
proces, zoals in eerste instantie vaak werd gedacht (Burns 1999: 35-36). Dit is ook hoe ik toe-
risme zie; als een complex systeem met zowel economische als culturele processen waar zowel 
mondiale als lokale factoren en samenlevingen bepalen hoe de industrie eruitziet. 

Zoals er verschillende definities van toerisme bestaan, zijn er ook vele definities te bedenken 
voor de “toerist”. De meest neutrale en algemene definitie vind ik de definitie van Van Egmond 
die een toerist beschrijft als “een bezoeker die voor zijn plezier, voor bedevaart of om studie- of 
gezondheidsredenen tenminste een nacht en niet langer dan een jaar in het bezochte land blijft” 
(Van Egmond 1993: 18). Dit is echter een zeer brede definitie en het zegt weinig over de ver-
schillende soorten toeristen die bestaan. In 1972 maakte Cohen al een typologie van verschil-
lende toeristen gebaseerd op de veronderstelling dat de ervaringen van toeristen verschillende 
gradaties van nieuwheid combineren met een element van het bekende. Toeristen zouden op 
zoek zijn naar een soort opwinding die uit verandering voortkomt, gecombineerd met de veilig-
heid van bepaalde gewoontes (Cohen 1972: 167, Mathieson & Wall 1982: 19). Na Cohen zijn er 
veel onderzoekers geweest die toeristen volgens zijn indeling hebben benoemd, echter wel met 
de nodige punten van commentaar. Er kan een indeling worden gemaakt naar soorten toeristen 
die op zoek zijn naar verschillende zaken en daardoor op een andere manier toerist zijn. Wat de 
meeste toeristen gemeen hebben is de behoefte aan een environmental bubble. Dit is als het wa-

                                                 
3  Professor De Kadt is een van de eerste wetenschappers die een werk schreef over de mogelijke neven-

effecten van de toerisme-industrie. Zijn boek Tourism, Passport to Development? vormt een interes-
sant werk en veel auteurs bouwen voort op zijn ideeën, ondanks de kritische noten die werden gele-
verd. 
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re een luchtbel met de geur en kleur van het vertrouwde waarin veel toeristen zich verplaatsen. 
De voorzieningen op de toeristische bestemming moet iets vertrouwds hebben. De typologie 
van toeristen van Cohen is gebaseerd op de mate waarin toeristen hun environmental bubble 
verlaten (Van den Berghe 1993: 25-30). De eerste categorie toeristen zijn de massatoeristen, die 
zoveel mogelijk in hun environmental bubble blijven zitten. Ze maken georganiseerde reizen, 
vooral naar strandlocaties met een hoog voorzieningenniveau. Na dit type toerist komen de in-
dividuele massa toerist, de georganiseerde trekker, de individuele trekker en ten slotte de pionier 
die op zoek gaat naar nieuwe wegen en culturen en al het vertrouwde achter zich laat (Cohen 
1972: 166-169). De laatstgenoemde typering ligt dicht bij de typering “etnische toerist”. Vol-
gens Van den Berghe is de etnische toerist iemand die actief zoekt naar het etnische en exoti-
sche in een onbedorven, onaangeraakt en meest authentieke vorm (Van de Berghe 1993: 9). In 
latere hoofdstukken zullen we zien dat de meeste toeristen die naar het Andes gebied afreizen, 
in de richting van Cuzco, vooral binnen deze laatstgenoemde categorie passen. Behalve deze 
genoemde, zijn er ook indelingen gemaakt die uitgaan van het doel van de reis zoals bijvoor-
beeld recreatietoerisme, cultureel toerisme, gezondheidstoerisme, conferentietoerisme et cetera 
(Burns 1999: 45). Hier kan aan worden toegevoegd dat toeristen ook weer kunnen worden inge-
deeld in buitenlandse en binnenlandse toeristen, en deze laatste groep kan ook weer verschillen-
de functies en effecten hebben; zo zijn er “excursionisten” of dagjesmensen maar ook zaken-
mensen, die verschillende invloeden op een gebied hebben (Lumsdon & Swift 2001: 21).  

Volgens Van Beek verschaft de bubble niet alleen comfort in de wildernis maar filtert en pro-
duceert de bubble informatie over de andere partij in de ontmoeting. Dit betreft informatie over 
wat interessant en authentiek zou zijn, wat de beste plaatsen, attracties en activiteiten zijn en 
verschaft een totaal onbetwistbaar beeld van de Ander, zowel voor de gasten als voor diegenen 
die toeristen ontvangen (Van Beek 2003: 255). De bubble zorgt in combinatie met een van tevo-
ren vastgesteld imago van een gebied tussen beide partijen ervoor dat de schok van de ontmoe-
ting (encounter) afzwakt. Van Beek constateert met voorbeelden uit een Afrikaanse context dat 
de aanwezigheid van de toerist geen directe impact op de samenleving van een gebied heeft 
maar indirect, via de culturele onderhandelingen van een aparte infrastructuur en een set ge-
fixeerde beelden van de Ander. De meeste impact blijft volgens hem oppervlakkig en wordt 
door beide partijen op hun eigen voorwaarden gereproduceerd (Van Beek 2003: 285). Crick be-
nadrukt dat het in toerisme studies belangrijk is om te beseffen dat de regels over toeristische 
encounters per cultuur verschillen. Niet alleen kunnen verschillende soorten toeristen verschil-
lend behandeld worden, wat logisch is omdat verschillende typen toeristen een cultuur op ver-
schillende manieren beïnvloeden, maar verschillende klassen binnen een host cultuur behande-
len toeristen ook weer volgens verschillende standaarden (Crick 1989: 331). Crick schrijft dat er 
te veel definities en typologieën zijn van de toerist en dat vanwege de verschillende definities op 
het statistische niveau ook veel variatie bestaat waardoor ook kwantitatieve data over toerisme 
niet altijd betrouwbaar zijn. Vanuit de sociale wetenschappen constateert hij dat de verschillen-
de definities van typologieën die hierboven genoemd zijn ook niet echt bruikbaar zijn omdat er 
gewoonweg te veel variatie te vinden is. (Crick 1989: 212-213). Burns zet dit punt nog wat ster-
ker aan en schrijft dat typologieën van toerisme lijken vol te staan met stereotyperingen die 
simplistisch zijn en weinig hulp bieden in het analyseren van het gedrag van toeristen en moti-
vaties (Crick 1999: 47 en 51).  

Het is belangrijk om in te zien dat er niet één passende definitie is en dat het bij studies bin-
nen, of naar, een toerisme context belangrijk is informatie in te winnen over de omstandigheden. 
Het is overigens interessant dat toeristen zelf zich meestal liever niet als zodanig benoemen. 
Veel toeristen vinden de term “toerist” een negatieve connotatie hebben en veel mensen be-
schrijven zichzelf liever als “bezoeker” of “reiziger” (Crawshaw & Urry 1997: 178). Bovendien 
vinden zij andere toeristen doorgaans niet aardig en proberen ze deze te ontlopen in hun reizen 
(MacCannell 1976: 10). Zodra plaatsen “te toeristisch” worden, kan dit de presentatie van au-
thenticiteit bedreigen zoals we later zullen zien. Mensen gaan als reactie hierop voortdurend op 
zoek naar nieuw “braakliggend” terrein. 

Ook de manier waarop er tegen toerisme aangekeken kan worden, is in de loop der tijd veran-
derd. In veel literatuur over het toerisme wordt een tweedeling gemaakt tussen positieve en ne-
gatieve effecten van toerisme. Een positieve visie benadrukt doorgaans dat de industrie tot snel-
le economische ontwikkelingen kan leiden. In de jaren zestig werd toerisme vooral in termen 
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van economische ontwikkeling gezien en daarom vooral als positief bekeken (Crick 1989: 314). 
Bovendien zou deze economische ontwikkeling ertoe kunnen leiden dat machtsrelaties tussen 
verschillende klasse- en etnische groepen zouden kunnen transformeren. Toerisme zou het pro-
ces van acculturatie en assimilatie van marginale groepen bevorderen en zelfs tot een wederge-
boorte van oorspronkelijke culturen leiden (Van den Berghe 1993: 14). Toerisme kan dus als 
een belangrijke bron van inkomsten fungeren maar verder kan door de aanwezigheid van toeris-
ten en toeristisch beleid ook het culturele erfgoed in stand worden gehouden omdat belangrijke 
bouwwerken gerestaureerd en bewaard blijven. Bovendien zou het een schone industrie zijn, in-
ternationale investeringen stimuleren en werkgelegenheid verschaffen die arbeidsintensief is 
(Lumsdon & Swift 2001: 31-36). Volgens De Kadt zijn andere positieve punten van ontwikke-
ling van de toerisme-industrie dat ze migratie naar de, meestal overvolle steden remt omdat de 
lokale bevolking een nieuwe overlevingsmethode heeft gevonden en kan toerisme leiden tot een 
ontstaan of uitbreiding van een middenklasse waardoor de grote kloof tussen arme en rijke men-
sen kleiner zou worden (De Kadt 1979: 42, 48). Wat het toerisme voor veel overheden aantrek-
kelijk maakt is dat, vergeleken met andere sectoren, de vereiste financiële investering om toe-
risme te stimuleren minimaal is (Lumsdon & Swift 2001: 31).  

Vanaf het einde van de jaren zestig begonnen auteurs steeds meer na te denken over mogelijke 
negatieve effecten van toerisme. Een van deze auteurs was O’Grady. Volgens hem doet toeris-
me valse hoop ontstaan in gedepriveerde gemeenschappen van de Derde Wereld omdat zij ervan 
worden overtuigd dat het toerisme goed is voor de werkgelegenheid en buitenlandse deviezen 
op kan leveren. Als toerisme eenmaal op gang komt echter, gaat het geld dat eigenlijk voor so-
ciale projecten gebruikt zou moeten worden naar projecten om infrastructuur voor de toeristen 
aan te leggen en luxe hotels te bouwen. Daarmee gaat een toename naar de vraag van westers 
voedsel en andere consumptie artikelen gepaard waardoor prijzen op lokale markten omhoog 
gaan. De mensen die uiteindelijk van het toerisme profiteren zijn niet de arme bewoners, die 
vaak de toeristische attractie vormen, maar de rijke sturende elite (O’Grady 1981: 4-18). Een 
bijkomend negatief effect is dat veel deviezen terugvloeien naar het buitenland omdat zij in toe-
ristencentra van ontwikkelingslanden geïnvesteerd hebben (van Egmond 1993: 48, de Kadt 
1979). Turner en Ash schrijven dat veel geld het land van bestemming niet eens bereikt omdat 
bij “all-in deals” betaling van vliegtickets, accommodatie, voedsel en diensten van tevoren wor-
den gemaakt (1975: 116). Bovendien kan toerisme ertoe leiden dat lokale en regionale econo-
mieën uit balans raken en de ongelijkheden tussen rurale en stedelijke zones verder kunnen toe-
nemen (Lumsdon & Swift 2001: 191). Over de werkgelegenheid kan gezegd worden dat deze 
op het eerste gezicht wel toeneemt maar dat het type werk dat de lokale bevolking in de indu-
strie kan doen vaak slecht betaald is en meestal seizoensgebonden. Bovendien blijken de best 
betaalde werknemers vooral buitenlanders te zijn. Een ander negatief aspect dat O’Grady noemt 
is de verandering van de lokale leefstijl en consumptiepatronen die onder invloed van toerisme 
kunnen ontstaan en een erosie van waarden en gewoontes veroorzaken, ook wel “demonstratie-
effect” genoemd. Andere negatieve effecten van het toerisme zijn dat de industrie ongewenst ac-
tiviteiten met zich meebrengt zoals prostitutie, gok- en drank verslaving, segregatie van bepaal-
de bevolkingsgroepen door de komst van hotels, aantasting van de nationale identiteit van het 
land en een concurrentie op faciliteiten die de lokale bevolking met toeristen moeten delen (dit 
laatste wordt overcrowding genoemd) (Theuns 1989: 104-109). Tenslotte kan toerisme een ne-
gatief effect hebben op het milieu (van Egmond 1993: 66).  
 
1.2. Toerisme in de Derde Wereld 
Hoewel volgens de WTO Europa nog steeds jaarlijks de meeste toeristen ontvangt, is er een 
stijging te vinden in het aantal toeristen dat naar ontwikkelingslanden gaat. De meeste toeristen 
zijn uit Europa afkomstig. In 2002 vormden zij bijvoorbeeld 58 procent van het totaal aantal 
toeristen wereldwijd. De Verenigde Staten staan op de tweede plaats. Toerisme wordt op inter-
nationaal en nationale niveaus nog steeds gezien als een industrie die kan helpen in het bestrij-
den van armoede (Crick 1989: 310). Hoewel in de jaren zeventig een aantal auteurs al nadachten 
over mogelijke negatieve effecten van toerisme werd tot de jaren tachtig toch vooral de nadruk 
gelegd op de positieve bijdrage die toerisme voor de economie kon hebben. Pas vanaf de jaren 
tachtig begon men zich af te vragen wat de sociaalculturele invloed van toerisme zou zijn en er 
werden vraagtekens gezet bij de bijna mythologische status die de industrie had gekregen 
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(Lumsdon & Swift 2001: 191). Er werd opgemerkt dat toerisme de enorme kloof tussen de rijke 
landen en ontwikkelingslanden niet veel kleiner maakte. Getino merkt bijvoorbeeld op dat de 
positieve cijfers met betrekking tot toerisme en economische ontwikkelingen vooral een positie-
ve uitwerking hebben op geïndustrialiseerde kapitalistische landen. De situatie in ontwikke-
lingslanden is volgens hem heel anders. Mensen in ontwikkelingslanden kunnen niet reizen en 
hebben niet zoals westerlingen voldoende vrije tijd of geld om te kunnen reizen. Sterker nog, 
deze mensen leven vaak in marginale situaties (Getino 2002: 10, 33). Het zijn dan ook vooral 
westerlingen die naar derdewereldlanden toegaan. Zo schrijven Lumsdon en Swift in hun boek 
over toerisme in Latijns-Amerika dat voor het grootste percentage van de bewoners van de 
meeste Latijns-Amerikaanse landen, toerisme “bedrijven” geen optie is in hun levens aangezien 
zij onder de bestaansminima leven. Volgens Mowforth en Munt gaan er de laatste jaren echter 
ook steeds meer mensen uit de rijke elite van ontwikkelingslanden op reis (Mowforth & Munt 
1998: 4). Ook al brengen internationale (westerse) toeristen het meeste geld op, lokale mensen 
kunnen ook voor opbrengsten zorgen (Getino 2002: 235-240). Ik heb gemerkt dat, hoewel inter-
nationaal toerisme inderdaad een hele grote rol speelt, Peruanen zelf ook veel reizen, enerzijds 
gemotiveerd door het gedrag van toeristen en anderzijds om hun koopwaar, bestemd voor toe-
risten, te diversifiëren.  

Voor veel ontwikkelingslanden is toerisme “big business” geworden (Mowforth & Munt 
1998: 13). Het is echter de vraag of iedereen in deze landen van toerisme profiteert. Niet alleen 
zijn ontwikkelingslanden afhankelijk van vooral westerse landen voor het verschaffen van toe-
risten en diensten in hun eigen land maar ook binnen ontwikkelingslanden zijn er grote verschil-
len tussen mensen die wel en mensen die niet van het toerisme profiteren. Ook al bestaat het 
idee dat ontwikkelingslanden er economisch op vooruitgaan, in Latijns-Amerika bijvoorbeeld is 
de kloof tussen arm en rijk alleen maar toegenomen en voor veel arme mensen is de levensstan-
daard juist achteruit gegaan (Lumsdon & Swift: 219-220). Getino schrijft dat er een grote af-
hankelijkheid is tussen westerse en niet westerse landen en dat deze situatie zich binnen elk 
ontwikkelingsland afzonderlijk herhaalt. Er bestaan binnen ontwikkelingslanden vergelijkbare 
kloven, zowel op het gebied van sociale klassen (mensen met privileges en mensen die ervan 
buitengesloten zijn) als op het gebied van regionale verschillen (marginale gebieden en gebie-
den van groei) (Getino 2002: 225). Het grootste probleem voor ontwikkelingslanden is dat ze 
misschien wel een beleid hebben van “toerisme volgens hun bepalingen” maar dat de vraag 
meestal wordt aangestuurd door reisagentschappen en het hele industriële netwerk van imago-
makers uit de rijke landen en dus niet door de ontwikkelingslanden (Crick 1989: 326).  

Binnen het toerisme vindt er meestal een ontmoeting plaats tussen mensen die op reis zijn, in 
de literatuur guests genoemd en zij die de toeristen ontvangen, de hosts (o.a Smith 1978). Vol-
gens Nash is er bij toerisme altijd sprake van een cross-cultural encounter en verschaffen de so-
ciale transacties binnen deze ontmoeting een sleutel tot het antropologische begrijpen van toe-
risme. In haar simpelste vorm is een toeristische ontmoeting een serie transacties tussen gast-
heer en gast die afhankelijk van waar het toerisme plaatsvindt en hoe de beide partijen zich ge-
dragen, verschillende uitwerkingen hebben. Externe invloeden kunnen echter ook vormgeven 
aan hoe toerisme plaatsvindt (Nash 1981: 462-463). Er is dus eigenlijk altijd wel sprake van 
veranderingen op lokale niveaus waar toeristen ontvangen worden. Contact tussen verschillende 
culturen zorgt nu eenmaal voor verandering. In haar boek Imperial eyes, travel writing and 
transculturation schrijft Mary Luise Pratt over reizen en het contact dat daarbij tussen verschil-
lende culturen ontstaat. Ze introduceert de term contact zone en gebruikt deze term om te ver-
wijzen naar de ruimte van koloniale ontmoetingen, een ruimte waar mensen die eigenlijk geo-
grafisch en historisch gezien gescheiden waren, met elkaar in contact komen en langdurige rela-
ties scheppen. Dit gaat vaak gepaard met uiteenlopende belangen, radicale ongelijkheid en on-
handelbare conflicten (Pratt 1992: 6). Een contact perspectief benadrukt dat  

subjects are constituted in and by their relations to each other. It treats the relations among colonizers 
and colonized, or travelers and “travelees” not in terms of separateness or apartheid but in terms of co 
presence, interaction, interlocking understandings and practices, often within radically asymmetrical re-
lations of power (Pratt 1992: 7). 

De rest van het boek van Pratt gaat voornamelijk over contact zones in het, vooral koloniale, 
verleden maar het concept van contact zone kan gemakkelijk worden toegepast op toerisme en 
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in het bijzonder op toerisme naar ontwikkelingslanden. Eigenlijk kan elke toeristenlocatie als 
een contact zone gezien worden. Er is namelijk in hoofdzaak sprake van contact tussen mensen 
met verschillende nationaliteiten en achtergronden. Er wordt op uiteenlopende manieren contact 
gelegd met verschillende belangen en er is altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen. De-
ze aspecten zijn al zichtbaar bij toerisme in het Westen maar zijn extra zichtbaar als het toerisme 
in derdewereldlanden betreft. Er zijn zelfs auteurs die geloven dat toerisme een vorm van neo-
kolonialisme is. Cohen schreef in 1972: dat: “the easy-going tourist of our era might well com-
plete work of his predecessors, also travellers from the west- the conqueror and the colonist” 
(Cohen 1972: 182). Van den Berghe meent dat “de oorspronkelijke bevolking eerst ver weg 
werd gejaagd tijdens de koloniale periode om nu zogenaamd herontdekt te worden” (Van den 
Berghe 1993: 10). 

Een groeiende toerisme-industrie leidt tot een toename van contactzones, een toename van 
spelers of actoren (acteurs) in deze zones en een toename van contact tussen hen, wat duidt op 
mondialisering. Toerisme kan door toenemende mondialisering worden gezien maar ook als een 
vorm van mondialisering. Mondialisering kan worden samengevat als het verbreden, verdiepen 
en versnellen van wereldwijde verbondenheid in alle aspecten van het hedendaagse sociale le-
ven (Held, McCrew e.a 1999: 2). De wereld wordt steeds kleiner en lokale verschillen eroderen 
langzaamaan en worden opgenomen in een homogene massa of in één sociale orde. Hierdoor 
worden landen steeds meer afhankelijk van elkaar. Economische en sociale relaties verspreiden 
steeds sneller over de wereld en worden met elkaar verbonden wat een steeds diepere impact 
heeft (Mowforth & Munt 1998: 12). Lokalisering is een soort tegenreactie op globalisering 
waarbij mensen zich juist gaan afzetten tegen vormen van globalisering en extra vasthouden aan 
de eigen cultuur; culturele tradities worden extra gewaardeerd en worden juist steeds belangrij-
ker in de globaliserende wereld. Juist omdat alles steeds meer hetzelfde wordt, gaat men de ei-
gen nationaliteit, cultuur en identiteit (her)bevestigen. In verval geraakte gewoontes, talen en 
culturele uitingen worden extra belangrijk en worden nieuw leven ingeblazen. Hierbij vindt er 
vaak een transformatie plaats van traditionele vormen maar dit hoeft niet automatisch tot dege-
neratie te leiden (De Kadt 1979: 14-15). Een ander fenomeen is dat onder invloed van toerisme 
oude zang en dans, technieken, vaardigheden en traditionele kunsten in ere worden gehouden of 
hersteld. Hierdoor zou de lokale bevolking haar cultuur meer gaan koesteren. Dit draagt bij aan 
het culturele zelfbewustzijn van een bevolking en daardoor aan een versterking van de culturele 
identiteit van een gebied of land kan zorgen (Van Egmond & Ars 1997: 92-95). Wat vaak wordt 
afgekeurd is de commercialisering van de cultuur. Hiervan is sprake als er aanpassingen worden 
gemaakt aan de smaak van de toerist zodat de authenticiteit aangetast zou kunnen worden. Dit 
zou er zelfs toe kunnen leiden dat het toerisme afneemt omdat een gebied te commercieel is ge-
worden. Dit wordt in de toerisme literatuur ook wel commodification genoemd. 

Er is een onderscheid tussen economische, culturele en politieke globalisering. We zouden de 
globalisering kunnen beschouwen als een organiserend concept waarmee men de mate en in-
vloed van globale verandering op deze drie gebieden kan bekijken. Op economisch gebied mer-
ken Mowforth en Munt op dat de toerisme-industrie in de loop der tijd enorm gegroeid is; het 
aantal vakantielanden is toegenomen en binnen deze landen worden steeds meer plekken toeris-
tisch gebied. Verder bieden reisorganisaties steeds meer reizen aan naar bestemmingen die 
steeds verder weg zijn. Bovendien zijn toeristische plaatsen steeds sneller, makkelijker en goed-
koper bereikbaar. Politieke globalisering is te duiden door de vestiging van transnationale toe-
ristische organisaties en reisbureaus en de bemoeienis van transnationale en milieuorganisaties 
(Mowforth & Munt 1998). Culturele globalisering wordt gekenmerkt door culturele homogeni-
sering (Mowforth & Munt 1998: 12-14). Burns noemt dit proces standaardisering. Volgens hem 
is er in de huidige globaliserende wereld een paradox te vinden in het toerisme en industrie: er is 
sprake van een standaardisering van cultuur die vooral veroorzaakt is door uitbreiding van in-
ternationale reisbureaus terwijl de klant steeds meer gedifferentieerde producten wil (Burns 
1999: 129-133). 

Er is met name geschreven over de effecten van globalisering en toerisme op de cultuur van 
een gebied. Volgens O’Grady veranderen door de komst van toerisme lokale leefstijlen en con-
sumptiepatronen van de bezochte gebieden. Hij spreekt over het plaatsvinden van een erosie van 
waarden en gewoontes. Volgens hem zou toerisme slecht zijn voor een gebied omdat het ervoor 
zorgt dat de cultuur van een gebied niet verandert door de dynamiek van de samenleving maar 
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door het toerisme. Dit zou van buitenaf zijn opgelegd. Volgens Burns betekent een steeds verde-
re toename van globalisering voor de toerisme-industrie dat er steeds meer macht komt te liggen 
bij grote toeristenorganisaties die heel goed in staat zijn om te variëren tussen vakantieproduc-
ten en locaties, afhankelijk van wat het meest opbrengt en op een bepaald moment het meest in 
trek is bij de consument. Hij constateert bij internationale reisorganisaties een voortdurend pro-
ces van zoeken naar ongerepte bestemmingen. Op die plaatsen wordt vervolgens van alles ont-
wikkeld waarmee wordt doorgegaan totdat het verzadigingspunt bereikt is met als resultaat dat 
de bestemming opgezadeld raakt met een afhankelijkheid van toerisme, met mensen die ervaren 
zijn binnen de toerisme-industrie en een infrastructuur die gericht is op buitenlands “spel” 
(Burns 1999: 127-128). Shaw en Williams schrijven dat het proces van mondialisering juist 
leidt tot een nog grotere afhankelijkheid van ontwikkelingslanden ten opzichte van Europa en 
Noord-Amerika (1994: 42). Ontwikkelingslanden zijn voor het grootste deel afhankelijk van 
Noord-Amerika en landen in West Europa. Volgens Franklin is toerisme een van de meest be-
langrijke maar ook meest genegeerde culturele processen van mondialisering en hij schrijft dat 
toerisme als een metafoor kan worden gezien voor de mondiale wereld waarin wij leven:  

This is why I argue that the world has become more touristic or at the very least, that tourism has be-
come a metaphor of the consumerist society most of us live in, which is inextricably connected to a 
world of flows of peoples and objects (Franklin 2003: 8). 

Hij noemt toerisme een van de meest belangrijke activiteiten van de gemobiliseerde en moderne 
wereld (Franklin 2003: 18).  

Een van de meest fundamentele veranderingen in de wereld, en ook in de toerisme-industrie is 
de opkomst en steeds snellere verbreiding van het Internet. Het Internet heeft ervoor gezorgd dat 
informatie over toeristische bestemmingen makkelijker toegankelijk is voor een steeds breder 
publiek. Meer en meer mensen zoeken informatie over andere landen en reismogelijkheden op 
het Internet op. Voor toeristische bestemmingen betekent het Internet dat zij snel, makkelijker 
en goedkoper kunnen adverteren vergeleken met vroeger. Het Internet is dus een effect van de 
toegenomen mondialisering en zorgt er ook voor dat de wereld nog meer met elkaar in contact 
is. Franklin schrijft bijvoorbeeld dat het tegenwoordig mogelijk is om als het ware naar plaatsen 
te gaan terwijl we thuis zitten. Zo schrijft hij:  

We surf the net routinely whizzing about the world at fantastic speeds, and this does indeed cancel dis-
tance, but the point I like to make here is is that we surf like tourists and the web is set up in a touristic 
way. Take the language of the web for a start. We ‘visit’ web ‘sites’. We wander around sites as the 
mood takes us, leisurely or erratically; sites provide us with ‘maps’ and when we arrive anywhere we 
are given ‘itineraries’, ‘menus’, ‘gateways’, ‘access’. It is a language of movement, ‘back , ‘forward’, 
‘go’ ‘stop’ .and so on. There is also something touristic about the ways sites are constructed, they aim 
to attract us, make us linger, entertain us and of course sell us something. The web is our virtual world 
and it is just as we like it: constantly changing (Franklin 2003: 8). 

Mensen reizen dus over het Internet zoals over de wereld, maar dan sneller. 
Een veelbesproken effect van toerisme en globalisering is het zogenaamde “demonstratie-

effect”. De Kadt omschreef demonstratie-effecten al in 1979, lang voor de komst van het Inter-
net als “Changes in attitudes, values or behaviour which can result from merely watching tou-
rists. The effect is most easily and frequently seen in the local patterns of consumption which 
change to imitate those of tourists” (De Kadt 1979: 65). De lokale bevolking van een toeristisch 
gebied wil door het observeren van toeristen hetzelfde doen en hebben als toeristen zoals de-
zelfde kleding, uit eten gaan, huizen die op hotels lijken en dergelijke. Het is belangrijk om te 
onderstrepen, dat de landen die toeristen ontvangen vaak een vertekend beeld hebben van toeris-
ten omdat zij zich op vakantie anders zouden gedragen dan thuis: Toeristen geven meer geld uit 
dan normaal, gaan vaker uit eten, kopen meer producten et cetera (De Kadt 1979: 66). Er be-
staan dus stereotyperingen over toeristen (Burns 1999: 102). Voor cultureel antropologen die 
onderzoek doen naar toerisme is het belangrijk om steeds stil te staan bij de vraag met wat voor 
verandering ze te maken hebben en waardoor deze veroorzaakt zou kunnen zijn. Zoals we kun-
nen zien, vinden er wel degelijk veranderingen plaats in toeristische gebieden maar worden ver-
anderingen meestal toegeschreven aan het toerisme in plaats van andere mogelijke oorzaken. 
Onder invloed van de omgeving en nieuwe technologieën veranderen samenlevingen en cultu-
ren ook. Kennis en gedrag worden continu, al dan niet in gefilterde vorm, doorgegeven aan vol-
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gende generaties. We weten dat cultuur dynamisch is en dat alle culturen door de tijd heen ver-
anderen. Dit is een belangrijk inzicht voor het beleid dat vaak in de toerisme-industrie wordt ge-
voerd. Veel reisorganisaties en toerisme planners richten zich op het behouden van cultuur 
(Burns 1999: 58). Dit druist soms recht in tegen de (lokale) werkelijkheid. Toerisme wordt vaak 
geassocieerd met verandering maar het betekent niet dat toerisme altijd tot verandering leidt. 
Toerisme hoeft niet automatisch de hoofdreden voor verandering zijn maar slechts een van de 
verschillende kanalen om verandering teweeg te brengen. Dit betekent overigens niet dat toe-
risme geen verandering kan veroorzaken of veranderingsprocessen versnellen (o.a. Burns 1999: 
94, Mathieson & Wall 1982: 160-161).  

Samenvattend kan gezegd worden dat toerisme in eerste instantie als een positieve ontwikke-
ling werd gezien maar dat er in de loop der tijd steeds meer vraagtekens werden gezet bij de 
mogelijke effecten. Ik heb deze positieve en negatieve effecten samengevat omdat ze weergeven 
hoe er in de loop der tijd over de industrie werd nagedacht en geschreven. Ook wordt duidelijk 
dat de effecten van toerisme zeer divers zijn. Er moeten wel kanttekeningen gezet worden bij 
uitspraken als positief of negatief. Er kunnen vragen gesteld worden als: positief en negatief 
voor wie? En wie vindt dat? In de rest van dit proefschrift zal ik niet spreken over negatieve of 
positieve effecten omdat de normatieve veroordeling niet wordt onderzocht. Bovendien heeft 
toerisme in elk deel van de wereld weer een andere uitwerking. Zo schrijft bijvoorbeeld Getino, 
een Latijns-Amerikaanse wetenschapper, dat het belangrijk is om te beseffen dat de effecten die 
toerisme kunnen hebben op een gebied voor een groot deel afhankelijk zijn van waar dat gebied 
zich bevindt, wie er wonen, welk politiek beleid en ontwikkelingsbeleid er gevoerd wordt, wat 
voor sociale spanningen er bestaan tussen verschillende actoren in een gebied, welke er komen, 
hoeveel et cetera. Verder wordt vaak van bovenaf bepaald wat goed en wat slecht zou zijn, zon-
der rekening te houden met de lokale meningen van mensen.  

 
1.3. Toerisme in de culturele antropologie 
Volgens Burns is er synergie te vinden tussen antropologie en toerisme omdat beide cultuur en 
menselijk gedrag identificeren en er betekenis aan geven (1999: 71). Antropologen zijn zich vrij 
laat voor het onderwerp gaan interesseren. Zo schreef Nash in 1981 dat de antropologische stu-
die van toerisme anno jaren tachtig nog in haar kinderschoenen stond. Hij vroeg zich af waarom 
veel antropologen het onderwerp toerisme lange tijd hebben vermeden. Verklaringen zocht hij 
in het zelfbeeld van antropologen als veldwerkers en dat zij liever niet geassocieerd worden met 
toeristen. Het thema toerisme zou bovendien een frivool gebied van cultuur (spel) zijn dat an-
tropologen liever vermijden. Verder zou toerisme gezien worden als iets moderns en zouden an-
tropologen van oorsprong meer geïnteresseerd zijn in traditionele samenlevingen en tenslotte 
zouden antropologen onbewust zijn van toerisme en haar consequenties (Nash 1981: 461). Ook 
schrijft hij dat tot het eind van de jaren zeventig de meeste antropologen vooral tot de “pre-
wetenschappelijke” conclusie kwamen dat toerisme slecht zou zijn voor landen in de Derde We-
reld (Nash 1981: 465). In een later artikel, dat eind jaren tachtig verscheen, merkt ook Crick op 
dat er in de culturele antropologie opvallend weinig over toerisme is geschreven. Hij vindt dit 
opmerkelijk omdat men juist zou verwachten dat er veel aandacht zou zijn voor toerisme binnen 
deze discipline aangezien cultureel contact en sociale veranderingen centraal staan in de culture-
le antropologie en dit thema’s zijn die aansluiting vinden bij het toerisme. Bovendien komen 
vrijwel alle samenlevingen in aanraking met toerisme (Crick 1989: 310). Crick constateert een 
groot tekort aan antropologische monografieën over toerisme. Dit zou kunnen komen omdat an-
tropologen zichzelf vaak wensen te distantiëren van gewone toeristen. Verder valt het op dat als 
er academische stukken zijn over toerisme, de lokale stemmen meestal ontbreken. Er is welis-
waar veel geschreven over toerisme door economen en geografen maar het valt op dat er in hun 
studies een bijna complete stilte bestaat over wat toerisme betekent voor de mensen die er mee 
te maken hebben (Crick 1989: 310-311). Een andere bias van antropologen wordt gevormd door 
hun soms gesimplificeerde ideeën over traditionele culturen. Veel antropologen zien de toeristen 
als desastreus voor het behoud van deze culturen en voelen zich in hun onderzoek in het nauw 
gedreven door de sociale veranderingen die toeristen met zich meebrengen (Nuñez 1978: 207-
216, Crick 1989: 312). Burns constateert dat bij het schrijven over toerisme veel auteurs een 
oordeel hebben over toerisme; toerisme zou een vorm van neokolonialisme zijn zoals we eerder 
zagen.  
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Binnen de culturele antropologie is het proces van toerisme vaak vergeleken met een rite de 
passage. Zo kunnen in toerisme net als bij een rite de passage drie fases onderscheiden worden. 
In de eerste fase, de fase van scheiding, wordt een individu of een groep individuen ritueel ver-
wijderd van de samenleving en het gewone leven. De tweede fase, van liminaliteit, is een perio-
de van marginaliteit of uitsluiting van de gemeenschap. In de derde fase, de incorporatiefase, 
komt men terug in de samenleving met een nieuwe status (Burns 1999: 77). Volgens Burns is er 
een tweedeling ontstaan tussen antropologen die toerisme als ritueel zagen, zoals Graburn en an-
tropologen die toerisme als een vorm van imperialisme zagen, zoals Nash (Burns 1999). Burns 
schrijft overigens ook dat het hedendaagse denken over toerisme binnen de antropologie heel 
veel ideeën kent en te complex is om gecategoriseerd te worden (1999: 88). Franklin meent dat 
zowel oude vormen van toerisme zoals pelgrimstochten, als de meest nieuwe vormen van toe-
risme, elementen van rituelen in zich hebben en als rites de passage kunnen worden gezien. Zo 
schrijft hij:  

It is clear from the most writers that even de most contemporary forms of tourism are ritualistic, most 
closely resembling rituals of passage where the individual is delivered from one state or condition of 
the life course into the next. Clearly, tourism is not part of and parcel of contemporary rituals of pas-
sage but it is clear that the ritual forms of tourism are similar to those of rituals of passage, particularly 
because some change, effect or transition is routinely intended or anticipated (Franklin 2003: 11). 

Zowel in oude als nieuwe vormen van toerisme speelde gezondheid en persoonlijke vernieu-
wing een grote rol en vaak wordt dit door middel van een ritueel gezocht (Franklin 2003: 11, 
12). Een interessant voorbeeld van hoe dit lokaal tot uitdrukking komt, wordt gepresenteerd in 
een doctoraalscriptie van Karin Bosman, waarin wordt beschreven hoe een vierdaagse wandel-
tocht naar Machu Picchu in Peru die verschillende fases van rite de passage beslaat (2004: 15-
23).  

Het behoud van historisch-cultureel erfgoed en natuurlijke hulpbronnen zijn volgens Getino 
altijd al belangrijk geweest. Onder cultuur-historisch erfgoed verstaat hij kerken, kloosters, pa-
leizen, kathedralen, oude graftombes, vestingwallen, promenades en tuinen, natuurparken, 
kunst- en cultuurgoederen, religieuze en volksfestiviteiten en alles wat verder representatief is 
voor de memoria (gedachtenis) en habitat van een gemeenschap of een volk en dat altijd onder-
werp van zorg en bescherming is door de elites of regerende instanties, op elk moment in de ge-
schiedenis (Getino 2002: 258).4 Hoewel het natuurlijk niet waar is dat cultureel erfgoed altijd en 
in alle culturen belangrijk is geweest is het wel waar dat de hierboven genoemde culturele ele-
menten belangrijk zijn binnen toerisme. Pas in de laatste dertig tot veertig jaar is cultuur een 
punt van interesse en vermaak voor toeristen en is de observatie van mensen uit een grote varië-
teit van niet-westerse culturen met hun beschavingen, gewoontes en levensstijlen een van de 
snelst groeiende branches van het toerisme (Lumsdon & Swift 2001: 128). Steeds vaker wordt 
het cultureel erfgoed als belangrijke trekpleister genoemd in de toerisme-industrie. Hierbij moet 
gedacht worden aan musea, festivals en carnavals, architectuur, Indiaanse gemeenschappen en 
hun gewoontes, taal, muziek en dans en handnijverheidproducten (Lumsdon & Swift 2001: 
129). 

Vooral contact met de lokale bewoners en hun kijk op hun dagelijkse leven staat centraal in 
het cultureel en erfgoedtoerisme. Volgens Prentice zoeken verschillende toeristen verschillende 
soorten erfgoed en hij schrijft dat erfgoed en heterogene nostalgie voor het verleden weergeeft 
(Prentice 1993: 33). Dit komt doordat toeristen op zoek zijn naar verschillende ervaringen (ex-
periences). Om de diversiteit van erfgoedtoerisme te laten zien, onderscheidt hij 23 typen erf-
goedattracties met nog veel meer onderverdelingen. Hiermee probeert hij te laten zien dat er niet 
gesproken kan worden van één erfgoed industrie (Prentice 1993: 39-40). Hoewel zijn typering 
vooral gebaseerd is op toerisme in westerse landen, met name Groot-Brittannië, bieden zijn 

                                                 
4  Vertaald uit het Spaans:  

Templos, monasterios, palacios, catedrales, antiguas tumbas, murallas, paseos y jardines, parques 
naturales,bienes artísticos y culturales, festividades religiosas y populares y todo lo más 
representativos de la memoria y el habitat de una comunidad o de una nacíon, siempre objeto de 
cuidado y protección por parte de las elites o los sistemas gobernantes, en cada momento de la 
historia. (Getino 2002: 258). 
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ideeën wel stof tot nadenken over erfgoedtoerisme wereldwijd. Erfgoed is namelijk niet homo-
geen. Prentice schrijft:  

 ‘Heritage’ as a phenomenon has been shown to have expanded in the past decade or so from its core of 
natural, built, cultural and landscape features into more diverse dimensions. The heterogeneity of heri-
tage has in effect increased awareness of change, a desire for conservation and a nostalgia for the past. 
In particular, heritage has become a commercial ‘product’ to be marketed to customers seeking leisure 
and tourism experiences (Prentice 1993: 49). 

De belangrijkste organisatie die zich bezighoudt met het behoud van erfgoed is de UNESCO.5 
Al in 1972 was er een conferentie voor de bescherming van het werelderfgoed en werd er een 
werelderfgoed comité opgericht die alle plekken in de wereld op gebied van natuur en cultuur 
moest vaststellen. Deze werden op de werelderfgoedlijst geplaatst zodat ze beschermd konden 
worden. Verder was het doel van dit comité om een bewustwordingsproces op gang te brengen 
over het belang van dit werelderfgoed. In die tijd bestond volgens Getino nog niet het idee om 
natuurlijke en culturele hulpbronnen te verbinden aan toeristische activiteiten maar inmiddels 
zijn deze verbanden wel gelegd. (Getino 2002: 123, 260) Elke jaar stelt het UNESCO werel-
derfgoedcomité een lijst op van werelderfgoedsites. In 1978 werden de eerste locaties opgeno-
men op de werelderfgoedlijst. In 2006 telde de lijst 830 monumenten, waarvan 162 vielen onder 
natuurerfgoed, 644 onder cultuurerfgoed en 24 sites waren in beide categorieën onder te bren-
gen. Er bestaat ook een lijst voor immaterieel erfgoed. Op de officiële website van UNESCO 
wordt erfgoed gedefinieerd als “onze erfenis van het verleden, waar we tegenwoordig in leven 
en wat we overdragen aan toekomstige generaties”. Het beleid van UNESCO is om zoveel mo-
gelijk materieel en immaterieel erfgoed te behouden. Een van de missies van de organisatie is 
om lokale bevolkingsgroepen te laten deelnemen in het behoud van hun erfgoed.6 

In de laatste twintig jaar is veel geschreven over de mogelijke consequenties van een toename 
van erfgoedtoerisme en verschillende onderzoekers hebben hun zorgen uitgesproken over wat er 
met lokale gemeenschappen gebeurt op het moment dat zij steeds meer toeristen ontvangen. Er 
ontstaat niet alleen druk op een gebied wegens grote bezoekersaantallen die een monument op-
eens moet verdragen maar er kan ook sociale druk ontstaan op een gebied. Als er volgens de 
UNESCO namelijk niet goed wordt omgegaan met een monument of site die op de lijst staat, 
kan deze er weer van af worden gehaald. Verder zou politiek die gericht is op behoud van het 
verleden ertoe kunnen leiden dat het verleden steeds meer verheerlijkt wordt, dat er stereotypen 
gecreëerd worden of dat het niet duidelijk is waarom iets behouden moet worden. Op deze ma-
nier is er vaak geen aandacht voor wat er in het heden gebeurt omdat het verleden steeds cen-
traal staat (Getino 2002: 261-265). Door het contact met toeristen en toenemende globalisering 
zouden lokale gemeenschappen een deel van hun identiteit verliezen omdat zij zouden willen 
leven als de toeristen. Zoals we hebben gezien werd dit het demonstratie-effect genoemd, en het 
stond in een negatief daglicht. Een andere belangrijke vraag is van wie het cultureel erfgoed is 
dat geclaimd wordt (Prentice 1993: 50). Twee andere veelbesproken thema’s binnen het cultu-
reel-of erfgoedtoerisme zijn authenticiteit en “commoditization”, die niet alleen aan elkaar ver-
bonden kunnen worden maar ook aan het besproken demonstratie-effect. 

In het discours over toerisme is authenticiteit een steeds terugkerend begrip. Maar wat is au-
thenticiteit? In de Van Dale Hedendaags Nederlands (2002) staat authentiek omschreven als 
“gelijk aan het origineel” en “echt en daardoor betrouwbaar”. In The New Shorter Oxford Dic-
cionary wordt authentiek gedefinieerd als “really proceeding from its real source”. Wat de eer-
ste definitie betreft komen bij mij vragen op als: wat is origineel? Wat is echt? Voor wie is het 
belangrijk dat iets echt is? En betrouwbaar voor wie? Wat de tweede definitie betreft vraag ik 
me af hoe er valt te controleren wat de real source is en ook wie dat bepaalt. Op het moment dat 
de term authenticiteit wordt gebruikt binnen een toerisme context, en dat gebeurt vaak, is het be-
langrijk om dit soort vragen te stellen. Zoals ik eerder schreef, hebben toeristen volgens Cohen 
gemeen dat ze op zoek zijn naar nieuwe ervaringen. Behalve dat deze ervaringen nieuw moeten 
zijn, moeten ervaringen en attracties ook “echt” zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat attracties ge-
transformeerd worden en faciliteiten gestandaardiseerd (Cohen 1972: 169-170). De effecten 
worden als volgt omschreven:  

                                                 
5  United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 
6  www.unesco.org.  
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The main purpose of mass tourism is the visiting of attractions, whether genuine or contrived. However, 
even if they are genuine, the tendency is to transform or manipulate them, to make them “suitable”7 for 
mass tourist consumption. They are supplied with facilities, reconstructed, landscaped cleansed of un-
suitable elements, staged, managed, and otherwise organized. As a result, they largely loose their origi-
nal flavour and appearance and become isolated form the ordinary flow of life and natural texture of 
host society. […] Festivals and ceremonies, in particular, cease being spontaneous expressions of popu-
lar feelings and become well-staged spectacles. Even still inhabited old quarters of otherwise modern 
cities are often turned into “living museums” to attract tourists (Cohen 1972: 170-171). 

De transformatie en standaardisering die Cohen hier noemt, zorgen er weer voor dat er een uni-
formiteit ontstaat binnen de toeristische ervaring. Veel culturen worden voor het toerisme gere-
duceerd tot een aantal standaardelementen en gepresenteerd aan toeristen (Cohen 1972: 171). 

Een auteur die veel heeft geschreven over toerisme en authenticiteit is MacCannell. Zo schreef 
McCannell al in 1973 over staged authenticity. Dit verschijnsel doet zich voor als hosts hun cul-
tuur en zichzelf als het ware verkopen met als doel een aantrekkelijk pakket te vormen. Aange-
zien dit de aard van het product verandert, wordt de authenticiteit waarnaar de bezoeker op zoek 
gaat opgevoerd (staged) (MacCannell 1979: 596). Net als Cohen constateert MacCannell dat er 
een soort reconstructie van het verleden plaatsvindt, aangepast aan de wensen van de toeristen. 
De zoektocht naar authentieke ervaring zou een gevolg zijn van moderne culturen. Authentieke 
ervaringen zouden buiten de grenzen van het hedendaagse moderne leven liggen. De moderne 
toerist zou vervreemd zijn en op zoek naar authenticiteit en naar het ongerepte, primitieve en na-
tuurlijke, dat nog niet met moderniteit in aanraking is gekomen. Zo hoopt de toerist authentici-
teit te vinden in andere tijden en andere plaatsen (MacCannell 1976: 160). Collectieve en 
nostalgische herinneringen spelen daarbij een belangrijke rol. Deze nostalgische herinnering re-
construeert als het ware het verleden om aan behoeften in het heden te voldoen (MacCannell 
1979).  

Vanaf het moment dat MacCannell de term staged authenticity heeft geïntroduceerd is er bin-
nen onderzoek naar toerisme veel over geschreven en meerdere auteurs hebben hun zorg uitge-
sproken over de eventuele vernieling van culturele authenticiteit en culturele identiteit door toe-
risme (o.a. Turner & Ash 1975: 197). Er zijn veel studies gedaan naar hoe Indiaanse bevol-
kingsgroepen bepaalde delen van hun cultuur aan de smaak van de toeristen hebben aangepast. 
Ook is er gekeken naar hoe bepaalde gebieden door toerisme een soort museum worden. Zo 
heeft Castañeda een boek geschreven over de beroemde ruïnes van Chichén Itzá in Mexico. Hij 
schrijft over deze ruïnes dat de “archeological reconstruction is a simulated reality that main-
tains authenticity through the traces of its reinvention” (Castañeda 1996: 165). Hij benadrukt dat 
de nationale overheid van Mexico veel invloed heeft op de constructie (en reconstructie) van 
Maya cultuur (Castañeda 1996: 198). Waar Castañeda schrijft over archeologische reconstruc-
ties, schrijft Stanley over reconstructies van performance. Volgens Stanley wordt er een spelle-
tje gespeeld met de toeristen door lokale bewoners van toeristische gebieden: er wordt een etno-
grafische performance uitgevoerd door de lokale bevolking wat hij Being Ourselves for You 
noemt (Stanley 1998). Dit aanpassen van cultuur aan de smaak van toeristen of het commercieel 
maken van cultuur wordt commodificatie genoemd. Cohen definieert het begrip als volgt:  

 “Commodification” is a process by which things (and activities) come to be evaluated primarily in 
terms of their exchange value, in a context of trade, thereby becoming goods (and services); developed 
exchange systems in which the exchange value of things (and activities) is stated in terms of prices 
from a market (Cohen 1988: 380). 

Cultuur wordt in deze context dus steeds meer voor commerciële doeleinden gebruikt. Er is 
weinig positiefs over deze ontwikkeling geschreven. Volgens Greenwood is het commodifica-
tieproces een voorbeeld van kapitalistische ontwikkeling en hij schrijft hierover :  

Culture is being packaged, priced and sold like building lots, rights of way, fast food, and room service, 
as the tourism industry inexorably extends its grasp. For the moneyed tourist, the tourism industry 
promises that the world is his/hers to use. All the “natural resources,” including cultural traditions, have 
their price, and if you have the money in hand, it is your right to see whatever you wish…Treating cul-
ture as a natural resource or a commodity over which tourists have rights is not simply perverse, it is a 
violation of the people’s cultural rights (Greenwood 1978: 136-137). 

                                                 
7  In het origineel tussen aanhalingstekens. 
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Toerisme zou volgens hem cultuur dus beschadigen. De gecommodificeerde culturele producten 
zouden hun intrinsieke betekenis in het proces verliezen en daarmee de betekenis voor de lokale 
mensen wegnemen die daarop weer het enthousiasme om de producten te produceren zouden 
verliezen (Greenwood 1978: 135). Mathieson en Wall schrijven dat toerisme cultureel “arro-
gant” zou zijn omdat tradities en gewoonten van lokale mensen worden gemanipuleerd alleen 
maar om de ervaringen van toeristen interessanter te maken waardoor slechts een klein en op-
pervlakkig deel van de lokale cultuur zichtbaar wordt. Ook beschuldigt hij toerisme-
ontwikkelaars en -promotors van “culturele arrogantie” omdat veel internationale hotels en res-
taurants westerse stijlen hebben met slechts een fractie van een verwijzing naar de lokale cultuur 
wat zou duiden op weinig waardering van de sociaal-culturele tradities van lokale bewoners. 
Het enige positieve wat er over gezegd kan worden is dat het vercommercialiseren en staging 
van cultuur de toeristen vermaken en de druk op de lokale bevolking en haar cultuur kunnen 
verminderen en zelfs kan leiden tot een behoud van cultuur (Mathieson & Wall 1982: 173). 

Ofschoon veel auteurs er dus een probleem mee hebben dat authenticiteit staged is, weerlegt 
Cohen het idee dat als een cultureel product gecommodificeerd is de betekenis verdwijnt. Hij 
noemt dit een overgeneralisatie en schrijft dat er geen reden voor is om aan te nemen dat alle be-
tekenis weg is zodra mensen betaald worden voor een performance of een product. Wel kan het 
zijn dat op die manier een cultureel product een nieuwe betekenis krijgt (Cohen 1982: 381-382). 
Ook Silver zet vraagtekens bij het “commodificatie probleem”. Volgens haar wordt authentici-
teit op verschillende manieren geconstrueerd, afhankelijk van het type toerist dat het product of 
beeld consumeert (Silver 1993). Payne laat in een artikel over dansen in toeristische gebieden 
zien dat ondanks verschillen in schaal en context, dansen “authentiek” blijven en creatief zijn. 
Ze schrijft dat ondanks het feit dat dansvormen gecommodificeerd zijn voor de internationale 
toeristenmarkt, en sommigen zelfs speciaal gemodelleerd zijn voor toeristen, ze hun betekenis 
niet per se hoeven te verliezen. De dans is vaak een precieze simulatie, een re-creatie van het 
historisch verleden en een hedendaagse manifestatie van vindingrijkheid binnen tradities (Payne 
1996: 780-782). Dit betekent overigens niet dat de dansen statisch zijn. Zo schrijft Payne dat er 
vaak buitenlandse elementen en structuren worden opgenomen in de traditionele dansen en dat 
de nieuwe vormen en stijlen door de tijd heen authentiek kunnen worden voor de performing 
community (Payne 1996: 784). Chabbra, Healy en Sills laten zien dat er ook een hoge perceptie 
van authenticiteit bereikt kan worden als een gebeurtenis staged is, zelfs als dit staging proces 
plaatsvindt op een plek die ver verwijderd is van de originele bron van de betreffende culturele 
traditie. Ze laten zien dat de perceptie bij de toerist, of een gebeurtenis of een product authentiek 
is, belangrijker is dan de daadwerkelijke authenticiteit van de staged event (Chabbra, Healy & 
Sills 2003). Zij onderkennen dat authenticiteit belangrijk is binnen erfgoedtoerisme maar dat 
niet elke component van de ervaring authentiek hoeft te zijn of zelfs bevredigend zolang de 
combinatie van elementen nostalgische gevoelens oplevert (Chabbra, Healy & Sills 2003: 704). 
En zoals Payne met betrekking tot dansen in Haïti schrijft is de experiential authenticity van 
toeristen heel erg belangrijk; wat er met de performer (dit kan overigens ook de toerist zijn die 
mee danst) gebeurt in het proces van het optreden of als een resultaat van het optreden (1996: 
785). Hierover schrijft zij:  

What remains impressive is that both performers and tourists rely on an experiential authenticity that is 
located within the gesture, dance sequences and profound affect of dancers in order to determine the au-
thenticity in the performance (Payne 1996: 787). 

Het ervaren van de dans, door bijvoorbeeld zelf mee te doen biedt een soort garantie van au-
thenticiteit (Payne 1996: 794). 

Crick onderkent dat er wel degelijk morele en gerelateerde veranderingen plaatsvinden bij 
commodificatie maar hij waarschuwt voor een overgave aan romanticisme en etnocentrisme. 
Niet alleen zijn culturen altijd al in beweging maar volgens hem is eigenlijk alle cultuur staged 
authenticity. Zo stelt hij een aantal kritische vragen:  

What in a culture is not staged? […] if change is a permanent state, why should the staging bound up in 
tourism be regarded as so destructive, and why should the changes been seen in such a negative light? 
[…] One might ask additionally what is so abhorrent about inauthentic phenomena? (Crick 1989: 336). 

Volgens hem wordt er negatief gedacht over toerisme en sociale verandering en moeten we op-
passen om de uitbreidende realiteit van monetaire relaties niet te contrasteren met een of ander 
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ideaalbeeld van een traditionele cultuur die niet op geld gericht zou zijn. Hij stelt vervolgens op 
cynische wijze de vraag of traditionele normen van wederkerigheid niet economisch of onbere-
kenbaar waren. Crick stelt dat we moeten oppassen onze “gekleurde” mening te geven en dat 
het belangrijk is om gedetailleerd onderzoek te doen naar hoe nieuwe activiteiten zoals bijvoor-
beeld toerisme en cultuur gedrag beïnvloeden en ook wat de specifieke mechanismen van ver-
andering daadwerkelijk zijn op lokaal gebied (Crick 1989: 336). Wood schrijft over authentici-
teit en toerisme dat internationaal toerisme er niet voor zorgt dat een cultuur simpelweg vernie-
tigd of bewaard wordt maar dat er een constant proces van culturele uitvinding plaatsvindt waar-
in het proces van “verwestering” in veel gevallen van minder belang is dan andere en nieuwe 
richtingen van culturele verandering. De impact van toerisme bestaat wel degelijk maar vindt 
plaats in een culturele context die dynamisch is en al aan verandering onderhevig (Wood 1993: 
67-68). Dit idee van culturele vernieuwing wordt door Hobsbawm en Ranger The Invention of 
Tradition genoemd. In hun bundel staan voorbeelden van hoe nieuwe culturele uitingen ingebed 
raken in al bestaande belangrijke tradities. Vaak wordt de oorsprong van deze tradities vergeten 
of geromantiseerd. Cohen schrijft dat authenticiteit onderhandelbaar is en dat met dit gegeven 
culturele producten misschien op een bepaald moment als niet authentiek worden gezien maar 
door de tijd heen als authentiek worden erkend (Cohen 1988: 374, 379-380). 

Cohen bekritiseert het werk van MacCannell en zijn navolgers omdat er niet gekeken wordt 
naar of de mensen in het land die de toeristen ontvangen wel beschikken over het concept au-
thenticiteit en bovendien wordt er zelden gekeken naar wat de lokale bevolking zelf authentiek 
vindt (Cohen 1988: 374). Bovendien is elk individuele toerist op de een of andere manier op 
zoek naar authenticiteit (Cohen 1988: 376) en “tourists will differ in the number and kinds of 
traits necessary to their mind to authenticate a cultural product (Cohen 1988: 378). Zo geeft hij 
een voorbeeld van een Franse toerist die in Thailand de mensen van een dorpje niet authentiek 
vond omdat ze uit een plastic beker dronken. Een soortgelijke vraag voor totale authenticiteit 
zou voor het merendeel van de toeristen niet noodzakelijk zijn en Cohen beschrijft dat veel toe-
risten wel degelijk gecommercialiseerde objecten als authentiek accepteren zolang ze maar 
overtuigd zijn van het feit dat het product versierd is met “traditionele” onderwerpen en “hand-
gemaakt” is door leden van een etnische groep. Hij beschrijft hoe toeristen op deze manier ge-
commercialiseerde uitingen van lokale gewoontes zoals bijvoorbeeld een dans of een ritueel als 
authentiek kunnen accepteren, zolang ze maar op identieke wijze uitgevoerd wordt door leden 
van de lokale groep; als het maar accurate reconstructies zijn (Cohen 1988: 378-379). Franklin 
schrijft met betrekking tot commodificatie en culturele reproductie:  

[…] we need to see tourism in its ethnographic presence […] constantly being worked into and used by 
the cultures it comes into contact with and see it as a form of cultural exchange rather than an erosive 
agent let loose on an otherwise authentic, proper and fragile world. Tourism leaves interesting and im-
portant traces on the world that can be liberating, reviving, demythologising and hybridising (Franklin 
2003: 59). 

Toeristen zijn zich dus wel degelijk bewust van het feit dat er een spelletje met hen wordt ge-
speeld zonder dat ze dit bezwaarlijk vinden voor hun beleving. 
 
1.4. Toerisme en duurzaamheid 
In de loop van de tijd kwam er steeds meer behoefte toerisme op een andere manier vorm te ge-
ven. Ecotoerisme waarbij de bezoekers de natuur konden observeren zonder deze te verstoren 
werd steeds populairder (Lumsdon & Swift 2001: 100). Ecotoerisme zou weinig invloed hebben 
op bezochte gebieden, niet consumptief zijn, lokaal georiënteerd zijn en moeten bijdragen aan 
het behoud en bescherming van de bezochte gebieden (Fennell 1999: 42). Ecotoerisme werd 
populair maar behalve in de toerisme-industrie zelf kwam het thema ook steeds vaker ter sprake 
in de politieke en wetenschappelijke wereld. In eerste instantie lag de nadruk op de ecologische 
effecten van toerisme en hoe de negatieve effecten op dit gebied zoveel mogelijk ingeperkt kon-
den worden. Later begon men steeds meer kritische vragen te stellen over wat de lange termijn 
effecten van ecotoerisme konden zijn (Butler 1991). Dit gebeurde voor de ecologische effecten 
maar er werd ook in toenemende mate gediscussieerd over de sociale aspecten van toerisme. 

Kleinschalig toerisme werd als alternatief gezien voor het oorspronkelijke massatoerisme om-
dat er bij kleinschalig toerisme minder eisen gesteld hoeven te worden aan de infrastructuur en 
omdat er meer kans zou zijn op lokale inbreng en beschikking over accommodatie, transport en 
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dergelijke (Theuns 1989: 175). Deze vorm van toerisme werd ook wel alternatief toerisme ge-
noemd en zou ervoor kunnen zorgen dat de lokale economie en dat het behoud van de culturele 
identiteit gestimuleerd worden (Butler 1992). Een andere veelgebruikte term is “verantwoord 
toerisme” waarbij de bezoeker in principe verantwoordelijk is voor de manier waarop hij of zij 
toerisme consumeert. In deze term ligt de veronderstelling besloten dat de bezoeker zich bewust 
is van de impact van zijn of haar activiteiten. Lumsdon en Swift merken op dat dit besef meestal 
pas doordringt op het moment dat een toerist daadwerkelijk op vakantie is (Lumsdon & Swift 
2001: 105). De termen ecotoerisme, nieuw toerisme, alternatief toerisme, kleinschalig toerisme, 
verantwoord toerisme en duurzaam toerisme roepen misschien in eerste instantie positieve ge-
voelens op maar er zijn een aantal kritische vragen die gesteld moeten worden. Wanneer is toe-
risme kleinschalig? Als er constant kleine groepen toeristen komen, kan er dan nog gesproken 
worden van kleinschalig of verantwoord toerisme? Wie bepaalt wanneer toerisme verantwoord 
is? En voor wie is het dan verantwoord? In hoeverre hebben lokale actoren invloed op het soort 
toerisme dat er bij hen plaatsvindt? Is ecotoerisme wel een alternatief of meer een verkapte 
vorm van massatoerisme? Bij veel vormen van “nieuw toerisme” worden mooie idealen ge-
schetst maar de kwestie steekt vaak veel complexer in elkaar. Bovendien bestaan deze idealen 
meestal in het westen in the minds van bijvoorbeeld reisbureaus die deze termen als marketing-
strategie gebruiken en bij toeristen die “iets goeds” voor de wereld willen doen. Het is interes-
sant en noodzakelijk om te kijken hoe deze idealen in de praktijk, in de landen van bestemming, 
worden ontvangen.  

Wat opvalt in de literatuur over duurzaam toerisme en in het beleid dat wordt aangewend om 
met het thema om te gaan is dat er veel zorgen zijn over het behoud van de status-quo. Er zijn 
verschillende auteurs die hierover hebben geschreven. Lumsdon en Swift bijvoorbeeld leggen 
een verband tussen ecotoerisme, cultureel en erfgoed-toerisme en merken op dat bij beide vor-
men van toerisme hetzelfde dilemma naar boven komt namelijk “[…]how to develop the full 
tourism potential of these areas without changing their basic nature, and how to prevent structu-
ral damage as a consequence of increased visitor numbers” (Lumsdon & Swift 2001: 133). Dit 
suggereert dat er in het toerisme een wens bestaat om cultuur te behouden. Dit vormt de basis 
van erfgoed-toerisme. Ook Mowforth en Munt hebben geschreven dat duurzaamheid be-
schouwd kan worden als een overdrager van machtsrelaties waarvan een deel gericht is op het 
behouden van natuur en cultuur in de Derde Wereld (1998: 62). Van Beek schrijft over confron-
taties in toeristische locaties in West Afrika en noemt het contact tussen toeristen en de lokale 
bewoners encounters. Vooral in ecotoerisme en erfgoed-toerisme is deze encounter heel belang-
rijk. Van Beek schrijft dat een encounter op het eerste gezicht een gemeenschap lijkt te verande-
ren en de duurzaamheid van dit soort toerisme lijkt te bedreigen maar hij verwerpt het idee dat 
het toerisme de eigen locatie beschadigt omdat de dynamiek binnen een encounter vaak veel 
complexer is en allerlei mogelijke effecten kan hebben (2003: 251-252). Hij gebruikt onder-
zoeksmateriaal uit Dogon (Mali) om te laten zien dat als het “cultureel product” de voornaamste 
attractie vormt, toeristen bijna niet communiceren met de lokale cultuur. Dit komt doordat cul-
turen op een indirecte manier gecommuniceerd worden, door lagen heen van tevoren gevestigde 
beelden van de ander of door personen die deze beelden levend wil houden.8 Van Beek schrijft 
dat toerisme het contrast tussen twee culturen juist groter maakt omdat de toerist juist op zoek is 
naar het vreemde, wilde en andere van de lokale groep waardoor de kansen op gedeelde erva-
ringen afnemen (Van Beek 2003: 273). Volgens Crick zorgt toerisme ervoor dat stereotypen 
worden gecreëerd en versterkt en in feite komen toeristen nooit echt in contact met de sociale 
realiteit omdat zowel zij als de Ander deze stereotypen constant benadrukken. Ook al wordt toe-
risme vaak geportretteerd als een sector die tot wederzijds begrip tussen verschillende bevol-
kingsgroepen kan leiden, wat hij cynisch de peace and understanding retoric noemt, suggereert 
het empirisch bewijs dat individuele percepties bepaald worden door stereotypen (1989: 329). 

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe visies op toerisme geformuleerd. Een auteur die in 
mijn ogen goed slaagt in het actualiseren van het wetenschappelijke debat over toerisme is 
Franklin. Hij bestrijdt eerdere ideeën over toerisme waarin de industrie wordt gezien als geba-

                                                 
8  Vertaald naar de in de inleiding besproken theorieën uit de culturele en cognitieve psychologie: soci-

aal-culturele encounters tussen verschillend actoren (of à la Goffman, tussen acteurs en publiek) vin-
den plaats volgens culturele modellen in the mind die in the world uiting krijgen. 
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seerd op een zoektocht naar het ongebruikelijk en het nieuwe (de eerder beschreven zoektocht 
naar authenticiteit). Hij bekritiseert zijn voorgangers ervan dat zij in hun analyses van tourist 
gaze en authenticiteit zowel de toeristen als objecten van de gaze zien als op zichzelf staand. 
Toerisme vraagt volgens hem om een benadering waarin de interactie en effecten van mensen 
en de geobserveerde objecten centraal staan. Toerisme kan daarom niet gescheiden worden van 
culturele, politieke en economische omstandigheden waarin het zich ontwikkelt en continu ver-
andert. Franklin ziet het fenomeen toerisme niet als iets wat buiten de dagelijkse leefwereld 
plaatsheeft maar als daarin opgenomen. (Franklin 2003: 2, 11). Zoals we al eerder bij Burns za-
gen, pleit ook Franklin voor het benaderen van toerisme als culturele activiteit en niet alleen als 
uitsluitend een commerciële sector. 

In de jaren negentig was onderzoek naar toerisme vooral gericht op de visuele dimensie en 
zoals in de Tourist Gaze van Urry werd het gedrag van toeristen verklaard als het genot van kij-
ken naar of gazing op het verschillende en ongebruikelijke, wat een contrast vormde met het be-
kende van het dagelijks leven. Toeristen werden gezien als verzamelaars van views en gazes op 
objecten en landschappen die naar “iets anders” verwezen. Met nieuwe visuele technologieën 
werd het echter steeds minder belangrijk of objecten authentiek waren en de zogenaamde “post-
toeristen” genoten ook van niet-authentieke en in scène gezette objecten en rituelen (Franklin 
2003: 9). Dit zagen we ook al eerder bij Chabbra, Healy en Sills die aangaven dat een goede re-
constructie van een object of een ritueel ook voldoening kon geven aan toeristen (Chabbra, Hea-
ly & Sills 2003). De kritiek die in de huidige eeuw is geleverd op de nadruk die werd gelegd op 
visie, was dat er weinig aandacht was voor de belichaamde (embodied) perspectieven op toeris-
me en vanaf 2000 werd ook hier aandacht aan besteed. Franklin schrijft dat “We can perhaps 
say that as the 1990s faded into the 2000s more people wanted to get their hands on the world, 
to taste it, feel it, smell it and importantly, to do things with it and not just look at it” (Franklin 
2003: 9). Hij pleit dus voor een benadering waar aandacht is voor het lichaam en niet alleen 
voor het visuele en het mentale. In zijn boek laat hij zien dat ritueel en de opvoerende (perfor-
mative) aard van toerisme, waarin het lichaam de focus van transitie wordt, steeds belangrijker 
worden in het hedendaagse toerisme. Dit wil niet zeggen dat deze nieuwe richtingen in toerisme 
onderzoek geen aandacht moeten besteden en moeten voortbouwen op de gaze (Franklin 2003: 
9); visuele prikkels zijn nog steeds erg belangrijk in het toerisme debat. Deze ideeën vinden 
aansluiting bij het idee dat experience steeds belangrijker wordt in de toerisme-industrie. Dit 
kunnen zowel visuele ervaringen betreffen als belichaamde ervaringen. Hoewel Franklin toe-
geeft dat het visuele nog steeds een grote rol speelt in toerisme is er volgens hem een grote fout 
gemaakt in theorieën over toerisme. De meeste auteurs gaan, zoals we eerder in dit hoofdstuk 
hebben kunnen zien, ervan uit dat toeristen naar iets “echts” op zoek zijn omdat hun eigen le-
vens niet authentiek zouden zijn. Hij schrijft dat er al meer dan 25 jaar van wordt uitgegaan dat 
het leven van mensen in de moderne wereld saai is, oppervlakkig, deprimerend en zonder bete-
kenis. Dit zou de reden zijn waarom mensen behoefte hebben aan vakanties. Echter, het leven in 
de moderne wereld en in grote steden is allesbehalve saai, schrijft Franklin. Volgens hem is toe-
risme een specifiek type uitbreiding van het moderne leven en eerder een viering van het mo-
derne leven dan een ontsnapping eraan. Hij ziet het toerisme als een van de noodzakelijke 
bouwblokken van moderniteit en niet als een ontsnappingsroute om aan het moderne leven te 
ontkomen (Franklin 2003: 23-36).  

Een andere ontwikkeling die Franklin beschrijft gaat over een nieuw soort “ritualisering” van 
toeristische ervaringen. Dit is een ontwikkeling die aan het eind van de twintigste eeuw naar vo-
ren kwam en te maken heeft met toegenomen globaliseringtendensen. Voor die tijd gingen men-
sen misschien op zoek naar verschillen en naar kleur en opwinding voor hun levens maar vanaf 
het einde van de twintigste eeuw en tegenwoordig zijn mensen zoals Franklin schrijft “over-
excited, bombarded by stimulation, information, possibilities, connections and access” (2003: 
13). Mensen hebben het vaak te druk en elektronische middelen zorgen ervoor dat mensen 
steeds sneller dingen kunnen doen. Stress is een veelvoorkomend probleem en in veel nieuwe 
vormen van toerisme wordt daarom juist aandacht besteed aan rituelen waar plaats wordt ge-
maakt voor slow time (Franklin 2003: 13-14, 57-58 en hoofdstuk acht, pp. 213-249). Toerisme 
biedt tegenwoordig vaak mogelijkheden voor persoonlijke transitie, wat overigens vaak volgens 
geritualiseerde formats plaatsvindt (Franklin 2003: 17 en hoofdstuk vier). Een ander punt van 
kritiek van Franklin over hedendaagse toerismetheorieën is dat er veel te lang is teruggevallen 
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op algemene theorieën over gedrag van toeristen en motivatie zonder de empirische studies die 
zijn gedaan te gebruiken om de bestaande theorieën te verfijnen (Franklin 2003: 14-15). Het 
probleem bij het bestuderen van toerisme is dat er soms wordt gedaan alsof de geschiedenis en 
ontwikkeling van toerisme als een op zichzelf staand en apart deel van het moderne leven wordt 
behandeld terwijl in werkelijkheid toerisme continu verandert in relatie tot de ontwikkeling en 
veranderingen van moderne samenlevingen (Franklin 2003: 16). 

De ideeën van Franklin over experience vinden aansluiting bij ideeën uit de experience eco-
nomy. Pine en Gilmore schrijven over economische strategieën van (vooral Amerikaanse) be-
drijven, maar hun ideeën kunnen direct geprojecteerd worden op een context van etnisch en cul-
tureel toerisme. Volgens Pine en Gilmore wordt consumeren in toenemende mate een zintuiglij-
ke ervaring. Zij constateren dat bedrijven steeds meer geld uitgeven aan het creëren van de emo-
ties van hun klanten. Dit doen zij door een unieke belevenis toe te voegen aan hun product. Een 
experience economy ontstaat als een bedrijf bepaalde diensten expres gebruikt als een podium 
en als goederen gebruikt worden als steunpilaren met het doel voor individuele klanten een me-
morabele gebeurtenis neer te zetten. Verder kunnen kopers van ervaringen het best worden be-
schreven als gasten en de ervaringen die deze gasten hebben zijn persoonlijk; zij bestaan slechts 
in de gedachten van een individu die betrokken is geraakt op een emotioneel, fysiek, intellectu-
eel of zelfs een spiritueel niveau. Daaruit volgt dat twee verschillende mensen niet de dezelfde 
ervaring kunnen hebben omdat elke ervaring voortkomt uit de interactie tussen de staged event 
en de geestestoestand van een individu (Pine & Gillmore 1998: 97-98). Lokale markten in toe-
ristische gebieden bijvoorbeeld zijn aldus in hun geheel een experience. Het gaat de toeristen 
bijvoorbeeld niet zozeer om de consumptie van goederen op de markt maar om de consumptie 
van de totale marktervaring. Reisbureaus bieden hun klanten belevenissen aan in “verre en exo-
tische oorden”, de lokale bevolking voert op wat men wil zien (staging) en de bezoekers zijn 
gasten die persoonlijke ervaringen hebben, die waarschijnlijk anders zijn dan de belevenissen 
van andere toeristen.  

Ook als we het over experience hebben, is het belangrijk te beseffen dat de soort ervaring af-
hangt van het soort toerist dat een gebied bezoekt. Zo schreef Cohen dat de georganiseerde en 
de individuele massatoerist gebruikmaken van een reis die gestandaardiseerd is waarbij vervoer, 
plaatsen die bezocht worden, slaap- en eetgelegenheden van tevoren zijn vastgesteld maar dat de 
pakketreis de koper altijd de “experience of novelty and strangeness” aanbiedt (Cohen 1972: 
169). De bedoeling van een dergelijke reis is om toeristen zoveel mogelijk het idee te geven dat 
ze authentieke ervaringen hebben zonder dat ze fysiek tekort komen. De toerist krijgt de illusie 
van avontuur maar zoveel mogelijk risico’s en onzekerheden van daadwerkelijk avontuur zijn 
uit de tour gehaald. Het verschil met de andere twee categorieën van Cohen, de explorer en drif-
ter is dat zij de route van massatoeristen proberen te vermijden en vooral op zoek gaan naar 
contacten met hosts en nieuwe plekken (Cohen 1972: 174-177). Wat toeristen ervaren hangt dus 
af van hun persoonlijke wensen maar wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal op zoek zijn naar 
een bepaalde ervaring. 

Een groot deel van hoe toeristen iets ervaren hangt samen met verwachtingen die zij van tevo-
ren hebben van het gebied dat zij gaan bezoeken. Verschillende auteurs hebben al gewezen op 
het belang van beeldvorming. Het image of the composite mental picture dat door eventuele be-
zoekers gevormd is, speelt een doorslaggevende rol in keuzes en wordt voor een groot deel ge-
vormd door informatievoorziening over de regio (Lumsdon & Swift 2001: 169). De manier 
waarop het imago van een toeristische bestemming wordt weergegeven op internet en in reisfol-
ders, is niet alleen een afspiegeling van wat de bestemming te bieden heeft maar ook wat toeris-
ten verwachten te ervaren. De beeldvorming die bezoekers van tevoren krijgen ingeprent is erg 
belangrijk in het promoten van toeristische bestemmingen maar er moet wel worden opgemerkt 
dat de realiteit van een gebied weinig consequenties heeft. Het is namelijk de “perceptie van de 
realiteit” die het belangrijkst is voor toerisme (Lumsdon & Swift 2001: 186). Hoe toeristen iets 
ervaren heeft overigens niet alleen te maken met hun van tevoren gevormde verwachtingen. Zo 
schrijft Bosman dat tijdens het bezoek aan een gebied (in haar geval Cuzco en omgeving) gid-
sen een hele belangrijke rol spelen in het verschaffen van een bepaalde ervaring (Bosman 2005: 
42). Ook Van Beek schrijft in een artikel over Mali dat gidsen heel belangrijk zijn in het over-
brengen van informatie en een goede ervaring. Volgens hem zijn juist gidsen zich voortdurend 
bewust van het feit dat vertrouwen en respect de basis vormt voor elke toerisme-encounter. Hij 
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schrijft ook dat gidsen een behoefte voelen bij de toerist voor informatie, voor verhalen en ook 
al hebben de verhalen weinig basis in de realiteit van Mali, lijkt dat niet uit te maken. De verha-
len vormen een uitwisseling tussen verschillende culturen, de gidsen leveren een dienst en de 
inhoud van de verhalen is niet zo belangrijk (Van Beek 2003: 262). 

Pine en Gilmore benadrukken dat er constant vernieuwing plaats moet vinden voor de consu-
ment. Als je dit echter op een toerismesituatie toepast, waar men op zoek is naar authenticiteit, 
geldt dit niet; in de context van het Andes gebied in Peru is het juist belangrijk dat er zo min 
mogelijk verandert in de experience omdat men op zoek is naar het verleden en het verleden van 
de Inca’s wil beleven. In het verkrijgen van een experience spelen zintuigen een belangrijke rol. 
Zicht speelt misschien wel de belangrijkste rol, zoals we eerder zagen. Urry analyseert in The 
Tourist Gaze (1990) de hoofdzakelijk visuele aard van de toerisme-ervaring. “Gazing” vindt 
vaak collectief plaats en hangt af van een aantal sociale discoursen van verschillende actoren 
zoals schrijvers, reisbureaus, televisie presentatoren en toerisme beleidsmakers en dergelijke. 
Crawshaw en Urry gaan in een gezamenlijk artikel verder in op toerisme en de betekenis van vi-
sualisering. Vanaf het einde van de achttiende eeuw werden visuele impressies steeds belangrij-
ker in toerisme en discoursen. Crawhaw en Urry schrijven dat “[e]veryday expressions such as 
‘seeing the sights’, ‘capturing the view’, ‘eye-catching scenery’, picturesque villages’, ‘pretty as 
a postcard’, illustrate the significance of the eye to both the traveller and the travel promoter” 
(Crawshaw & Urry 1997: 178). In de meeste discoursen over reizen ligt er dus specifieke na-
druk op het kijken en het verzamelen van “sights” (Crawshaw & Urry 1997: 178). Reisbureaus 
en internetsites, boeken en reisprogramma’s beïnvloeden dus wat toeristen willen zien en willen 
vastleggen maar ook gidsen spelen een belangrijke rol in het opslaan van sights. Het maken van 
foto’s is van groot belang binnen toerisme en de toeristen zijn zich ervan bewust dat de beste 
kiekjes welbekend zijn bij de reisorganisaties. De camera kan zelfs gezien worden als “het em-
bleem van een encounter” (Van Beek 2003: 273, 282). Daaruit blijkt wat toeristen als de reali-
teit zien en belangrijk vinden op een reis. 

De nieuwste fase van experience is de transformatiefase. Deze ontstaat als de wereld als het 
ware verzadigd raakt van experiences. Bedrijven en organisaties zullen dan niet alleen kosten in 
rekening brengen voor de belevenissen maar ook van de bewezen uitkomsten die op experience 
gebaseerd zijn (Gillmore 2003: 7). De oorzaak van het ontstaan van deze vijfde fase is omdat 
experiences sensaties verschaffen die een memorabele gebeurtenis met zich meebrengen maar 
door de tijd heen deze als het ware versleten raken. Dit kan zeker in de toerisme-industrie en in 
de globaliserende wereld steeds meer en vaker per individu plaatsvinden kunt, reizen wordt im-
mers steeds “normaler” en toegankelijker. Transformaties aan de andere kant zorgen voor een 
permanente verandering voor de klant.9 Het gaat in deze fase om experiences die je leven kun-
nen transformeren. In de context van Peru is deze transformation economy nog niet overal waar 
te nemen maar zoals we later zullen zien, zijn er wel steeds meer reisbureaus die mystieke en 
esoterische ervaringen aanbieden aan toeristen die hen zouden transformeren.  

Al deze zojuist genoemde “nieuwe vormen van toerisme” vallen onder te brengen in de term 
duurzaam toerisme. Deze term is direct terug te voeren naar het concept duurzame ontwikkeling 
die voor het eerst werd gedefinieerd in het Brundtland rapport als: “A process of change in 
which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technologi-
cal development, and institutional changes are made consistent with future as well as present 
needs” (1987: 8). Inmiddels is de term duurzaam toerisme zo vaak te horen dat het een soort 
modewoord is geworden. In 2002 lanceerde de WTO het ST-EP programma wat staat voor 
Sustainable Tourism-Eliminating Poverty. Dit programma wordt inmiddels op verschillende 
plaatsten in de wereld toegepast en richt zich voornamelijk op armoedebestrijding (pro poor 
tourism) en sluit direct aan bij de Millenniumdoelstellingen om armoede in de gehele wereld te-
gen te gaan. Op de website van WTO omschrijft het hoofd van de Technical Cooperation Servi-
ce van de WTO, die de afzonderlijke ST-EP projecten uitvoert het doel als volgt:  

The ST-EP projects are aimed at developing community based tourism that offers support at grass roots 
level, bringing social and economic benefits to the local people. […] The objective is for these people 

                                                 
9  www.managingchange.com. 
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to participate in the entire development process, and for them to benefit from the jobs created by tour-
ism, especially in the case of women and young people.10 

In 2002 werd $500.000 dollar voor verschillende projecten uitgetrokken en in 2007 werden vele 
nieuwe projecten ingediend. De missie van de WTO is om de afzonderlijke lidstaten te onder-
steunen in het ontwikkelen van de toerisme-industrie die kan leiden tot sociaal-economische 
vooruitgang die “socially acceptable, economically beneficial and environmental sustainable” 
is. Op de website verwoorden zij hun richtlijnen in zeven punten, namelijk:  

1. Build up a stronger, healthier and more efficient tourism sector 
2. Optimise socio-economic benefits of tourism 
3. Alleviate poverty at the grass-root level 
4. Promote sustainable livelihoods 
5. Preserve, conserve and enhance cultural and natural heritage 
6. involve local communities in the development process 
7. Foster public-private partnerships 

Hoewel de WTO interessante idealen heeft en ongetwijfeld goed werk verricht, blijven de idee-
en over toerisme topdown, namelijk vastgesteld door deze grote organisatie. Terwijl ze zeggen 
te kijken naar het grass-roots niveau, leggen ze in hun richtlijnen toch de nadruk op het behoud 
van cultuur, wederom van bovenaf bepaald. Ook UNESCO heeft een programma voor duur-
zaam toerisme. Dit programma streeft na om erfgoedsites voor toekomstige generaties te be-
houden en gebruikt toerisme om bij te dragen aan de bescherming van het milieu, beoogt nega-
tieve sociaal-economische gevolgen te limiteren en beoogt lokale mensen economisch en soci-
aal te laten profiteren. Net als de WTO pleit UNESCO voor het behoud van cultureel erfgoed en 
beide organisaties pleiten voor een participatie van de lokale bevolking die weer zou kunnen 
leiden tot een bewustzijn van hun erfgoed waardoor ze het zouden willen behouden. Bovendien 
zou toerisme en het daarmee gepaard gaande behoud van cultureel erfgoed kunnen leiden tot 
een gevoel van trots.  

In 2005 bracht de WTO samen met de United Nations Environment Programme (UNEP) voor 
het eerst samen een publicatie uit: Making Tourism more Sustainable: a Guide for Policy Ma-
kers. Het doel van deze publicatie was om een raamwerk voor duurzaam toerisme te verschaf-
fen. De publicatie is vooral op overheden gericht, zowel op nationaal als lokaal niveau maar 
volgens de WTO zouden alle stakeholders in de toerisme-industrie kunnen profiteren van een 
duurzame benadering. Overheden zouden echter een leidende rol moeten spelen en zouden een 
omgeving moeten verschaffen die de private sector, toeristen en andere stakeholders aanmoedigt 
aan duurzaamheideisen te beantwoorden. Dit zou het best bereikt kunnen worden door voor de 
ontwikkeling van toerisme en het management ervan een set richtlijnen en maatregelen te ont-
wikkelen en te verwezenlijken waarbij duurzaamheid centraal staat, aldus de WTO.11 Hoewel ik 
de richtlijnen van de WTO en UNESCO niet wil bekritiseren, zijn er wel wat kanttekeningen te 
plaatsen. Deze zijn met name gericht op wat er in de praktijk op de lokale niveaus gebeurt in 
een toerisme context. Bovendien is het beleid gericht op specifieke sites en toeristische gebieden 
beslaan een veel groter oppervlak dan de 830 sites die de UNESCO telt. 

De term duurzaam toerisme is weinig precies. De meest belangrijke kritische vragen die in 
mijn ogen gesteld kunnen worden zijn: voor wie is toerisme duurzaam? En wat betekent duur-
zaam toerisme eigenlijk voor mensen op het lokale niveau waar toeristen immers ontvangen 
worden? Weten deze mensen eigenlijk wat duurzaamheid betekent? En kennen zij de term 
überhaupt wel? Er zijn auteurs die onderkennen dat er behoorlijke gaten zitten in het beleid van 
duurzaam toerisme. Zo bleek uit een studie die Lumsdon en Swift hebben gedaan dat ondanks 
dat (Latijns-Amerikaanse) overheden mooie ideeën over duurzaamheid hebben, de focus van 
hun geprojecteerde strategieën nog altijd op financiële en promotiezaken ligt en dat duurzaam-
heid minder belangrijk is. Ook merken zij op dat duurzame ontwikkelingbij veel Latijns-
Amerikaanse overheden wel in de plannen staat maar in de praktijk weinig tot uiting komt. Zij 
constateerden dat er een grote kloof is tussen beleidsplannen en implementatie (2001: 206-207).  

 
 

                                                 
10  www.world-tourism.org. 
11  www.world-tourism.org. 
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1.5. Toerisme in Latijns Amerika 
Veel van de eerder genoemde positieve en negatieve effecten van toerisme en de nieuwe visies 
die in de loop der tijd zijn ontwikkeld, zijn toepasbaar op toeristische locaties in ontwikkelings-
landen en zijn van toepassing op veel landen in Latijns-Amerika. Voor veel toeristen is Latijns-
Amerika een aantrekkelijk continent om te bezoeken. Zowel voor natuur als cultuur valt er veel 
te ontdekken en ervaren. Ook binnen afzonderlijke landen zijn er grote verschillende aspecten 
om te ervaren. Een overeenkomst tussen de meeste Latijns-Amerikaanse landen is dat de centra-
le overheden van deze landen rond 1960 toerisme gingen zien als een belangrijke bijdrage voor 
de economie (Lumsdon & Swift 2001: 30). Tussen 1980 en 1996 steeg het aantal aankomsten in 
Zuid-Amerika met 5,9 procent (WTO 1999). In 2004 bezochten ruim zestien miljoen toeristen 
het continent en in 2005 was er een groei van dertien procent ten opzichte van het voorgaande 
jaar. De prognoses zijn dat het toerisme tussen 2007 en 2020 zal blijven toenemen.12 Behalve 
dat de overheden van de meeste Latijns Amerikaanse landen toerisme allemaal wilden stimule-
ren, onder andere ook om een deel van hun buitenlandse schulden af te kunnen lossen,13 richten 
zij zich vooral op korte termijn ontwikkelingen, ongeacht de mogelijke negatieve effecten die 
toerisme op de lange termijn zou kunnen hebben (Lumsdon & Swift 2001: 45-46). Wat het be-
leid betreft kan gezegd worden dat dit, net als in andere ontwikkelingslanden overigens, tot de 
jaren negentig vooral door overheden werd bepaald. Pas in de jaren negentig, toen de meeste 
Latijns-Amerikaanse landen een economisch neoliberaal karakter kregen, kwam hier verande-
ring in. Veel sectoren gingen privatiseren, waaronder ook de transport en hotelsector die cen-
traal staan in het toerisme. Het werd voor buitenlandse investeerders ook aantrekkelijker om te 
investeren in de regio (Lumsdon & Swift 2001: 62) Dit betekent niet dat overheden niet meer 
belangrijk bleven in toeristische ontwikkelingen maar wel dat de privé-sector in toenemende 
mate bepaalt wat er in de planning en management gebeurt. Verder merken Lumsdon en Swift 
op dat er een grote kloof bestaat tussen beleidsplannen en wat er daadwerkelijk gebeurt binnen 
de ontwikkeling van het toerisme op het lokale niveau waar de toeristen ontvangen worden 
(Lumsdon & Swift 2001: 54-59). 

Dat ook binnen Latijns Amerika meer wordt gereisd en dat het intra-regionaal toerisme groeit, 
kan het gevolg zijn van een toegenomen politieke stabiliteit, de gestegen levensstandaard van 
stedelingen, lagere luchtvaartprijzen en de verschillende vrijhandelszones die in de jaren negen-
tig in de regio gecreëerd zijn, zoals bijvoorbeeld Mercosur (Lumsdon & Swift 2001: 40-41). Er 
moet wel worden opgemerkt dat tussen de armere landen zoals Peru, Bolivia en Ecuador minder 
interregionale stromen bestaan dan tussen de rijkere landen zoals Argentinië, Uruguay en Chili. 
Feit blijft wel dat een geschatte tweederde van de totale bevolking van Latijns Amerika en het 
Caraïbisch gebied niet over de mogelijkheden beschikt om te reizen. Wel zijn er in verschillen-
de Latijns-Amerikaanse landen sinds enige tijd mogelijkheden voor “sociaal toerisme”, een 
concept waarbij intern toerisme mogelijk wordt gemaakt voor dat deel van de bevolking dat 
economisch het slechtst af is, zodat zij ook kunnen ervaren wat vrije tijd en toerisme is. Een 
voornaam doel van deze vorm van toerisme is bewustwording van het eigen land en educatie. 
Ook hier moet helaas geconstateerd worden dat niet iedereen van deze vorm van toerisme kan 
profiteren (Getino 2002: 241 247).14 Hoewel toerisme over het algemeen genomen een gunstige 
invloed heeft op de economie van Latijns-Amerikaanse landen, moet er worden opgemerkt dat 
er een ongelijkheid bestaat in de verdeling van de grootste voordelen. De grote steden en inte-
grated resorts blijven de grootste profiteurs en er zijn ook verschillen zichtbaar tussen de af-

                                                 
12  Hierbij moet worden opgemerkt dat meest gebruikte indicators voor de cijfers “aankomsten” of aan-

komsten bij de grenzen zijn en dat deze statistieken geen onderscheid maken tussen mensen die 
slechts één nacht blijven of langer of mensen die migreren (ook al is het eigenlijk verplicht om hun 
toeristenvisum te hebben). Bovendien worden de cijfers in elk land volgens verschillende richtlijnen 
geregistreerd. Dit verklaart waarom verschillende instanties ander cijfermateriaal hanteren (Getino 
2002: 145-146). 

13  De meeste Latijns-Amerikaanse landen hebben gigantisch hoge buitenlandse schulden. 
14  Ik vraag me wel af hoe betrouwbaar deze data zijn omdat het afhangt van wie als reiziger of toerist 

wordt gedefinieerd en wie niet en ook hangt het af van hoe er bij de grenzen geteld en geregistreerd 
wordt. Zo weet ik bijvoorbeeld dat er dagelijks veel mensen uit Peru de grens overgaan naar Bolivia 
om hun producten te verhandelen (denk aan souvenirs) en dat zij vaak niet opgeven wat hun motiva-
ties zijn om de grens over te gaan. 
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zonderlijke landen: de armste landen trekken minder investeringen op toerismegebied aan dan 
hun buurlanden die economisch beter af zijn (Lumsdon & Swift 2001: 35). Over het soort toe-
risme kan gezegd worden dat in Latijns Amerika net als in de rest van de wereld er steeds meer 
reizen worden aangeboden, waarbij de nadruk zowel op de natuur ligt als op contact tussen de 
toeristen en de oorspronkelijke bewoners (Lumsdon en Swift 2001: 102). Net als in de rest van 
de wereld groeit de variatie in het toeristische aanbod en vanaf het begin van de jaren negentig 
werd ecotoerisme een steeds vaker gehoorde term. 
 
Conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik een overzicht geschetst van de opkomst van toerisme in de wereld, de 
verschillende soorten toerisme en toeristen die onderscheiden worden en de ideeën die in de 
loop der tijd over het onderwerp zijn ontstaan. Dit is slechts een fractie van wat er allemaal over 
het thema verschenen is maar het biedt wel een raamwerk voor de rest van deze studie. Omdat 
dit hoofdstuk ter achtergrondinformatie is geschreven en als theoretisch-historische basis dient, 
kwam Pisaq nog niet aan bod. De ontwikkelingen, ideeën en begrippen die in dit eerste hoofd-
stuk in vogelvlucht de revue zijn gepasseerd en misschien erg algemeen lijken, zullen in de rest 
van de studie gekoppeld worden aan de lokale context. Door de verschillende stromingen in het 
denken over toerisme in de wereld, in de wetenschap en in het bijzonder in de culturele antropo-
logie te beschrijven, heb ik in dit hoofdstuk geprobeerd om een overzicht te creëren van de 
“context” en tevens van mijn plaats hierin. Het moge duidelijk zijn dat er ontzettend veel ge-
dachten en stromingen zijn en net als met zoveel thema’s, is er in mijn ogen geen goed of fout. 
Dit is waar wederom de behoefte aan het bestuderen van lokale contexten naar voren komt. Of 
toerisme positieve of negatieve effecten heeft, is afhankelijk van waar het toerisme plaatsvindt, 
wie het definieert en wat de lokale politieke, sociaal-culturele, en economische contexten zijn. 
Ik besef dat gezien mijn visie dat alles van de context en de situatie afhangt ik mij niet sterk kan 
positioneren maar ik zal door een lokale context uit te diepen, proberen te bewijzen dat een 
zwart-wit (positief-negatief) benadering niet realistisch is. Zelfs op lokaal niveau bestaan er ver-
schillende contexten en zijn er allerlei spanningen tussen wat voor de ene actor een positieve en 
voor de andere actor een negatieve uitwerking is. 

Ondanks dat ik voorzichtig ben met het trekken van conclusies, omdat in mijn ogen eerst de 
lokale context bestudeerd moet worden, kunnen er op basis van literatuurstudie wel een aantal 
conclusies getrokken worden. In de literatuur overheerst de gedachte dat het toerisme de eco-
nomieën van ontwikkelingslanden helpt ontwikkelen en dat het ervoor kan zorgen dat cultureel 
erfgoed bewaard blijft en meer gewaardeerd wordt. We hebben echter ook gezien dat er vele 
kanttekeningen zijn te plaatsen bij de industrie. Overheden, ontwikkelingsorganisaties en we-
tenschappers hebben hun hoofd hierover gebogen. Toerisme kan misschien wel gezien worden 
als een schone industrie vergeleken met andere industrieën maar er kleven veel neveneffecten 
aan. In navolging van andere auteurs zie ik toerisme als een hoogst kwetsbare industrie. Niet al-
leen zijn landen die toeristen ontvangen kwetsbaar voor imagovorming, er hoeft maar iets te ge-
beuren of de toerisme-industrie stort in. In de huidige mondialiserende wereld komt het nieuws, 
en vooral negatief nieuws, heel snel aan bij toeristen waardoor hun wens tot reizen kan verande-
ren. Oorlogen, guerrillabewegingen, natuurrampen, epidemieën, economische crisis en terroris-
tische aanslagen zoals die van 11 september 2001 kunnen toeristische gedrag aanzienlijk veran-
deren.15 Veel toeristische bestemmingen in de Derde Wereld zijn onderling uitwisselbaar. Cliën-
ten kunnen makkelijk een nieuwe route krijgen van de organisatoren van de reis waardoor veel 
mensen zonder werk komen te zitten en er onderbezetting kan ontstaan op de oorspronkelijke 
locatie.16 We zagen ook hoe toerisme in de Derde Wereld nog veel grotere gevolgen heeft dan in 
het westen. De toerisme-industrie werd vanaf de jaren zeventig als grote “redder” gezien en als 
belangrijke hulp om de armoede in grote delen van de wereld tegen te gaan. Later werden er 
echter steeds meer kanttekeningen bij gezet en stelden steeds meer mensen de vraag wie er nou 
eigenlijk van het toerisme profiteert. Vanaf de jaren tachtig werd er steeds meer nagedacht en 
geschreven over de culturele gevolgen van toerisme en werd er geschreven over het contact tus-

                                                 
15  Zie ook hoofdstuk acht van Lumsdon & Swift 2001, Getino 2002: 14-15, van Beek 2003: 252-253. 
16  Onder andere. Crick 1989: 315. 
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sen verschillende culturen, over neokolonialisme, over commodificatie van cultuur en de de-
monstratie-effecten die dit tot gevolg kon hebben.  

Wat de ontwikkelingen van het toerisme als thema in de culturele antropologie betreft kan ge-
zegd worden dat deze wetenschap zich vrij laat voor het thema is gaan interesseren. Dit heeft 
zoals we zagen deels te maken met het feit dat antropologen om verschillende redenen zich niet 
erg voor het thema interesseerden en deels doordat cultureel toerisme vooral de laatste dertig 
jaar steeds populairder is geworden en dus ook grotere repercussies heeft. Een van de meest be-
sproken thema’s binnen de sociaalculturele wetenschappen over toerisme is authenticiteit. In dit 
hoofdstuk heb ik proberen duidelijk te maken dat er veel over wordt geschreven en dat authenti-
citeit een begrip is dat de basis vormt in de beeldvorming bij zowel toeristen, reisbureaus als lo-
kale bewoners. De literatuur over het thema suggereert mij echter dat authenticiteit weinig meer 
lijkt dan een commerciële term waarop toerisme voor een groot deel wordt gebouwd en dat de 
daadwerkelijke invulling van het begrip in the eye of the beholder ligt. De meeste (culturele) 
toeristen zijn op zoek naar authenticiteit en mensen die in de toerisme-industrie werken probe-
ren zoveel mogelijk elementen van een cultuur als authentiek te bestempelen omdat het ver-
koopt. Of deze strategie werkt heeft te maken met enerzijds de overtuigingskracht van de “ver-
kopers van authenticiteit” en anderzijds met wat de eventuele “kopers van authenticiteit” in the 
mind hebben. We zagen dat of een staged performance als authentiek wordt gezien, te maken 
heeft met de interactie tussen publiek en acteurs frontstage en met de wijze waarop er betekenis 
aan wordt gegeven in the mind. Ondanks alle kritiek is toerisme duidelijk voor een belangrijk 
deel gebaseerd op de wisselwerking tussen publiek en acteurs omtrent staged authenticity. Het 
is persoonsgebonden of een performance authentiek is voor toeristen en dit hangt dus af van de 
wijze waarop de performance op individueel niveau, in the mind van de toerist betekenis krijgt.  

In de loop der tijd is men, zowel in de toerisme-industrie als in de wetenschap steeds meer 
over het thema toerisme gaan nadenken en schrijven en kwam men tot de conclusie dat om zo 
min mogelijk schade aan te richten in toeristische gebieden, er nieuwe vormen van toerisme 
moesten komen. Kleinschalig toerisme, eco-toerisme en duurzaam toerisme zijn termen die 
steeds vaker werden gehoord en tegenwoordig is duurzaam toerisme in de mode. Er bestaan op 
wereldniveau allemaal mooie ideeën om de toerisme-industrie zo duurzaam mogelijk te maken 
zodat toekomstige generaties toeristen nog zo lang mogelijk van bestemmingen kunnen genieten 
en zodat de hosts die toeristen ontvangen in de toekomst ook nog van de industrie zullen kunnen 
leven. We zagen echter ook dat de richtlijnen voor duurzaam toerisme nog steeds door enorme 
organisaties op macroniveau worden opgesteld en er in de praktijk blijkt dat er een kloof bestaat 
tussen dit macro niveau en alle verschillende microniveaus. Kortom, toerisme is een zeer com-
plex fenomeen met veel effecten. In de rest van deze studie zal ik proberen om te beschrijven 
hoe op een kleine lokale bestemming de lokale bevolking denkt over de veranderingen die zij 
hebben gezien in het verleden en waaraan zij tegenwoordig nog steeds onderhevig zijn. Er zijn 
genoeg analyses over wat voor effecten toerisme heeft en veel auteurs hebben hun zorg uitge-
sproken maar feit blijft wel dat toerisme nu eenmaal bestaat. Een vraag die volgens mij interes-
sant is en relevant is hoe mensen op een lokaal niveau omgaan met toerisme en hoe zij de bete-
kenis geven aan hun cultuur binnen veranderende contexten. 
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 Foto 2. Toeristen in de kerk  Foto 3. Enige varayoc in de kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Foto 5. Ceremonie bij Tipón. Foto 4. Advertentie voor esoterisch toerisme.
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HOOFDSTUK 2 
 
 
 
Peru en haar publiek:  
geschiedenis, verwachtingen en experience 
 
 
Inleiding 
Cultureel erfgoed berust dus op het verleden. In Peru wordt dit cultureel erfgoed, net als in de 
rest van de wereld, ingezet voor de toerisme-industrie. Om een idee te krijgen waarop het Peru-
aanse erfgoed is gebaseerd, begin ik dit hoofdstuk met een beknopte historische uiteenzetting 
van Peru waarbij de nadruk ligt op het Andes gebied en met name die delen van de geschiedenis 
die in de huidige tijd nog een grote rol spelen, vooral in de toerisme-industrie. In het land wordt 
op allerlei verschillende niveaus aanspraak gemaakt op het verleden. Overheden gebruiken het 
Inca verleden (vijftiende eeuw) om het toerisme in hun land te promoten en reisbureaus doen 
dat ook. Alle actoren die iets te maken hebben met toerisme grijpen terug op het verleden en 
kiezen alleen die delen eruit die voor hen “rendabel” zijn. Het is ook van belang in te gaan op 
hoe de beeldvorming van het toeristisch publiek in Peru ontstaat en hoe deze eruit ziet. Deze 
beeldvorming die door reisbureaus, het Internet, reisbrochures en dergelijke wordt gecreëerd 
bepaalt ook wat toeristen van hun bezoek aan Peru verwachten maar ook hoe ze hun bezoek be-
leven. Door een beeld te schetsen van wat toeristen oftewel het publiek, verwachten en ervaren, 
kan begrepen worden waarom Piseños zich op een bepaalde manier gedragen op de diverse po-
dia frontstage en backstage. Daarna volgt een paragraaf waarin een vrij recente stroming binnen 
het toerisme in Peru wordt beschreven, mystiek of esoterisch toerisme. Deze nieuwe vorm van 
reizen is voor veel toeristen een transformerende experience en begint de laatste jaren steeds 
populairder te worden. Dit heeft ook weer invloed op hoe Peruanen, de acteurs, zichzelf presen-
teren. Deze vorm van toerisme is een voorbeeld van hoe de beeldvorming over maar ook de ex-
perience van toerisme in de tijd verandert. Ten slotte worden de belangrijkste actoren op diverse 
niveaus van het toerisme omschreven en laat ik zien hoe elk van hen een vinger in de “toeris-
mepap” hebben. Zij bepalen voor een groot deel wat de beeldvorming van toeristen voor huin 
reis is. Ook komt aan bod hoe gidsen hun stempel drukken op zowel verwachtingen als ervarin-
gen van de toeristen. Zij zijn een cruciale schakel tussen publiek en acteurs.  
 
2.1. Peru en de Andes 
De meest prominente trekpleister van Peru wordt gevormd door overblijfselen van het Inca rijk. 
Veel artefacten van deze beschaving, maar ook van pré-Inca beschavingen bestaan nog steeds 
en vormen tot op heden belangrijke toeristische trekpleisters. Een voorbeeld van deze overblijf-
selen vormen de Nazca lijnen aan de zuidkust. Verklaringen voor wat deze lijnen voor functie 
hadden en hoe ze ontstaan zijn variëren van een gigantische astronomische kalender die met de 
agrarische cyclus zou samenvallen, tot een deel van een ritueel om water naar de Nazca vallei te 
brengen tot constructies van buitenaardse wezens (Klarén 2000: 9).1 Er is veel over de Inca’s 
geschreven en dagelijks ontstaan er nieuwe ideeën over het prekoloniale verleden van Peru. Ik 
zal mij echter beperken tot informatie die tegenwoordig nog steeds wordt gebruikt, en die met 
name in de toerisme-industrie een belangrijke rol speelt. De Inca’s staan tot vandaag de dag be-
kend om hun goed functionerende communicatienetwerk maar ook om hun sterke leger en or-
ganisatiestructuur (Klarén 2005: 19-27). Zo wordt dit verleden ook aan toeristen gepresenteerd. 

                                                 
1  Erich von Däniken beweert in zijn boek Waren de goden kosmonauten? (1969) dat de goden eigenlijk 

buitenaardse wezens waren en dat de Nazcalijnen landingsbanen waren voor UFO’s.  
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Aan toeristen worden over Cuzco en het Titicacameer bijvoorbeeld legendes verteld over het 
ontstaan van de Inca’s, die deze gebieden een mysterieuze, bijna mythische stempel geven. Ook 
de architectonische en bouwkundige vaardigheden van de Inca’s zijn beroemd.2 Nieuwe opgra-
vingen worden gerestaureerd en zo snel mogelijk toegankelijk voor toeristen3.  

De Inca’s en hun voorgangers kenden geen schrift. Een bijkomend probleem is dat de Inca 
dynastieën geen eenduidige officiële versie van hun verleden hebben ontwikkeld, wat aldus Kla-
rén wel verwacht zou kunnen worden vanwege het feit dat het Inca rijk erg gecentraliseerd was. 
In plaats van een eenduidig historisch verhaal bestonden er verschillende, en elkaar tegenspre-
kende, geschiedenissen die van verschillende adellijke Inca families afkomstig waren die het 
rijk regeerden. Deze gaven ook de verschillende machtsrelaties weer binnen een hoogst gestrati-
ficeerde samenleving (Klarén 2000: 13). Een gebrekkige kennis stimuleert gewoonlijk het mys-
terieuze en exotische karakter van het gebied. Peru staat onder reizigers al eeuwen bekend als 
een “magisch” land. In de koloniale tijd stond Peru bekend om haar grote voorraden goud en 
zilver en de mythe van El Dorado, een gouden imperium. (Starn, Degregori, Kirk 2005: 1). Het 
mysterieuze, exotische en magische imago vormt niet alleen een afspiegeling van hoe Peru in 
het verleden werd gezien, maar is tegenwoordig nog steeds alom aanwezig de toerisme-
industrie. 

In 1532 zetten de Spanjaarden voet op Peruaanse bodem een koloniseerden het gebied in korte 
tijd.4 Met de komst van de Spanjaarden werden er steden geheel of gedeeltelijk vernietigd en of 
nieuwe steden werden boven op de Inca ruines gebouwd. In de oude gedeeltes van Cuzco bij-
voorbeeld is in onze tijd nog steeds te zien dat de onderkant van veel oude gebouwen uit nauw-
keurig in elkaar passende stenen zijn vervaardigd, kenmerkend voor het Inca tijdperk, en de bo-
venkant van deze bouwwerken een koloniale stijl kennen. Andere steden verdwenen een tijd uit 
het gezichtsveld, zoals Machu Picchu, de “verloren stad” van de Inca’s die in 1911 werd “her-
ontdekt” door Hiram Bingham. Tegenwoordig is Machu Picchu de belangrijkste toeristische 
trekpleister van Peru en misschien zelfs wel van heel Zuid Amerika. Op 18 juli 1821 werd Peru 
onafhankelijk en in de jaren erna was het land politiek vrij onrustig. Korte democratische perio-
des en militaire dictaturen wisselden elkaar voortdurend af. Natuurlijk hebben alle presidenten 
en generaals op een bepaalde manier hun sporen achtergelaten in Peru en hebben ze de geschie-
denis beïnvloed. 

De Andes staat over het algemeen bekend als een van de meeste arme gebieden van Latijns-
Amerika. Mörner zocht naar een verklaring voor armoede en de ongelijkheid tussen verschil-
lende mensen binnen deze regio en vond deze in de geschiedenis. Door te kijken naar de rurale 
situatie rond om Cuzco aan het einde van het koloniale tijdperk, om precies te zijn tussen 1689 
en 1786, probeert hij verklaringen te vinden voor hedendaagse situaties en problemen. Zo con-
stateerde hij dat een van de grootste obstakels van de Andes om tot een minimumniveau van so-
ciale gerechtigheid te komen het etnisch dualisme is. Dit was zowel vroeger het geval als te-
genwoordig. Een ander belangrijk aspect dat tekenend is voor de regio is lange tijd de ongelijke 
verdeling van landbouwgrond geweest (Mörner 1978: 4-5). 

Van belang is de meer recente politiek omdat die haar stempel heeft gedrukt op de ontwikke-
ling van de toeristische industrie. Sommige maatregelen van presidenten die in eerste instantie 
weinig te maken lijken te hebben met toerisme, waren meestal op een indirecte manier belang-
rijk. De landbouwhervormingen bijvoorbeeld die generaal Juan Velasco Alvarado tijdens zijn 
regeerperiode (1968-1975) heeft ingevoerd hebben de Peruaanse samenleving aanzienlijk ver-
anderd. Generaal Velasco was de leider van de militaire junta zou een economie volgen die ka-
pitalistisch noch communistisch zou zijn. De militairen wilden de economische overheersing 
door buitenlandse bedrijven terugdringen, Indianen een belangrijke plaats geven in de Peruaanse 
samenleving en een gevoel van nationale eenheid en cohesie over het land uit roepen. Zeven 
jaar lang werden er radicale maatregelen genomen. De landbouwhervormingen die in 1969 wer-

                                                 
2  Zie bijvoorbeeld Nyrop 1981: 5, Klarén 2000: 13-14, Lumsdon & Swift 2001: 143. 
3  Een voorbeeld van zo een “nieuwe” site is Choquequirao, ook wel “Machu Picchu’s Sacred Sister” 

genoemd (gorp.away.com/gorp/location/latamer/peru/choquequ.htm) en inmiddels een belangrijke 
toeristische trekpleister. 

4  Voor een gedetailleerde historische beschrijving van het kolonisatie proces, het koloniale verleden en 
de strijd voor onafhankelijkjeid, zie Nyrop 1981: 3-25, Klarén 2000. 
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den doorgevoerd waren misschien wel de meest toonaangevende. De nieuwe landbouwhervor-
mingswet maakte een einde aan het haciënda systeem in het hooggebergte en veranderde de 
kustplantages in coöperatieve organisaties (Nyrop 1981: xix, xx, 44-45). In het Peruaanse hoog-
gebergte ontvingen kleine boeren in de eerste veertien maanden na het instellen van de nieuwe 
wet meer land dan tijdens eerdere agrarische hervormingsprogramma’s. Voor het regime van 
Velasco aantrad bezat één procent van de landeigenaren bijna tachtig procent van de totale hoe-
veelheid vruchtbaar land en tussen 1969 en 1975 na het invoeren van de nieuwe landbouwwet 
werden tien miljoen hectaren herverdeeld. De einddoelen van het programma werden nooit he-
lemaal bereikt maar dit betrof desondanks een van de meest fundamentele landhervormingspro-
gramma’s ooit in Latijns-Amerika (Nyrop 1981: 45-46). Ook al hebben de landbouwhervor-
mingen zeker zaken veranderd, er moet niet al te optimistisch over worden gedacht. Het waren 
vooral de dorpelingen die al beter af waren die de vruchten plukten van de hervormingen en de 
armere boeren die al weinig hadden profiteerden er niet veel van. Het is nog steeds het geval dat 
er in het Andes gebied te weinig vruchtbaar land is voor teveel mensen (Nyrop 1981: 98, 135-
136). Vandaag de dag wordt de druk op land alleen maar groter vanwege de steeds toenemende 
bevolkingsgroei. Dit verklaart waarom zo ontzettend veel mensen in het Andes gebied de land-
bouw (deels) de rug toekeren en hun heil zoeken in het toerisme. 

Een toonaangevende periode in de Peruaanse geschiedenis die ook veel invloed op de toeristi-
sche sector heeft uitgeoefend was de periode waarin Lichtend Pad (Sendero Luminoso) actief 
was. Lichtend Pad heeft tussen 1980 en 1992 terreur en geweld gezaaid. Tegen het einde van de 
jaren tachtig was veertig procent van het Peruaanse grondgebied tot emergency zone verklaard 
en tussen 1980 en 1990 zijn er meer dan 14.000 mensen wegens het geweld omgekomen of 
vermist (Conaghan 2005: 18). In The Peru Reader wordt de periode waarin Lichtend Pad re-
geerde de largest insurgency genoemd sinds de opstand van Tupac Amaru die twee eeuwen 
daarvoor plaatsvond en een van de meest gewelddadige periodes van Latijns Amerika in de 
twintigste eeuw (Starn, Degregori & Kirk 2005: 319). Waar kwam deze beweging vandaan? 
Volgens sommige intellectuelen in Lima was het een Indiaanse opstand met doel om het Inca 
rijk te herstellen en conservatieve generaals vreesden voor een internationale communistische 
samenzwering. In de Peruaanse pers schreef men dat de leden van de beweging criminelen wa-
ren met wortels in de drugswereld en Amerikaanse beleidsmakers en experts bestempelden ze 
als narco-terroristen die met Colombiaanse drugsbaronnen samenwerkten. Sendero Luminoso 
werd in 1970 door Abimael Guzmán opgericht. Guzmán, een bewonderaar van Stalin en Mao, 
richtte een partij op in Ayacucho die sterk gebaseerd was op marxistisch-leninistische (maoïsti-
sche) ideeën (Starn, Degregori & Kirk 2005: 319). De propaganda van Sendero was om de mas-
sa te incorporeren in een revolutie maar in feite bestond de beweging uit een paar duizenden mi-
litairen. Aanvankelijk voelde ook de sterk gemarginaliseerde Andes bevolking in de buurt van 
Ayacucho zich tot de beweging aangetrokken. Deze mensen waren gedesillusioneerd door de 
corruptie en inefficiëntie van de Peruaanse staat en voelden zich tot Sendero aangetrokken van-
wege haar ideeën over discipline en missie. Later namen de boeren afstand van Sendero. In 
2001 werd een waarheidscommissie opgesteld door de regering om de periode van Sendero te 
onderzoeken. Duizenden Peruanen spraken over wat er was gebeurd en in 2003 mondden alle 
informatie en getuigenissen uit in een rapport. Hieruit bleek dat meer dan 69.000 mensen ver-
dwenen waren, een schokkend aantal. Bovendien was 75 procent van de slachtoffers van boe-
renafkomst en had als moedertaal het Quechua. Vooral de gemarginaliseerde delen van de sa-
menleving werden slachtoffer. (Starn, Degregori & Kirk 2005: 321-343 en 401-406). Het zal 
duidelijk zijn dat deze periode vol geweld en politieke onrust het toerisme geen goed heeft ge-
daan. 

In 1990 werd Alberto Fujimori president. Hij beloofde het volk “eer, banen en technologie” en 
gebruikte zijn Japanse afkomst (hij noemde zichzelf el Chino) om zichzelf te stereotyperen als 
hardwerkend en efficiënt. Fujimori bood hoop voor de economische malaise die zijn voorganger 
Alan García (president van 1985-1990) had achtergelaten (Conaghan 2005: 16-18). Op 5 april 
1992 pleegde Fujimori als president een staatsgreep door het parlement buiten spel te zetten (au-
togolpe). Het doel van de staatsgreep was om het politieke systeem te veranderen waardoor de 
gigantische economische problemen van Peru zouden worden aangepakt, maar ook om de vrije 
hand te hebben in de strijd tegen de gewelddadige guerrillatroepen. (Conaghan 2005: 3, 29). 
Nadat Fujimori gekozen was heeft de Peruaanse economie vooruitgang geboekt door de imple-
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mentatie van neoklassiek liberaal economische maatregelen in combinatie met productieve 
staatsondernemingen wat ook een positieve uitwerking had op ontwikkelingen in de toerisme-
industrie (O’Hare & Barrett 1999: 48). Fujimori noemde zijn regering een democracia con esti-
lo (een democratie in stijl), een administratie die door belangeloze technocraten zou worden 
bemand in plaats van politici die hun eigenbelangen najoegen (Conaghan 2005: 3). Fujimori 
was zo populair dat hij in 1995 opnieuw gekozen werd als president van Peru. Volgens Cona-
ghan was hij vooral populair omdat hij de werkloosheid in korte tijd enorm had teruggedrongen, 
wat overigens ook de aandacht afleidde van grotere problemen tijdens zijn presidentschap maar 
ook omdat hij in 1992 de top van Sendero had gearresteerd. In het boek Fujimori’s Peru: De-
ception in the Public Sphere (2005) beschrijft Conaghan op zeer gedetailleerde wijze hoe Fuji-
mori bijna tien jaar lang een façade van democratie wist op te houden terwijl hij in werkelijk-
heid het land regeerde met dictatoriale trekken en waar intimidatie en corruptie niet geschuwd 
werden. Niettemin, volgens Ballón stabiliseerde Peru op macro-economisch gebied. Er werd 
geprobeerd om de investeringen op te stuwen, vooral via buitenlands kapitaal om zo de buiten-
landse schuld terug te dringen. Een probleem was dat er wel veel projecten voor de armen wa-
ren, zoals watervoorziening en riolering, elektriciteit, educatieve infrastructuur en het bouwen 
van wegen, maar dat deze niet voor een structurele oplossing zorgden (Ballón 2002: 17-20).  

Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren is het opzetten van la Mesa de Concerta-
ción de Lucha contra la Pobreza. Deze werd tijdens de transitie regering tussen Fujimori (1990-
2000) en Alejandro Toledo (2001-2006) opgezet en bood eindelijk ruimte voor participatie van 
het Peruaanse volk in het armoedebeleid. Na Fujimori was het namelijk hard nodig om de ar-
moede te bestrijden. De Mesa had een bepaalde visie op de ontwikkeling van het land uitgaande 
van de behoefte en mogelijkheden van de verschillende departementen en lokale gebieden. Er 
kwam meer aandacht voor wat er op lokaal niveau gebeurde. Het idee was om een politiek insti-
tutioneel proces in werking te stellen dat de meest belangrijke actoren betrok in het proces van 
formulering en uitvoering van ontwikkelingsplannen en politiek op lokaal niveau. Eind 2001 
bestonden er in alle departementen, in 83 procent van de provincies en in 23 procent van de dis-
tricten van Peru mesas de lucha contra la pobreza. (Ballón 2002: 47-57). Helaas hebben de 
mooie ideeën weinig uitwerking gehad in de praktijk. Zo schrijft Humala dat er niet alleen ge-
keken moet worden naar economische groei maar vooral naar hoe inkomsten verdeeld zijn. In 
Peru is het zo dat tweeëndertig procent van de totale inkomsten naar de tien rijkste procent van 
de Peruanen gaat en tien procent van de allerarmsten nog geen twee procent van het product 
ontvangen. Er bestaat dus een zeer ongelijke inkomensverdeling en met het neoliberale beleid 
dat tot nu toe gevoerd wordt zou de groei en gelijkheid niet samen kunnen gaan (Humala 2002: 
183). 

President Toledo die zich in de verkiezingscampagne el cholo de oro liet noemen probeerde 
“ras”, cultuur en economie te vermengen om aanhang te krijgen onder het Peruaanse volk (Co-
naghan 2005: 96). Toledo maakte gebruik van het glorieuze Inca verleden en zijn eigen afkomst. 
Ik herinner mij nog goed de eerste keer dat ik op veldwerk was een avond in 2001 in Cuzco, 
toen de hele Plaza de Armas en omliggende straten volstonden met mensen in afwachting van 
kandidaat Toledo. Deze kwam het grote podium op gekleed in traditionele kledij. In mijn Peru-
aanse gastgezin werd gesproken over hoop en nieuwe kansen omdat dit de eerste president van 
Indiaanse afkomst zou zijn. Volgens meerdere informanten was het grote probleem met voor-
gaande presidenten dat zij tot de rijke elite behoorden die weinig goeds voorhadden met de ge-
marginaliseerde voornamelijk Indiaanse bevolking. Silverman schrijft over de campagne van 
Toledo, het idealiseren van het pre-Columbiaanse verleden en zijn overwinning:  

Throughout his campaign, the winning candidate, Alejandro Toledo, proudly advertised his Andean an-
cestry and repeatedly donned the traditional poncho, sang and danced huaynos, referred to himself as 
Pachacutec (the greatest of the legendary Inca emperors), and proclaimed himself to be the favourite 
son of the apus (the mountain gods). In a deliberate electoral strategy designed to depict him as a man 
of the people, images and words of the glorious Inca s and Indian descendents often overwhelmed 
Toledo’s Stanford, Harvard and World Bank credentials. Upon his victory, Toledo announced that he 
would symbolically take his oath of office on the mystical heights of Machu Picchu, the day after his 
official swearing in. He said that the ceremony would evoke an Inca ritual of homage to the apus and 
pachamama (mother earth). The ceremony did take place, as planned, replete with two “Inca priests,” 
traditional sacrificial offerings, replicated Inca insignia of power, repeated references to Toledo as the 
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returning Pachacutec, and a materialized “Inca ic” discourse of geocultural unity based on reference to 
the four quarters of the Inca Empire (Silverman 2002: 882). 

Toledo deed dus een beroep op de Inca identiteit van het volk in de bergen als strategie voor zijn 
politieke campagne. Op het lokale niveau ontstond hoop voor de toekomst maar aan de andere 
kant waren er, in Pisaq tenminste, ook sceptici en er werden ook woordgrapjes gemaakt met zijn 
naam. Zo werd hij op lokaal niveau vaak “Choledo” genoemd wat geïnterpreteerd zou kunnen 
worden als dat mensen hem associëren met een cholo, een Indiaan, iemand net als zijzelf. Tole-
do was zelf als kind schoenpoetser geweest en kende daarom de harde Peruaanse realiteit waar 
zoveel Peruanen mee te kampen hebben. Bovendien hoorde ik van diverse mensen dat ze blij 
waren dat Toledo getrouwd was met een Belgische antropologe die veel onderzoek had gedaan 
in Peru en zelfs Quechua sprak.  

Nadat Toledo was gekozen nam zijn populariteit echter snel af als gevolg van de erfenis van 
Fujimori en een economische recessie. De Peruaanse bevolking was ongeduldig en eiste direct 
oplossingen. Aangezien Toledo niet alle problemen in één keer kon oplossen, vonden er steeds 
vaker stakingen plaats, werden wegen geblokkeerd en heerste er onrust (Ballón 2002: 15-59).5 
Dit ging niet ongemerkt voorbij aan de toerisme-industrie. De vele stakingen van busmaat-
schappijen tijdens deze periode zorgden er bijvoorbeeld voor dat reizen werd bemoeilijkt. Vol-
gens Soria kwam de nieuwe president meer problemen tegen dan in zijn bereik lag. Fujimori 
had de staatskas leeg achtergelaten, het niveau van werkloosheid en armoede was hoger dan 
ooit, de armen kwamen in opstand en het politieke en administratieve systemen was hoogst 
kwetsbaar voor corruptie (Soria 2002: 65-66). President Toledo begon zijn regeerperiode met 
drie beloftes: werk, democratie en een strijd tegen corruptie maar de resultaten bleven uit (Soria 
2002: 80,81). Tijdens mijn verblijf in Peru in 2004 waren de Peruanen tamelijk gedesillusio-
neerd door de politieke situatie en er waren er veel die maar bleef herhalen dat ze het tijdens Fu-
jimori niet zo slecht hadden als nu. Hoewel ze inzagen dat het beleid van Fujimori het armoede-
probleem niet oploste, gaven ze aan dat er goede projecten waren geweest. 

In 2006 vonden er opnieuw verkiezingen plaats. Er waren maar liefst 24 presidentskandidaten 
maar de grootste strijd was tussen Alan García, Ollanta Humala en een vrouwelijke conservatie-
ve politica, doña Lourdes Flores. Humala was vooral populair buiten de steden en onder de ar-
me delen van de bevolking.6 Ook beloofde hij werk te maken van de armoede. Hij werd ge-
steund door president Hugo Chávez van Venezuela, die in Humala een mogelijkheid zag om 
zijn invloed in de regio uit te breiden en samen met de linkse regeringen van Bolivia en Cuba 
een linkse draai aan het continent te geven. In Humala vond hij een bondgenoot die net als hij 
tegen een vrijemarkteconomie was.7 García die tussen 1985 en 1990 een voor de Peruaanse 
economie catastrofaal beleid had gevoerd won de verkiezingen. Tijdens zijn campagne gaf hij 
toe dat hij economische en politieke fouten had gemaakt en hij vertelde het Peruaanse volk dat 
hij van zijn fouten had geleerd.8  
 
2.2. Toeristische ontwikkelingen 
Het toerisme in Peru bestaat nauwelijks een eeuw. Een belangrijk moment in de geschiedenis 
van Peru voltrok zich in 1933 toen de nationale overheid in Lima vanwege het vierhonderdjarig 
bestaan van Cuzco als “Spaanse stad” opeens een grote hoeveelheid geld vrijmaakte met het 
doel om de voornaamste archeologische monumenten van de stad schoon te maken en te reno-
veren (Silverman 2002: 884). Hiermee werd de stad een stuk aantrekkelijker voor bezoekers. Na 
een enorme aardbeving in 1950 die grote delen van de stad verwoestte, vonden opnieuw grote 
veranderingen plaats en Cuzco werd gerenoveerd. De UNESCO speelde hierin een grote rol 
omdat ze het architectonische erfgoed van de stad wilde veilig stellen (Silverman 2002: 884). 

In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft Lichtend Pad een grote invloed gehad op toe-
ristische ontwikkelingen in Peru. Volgens Getino liep het aantal aankomsten van toeristen in 
1981 met ruim tien procent terug vergeleken met 1980 en dit aantal bleef teruglopen (2002: 

                                                 
5  Voor een overzicht van de meest belangrijke protesten in Peru tussen augustus 2001 en juni 2002, zie 

pagina 31-33 en pagina 35-39 in Ballón 2002. 
6  NRC Handelsblad 31/05/06. 
7  www.adonde.com 5/06/06. 
8  www.adonde.com 5/6/06, Volkskrant 2/06/06; //www.noticias.nl, 24/01/06.  
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168). Tussen 1980 en 1983 daalde het aantal toeristen dat jaarlijks naar de regio kwam sterk. Dit 
was het gevolg van zowel economische recessie als van Lichtend Pad (O’Hare & Barrett 1399: 
53) Het aantal buitenlandse toeristen dat Peru bezocht viel terug van 334.000 in 1989 tot 
272.000 in 1991 (WTO 1996). In Cuzco nam het aantal bezoekers in 1992 met 130.000 bezoe-
kers af met als gevolg dat veel hotels hun deuren moesten sluiten (Lumsdon & Swift 2001: 
176). Het werd niet alleen steeds gevaarlijker om in de grote steden te verblijven maar het hele 
land heeft in toeristisch opzicht steeds geleden in de periode dat Lichtend Pad aanslagen pleeg-
de. In juni 1986 had Lichtend Pad de trein die van Cuzco naar Machu Picchu reed gebombar-
deerd waardoor zeven buitenlandse toeristen om het leven kwamen en er veertig gewond raak-
ten. Het gevolg was dat de bezoekersaantallen naar Machu Picchu terugliepen. Ook de enorm 
toegenomen inflatie in Peru zorgde voor dalende toeristencijfers omdat het land relatief duur 
werd voor bezoekers (Aspauzo & Rios 1995: 275). Nog een oorzaak voor dalende toeristencij-
fers was de cholera-epidemie die in 1991 uitbrak in Peru. In verschillende Peruaanse kranten 
verschenen alarmerende berichten over dalende toeristencijfers. In El Comercio van 29 april 
1991 stond bijvoorbeeld dat het toerisme in Peru met tachtig procent was afgenomen wat vooral 
door de cholera uitbraak zou komen. Volgens de president van het Ministerie van Toerisme 
hadden in de eerste drie maanden van het jaar tachtigduizend toeristen ervan afgezien om naar 
Peru te komen met als gevolg dat 250.000 Peruanen directe of indirecte gevolgen ondervonden 
vanwege het mislopen van inkomsten.9 Een andere krant, El Expreso verkondigde in een bericht 
met de titel SOS, turismo en el Cuzco dat de voornaamste oorzaak voor het wegblijven van toe-
risten werd veroorzaakt door een overvloed aan overdreven alarmerende berichten over cholera 
en terroristisch geweld.10 Dit wil overigens niet zeggen dat het toerisme in deze moeilijke jaren 
niet meer belangrijk was; de sector bleef een belangrijk deel uitmaken van de export en nog 
steeds aanzienlijk meer dan andere belangrijke exportproducten zoals katoen, suiker, ijzer en 
dergelijke (Getino 2002: 168). Nadat de leiding van de terreurbeweging in 1992 werd opgepakt 
begonnen toeristencijfers weer te stijgen (Lumsdon & Swift 2001: 143-144).  

Tijdens de regeerperiode van Fujimori werd toerisme gezien als een belangrijke ontwikke-
lingsstrategie met vele indirecte voordelen zoals sterke multiplier effecten voor andere sectoren 
zoals de bouw- en transportsector, de levensmiddelenindustrie, handnijverheidindustrie et cetera 
(O’Hare & Barrett 1999: 48). De grootste stijging in bezoekersaantallen vond plaats tussen 1992 
en 1996. Er vond toen in vier jaar tijd een verdrievoudiging plaats van het aantal toeristen. Door 
het geweld van Lichtend Pad en de economische crisis die hiermee gepaard ging, werden veel 
toeristen afgeschrikt maar na de actie Chavin de Huantár waarbij de kern van Sendero werd 
vernietigd en Guzmán werd opgepakt, stegen de cijfers als nooit tevoren (Le Grand 1998: 5-6). 
Volgens de WTO is het aantal internationale toeristen dat naar Peru kwam tussen 1990 aan 2003 
toegenomen van $317.000 tot $931.000. De opbrengsten uit het internationale toerisme stegen 
van $217 miljoen dollar in 1990 tot $923 miljoen dollar in 2003.11 Peru wordt dus jaarlijks door 
steeds meer mensen bezocht en de opbrengsten zijn in de afgelopen decennia daardoor enorm 
gegroeid. 

Cuzco is al lang het toeristisch centrum maar is sinds 1983 nog populairder bij toeristen, voor-
al bij toeristen die geïnteresseerd zijn in het erfgoed van Peru. Peru heeft verschillende zeer uit-
eenlopende toeristische trekpleisters. Het land staat bekend om haar afwisselende natuur maar 
sinds een paar decennia probeert Peru haar op natuur gebaseerde toerisme in combinatie met 
cultureel erfgoed te promoten. Toeristische activiteiten richten zich, als onderdeel van een over-
eenkomst met de Integrated Programme of Support for Tourism Development van de Europese 
Commissie, in toenemende mate op culturele identiteit, bescherming van het milieu en partici-
patie van de lokale bewoners (Lumsdon & Swift 2001: 113) De grootste attracties en meest be-
zochte plekken zijn echter Machu Picchu, dat in 2007 tot een van de zeven wereldwonderen is 
gekozen en de voormalige Inca hoofdstad Cuzco. In 1983 werd het historisch centrum van Cuz-
co op te werelderfgoed lijst van de UNESCO gezet, samen met Machu Picchu. Silverman be-
schrijft Cuzco als volgt:  

                                                 
9  El Comercio, 29/04/1991. 
10  El Expreso 23/04/1991. 
11  In euro’s staat dat gelijk aan € 170 miljoen euro in 1990 en € 816 miljoen euro in 2003. 
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Cusco is a city reinventing itself. Over the past decade, Cusco’s government has been actively privileg-
ing the Inca past in an attempt to create a new ancient city that will be the tourist capital of Peru and the 
Americas. The municipality seeks to turn Cusco into a vast open-air museum […]. The challenge faced 
by the Cusco authorities is to create a new ancient city for the international tourist market at the same 
time that Cusco is a complex, heterogenous living city for its residents […]. Indeed, the problem of im-
age control is recognizes as so strategic to Cusco’s tourism that there is a special office, Gerencia de 
Imagen (Management of Image), in the Cusco branche of the Instituto Nacional de Cultura (INC) for 
this purpose. (Silverman 2002: 884-885). 

Het Direccion Regional de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Inter-
nacionales afgekort als DRITINCI (Regionale dienst voor Industrie, Toerisme, Integratie en In-
ternationale Handel) stelde vast dat er in 2003 355.000 internationale toeristen naar Cuzco 
kwamen. Hiervan kwam de helft uit Europa, minder dan een derde uit Noord-Amerika, en de 
rest uit andere landen in Latijns-Amerika en Azië (DRITINCI: 2004: 35). Naast Cuzco en Ma-
chu Picchu zijn de de Nazca-lijnen populair, evenals Arequipa dat wordt geroemd om haar ko-
loniale bouwstijl en dat bekend staat als Peru’s folkloristische hoofdstad, aldus FOPTUR (Fon-
do de Promoción Turistica).  

Hoewel de WTO redelijk betrouwbare cijfers verschaft over het aantal toeristen dat jaarlijks 
het land inkomt, is dit overzicht op lokaal niveau hoogst onduidelijk. Zo worden data over toe-
ristenaantallen tussen verschillende steden en centra niet gepubliceerd en op het regionale ni-
veau is er wel informatie over het aantal internationale en binnenlandse toeristen die aankomen 
in de 24 departementen van het land maar slechts voor de periode 1985-1996. Bovendien is er 
zowel bij de internationale als de binnenlandse data sprake van een bias omdat er geen onder-
scheid wordt gemaakt tussen zakenmensen, toeristen, handelaars en andere reizigers. Verder 
zijn er ook regionale variaties in aantallen, niet alleen wat betreft het aantal bezoekers maar ook 
wat betreft het aantal hotels en restaurants in de sector (O’Hare & Barrett 1999: 48). Er kan ge-
concludeerd worden dat zowel de toeristenaantallen als de opbrengsten uit de industrie aanzien-
lijk zijn gestegen in de afgelopen decennia, op het grote dieptepunt ten tijde van Lichtend Pad 
na. Er moet echter wel een kanttekening geplaatst worden bij deze optimistische groei. De regi-
onale distributie van inkomsten uit de toeristensector is en blijft over het algemeen ongelijk. Zo 
blijkt uit een studie van O’Hare en Barrett dat er weinig bekend is over de lokale en regionale 
impact van toerisme in Peru en dat er sprake is van een ongelijke regionale inkomensdistributie 
van inkomsten uit de toeristen industrie. Zij schrijven dat veel van de armere departementen in 
Peru met lage buitenlandse toeristenstromen weinig deviezen ontvangen en eigenlijk weinig 
profiteren. Toerisme is vooral geconcentreerd in een klein aantal departementen en locaties. 
Verklaringen hiervoor moeten gezocht worden in complexe regionale variaties wat attracties, 
toegankelijkheid, elementaire diensten en regionale promotie van de industrie door de overheid 
betreft (1999: 47). O’Hare en Barrett scheppen een vrij pessimistisch beeld van de situatie in Pe-
ru; vooral de departementen die al beter af waren, blijken van toerisme te profiteren. Verder 
denken zij dat gezien de huidige investeringspatronen en het laissez faire beleid van de over-
heid, de kans voor een eventuele verspreiding van de toerisme sector naar nieuwe gebieden on-
waarschijnlijk is. Zo schrijven zij: “Both the large-scale hotel and the small scale hostal are poor 
generators of wealth for the local community” (O’Hare & Barret 1998: 60). Ook in Peru is een 
verschuiving zichtbaar van regulier toerisme naar duurzaam toerisme en steeds meer reisbureaus 
bieden pakketten en excursies aan met een duurzame insteek. 
 
2.3. Beeldvorming over Peru bij het publiek 
Mensen gaan niet zomaar op reis. In het maken van keuzes spelen vele factoren een rol. Meestal 
worden er afwegingen gemaakt betreffende prijs-kwaliteitverhoudingen en zoals we zagen zijn 
er veel verschillende soorten toeristen met net zo veel verschillende wensen. Sommige mensen 
zijn meer op zoek naar natuur en andere mensen zijn meer geïnteresseerd in de culturele aspec-
ten van een land. Iets wat de meeste toeristen echter gemeen hebben is dat ze zich laten beïn-
vloeden door de media. Dit geldt zowel voor het zoeken naar een geschikte reis als wanneer de 
reis al is geboekt. Volgens Silver zijn toeristen voor informatie over de Derde Wereld afhanke-
lijk van reisliteratuur. De kennis van toeristen over de bewoners van deze gebieden, is vooral 
gebaseerd op beelden die in reistijdschriften, brochures en reclame geadverteerd zijn (Silver 
1993: 303). Wat opvalt in vrijwel alle toeristische brochures en op het Internet, is dat bepaalde 
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elementen van de natuur of cultuur sterk worden uitvergroot. Er vindt als het ware een stereoty-
pering van steeds dezelfde aspecten plaats. Door te kijken naar welke elementen steeds terugke-
ren in deze bronnen, kan er niet alleen bekeken worden wat voor type toeristen naar een bepaald 
gebied gaan, maar kunnen we er ook achterkomen met welke percepties, verwachtingen en ken-
nis, oftewel met welke “bagage” toeristen naar een bepaald gebied afreizen. Laten we kijken 
naar hoe er over Peru wordt geschreven in reisbrochures en op het Internet.  

Peru online is een belangrijke website voor toeristen. Over excursies naar het regenwoud bij-
voorbeeld, staat het volgende vermeld:  

Verder hebben we gekozen voor een interessante mix van nostalgische lokale bussen, comfortabele Ex-
press bussen, authentieke treinen, auto’s en 4WD Jeeps om je te vervoeren […] Je gaat tijdens deze reis 
op zoek naar reuzenotters, jaguars, miereneters en kaaimannen. Je kanoot, bezoekt lokale dorpen en 
families en je maakt een nachtwandeling door de donkere rimboe. Kortom, een authentieke, van zweet 
en muggen voorziene soft adventure wildernis ervaring.12  

Wat opvalt is dat er in deze tekst op twee benen wordt gehinkt. Aan de ene kant staat nostalgie 
en de authentieke ervaring centraal, mensen worden gestimuleerd om in lokale families een 
kijkje te nemen en het traditionele wordt benadrukt. Aan de andere kant gebeurt dit wel binnen 
de veronderstelde environmental bubble van de gemiddelde toerist waar het comfort van mo-
derne vervoersmiddelen erg belangrijk wordt geacht. “Het Andere Reizen”, een organisatie die 
reizen combineert met taalcursussen en vrijwilligerswerk schrijft zich te onderscheiden van an-
dere organisaties omdat het belang van duurzaam toerisme wordt benadrukt. Onder duurzaam 
toerisme verstaan ze:  

[…] toerisme dat niet een grote weerslag heeft op lokale gemeenschappen maar toerisme dat wederzijds 
begrip bevordert. Duurzaam toerisme streeft naar een harmonieuze relatie tussen de toerist en de bevol-
king ter plaatse. Het gaat om de belangen waarbij de toeristen, op zoek naar een onvergetelijke beleve-
nis, en de lokale gemeenschap, samen het optimaal gewenste resultaat bereiken zonder dat deze laatste 
groep het slachtoffer wordt van schadelijke effecten op welke wijze dan ook.13  

Bij het andere reizen wordt ook gebruikgemaakt van een beeldvorming over Peru in het alge-
meen en de Cuzcoregio in het bijzonder:  

Bij Het Andere Reizen staat de ervaring voorop: de beleving van de reis van je dromen bestaat bij ons 
uit een kennismaking met het échte Peru. Laat je inspireren door de mysterieuze culturen, de indruk-
wekkende natuur en de vriendelijke bevolking. Maak kennis met Het Andere Reizen […].  

 […] in deze oude Inca hoofdstad Cuzco struikel je op elke straathoek bijna over de restanten van de 
oorspronkelijke architectuur […] Velen gebruiken Cuzco als uitvalsbasis voor een bezoek aan de om-
liggende dorpjes en de ruïnes in de Heilige Vallei. Ollantaytambo is een dorpje dat bijna is stil blijven 
staan in de tijd, de bewoners kleden zich in de prachtigste veelal rood gekleurde gewaden en het zicht 
vanaf de ruïne aan de rand van het dorp is adembenemend.14  

Koning Aap, een reisorganisatie profileert zich als een organisatie “verre reizen voor levensge-
nieters” en wil ook duurzaam toerisme bewerkstelligen. Over de Andes en Cuzco stond in hun 
brochure 2007 het volgende:  

Want dat is de kracht van Peru en Bolivia. In een exceptioneel mooie omgeving zijn prachtige culturen 
ontstaan waarvan de reiziger op een heel ontspannen manier kan genieten. De gastvrijheid van de be-
volking en de mooie natuur maken de reis onvergetelijk. […] Het meest beroemd is uiteraard de Inca -
cultuur. Cuzco, de stad die de Inca’s de ‘Navel der Aarde’ noemden is een wonder van schoonheid. Er 
zijn mooie kathedralen en kloosters uit de Spaanse tijd, maar je ontdekt al snel dat de Spaanse invloed 
niet meer is dan een dun laagje vernis over de veel oudere en indrukwekkender indianencultuur.15 

En Djoser, een Nederlandse reisorganisatie schreef in 2004 in hun brochure op de volgende ma-
nier over de Andes regio:  

De bonte regionale markten trekken Indianen uit de wijde omgeving, in verschillende klederdrachten 
met bijpassend hoedje […] en voor de heilige vallei, waar je Inca ruïnes kunt bekijken en in kleine ge-

                                                 
12  www.peruonline.nl, geraadpleegd in januari 2006. 
13  www.hetanderereizen.nl, geraadpleegd in januari 2006. 
14  www.hetanderereizen.nl. 
15  Reisbrochure 2007, Koning Aap, pp 242 en 240. 



 

 49

huchtjes een stap terugzet in de tijd […] tijdens deze tocht volg je oude Inca paden, je treedt dus letter-
lijk in de voetsporen van de Inca’s!16  

De indrukwekkende Inca ruïnes,de bekende bolhoed en de aanstekelijke Andes muziek zijn in Bolivia 
en Peru kenmerken van de authentieke Indianencultuur. Maar het ruige landschap van steppen, vulka-
nen en zoutmeer en herbergt ook pioniers dorpjes met een wildwestsfeer en grandioze Spaanse kathe-
dralen.17 

Wat opvalt is dat door dit soort teksten te schrijven er een statisch imago van de regio ontstaat. 
Toeristen of eventuele cursisten en vrijwilligers worden warm gemaakt voor het “echte” Peru 
dat stil lijkt te staan in de tijd. Is de “echtheid” een illusie die voor marketingstrategieën wordt 
gebruikt? Crick heeft in een artikel over internationaal toerisme geschreven dat het beeld dat 
over internationaal toerisme bestaat voor het grootste deel helemaal niet over de sociaal-
economische realiteit gaat maar over mythen en fantasieën. Hij gaat zelfs zover dat hij veron-
derstelt dat deze beeldvorming ervoor kan zorgen dat het ontwikkelingen in deze landen tegen 
kan gaan omdat het een onecht beeld van de Derde Wereld schept. Zo schrijft hij “One cannot 
sell poverty, but one can sell paradise” (Crick 1989: 329). Toeristen zien immers liever kleurrij-
ke lachende Indianen dan armoede en ellende. Dit geldt overigens niet voor alle toeristen. Ook 
armoede wordt namelijk “verkocht”. Op veel foto’s en ansichtkaarten worden Peruanen vies en 
in kleurrijke doch kapotte kleding en in armoedige staat afgebeeld. Er zijn veel toeristen die de-
ze ansichtkaarten kopen en in het straatbeeld van Cuzco en Pisaq foto’s maken van deze armoe-
dige Peruanen. Wat er op ansichtkaarten gepresenteerd is, kan ons helpen om de Ander te con-
strueren voor toeristische consumptie (Philips 1995: 112-113 en Selwyn 1996: 3). Ook musea 
hebben de macht om het verleden te construeren door middel van een suggestief “gemeen-
schappelijk erfgoed” (Selwyn 1996). Burns constateert dat de mythe van het paradijs een be-
langrijke factor blijft behouden in de marketing van toeristen lokaties en dat mensen, zowel 
hosts als guests constant nieuwe mythes over elkaar blijven uitvinden en dat deze mythes de tij-
delijke relaties die ontstaan bepalen (Burns 1999: 112). 

In Peru en in de Andes regio in het bijzonder wordt een groot deel van de beeldvorming be-
paald door de verwachting “de oorspronkelijke, Indiaanse, authentieke bewoners” in hun na-
tuurlijke omgeving te aanschouwen. Door reisgidsen te lezen en alvorens de echte reis begint op 
het Internet op reis te gaan, zal een toerist die naar Peru afreist vanzelf kleurrijke Indianen ver-
wachten. Hoewel de natuur ook een zeer belangrijke trekpleister vormt, is het vooral de combi-
natie met de oorspronkelijke bewoners die de ervaring compleet maakt. Dit type toerisme valt 
onder de noemer cultureel toerisme of etnisch toerisme. Van den Berghe definieert etnisch toe-
risme als:  

 […] that form of tourism in which the natives themselves are the primary, or at least a significant, at-
traction. In ethnic tourism, the native is not simply “there” to provide services; he is an integral part of 
the exotic spectacle, an actor whose “quaint” behaviour, dress and artefacts are themselves significant 
attractants” (Van den Berghe 1980: 377).  

Bij etnisch toerisme zijn de oorspronkelijke bewoners dus acteurs die het publiek, de toeristen 
een bijzondere ervaring geven omdat ze “anders” zijn. In Peru worden de huidige bewoners ge-
zien als afstammelingen van de Inca’s en daarmee vormen ze een belangrijke toeristische trek-
pleister. Waar toeristen vaak op zoek naar zijn en wat reisgidsen en het Internet aanbieden is au-
thenticiteit. In de van Dale staat authentiek omschreven als “gelijk aan het origineel” en “echt en 
daardoor betrouwbaar” (Van Dale Hedendaags Nederlands 2002). In The New Shorter Oxford 
Diccionary wordt authentiek gedefinieerd als “really proceeding from its real source”. Maar hoe 
kunnen we zeker weten hoe het van origine was in Peru? En tot wanneer moeten we teruggaan? 
Hoe kunnen wij (en vooral toeristen) weten of iets uit de echte bron afkomstig is? Ten eerste 
zijn er problemen wat betreft informatie over het verleden in Peru. De Inca’s hadden namelijk 
geen schrift en veel informatie is gebaseerd op verhalen en interpretaties. Eigenlijk kan gesteld 
worden dat authenticiteit erg moeilijk te vinden is en wel een soort constructie moet zijn in de 
hoofden van toeristen. De mensen die de toeristen ontvangen (hosts) proberen zoveel mogelijk 
aan die constructie te beantwoorden door elementen uit het verleden als authentiek te presente-

                                                 
16  Djoser reisbrochure 2004: 176-177.  
17  Djoser reisbrochure 2004: 182.  
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ren; een soort invention of tradition.18 Authenticiteit is in feite een leeg begrip maar wel een be-
grip waar toerisme op voortbouwt en een begrip waar alle verschillende acteurs, performers, 
publiek, mediators en organisatoren steeds op hun eigen manier invulling aan geven. 

Authenticiteit wordt ook in Peru continu onderhandeld. Cohen gelooft bijvoorbeeld dat het In-
ti Raymi festival in Cuzco – wat volgens hem een revival is van een oud Inca gebruik – in prin-
cipe op toeristen is georiënteerd maar met voldoende tijd geaccepteerd kan worden als een “au-
thentiek” lokaal gebruik. Getino legt een link tussen het koloniale verleden van onder andere 
Peru en hedendaags toerisme. Volgens hem vraagt de toerisme-industrie van Latijns-
Amerikaanse mensen om in relatief snelle tijd hun ruimte en verleden te herwaarderen. Volgens 
hem heeft het toerisme wel degelijk geleid tot een herontdekking van belangrijke aspecten van 
zowel de hedendaagse realiteit als die van het verleden maar hij is wel kritisch ten opzichte van 
deze herontdekking en herwaardering omdat deze niet vanuit de lokale bevolking zou komen 
maar van buitenaf (2002: 80). Volgens Van den Berghe en Flores Ochoa bezoeken toeristen de 
stad Cuzco vooral vanwege de mystieke en nostalgische sfeer van de voormalige Inca hoofdstad 
en aan de andere kant een bezoek aan het wereldberoemde Machu Picchu (2000: 8). 

Of het nu gaat om een zoektocht naar authentieke ervaringen of het herontdekken van de An-
des bewoners, een ding staat vast en dat is dat zowel voor de toerisme-industrie als voor de na-
tionale identiteit van Peru de Inca’s, veel meer dan andere Pre-Columbiaanse samenlevingen, de 
basis vormen van vrijwel alle nationale toe-eigeningen (Silverman 2002: 882). Silverman stelt 
dat de Peruaanse staat jarenlang pre-Columbiaanse imago’s heeft gebruikt om zich te presente-
ren op bijvoorbeeld postzegels, geldbiljetten, gebouwen of officiële Peru website. Archeologi-
sche complexen zijn als het ware staatsbedrijven geworden en het verleden wordt continu actief 
op lokale niveaus geconstrueerd en gereconstrueerd. De Peruaanse staat heeft grote invloed op 
hoe deze geschiedenis in het heden wordt gebruikt maar Silverman benadrukt het belang om te 
kijken naar hoe hier op lokale niveaus mee wordt omgegaan. Zo schrijft zij:  

It is the state that sponsors archaeological symbols and folkloric images of the nation for local and na-
tional consumption. But it is the local people and local entities in the divers regions of Peru who are 
performing the past into contemporary existence. […] It is local history (actually prehistory) that is be-
ing locally appropriated […]. (Silverman 2002: 883). 

Overigens gaat het hier niet om het zo accuraat mogelijk presenteren van geschiedenis. In Cuz-
co is het immers het geval dat om een zo bijzonder mogelijke authentieke ervaring aan toeristen 
te geven, een geëssentialiseerd en gehomogeniseerd verleden wordt gepresenteerd. Dit geëssen-
tialiseerde verleden wordt elke keer weer op verschillende niveaus gereproduceerd. Zoals 
Silverman stelt: “image rather than accuracy is the goal” (Silverman 2002: 887).  

Disputen over het verleden en over authenticiteit komen overigens niet alleen voor in toeristi-
sche gebieden. In een zeer interessante studie over de Mantaro vallei in centraal Peru schrijft 
Romero over de zoektocht naar authenticiteit en de rol van moderniteit met betrekking tot regi-
onale muziek cultuur. Hij laat zien hoe in het alledaagse leven in de Vallei een constant dispuut 
gaande is over welk soort verleden de lokale cultuur het best vertegenwoordigt en de richting 
zal bepalen in de toekomst (Romero 2004: 5). Zo schrijft hij dat:  

There is no unanimity concerning the past as a unique cultural legacy, no agreement on where tradition 
or modernity ought to reside [...] the postures assumed by “traditionalists” and innovators are perpetu-
ally in creative conflict, as are the discussions about authenticity and modernity and the definition of 
what is new and what is old (Romero 2004: 4-5). 

In de streek rond Pisaq is dit ook het geval. De discussie hier gaat over hoe het verleden nu en in 
de toekomst zal moeten blijven bestaan en er wordt veel aandacht besteed aan hoe culturele mo-
dellen gepresenteerd worden. Het is interessant om een vergelijking te maken met de Manta-
roregio en vervolgens te concluderen dat in beide gebieden culturele traditie constant opnieuw 
gedefinieerd en opnieuw wordt uitgevonden door haar bevolking en dat in beide streken globali-
sering en moderniteit belangrijke invloed uitoefenen. De motivatie voor het beleven en presen-
teren van cultuur in Mantaro vallei heeft echter niet als doel om zich zo traditioneel en authen-
tiek mogelijk aan toeristen te presenteren.  
 

                                                 
18  Zie ook Hobsbawn & Ranger 1983. 
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2.4. Toeristen in Pisaq 
De meeste toeristen die Pisaq binnengaan, zoeken een unieke ervaring in een traditioneel dorp 
in de heilige vallei van de Andes. Dat is wat reisgidsen, reisbureaus en Internetsites in ieder ge-
val beloven. Eerder in dit hoofdstuk zagen we hoe Peru in het algemeen en het Andes gebied in 
het bijzonder op het Internet en in reisgidsen werden gepresenteerd. Pisaq valt daar natuurlijk 
ook onder maar wordt vaak ook nog eens in het bijzonder vermeld. Laten we naar een aantal 
voorbeelden kijken zodat duidelijk wordt welke verwachting wordt geschapen voordat de reis 
begint. Een auteur van de stukken op het Andean Travel Web (update maart 2006) schrijft:  

Modern Pisac is a picturesque Andean Village, typical except for the huge, spreading pisonary tree that 
dominates the central square. The village is best known for its Sunday market, which draws hundreds of 
tourists each week. In spite of its popularity the market retains much of its local charm, at least in the 
part where villagers from miles around gather to barter and sell their produce. In the tourist section of 
the market you can buy a wide variety of handicrafts– mostly the same things you see in Cusco. Many 
of the guidebooks state that handicrafts are cheaper than in Cusco but in recent years I haven’t noticed 
much difference in price. My advice is if you like something in Cusco, buy it! And likewise in Pisac. 
Don’t wait around hoping you’ll find it a few dollars cheaper elsewhere. Pisac is a good place to buy 
the local ceramics including a huge and varied collection of hand-painted multi-colored beads. There 
are smaller markets in Pisac on Tuesdays and Thursdays.19  

Toeristen die bij reisorganisatie Sawadee een reis naar Peru boeken, krijgen het boekje “Te gast 
in Peru” cadeau ter voorbereiding. Over Pisaq wordt hierin het volgende geschreven:  

Iets wat je niet vindt in Cusco en Arequipa, is aardewerk uit Pisac. Dat koop je alleen in Pisac zelf, dus 
laat je kans niet schieten! In Pisac is er een grote markt op zondag, een (veel leukere) kleine markt op 
donderdag en een nog kleinere op dinsdag. Het lokale aardewerk heeft een diepbruine kleur en is voor-
zien van mooie decoraties in een donkere kleurstelling. Vooral de schalen vallen bij reizigers in de 
smaak. Ze bestaan in kleine uitvoeringen tot grote exemplaren met een diameter van wel vijftig centi-
meter. Met een beetje water kun je eenvoudig testen of de verf goed is aangebracht, of dat je met een 
“namaak” te maken hebt (Dalkman e.a. 2003: 25). 

De meeste toeristen die naar Peru en Pisaq komen, laten zich leiden door aanwijzingen uit de 
Lonely Planet. Deze reisgids vermeldt het volgende over Pisaq:  

For most of the week, colonial Pisaq is a quiet, Andean village, and there’s little to do except sit and re-
lax in the plaza or visit the clay-oven bakery near the Plaza de Armas for the hot-out-of-the-oven flat-
bread rolls typical of the area; take a look at their Castillo de cuys, (a miniature castle inhabited by 
guinea pigs). The village comes alive on Sunday, however, when the famous weekly market takes 
place. This attracts traditionally dressed locals from miles around and garishly dressed tourists from all 
over the world. Despite being a big tourist attraction, this bustling, colourful market retains at least 
some of its traditional air. The selling and bartering of produce for locals goes on alongside stalls full of 
weavings and sweaters for tourists. […] The main square is thronged with people and becomes even 
more crowded after the mass (given in Quechua), when the congregation leaves the church in a colour-
ful procession, led by the mayor holding his silver staff of office […] The Inca ruins above the village 
are among my favourites-partly because the walk there is so spectacular, and partly because the site is 
less visited than others on the tourist circuit, and so, except on Sunday, you don’t see to many people 
[…] (Lonely Planet Peru 2000: 269).  

Kortom, waar toeristen voor komen zijn de markt, de ruïnes, de natuur, de bewoners van de re-
gio en wat deze produceren en reproduceren, namelijk het Inca verleden en het koloniale verle-
den. Voor een iets kleinere groep zijn de berggemeenschappen en wat dorpelingen 
(re)produceren ook belangrijk en voor een misschien nog kleinere groep speelt de kosmologie 
een belangrijke rol. Omdat Pisaq een dorp is dat onderdeel uitmaakt van een excursie door de 
Urubamba vallei, bezoeken vrijwel alle toeristen die met zo een excursie meegaan het dorp ge-
middeld slechts een halfuur tot een uur. Aangezien de meeste toeristen met een excursie naar Pi-
saq komen kan gezegd worden dat Pisaq voor haar bezoekersaantallen grotendeels afhankelijk is 
van vluchtige indrukken. De Piseños moeten in een halfuur de gewenste ervaring kunnen bie-
den. De rol van de gids is prominent in het overbrengen van een ervaring. De basis van een be-
vredigende ervaring wordt gelegd door informatie vooraf. Tevens is het belangrijk dat de lokale 
bevolking een bepaalde performance neerzet. Het is ook hier afhankelijk van de situatie hoe de-

                                                 
19  www.andeantravelweb.com/peru/destinations/cusco/pisac.html, geraadpleegd in mei 2007. 
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ze performance wordt uitgevoerd. Zo bleken Piseños zich voortdurend bewust van het type toe-
risten dat hen bezocht en bleek dat zij zich anders gedroegen voor een groep Amerikanen of een 
groep Duitsers. 

Vermoedelijk zijn de beschrijvingen in de meeste gidsen en de beschrijvingen die door reisbu-
reaus worden gegeven niet veel anders dan dertig jaar geleden. Uit gesprekken met toeristen 
bleek dat waar de gemiddelde toerist naar op zoek is inderdaad “het traditionele en onverander-
de leven in de Andes” is. Eenmaal aangekomen in Pisaq zijn velen van hen teleurgesteld als niet 
iedereen in klederdracht rondloopt en als diegenen die dat wel doen geld vragen als de toeristen 
een foto van hen willen maken. Bovendien komen veel toeristen ter plaatse erachter dat Pisaq 
ook moderne kenmerken heeft .20 Sommige toeristen ergeren zich aan het “spelletje” dat door de 
mensen gespeeld wordt op allerlei niveaus, anderen vinden het toch een mooi dorp en zijn blij 
dat ze gekomen zijn. Volgens verschillende respondenten zijn de verwachtingen die toeristen 
tegenwoordig hebben anders dan vroeger, wat te maken heeft met een verandering in hoe toeris-
ten zich op een reis voorbereiden. Zo vertelde een buschauffeur die al jaren met toeristen werkt :  

Vergeleken met vroeger zijn er veel veranderingen in het toerisme. Mensen die tegenwoordig naar Peru 
komen zijn goed voorbereid. Toen ik 27 jaar gelen in de toeristische industrie begon te werken, lazen 
de mensen niet voordat ze op reis gingen. Tegenwoordig kennen ze de cultuur en de gewoontes door de 
literatuur die ze vóór de reis hebben gelezen. Tegenwoordig vindt er veel meer een uitwisseling van 
ideeën plaats, een gids moet goed voorbereid zijn zodat hij ideeën kan uitwisselen en hij moet een hoog 
opleidingsniveau hebben. Soms weet een toerist meer dan een gids. Dit heeft vooral te maken met de 
steeds toenemende globalisering en de komst van het Internet, zelfs kinderen kunnen tegenwoordig in-
ternetten!21  

Een andere gids bevestigde dat toeristen ervan houden om aan de Peruaanse cultuur deel te ne-
men en geïnteresseerd te zijn in de politieke en economische situatie. Wel zouden er verschillen 
zijn wat de landen van herkomst betreft. Met name Europeanen tussen de veertig en vijftig 
schijnen een brede en diverse interesse te hebben.22 Er moet overigens niet van worden uitge-
gaan dat toeristen altijd goed geïnformeerd zijn over het land dat ze gaan bezoeken. Ook al ge-
ven veel gidsen in Peru aan dat tegenwoordig toeristen steeds meer kennis hebben over Peru 
omdat ze zich van tevoren hebben ingelezen, wil dit niet zeggen dat iedereen daadwerkelijk op 
de hoogte is. Sommigen, voornamelijk backpakkers reizen bijvoorbeeld om het reizen, om zich-
zelf te ontdekken en andere mensen te leren kennen en plaatsen de natuur en cultuur soms op 
een tweede plaats. Ik heb tijdens mijn veldwerk ook meerdere malen gehoord dat de “Maya-
Indianen of Azteken-Indianen” van Peru erg interessant zijn, wat erop duidt dat sommigen in 
het geheel niet op de hoogte zijn van het gebied dat ze bezoeken. 

Wat Pisaq aantrekkelijk maakt voor toeristen is dus het verleden. Op allerlei verschillende 
manieren wordt dit verleden tentoongesteld. Het archeologisch complex is naast de markt de be-
langrijkste toeristische trekpleister omdat dit tastbare overblijfselen van de Inca’s zijn. Aan de 
ruïnes is weinig veranderd en het complex representeert elke dag het verleden aan talloze toeris-
ten. Het dorp zelf echter is een ander verhaal. Daar waar het Inca verleden gepresenteerd wordt 
hebben toeristen vaak het gevoel opgelicht te worden en daar waar op moderne elementen ge-
stuit wordt ook. In navolging van Pine en Gilmore zou gezegd kunnen worden dat er in deze 
gevallen niet wordt voldaan aan de verwachte experience. De toerist is eigenlijk op zoek naar 
tradities uit het verleden en het statische terwijl in de realiteit veranderingen en modernisering 
hebben plaatsgevonden. Sommigen Piseños proberen dit te maskeren, anderen presenteren zich 
als modern door zich westers te kleden maar verkopen het verleden in de vorm van souvenirs. 
Ook deze tweestrijd zorgt voor spanningen tussen de bewoners. Een belangrijke “authentie-

                                                 
20  Verschillende toeristen zeiden Pisaq veel moderner te vinden dan ze hadden verwacht. Anderen 

noemden het dorp gemoderniseerd en commercieel. Ze zeiden bijvoorbeeld dat ze verwacht hadden 
dat iedereen in traditionele kleding zou rondlopen en zeiden teleurgesteld te zijn dat mensen zich mo-
dern kleden. 

21  Gesprek met gids, sr. V., 24/03/2003. Deze informant is een chofer de turismo. De gids is degene die 
de toeristen rondleidt en van informatie voorziet en in principe suggereert de term chofer dat deze 
slechts de bus bestuurt. In de praktijk komt het er echter vaak op neer dat de chofer de gids assisteert. 
Dit is de reden waarom choferes vaak net zoveel weten van wensen en verwachtingen van toeristen als 
de gids. 

22  Gesprek met gids, sr C., 24/04/03. 
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ke”ervaring bij een bezoek aan Pisaq is het bijwonen van de kerkdienst die elke zondag om elf 
uur gehouden wordt. Het bijzondere van deze mis is dat de varayoc aanwezig zijn, evenals an-
dere dorpelingen en dat de mis in het Quechua gehouden wordt. Op foto’s 2 en 3 is te zien hoe 
toeristen foto’s van de kerk aan het maken zijn en hoe de varayoc de dienst bijwonen. 

Soms krijgen toeristen ook onverwachts een ervaring die zij als authentiek bestempelen. Zo 
vertelde een gids hoe hij met zijn groep toeristen de ruines van Pisaq bezocht en er iets onge-
woons gebeurde:  

Vanuit het niets hoorden we opeens iemand die op een fluit aan het spelen was. Mijn hele groep was 
verbaasd en aangenaam verrast; dat was precies wat ze zochten! En dan is het bij de ruines,hè? Dat is 
echt anders dan op de markt, dan verwachten toeristen het en wordt het speciaal voor hen in scène gezet 
maar dit was echt iemand die fluit aan het spelen was! 23 

Ik heb toeristen gesproken die naar Peru zijn gekomen over de “echte ervaring” en of ze zich 
storen aan de standaardpakketten die ze worden aangeboden. Deze toeristen onderscheiden zich 
van wat normaalgesproken door reisbureaus op de markt is ingebracht de authentieke reiserva-
ring zou niet bereikt kunnen worden door een dergelijke reis te boeken. De volgende voorbeel-
den geven aan hoe deze toeristen denken.  

Mijn dochter en mijn schoonzoon zijn op dit moment een Inca trail van acht dagen aan het lopen. Zij 
wilde doen wat andere toeristen niet doen, ze willen niet het standaard pakket dat iedereen doet.24 Zelf 
doe ik ook nooit een tour. Ik hou er niet van dat de gids dan zegt waar ik moet kijken, wanneer ik moet 
kijken, wat ik moet doen et cetera.25 

Ik hou van typische dingen maar ik reis anders. Ik wil op een andere manier reizen dan andere toeristen. 
Ik wil “the real people” ontmoeten en niet alleen maar toeristen. Daarom ga ik naar native bars want 
daar kom je de echte mensen van Peru tegen.26  

Door met toeristen te praten, kan informatie worden verzameld over hun verwachtingen en ex-
perience. 

Deze data worden nog duidelijker verwoord op de talloze reisdagboeken (travelblogs) die op 
het Internet te vinden zijn. Voor elk gebied in de wereld waar mensen naar afreizen is wel in-
formatie te vinden. Hieronder volgt een aantal fragmenten van reisdagboeken die toeristen over 
Pisaq op het Internet hebben gezet.  

De Sacred Valley tour was erg indrukwekkend. We werden om 8.15u bij ons hotel opgehaald om met 
een toeristenbus richting Pisaq te gaan. Onderweg hebben we wat stops gemaakt. In Pisaq hebben we 
eerst de lokale markt bezocht die op zondag heel groot is. Hierna hebben we de archeologische site be-
zocht. Pfh pfh dat was klimmen. Het kostte al onze energie, maar het was de moeite waard. Wat een 
uitzicht en wat een kunstenaars waren die Inca ´s eigenlijk. Dat ze zoiets bouwen konden in die tijd. En 
al die betekenissen die verschillende tempels hadden...27 

In the morning we made it to the market before the tourist buses arrived. By the time we left the hostel, 
the plaza was absolutely packed with vendors. One side of the market caters almost exclusively to lo-
cals, trading fruits, vegetables, fabric dyes, rubber shoes, etc. for whatever people are able to bring 
down from the mountains, or from the surrounding areas. The fruits and vegetables were unreal! We 
saw squash the size of car tires, bright purple corn everywhere, and any kind of fruit you can think of. 
They sell a kind of potato called chuño, which is buried in the frozen ground, then stomped on, then left 
to dry – the process is still unclear to me, but the end result is blackened, dehydrated potatoes […] 
When the tourist buses came we moseyed to the tourist section of the market and left the locals to do 
their trading. The tourist-oriented stalls have everything you could buy in Cusco, and more. Even if I 
hadn´t wanted to buy anything, I loved moving among the bright colours and varied textures of the 
handmade goods. As it was, I did want to buy things, and buy I did. I was sorry about that when I slung 
my backpack on this morning. I felt like I could have wandered among the stalls forever, and I was 
happy to support the local artisans.28 

                                                 
23  Gids sr. F, 707/04/04. 
24  Normaalgesproken duurt de Incatrail vier dagen. 
25  Gesprek met Canadese toerist (v), 22/05/04. 
26  Gesprek met een Duitse toerist, 21/08/04. 
27  www.realtravel.com/cuzco-journals-j3614755.html (publicatiedatum 2/10/2004). 
28  www.travelpod.com/travel-blogentries/jesshiggins/peru_and_mexico/1096941420/tpod.html (4/10/ 2004). 
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We rijden richting heilige vallei. Eerst naar Pisac, waar we de zeer kleurrijke markt bezoeken. Leuke 
mensen om te fotograferen. (foto) Dit meisje met kind laat zich betalen om zich op de foto te laten zet-
ten. Soms fotograferen we vanaf de heup, zodat het niet opvalt dat we een foto maken. Sommige men-
sen willen een sol voor een foto en anderen willen liever niet of de foto. We kopen voor Jeannette een 
trui van alpaca wol en voor Jessica een zilveren armbandje. We delen ballonnen uit aan kinderen, dit 
werkt heel leuk. De vrouwen met kind die zich willen laten fotograferen krijgen er ook een. Ze zijn er 
net zo blij mee als geld. Dan rijden we naar de ruïnes van Pisac.29 

Yure [The guide, B.S.] points out the 5 sacred fountains and we take a look. It still amazes me that the 
Inca s have built all these beautiful aqueducts and the water still flows almost 600 years later. We start 
off on our hike down the mountainside. The path is built tight against rocks and steep cliffs. The views 
are of the patchwork valley and below, and the still-farmed terraces across the valley at eye level. These 
are the best-designed and preserved Pre-Columbian terraces in Peru. The scenery is prettier here than in 
Machu Picchu. Yure points down to the workers restoring the Inca terraces. A slow and tedious job. 
The yellow flowers of the Cactus add color to the winter landscape. The path narrows at many points. A 
perfectly cut stone trapezoid doorway, its lintel in place, frames the valley in front of us. We’re told this 
was probably a priest temple. We discover that going down also means going up in the process. […] I 
expected MP to be the highlight of my trip, but Pisac is more dramatic, historic and eye popping […] 
Closer to the parking lot we’re approached by an old man selling those wind chimes I heard. Yeah, a 
memory maker, so I purchase one. Other vendors are out selling, but the only thing I am buying is wa-
ter. We drive down the mountain to the small town of Pisac, famous for its Tuesday, Thursday and 
Sunday Markets. Purpose is to grab some Peruvian souvenirs for the girls at the office. […] We pass 
vendors selling everything from woven items (women are sitting on the ground weaving) oh, another of 
those photo stops. I already have 2 soles in my hand for the photos. We’re passing carvings, pottery, 
Peruvian pipes, ceramics…. Oh I so want to just look for a couple minutes. Nope, turn here Yure says. 
We’re in a 10x10 room and in front of us is a man pulling out what looks like large squares of thick 
bread from a wood fire oven. Yure says 1 soles for each sandwich. I make a mistake and order one. 
Yure and Gary get 2. They are the best “fast-food” I have ever eaten. Melt in your mouth thick bread 
stuffed with cheese, onions and peppers. We’re chewing and walking thru the market. Yure has pointed 
us in the direction he says that will take me thru the produce area, which I want to photograph, then to 
the large ceramic area for the girl’s gifts. Ten minutes later, I’ve got the photos, some really decorative 
ceramic boxes, and Gary who walked off has a Peruvian Pipe (with instructions on how to play it) in his 
hand. What a nice surprise! We get a little lost trying to find the entrance, but once we see those weav-
ers, we know we are almost out. On the drive back, families selling products and crafts to tourist are on 
the sides of the roads, or in fields. You have to stop at least a couple times, since they are in authentic 
clothing, and the kids are so cute with their alpacas and lamas in tow, the terraced mountains and 
patchwork valleys behind them. Yure asks if we need any alpaca clothing. Oh well, it’s been a few days 
since I bought any, so what would he suggest. Factory outlets. In PERU? Yep, right outside of town 
near the ruins we stopped at earlier is a “strip mall” of alpaca stores. And don’t they just make you want 
to come in when you see the lamas and alpacas standing, or laying near the entrance. The store was 
huge. All sweaters (hundreds of patterns and styles) were displayed on the walls. Blankets, pillows, 
gloves, scarves, ponchos, coats. I was in heaven. But not too long. We had to get back into Cusco. In 
less than a half hour, I tried on over 40 sweaters, a few ponchos, and coats. Picked out sweaters for my 
daughter and her fiancé. My husband grabbed one or two, and I ended up with enough to keep me 
warm this winter. Cash or charge is all they ask at the register. Those darn lamas are grinning at me 
when I got in the car with the bags. They must know what feeds them.30  

Het zijn vooral de ruines die dus als bijzonder worden ervaren, de overblijfselen van de Inca’s 
zijn indrukwekkend, de vrouwen die foto’s van zichzelf laten maken worden gewaardeerd en op 
de foto gezet, en de artesanía wordt bewonderd en gekocht. 

Steeds meer toeristen weten dat op de markt van Pisaq producten te koop zijn uit veel plaatsen 
in Latijns Amerika. Dit heeft er ook mee te maken dat veel toeristen zulke andere plaatsen in 
Latijns Amerika hebben bezocht en producten herkennen maar dit hoeft niet altijd een probleem 
te zijn. Zo vertelde een gids mij:  

De artesanía die de toeristen op de markt zien, vinden ze typische Peruaans, ook als het uit Bolivia 
komt. De producten zijn toch ook een beetje hetzelfde? Het komt allemaal wel ongeveer uit dezelfde 
regio, uit de Andes regio en dat is dezelfde invloed! 31 

                                                 
29  members.home.nl/vvboerdonk/Peru.htm (publicatiedatum 28/08/2003). 
30  www.travelpod.com/travel-blog-entries/kupdegra/2006_peru/1150372800/tpod.html, (: 15/06/2006). 
31  Gesprek met gids sr L. 24/04/03.  
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Toeristen weten vaak dat er in Pisaq van alles te vinden is en er zijn toeristen die het een voor-
deel vinden dat er een concentratie is van zoveel verschillende Latijns-Amerikaanse producten. 
Toch zijn er ook toeristen die teleurgesteld zijn in de markt en zich storen aan de producten die 
worden verkocht. Een toerist vertelde:  

Ik vind het niet zo heel leuk, sommige dingen wel maar die zijn dan weer niet praktisch om mee te ne-
men. Weet je, het is hier allemaal meer van hetzelfde. Cuzco, Arequipa, het is allemaal niet zo speciaal. 
Het lijkt of de spullen speciaal zijn gemaakt voor toeristen en de producten die men hier op de markt 
verkoopt lijken geen ziel te hebben. Het lijkt of de mensen die het hebben gemaakt er geen ziel in heb-
ben gestopt. Het is geen kunst, het is zielloos. And that feeling takes the meaning away for me.32 

Veel toeristen vertelden mij dat ze Pisaq mooi en bijzonder vonden maar dat ze het toch een 
commerciële plaats vonden. Ze hadden van tevoren de verwachting een authentiek Peruaans 
bergdorp aan te treffen en waren bij aankomst teleurgesteld vanwege de vele moderne elemen-
ten die ze aantroffen. 

Het is opvallend dat er vaak een vergelijking wordt gemaakt met Bolivia dat bekend staat als 
mooier omdat het daar veel primitiever zou zijn. Bolivia zou minder ontsloten zijn dan bijvoor-
beeld Cuzco en omstreken.33 Als steeds meer toeristen er zo over denken, wat zegt dit dan over 
de toekomst van Pisaq? Een gids vertelde mij dat het toerisme in Peru duurzaam is en altijd zal 
blijven omdat er archeologische complexen zijn. Toeristen zijn er altijd voor gekomen en zullen 
er altijd in geïnteresseerd zijn, dat verandert niet. Zo simpel ligt het echter niet. Of toeristen ko-
men hangt niet alleen af van de wereldeconomie, aanbiedingen van reisbureaus en dergelijke 
maar ook met veranderingen in de smaak van toeristen en het gedrag van de Piseños op lokaal 
niveau. Zo zijn er reisorganisaties die niet meer naar Pisaq komen omdat de markt niet meer au-
thentiek zou zijn en de inwoners van Pisaq niet meer zo vriendelijk zijn als vroeger. De markt 
wordt omschreven als “te commercieel”. Als aantrekkelijk alternatief wordt regelmatig Chin-
chero genoemd omdat mensen daar in traditionele kleding rondlopen en meer verkopen wat ze 
daadwerkelijk produceren dan in Pisaq. Chinchero ligt niet zo ver bij Pisaq vandaan en is vanuit 
Cuzco goed bereikbaar. Het wordt duidelijk dat er al op lokaal niveau concurrentie is over au-
thenticiteit. Wat veel toeristen overigens niet weten is dat mensen in Chinchero verplicht hun 
traditionele kleding aan moeten op marktdagen en als ze dit niet doen een fikse boete kunnen 
krijgen. De marktlui verkleden zich daarom voor de toeristen. In Pisaq zijn er mensen die net als 
in Chinchero klederdracht verplicht willen stellen op marktdagen maar er zijn er ook veel die 
zich niet zo willen presenteren aan toeristen, ook al zouden ze daardoor beter verkopen, wat 
deels te maken heeft met schaamtegevoelens om zich op een “Indiaanse” manier te kleden en 
voor te doen.  

Het aantal reisbureaus en gidsen die hun toeristen toch een authentieke ervaring willen geven 
groeit gestaag en zij passen excursies aan aan de wensen van de toeristen. Behalve dat veel 
groepen uitwijken naar Chinchero en Ollantaytambo, worden ook de berggemeenschappen van 
Pisaq populair, de zogenaamde comunidades. Deze vorm van plattelandstoerisme mag dan wel 
erg kleinschalig zijn, op lokaal gebied heeft het zeker invloed en de toeristen krijgen ook een 
bijzondere indruk. De meest bezochte berggemeenschap binnen het district van Pisaq is Cuyo 
Chico, de meest nabijgelegen comunidad. In Cuyo Chico is er één familie die speciaal voor toe-
risten lunches verzorgt. Tijdens een van mijn bezoeken aan Cuyo Chico sprak ik met een groep 
toeristen die mij vertelde dat ze het heel leuk vonden om een comunidad van dichtbij te zien en 
ze vonden het interessant om dit soort voedsel te nuttigen. Ze vonden het bijzonder om zo dicht 
bij “de bron” te eten, daar waar het voedsel vandaan kwam. Ze vonden het erg belangrijk dat al-
le schoon was, dat het huis mooi was en dat het lekker rook.34  
 
2.5. Transformerende ervaringen 
Een vrij recente ontwikkeling in de Cuzco regio is de opkomst van het turismo místico (mystiek 
toerisme), ook wel turismo esotérico (esoterisch toerisme) genoemd. Deze ontwikkeling kan als 
een nieuwe fase van de experience worden gezien; de transformatie fase. Zoals we eerder  
 

                                                 
32  Tijdens een gesprek met twee toeristen, 15/06/04.  
33  Een Engelse toerist (v), 25/04/04. 
34  Groepsgesprek met toeristen, Cuyo Chico, 17/06/04.  
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hebben gezien onderscheiden Pine en Gillmore verschillende fases van experience. Een trans-
formatiefase, de vijfde fase van het model, ontstaat als de wereld als het ware verzadigd raakt 
van experiences. Bedrijven en organisaties zullen dan niet alleen kosten in rekening brengen 
voor de belevenissen maar ook van de bewezen uitkomsten die op experience gebaseerd zijn 
(Gillmore 2003: 7). De oorzaak van het ontstaan van deze vijfde fase is omdat experiences sen-
saties verschaffen die een memorabele gebeurtenis met zich meebrengen maar door de tijd heen 
deze als het ware versleten raken. Transformaties aan de andere kant zorgen voor een perma-
nente verandering van de klant.35 Het gaat in deze fase om ervaringen die je leven kunnen trans-
formeren. In de context van Peru is deze transformation economy nog niet overal waar te nemen 
maar er zijn wel reisbureaus die mystieke en esoterische ervaringen aanbieden aan toeristen die 
hen zouden transformeren. Foto 5 is een voorbeeld van de talloze esoterische ervaringen die in 
Cuzco worden aangeboden. 

De nieuwe “onderhandelingen met de spiritualiteit”, zoals een van mijn informanten het popu-
lair worden van deze experience noemde, ontstaan omdat de toerist op zoek is naar nieuwe erva-
ringen. Volgens een Peruaan die werkzaam is in de “mystieke toerisme business” is de nieuwe 
interesse van toeristen ontstaan omdat in de westerse wereld de waarden en normen verloren 
zouden zijn gegaan. Toeristen zouden tegenwoordig niet meer weten wat ze met hun geld moe-
ten doen en gaan op zoek naar nieuwe geloven buiten de deur en soms zelfs op andere continen-
ten.36 Anderen wijden de zoektocht naar nieuwe ervaringen eraan dat men in westerse landen 
minder gelovig zou zijn dan in bijvoorbeeld Latijns Amerika en weer anderen denken dat toeris-
ten onrustig zijn en gewoon erg nieuwsgierig. Ook de directeur van Machu Picchu constateerde 
een toename in esoterisch toerisme en verklaarde deze ontwikkeling doordat er in de Verenigde 
Staten en Europa familiebanden veel minder hecht zouden zijn dan in Peru. Hij dacht dat door te 
participeren in mystieke rituelen, westerlingen een vervanging voor het ontbreken van deze lief-
de probeerden te vinden.37 Een andere verklaring voor het steeds populairder worden van dit ty-
pe toerisme in de Andes regio is dat er sprake zou zijn van een soort “ontwaken” in de wereld 
waardoor mensen beseffen hoe belangrijk heilige plaatsen zijn. De Andes zou in het bijzonder 
aantrekkelijk zijn omdat er een sterk magnetisch veld zou hangen.38 Volgens een “spirituele 
gids” die ik in zijn winkel in Cuzco sprak, zou de interesse in spirituele zaken alleen maar toe-
nemen in de toekomst en is Peru het centrum van de spirituele wereld in deze tijd die hij “het 
millennium van het licht” noemde. Deze gids organiseerde vooral tours naar plaatsen die vroe-
ger door de Inca’s als heilige tempels werden gebruikt zodat toeristen “de energie van de tem-
pels kunnen voelen.” Dit zou in hun eigen land ontbreken en ook de manier waarop natuur erva-

                                                 
35  www.managingchange.com, geraadpleegd in december 2005. 
36  Gesprek met een medewerker van een esoterisch reisbureau, 20/03/04. 
37  Gesprek met directeur van Machu Picchu, 21/06/04. 
38  Gesprek met een gids, 13/07/04. 

Foto 6. Ceremonie bij Tipón. 



 

 57

ren wordt in de Andes is heel anders dan in westerse landen, waar “alleen tuinen zijn en alles is 
gemanipuleerd.”39 

Er zijn reisorganisaties die uit een oogpunt van trots toeristen in contact brengen met de An-
des kosmologie. Zij denken dat het in de westerse wereld ontbreekt aan een diepe geloofsover-
tuiging en hopen dat toeristen een spirituele groei zullen doormaken door zich te verdiepen in de 
Andes kosmologie. Hierdoor zouden toeristen beter kunnen omgaan met problemen in hun da-
gelijks leven en zouden ze meer respect krijgen voor mensen in de Andes. Bij deze organisatie 
zijn er meerdere curanderos werkzaam die naast het nastreven van inzichten in de Andes kos-
mologie, ook mensen genezen met verschillende rituelen in combinatie met geneeskrachtige 
planten en kruiden.40 Toen ik een keer verkouden was vertelde een Piseña mij bijvoorbeeld:  

Als je je niet lekker voelt, ga je toch gewoon even bij X langs? Dan geeft hij je een baño de flores en 
voel je je meteen beter! Het gaat je alleen wel honderd dollar kosten! Honderd dollar! En dan moet je 
ook nog al je kleren uittrekken! Ik wil het ook wel voor je doen hoor, dan geef je die honderd dollar aan 
mij!41 

Met de groei van het aantal mystieke toeristen verschijnen er ook steeds meer boeken over de 
mystieke ervaringen van bezoekers die vooral worden gepubliceerd in het Westen. Dit leidt 
weer tot een toename van toeristen die geïnteresseerd zijn in spirituele ervaringen in de Andes. 
Een bekend boek is De Celestijnse Belofte (Redfield 1994), een New Age roman waarin de lezer 
wordt ingewijd in de mysterieuze spirituele en authentieke energie die in de Andes te vinden 
zou zijn. De hoofdpersonen maken in het boek een reis door Peru waar ze op zoek zijn naar ne-
gen manuscripten waar belangrijke inzichten instaan. Volgens de auteur zouden de Inca’s alle 
inzichten beheersen waardoor ze het paradijs konden zien.42 Andere bekende spirituele boeken 
zijn Reis naar Queros en De terugkeer van de Inca van Elisabeth Jenkins. Deze boeken gaan 
over haar persoonlijke mystieke ervaringen bij de Q’eros en hebben ertoe geleid dat er sinds het 
verschijnen van haar boeken, steeds meer toeristen naar dit afgelegen gebied afreizen met als 
doel soortgelijke ervaringen te krijgen. Andere veelgelezen boeken zijn Pachamama’s Children 
en Machu Picchu, een spiritueel reisverhaal uit de Andes. In dit laatste boek spoort de schrijf-
ster westerlingen aan om naar Peru te gaan vanwege de bijzondere energie en de mogelijkheden 
om tot spirituele groei te komen (Cumes & Lizárraga Valecia 1995). Ze snijdt in het boek ove-
rigens ook het onderwerp toerisme aan en beweert dat met de toename van het toerisme in Peru, 
het respect voor Moeder Aarde is afgenomen. De verschillende natuurrampen rond Machu Pic-
chu interpreteert ze als “waarschuwingen van Pachamama”. Volgens haar zou Pachamama boos 
zijn geworden omdat de bezoekers heilige gebieden zouden hebben betreden zonder eerst toe-
stemming te hebben gevraagd aan de apus (berggeesten) (Cumes & Lizárraga Valecia 1995: 
13). Al deze boeken gaan over de mystiek in de Andes in het algemeen maar vooral over per-
soonlijke en spirituele groei die bereikt kan worden en over een zoektocht naar het “zelf”.  

In het mystieke toerisme zijn westerlingen dus op zoek naar nieuwe ervaringen aan de ene 
kant maar aan de andere kant zijn ze ook op zoek naar zichzelf.43 Er zou geconcludeerd kunnen 
worden dat het ervaren van nieuwe experiences ertoe kan leiden dat sommige toeristen “zichzelf 
gaan zoeken”. Een gids vertelde mij dat de Andes kosmologie steeds belangrijker wordt voor 
toeristen en dat er steeds meer mensen zijn die misbruik maken van de situatie:  

Er zijn steeds meer toeristen die ook offers aan de aarde (pagos a la tierra) willen doen, ze willen deze 
realiteit ook leren kennen. De toerist van tegenwoordig wil een zo compleet mogelijke visie van de be-
zochte cultuur krijgen. Vooral Amerikanen zijn aangetrokken tot het esoterisch toerisme. Bij sjamanen 
was het de gewoonte dat ze hun bijzondere krachten gebruiken om mensen te helpen en ze vroegen daar 
vroeger ook geen geld voor. Deze sjamanen bestaan nog steeds maar er komen steeds meer curanderos 
(geneesheren) bij die commercieel zijn geworden en wel geld voor hun werk vragen. Er zitten ook heel 

                                                 
39  INTERVIEW 17, sr K., Cuzco, 23/04/04. 
40  Gesprek met medewerker van reisbureau AMA tours, Cuzco, 23/04/04. 
41  Gesprek met sra E3., 5/04/04. 
42  Wereldwijd waren tot 2005 meer dan 20 miljoen exemplaren van dit boek verkocht en werd in 2006 

verfilmd. (nl.wikipedia.org/wiki/De_Celestijnse_Belofte_boek). 
43  INTERVIEW 39, sr C2., 13/07/04. 
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veel charlatans bij die er misbruik van maken dat er toeristen zijn die hun advies of hulp willen. Som-
migen vragen maar liefst honderd dollar voor een mirada de coca (coca-lezing).44  

Offerceremonies worden vooral gedaan op plaatsen waar vroeger tempels waren zoals in Ollan-
taytambo, Chinchero, bij het Titicacameer, in Pisaq en natuurlijk Machu Picchu. De voornaam-
ste reden die wordt gegeven voor het uitvoeren van ceremonies op deze plaatsen is dat hier “de 
energieën het sterkst vloeien”.45 Tijdens een bezoek aan Machu Picchu tijdens de winterzonne-
wende observeerde ik bijvoorbeeld hoe toeristen hun handen omhoog brachten toen de zon op-
kwam en daarna hoe zij met hun handen het zonlicht over het hele lichaam probeerden aan te 
brengen. Dit zag ik mensen overigens de hele dag door doen. Op diezelfde dag sprak ik met ver-
schillende toeristen over deze speciale dag en bijna iedereen was gekomen voor de “helende en 
zuivere energie”.46 

Behalve dat het hele “mystieke toerisme gebeuren” in het algemeen toeneemt in populariteit, 
zijn er volgens mensen die werkzaam zijn in de toerisme-industrie twee belangrijke trends op te 
merken wat betreft het soort toeristen dat geïnteresseerd is in de Andes kosmologie en alles wat 
erbij hoort. In de eerste plaats is het opvallend dat er steeds meer Peruanen geïnteresseerd zijn in 
mystiek toerisme. Dit betreft vooral mensen uit Lima en andere grote steden en in Cuzco zelf is 
er zelfs een soort mystieke opleving aan de gang. Ten tweede groeit de interesse in de Andes 
kosmologie en daarmee de interesse voor mystiek toerisme vooral onder hoger opgeleide men-
sen.47 Tijdens een mystieke ceremonie in Tipón in 2003 waren er slechts een paar toeristen 
aanwezig en voor de rest waren er voornamelijk Cuzqueños. De foto’s 5 en 6 geven weer hoe 
dit deel van culture in the mind geënsceneerd en geessentialiseerd werd. Het ruïnecomplex van 
Tipón vormde op deze dag een bijzonder podium waarop verschillende ceremonies plaatsvon-
den. Alle deelnemers zaten in een grote kring om de ceremonieleider en de meisjes die als 
ñustas gekleed waren.48 Iedereen maakte een eigen offerpakket die later werden verbrand. Alle 
deelnemers moesten in het wit gekleed zijn zoals op deze foto’s ook is te zien.  

De meest recente ontwikkeling is dat er veel westerlingen zijn die niet alleen bepaalde rituelen 
willen bijwonen als toeschouwer maar dat ze tevens willen participeren. Deze toeristen zijn niet 
meer tevreden met een zoektocht naar zichzelf maar ze willen vooral andere mensen helpen om 
“zichzelf te vinden” en te helpen genezen. Aanvankelijk werden steeds meer rituele specialisten 
(paqos/curanderos) uit Q’eros gehaald maar nu worden er ook speciale reizen georganiseerd 
naar Q’eros, dat bekend staat om haar traditionele karakter en vele paqos. Een toerist die zo een 
tour had gedaan vertelde me er het volgende over:  

Wij hebben vijf uur in de bus gezeten om bij Ocongate te komen. Daar hebben we geslapen en gegeten 
en vervolgens zijn we tweeëneenhalf uur gereden naar het einde van de weg. Vanaf daar zijn we ver-
dergegaan met twee paarden waar we twee uur op hebben gezeten naar boven. Naar beneden gingen we 
trouwens lopend omdat het te zwaar was voor de paarden. We liepen zo midden door de bergen en toen 
we naar beneden liepen zagen we Q’eros liggen. Onze gids [ontmoet in een vegetarisch restaurant in 
Cuzco] en een pampamisayoc uit Q’eros lieten ons de weg zien. Iedereen was opgewonden. Wij ver-
bleven bij een familie die een huis hadden dat uit slechts 1 kamer bestond. Aan de ene kant van het huis 
was een fogon en aan de andere kant lag hooi. Het is indrukwekkend hoe die mensen leven. 
B: Waarom wilde je dit eigenlijk doen? 
Ik moet je bekennen dat ik van tevoren wel mijn twijfels had en ik vroeg me steeds af of dit wel nodig 
was en maakte me zorgen over hoeveel geld ik kwijt zou zijn. De reden dat ik het zo graag wilde was 
omdat ik de levensstijl van de kleine dorpjes in de Andes wilde leren kennen. Kijk, het is natuurlijk een 
soort toeristending, maar er is een verschil tussen mensen die komen om gewoon wat foto’s te nemen 
en mensen die graag contact willen maken met de paqos.49 

Het moge duidelijk zijn dat de mensen die dit soort reizen maken geen doorsnee toeristen zijn 
die op zoek zijn naar ontspanning of naar mooie gebouwen en een mooie natuur. Deze tochten 
zijn zwaar en hebben een heel ander doel dan ontspannen. Deze spirituele toeristen drukken in 

                                                 
44  Gesprek met gids sra W., 24/04/03. 
45  Gesprek met een medewerker van AMA tours, 23/04/04. 
46  21/07/04 observaties en gesprekken bij Machu Picchu. 
47  Gesprek met sr I., 22/05/04. 
48  Tijdens het Incatijdperk waren de ñustas de maagdelijke dochters van voorname Inca’s. 
49  Gesprek met twee toeristen die naar Q’eros waren gegaan, 18/08/04. 



 

 59

toenemende mate een stempel op ver afgelegen gebieden. Er zijn steeds meer toeristen die zelf 
paqo willen worden of rituele specialisten en het aantal westerse paqos groeit jaarlijks. Er wor-
den zelfs speciale workshops gegeven om paqo te worden, ook in Pisaq. Dit fenomeen kan als 
toppunt van de transformatiefase worden gezien. Veel van deze nieuwe westerse paqos blijven 
in de regio wonen en wijden op hun beurt weer nieuwe geïnteresseerden toeristen in de Andes 
kosmologie in. Er zou dus gezegd kunnen worden dat er een soort verwestering plaatsvindt van 
de Andes kosmologie. Het grootste deel van de lokale bevolking bekritiseert deze nieuwe ont-
wikkeling en volgens hen kan iemand slechts paqo worden als ze worden aangewezen door de 
Pachamama en de apus. Nog iets wat de lokale bevolking in twijfel trekt zijn alle “westerse ge-
woonten” die met de traditionele Andes kosmologie verweven raken. Hierbij kan gedacht wor-
den aan meditatiesessies waarin boeddhistische oefeningen worden gedaan of het werken met 
kristallen en elementen uit de Noord-Amerikaanse Indianen tradities.50 

Een ander toenemend verschijnsel is dat reisbureaus, individuele reisgidsen en curanderos toe-
risten een onvergetelijke ervaring aanbieden door bijvoorbeeld het gebruik van ayahuascar te 
verweven in traditionele en minder traditionele ceremonies. Er zijn reisbureaus die zich specia-
liseren in ceremonies met ayahuascar. Volgens de mensen die deze tours organiseren kunnen 
toeristen door dit middel te drinken zien hoe de Inca’s vroeger leefden en woonden. De toeristen 
krijgen door deze drank veel energie en het helpt hen op een intellectuele en fysieke manier. Zo 
proberen de reisbureaus in te spelen op de wens van toeristen die geïnteresseerd zijn in het ver-
leden van de Inca’s en bovendien steeds meer willen weten over het mystieke en spirituele.51 Er 
zijn ook gidsen die beweren dat ayahuascar er niet alleen voor kan zorgen dat toeristen verschil-
lende werelden kunnen leren kennen en de geesten van planten, wateren en stenen maar dat deze 
plant ook veel ziektes kan genezen zoals bijvoorbeeld kanker.52 Volgens een westerse jonge 
vrouw die twee keer een ayahuascar-ceremonie had bijgewoond, zorgden deze ervaringen dat 
zij “in dieper contact kon komen met haar spirituele kern” en vond zij plekken in haar lichaam 
die ze nog nooit eerder had gevoeld”.53 Volgens een leider van ayahuascar-rituelen, overigens 
afkomstig uit Lima, zijn toeristen die deze ceremonies willen bijwonen mensen die op zoek zijn 
naar hun eigen authenticiteit en die zichzelf beter willen leren kennen.54 Dit op zoek zijn naar 
het “zelf” en hun spirituele ervaringen is geheel in overeenstemming met de laatste fase van de 
experience economy van Pine en Gillmore. 

Esoterisch toerisme of mystiek toerisme is dus helemaal in de mode. Het is frappant om op te 
merken dat zelfs de gidsen die dit soort mystieke tours uitvoeren, kritiek leveren op de manier 
waarop er met Andes tradities wordt omgegaan. Een gids beschreef deze ontwikkelingen op 
pakkende wijze:  

[…] Het is sterk vercommercialiseerd en dat heeft bijna niks meer te maken met de traditionele religie. 
Vaak zijn dingen uit hun context gehaald. Wist je dat je tegenwoordig zelfs via het Internet een pago a 
la tierra kunt kopen? Dit kost dan honderd dollar! Het gaat dus niet meer zozeer om de ceremonie zelf 
met alle handelingen en symboliek die daarbij horen, maar om het feit dat er een pago gedaan wordt. 
Het is eigenlijk net alsof ik een pizza zou bestellen, het gaat niet meer om het proces van pizzabakken, 
maar om het commerciële product van de pizza. Het gaat niet om de ceremonie, maar om de pago. wat 
ik zie is dat er veel misbruik wordt gemaakt van de traditionele Andes religie.55 

En andere gids wist het als volgt samen te vatten:  
In Peru kennen wij drie soorten pagos: de altomisayoq, de pampamisayoq en de dollarmisayoq, hahaha. 
Deze laatste maakt misbruikt van toeristen en verwart vaak het spirituele van de Andes kosmologie. De 
dollarmisayoq ondersteunt zijn ceremonie met drugs en rukt alles uit zijn context 56 

Desalniettemin is deze nieuwe ervaring populair en ook al hebben gidsen maar ook lokale men-
sen kritiek op deze nieuwe ontwikkeling, zal de beweging zich voortzetten zolang er geïnteres-
seerde westerse esoterische mensen op af komen en het geld opbrengt voor Peruanen.  

                                                 
50  In hoofdstuk 4 ga ik verder in op paqos en curanderos backstage. 
51  INTERVIEW 16., gesprek met een medewerker van een (esoterisch) reisbureau in Cuzco, 20/04/04. 
52  INTERVIEW 17., sr K., 23/04/04. 
53  Gesprek met een toerist., 19/06/04. 
54  Gesprek met sr D2., 19/06/04. 
55  Gesprek met gids, sr R4., 7/03/04. 
56  Gesprek met gids, sr. Ev., 3/04/04. 
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2.6. De organisatie van toerisme in Peru  
Er zijn verschillende actoren die een invloed uitoefenen op de toerisme-industrie. Voor mijn on-
derzoek is het vooral van belang om te kijken naar wat voor invloed deze actoren uitoefenen op 
de beeldvorming van toeristen. Deze beeldvorming bepaalt voor een groot deel wat de verwach-
tingen van toeristen zijn maar bepaalt ook deels wat voor ervaring zij beleven. De organisatie 
van toerisme wordt bepaald door allerlei verschillende actoren of teams die variëren van macro 
tot microniveau. Hoewel de toerisme-industrie eigenlijk een wereldwijde industrie is en voor 
een groot deel gereguleerd wordt door globale ontwikkelingen moet het niveau van de afzonder-
lijke landen niet onderschat worden. Zij hebben misschien niet controle op wereldwijde fluctua-
ties maar binnen de afzonderlijke landen en tussen de verschillende landen spelen zij een be-
langrijke rol. Het beleid van de staat bepaalt namelijk voor een groot deel wat er in een land ge-
beurt. Als staten bijvoorbeeld een gunstig klimaat scheppen voor buitenlandse investeerders, 
heeft dit invloed op wat er op toeristisch gebied gebeurt (Getino 2002: 231-235). Het beleid van 
Fujimori had een positieve uitwerking op groei binnen het toerisme, want er ontstond een gun-
stig investeringsklimaat voor buitenlandse bedrijven. We zagen echter ook hoe belangrijk de 
presentatie van nationale identiteit kan zijn in verkiezingen en dat het beleid met betrekking tot 
bijvoorbeeld archeologische erfgoed invloed heeft op hoe de nationale identiteit op lokaal ni-
veau voor toerisme wordt gebruikt (Silverman 2002).57 In Peru zijn er bijna geen studies gedaan 
naar de economische multiplier effecten van de toerisme-industrie. O’Hare en Barrett noemen 
een studie van het INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica ) dat een econometri-
sche analyse geeft van toerisme opbrengsten. In deze studie is echter geen aandacht besteed aan 
de negatieve impact van de industrie zoals winsten die naar reisorganisaties gaan die in bezit 
zijn van buitenlanders.58 Wel merken O’Hare en Barrett op dat de vlucht van kapitaal van Peru 
naar geïndustrialiseerde landen waarschijnlijk minder groot is dan verwacht zou worden omdat 
veel hotels in Peru in het bezit zijn van Peruanen of Peruaanse organisaties. Ze zoeken een ver-
klaring in de periode van politieke instabiliteit die tot 1997 heeft geduurd (O’Hare & Barrett 
1999: 59). 

Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat impressiemanagement op Internet belangrijk is in de 
beeldvorming van toeristen. Niet alleen internationale reisorganisaties gebruiken dit medium om 
toeristen van informatie te voorzien maar ook grote organisaties verkondigen hun boodschap via 
het net. PROMPERU (Comisión de Promoción de Turismo), Peru’s officiële toerismewebsite, 
adverteert op haar site met verschillende korte filmpjes. De ondertitel van hun organisatie is 
“land van de Inca’s” en de filmpjes laten korte shots zien van een geëssentialiseerd Peru waarbij 
de aandacht is gericht op het historische, het magische en de enorme diversiteit. Ze adverteren 
op hun website met pack your six sences en beloven een unieke ervaring. Deze commissie levert 
een belangrijke bijdrage aan de beeldvorming over Peru. Dit betekent echter niet dat er een rea-
listisch beeld van Peru wordt geschetst. Tijdens mijn veldwerk sprak ik met een gids over 
PROMPERU en ik vroeg hem wat ze deden volgens hem. Hij antwoordde:  

Niks señorita, helemaal niks. Ik heb het geluk gehad om veel in het buitenland te zijn en ik heb ook veel 
kantoren bezocht van PROM Peru en het enige wat ik zag waren señoritas die hun nagels aan het vijlen 
waren. Van die dames uit Lima en van die half witte gringuitas, ignorantontonas [niets-wetenden], en 
het enige waarvan ik zeker weet dat ze het goed kunnen is een bikini aantrekken om naar het strand te 
gaan wat voor de rest weten ze niets. Je vraagt ze van alles maar ze weten niets. En niet alleen PROM-
PERU, we hebben ook met de ambassadeur van Peru gesproken en we hebben gesproken over cultuur 
en zo maar het is ongelofelijk hoe niet-wetend deze mensen zijn over hun eigen land. En echt waar, ik 
heb geen idee hoe wij cultureel naar buiten worden gepresenteerd, ik weet het niet maar het gebeurt, 
maar echt niet dankzij PROMPERU. 59 

Dit geeft aan dat PROMPERU wel belangrijk kan zijn in de beeldvorming maar slecht een spe-
cifieke beeldvorming verzorgt. Dit tot ergernis van actoren die op macro-en microniveau wer-

                                                 
57  In een artikel over Zuid Oost Azië schrijft Wood over staten in het algemeen dat de staat voor een 

groot deel bepaalt welke culturele betekenissen van een land worden gebruikt in het toerisme marke-
ting proces (Wood 1984: 365). 

58  Dit wordt ook wel economic leakage, genoemd, zie bijvoorbeeld Mowforth & Munt 1998. 
59  Gids sr. J. (2004). 
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ken zoals deze gids. In 2007 bezocht ik de vakantiebeurs in Utrecht waar ook een stand was van 
PROMPERU. De informatie over Peru was erg algemeen en de nadruk lag vooral op “authenti-
citeit”. 

Lokale overheden oefenen ook grote invloed uit op het beleid over en de uitvoering van toe-
risme. Volgens Pérez Galán is in de afgelopen jaren bij lokale overheden in het district van Pi-
saq als gevolg van het toenemende toerisme steeds meer aandacht gekomen voor zaken die te 
maken hebben met het beleid ten aanzien van tradities (Gestión de la Tradición), met de eco-
nomische en politieke administratie van actuele uitingen van het Inca verleden (Pérez Galán 
2004: 233-234). Als gezegd, in Chinchero bijvoorbeeld moeten artesanos op de zondagsmarkt 
traditionele kleding dragen. De lokale overheid van Chinchero legt haar bewoners die niet aan 
deze eis voldoen zelfs een boete op van vijftig sol per dag. Bij een bezoek aan Chinchero valt 
het dan ook op dat vrijwel alle verkopers op het souvenirgedeelte van de markt in traditionele 
kledij lopen, in tegenstelling tot mensen die op de groenten-en fruitmarkt hun spullen verko-
pen.60  

Bijna alle artesanos en verkopers zijn aangesloten bij een asociación artesanal, een vereni-
ging voor artesanos. Dit zijn belangrijke organisaties op microniveau in Pisaq Deze verenigin-
gen zijn oorspronkelijk opgericht om problemen in Pisaq collectief aan te pakken. De eerste ar-
tesanos vereniging, Artesanos Pisaq, werd in 1976 opgericht. De tweede, Virgen del Carmen, 
ontstond in 1984 en de rest van de verenigingen ontstonden na 1995. Verenigingen bepalen 
hoeveel meter kraampjes op de markt mogen beslaan en waar ze staan en elke vereniging heeft 
wetten die gerespecteerd moeten worden en verplichtingen waaraan moet worden voldaan. Tij-
dens feestdagen worden wedstrijden gehouden tussen de verschillende verenigingen en voor 
feesten zijn fondsen opgericht. Voorbeelden van problemen die asociaciónes proberen op te los-
sen zijn de toegenomen concurrentie door de komst van verkopers uit andere delen van Peru en 
de beperkte oppervlakte op de markt. Bij bestudering van de statuten van deze verenigingen 
bleek echter dat er al problemen zijn sinds ze zijn opgericht. De eerste paar maanden waren de 
leden enthousiast maar daarna ontstonden problemen waarbij gebrek aan geld en inzet de voor-
naamste bottlenecks waren. Er zijn vaak wel ideeën maar deze worden zelden uitgevoerd en 
veel leden komen niet opdagen tijdens vergaderingen. 

In de afgelopen jaren is het aantal handwerksliedenverenigingen sterk toegenomen. Volgens 
een lid van de oudste vereniging gaat het ontstaan van verenigingen heel anders in zijn werk dan 
vroeger. Als er vroeger een asociación werd gesticht, kwam het Ministerie van Industrie en Toe-
risme controleren of het daadwerkelijk een vereniging van echte artesanos betrof. Alle leden 
moesten dan bewijzen dat ze daadwerkelijk handwerk verrichtten en ze moesten hun werkplaats 
laten zien. Tegenwoordig schijnt deze controle niet meer te bestaan en kan iedereen een vereni-
ging beginnen, ook als mensen geen echte artesanos zijn. Tussen de verschillende verenigingen 
bestaat altijd een vorm van concurrentie maar ook binnen de verenigingen gaat het er soms hard 
aan toe. Tijdens een bijeenkomst in 2004 bijvoorbeeld had de jongere generatie gezegd dat “het 
tijd werd dat de oudjes binnen de asociaciones naar het museum moesten gaan en plaats moes-
ten maken voor een nieuwe generatie.”61  

Een belangrijke spil tussen de reisbureaus, het publiek en de lokale bevolking zijn de interme-
diators, de gidsen. Zij zijn vooral belangrijk omdat zij te maken hebben met belangen van ver-
schillende partijen. In de eerste plaats houdt hun beroep in dat zij toeristen een bevredigende er-
varing bezorgen, in de tweede plaats hebben zij toegang tot de wereld van de lokale bevolking 
waardoor zij een bemiddelende rol hebben en tenslotte wordt het werk van de meeste gidsen ge-
reguleerd door de overheid door middel van verplichte diploma’s en regelgeving (Bosman 
2005: 2). Volgens Pérez Galán wordt in de hele heilige vallei een collectief imago gepresenteerd 
en vooral door gidsen wordt het gebied gepresenteerd als een plaats die zowel in tijd als ruimte 
ver weg is. Gidsen presenteren een levendig continuüm van een gemeenschap die harmonieus 
met elkaar omgaat en weinig conflicten kent. Een groot deel van de discoursen van de gidsen 
gaat over deze zogenaamde nostalgie voor de authenticiteit en traditie (Pérez Galán 2004: 235). 
Dit zorgt ervoor dat er een ideaalbeeld ontstaat van cultuur en soms wordt informatie verkeerd 
overgebracht, wat tijdens mijn veldwerk soms ook aan het licht kwam. Een Piseño vertelde:  

                                                 
60  Observatie bij bezoek aan Chinchero op zondag vier maart 2004. 
61  Gesprek met sra S., 29/06/04. 
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Weet je, gidsen, die vertellen allemaal wat anders. Het grootste deel van hen weet niet waar ze het over 
hebben, ze halen alles door elkaar. Zoals bijvoorbeeld hier in het archeologisch complex, daar praten ze 
over de baden van de ñustas, maar de waarheid is dat de ñustas helemaal geen baden gebruikten. In fei-
te zijn dat wat de gidsen baden noemen, waterbassins die werd gebruikt om de chakras mee te irrigeren. 
De gids vertelt aan de toeristen dat bij de baden de ñusta zich uitkleedde, en dat ze op die plek zeep ge-
bruikte die van natuurlijke kruiden gemaakt was. Waarom denk je dat de gids dat vertelt?! Die liegen 
alles bij elkaar om te beantwoorden aan de fantasieën van de toeristen!62 

Gidsen spelen dus een hele belangrijke rol binnen het toerisme. Zij vormen misschien wel de 
belangrijkste spil in het essentialiseren van het Inca verleden maar spelen ook een grote rol in 
het leven van Piseños en comuneros. Zij zijn middlemen, ze staan in tussen de toeristen aan de 
ene kant een lokale bevolking aan de andere kant.  

In haar doctoraalscriptie over gidsen in Cuzco stelt Bosman dat gidsen niet alleen middlemen 
zijn tussen toeristen en de lokale bevolking maar ook dat gidsen eigenlijk een onderdeel worden 
van het product dat ze aan toeristen presenteren. Ze worden door hun performance een symbool 
van de authentieke exotische sfeer die toeristen zoeken (Bosman 2005: 106). Tijdens de ver-
schillende periodes die ik in Pisaq heb doorgebracht, heb ik dagelijks kunnen observeren hoe 
gidsen het dorp aan de toeristen presenteerden. Het werd mij snel duidelijk dat de gidsen het 
dorp als zo uniek mogelijk proberen te presenteren en soms eigenen deze gidsen zichzelf ook 
culturele elementen van de lokale bevolking toe en vinden dat toeristen dat ook moeten doen. 
Dit werd bijvoorbeeld duidelijk toen een gids op een zondag met een grote groep Latijns-
Amerikaanse jonge vrouwen voor de kerk in Pisaq stond en hij riep:  

Hier kunnen jullie de kerk in, snel, snel want het is het laatste stukje van de mis. Het is belangrijk dat 
jullie dit zien want deze mis is uniek en vindt plaats in onze taal, in onze taal chicas! In het Quechua, 
besef dat goed!63  

Volgens Pérez Galán presenteren alle gidsen de hoofdattracties op vrijwel dezelfde manier aan 
toeristen en presenteren ze Pisaq als:  

Een exotische plaats, doortrokken van een mystiek aureool, bezorgd door onverklaarbare tellurchische 
energieën, die met de recente climax van new age culten, vooral in de “Heilige Vallei van de Inca’s” 
lijkt zaad te schieten. Op deze plek, worden de resten van een fantastische traditie leven gehouden en 
worden ze verenigd met een nauwelijks ontwikkelde omgeving (Pérez Galán 2004: 237).64 

Volgens Bosman wordt de performance van gidsen bepaald door de opleiding die een gids heeft 
genoten, de beschikbare informatie die de gids ter beschikking heeft en de invloed van colle-
ga’s. (Bosman 2005: 49-52).  

De meeste Piseños laten zich vrij negatief uit over gidsen en hun gedrag. De meeste gidsen 
hebben namelijk regelingen getroffen met vooral grotere winkels zodat zij twintig procent krij-
gen van het totale bedrag wat de toerist uitgeeft aan artesanía. In principe zouden gidsen deze 
overeenkomst ook wel willen sluiten met artesanos op de markt van Pisaq maar dit zou niet ren-
dabel zijn voor de Piseños.65 Er zijn overigens wel verkopers op de markt die overeenkomsten 
gesloten hebben met gidsen. Meestal dragen zij rond de tien procent af van het totale bedrag van 
de producten wat zij aan toeristen verkopen. Uitbetaling kan in geld plaatsvinden maar soms 
krijgen gidsen een product ter waarde van ongeveer dat bedrag.66 Volgens veel informanten 
verpesten de gidsen alles voor hen. Een informant gaf me een visie op een van de talloze erger-
nissen van Piseños:  

Het is jammer dat de gidsen alles verpesten. Wij weten bijvoorbeeld niet hoe we Engels of Frans moe-
ten spreken en zij wel. Zij hebben de macht. Gidsen brengen toeristen naar andere winkels waar ze een 
percentage krijgen. Ik kan een heel goed kleed voor tweehonderd sol verkopen terwijl dat in een andere 

                                                 
62  Gesprek met sr R.: 19/04/03. 
63  Zondag 23 mei 2004, observatie op de plaza. 
64  Vertaald uit het Spaans. Un lugar exótico, imbuido en una aureola mística proporcionando por 

inexplicables energías telúricas que con el reciente auge de los cultos new age, parece cernirse sobre 
todo el “Valle Sagrado de los Incas”. Aqui, los restos de una magnífica tradición pasada continuan 
vivos y se conjugan en en un entorno apenas culturalizado (Pérez Galán 2004: 237). 

65  Gesprek met sr. C., 3/04/03. 
66  Gesprek met sra.P., 20/04/03.  
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winkel honderd dollar kost. Van die honderd dollar moet de verkoper twintig procent aan de gids ge-
ven. Wij houden daar niet van. Er zijn echter ook andere gidsen die wel goed zijn en eerlijk. De slechte 
gidsen komen er altijd beter uit financieel en toeristen komen er slecht uit omdat ze naar huis gaan met 
een slechte tejido.67 

Gidsen zijn dus bijzonder machtig en zijn er zelfs toe in staat om ervoor te zorgen dat Piseños 
niet meer aan ze verdienen. Een restauranteigenaar vertelde:  

Op een dag kwam er een gids die mij vertelde dat ik vijfentwintig sol voor een trucha moest vragen, 
omdat in het land waar de toeristen vandaan kwamen vijfentwintig sol niks zou zijn. En hij wilde daar 
dan tien sol van hebben. Ik heb hem geantwoord dat dit een vorm van diefstal is. Ik doe daar niet aan! 
Met artesanía gebeurt precies hetzelfde. Gidsen vragen twintig tot vijfentwintig procent van de omzet 
van de toeristen in het restaurant. De gids is boos weggegaan en heeft gezegd nooit meer toeristen naar 
het restaurant te brengen.68 

Sommige Piseños geven toe aan de macht van de gidsen maar anderen proberen zich er niks van 
aan te trekken:  

Eerst vragen toeristen de prijs en het lijkt dat ze al van te voren van de gidsen weten hoeveel ze moeten 
afdingen. Ik geef ze hoogstens vijf sol korting en als ze het niet willen kopen, jammer dan. In Europa 
gebeurt dat niet, waarom zou ik er dan aan moeten toegeven? Maar er zijn heel veel artesanos die hun 
prijzen wel drastisch omlaag gooien.69 

Deze Piseño heeft de indruk dat toeristen van tevoren weten dat ze moeten afdingen en vaak is 
dat inderdaad het geval. In sommige reisgidsen staat namelijk hetzelfde advies (zie bijvoorbeeld 
Luft 1998: 248 en Rensink 1997: 161). Van toeristen hoorde ik dat gidsen inderdaad in de bus 
naar Pisaq advies gaven wat voor producten ze wel of niet moesten kopen en bovendien dat ze 
altijd moesten proberen af te dingen. 

Een ander negatief effect dat gidsen hebben op toeristen is dat de tours zodanig in elkaar zitten 
dat er steeds minder tijd is om in Pisaq door te brengen. Zo vertelde een van de oudste artesanos 
na een gesprek hadden over de veranderingen in Pisaq sinds hij op de markt staat:  

Een groot verschil met vroeger is dat de toeristen toen een aanzienlijke tijd op de markt van Pisaq kon-
den rondlopen, gidsen stimuleerden ook dat hun toeristen iets zouden kopen. Tegenwoordig worden ze 
maar heel even losgelaten op de markt, meestal worden ze meteen naar de koloniale oven gebracht, 
daar eten ze dan een empanada, hebben nog heel even op de markt en gaan dan snel weer de bus in. Pi-
saq is tegenwoordig maar een deeltje van de Heilige Vallei, op één dag bezoeken de toeristen Pisaq en 
Chinchero of Pisaq, Urubamba, Ollantaytambo. Het is erg jammer dat ze er zo kort zijn want zo missen 
ze de costumbres, en de varayoc en de kerk, die zien ze niet eens.70 

Gidsen kunnen niet alleen op kleinschalig niveau van grote invloed zijn maar hebben soms zelfs 
de macht om ervoor te zorgen dat toeristen helemaal niet meer naar een gebied komen. Ik heb 
bijvoorbeeld veel gidsen gesproken die zich erg negatief uitlieten over het Pisaq. Hieronder vol-
gen een aantal uitspraken waaruit blijkt hoe ze over Pisaq en Piseños denken en ook dat zij zich 
niet schuldig voelen over de mogelijke consequenties.  

Dit is echt geen typische markt meer. As je nog een beetje een typische markt wilt zien dan moet je 
naar Chinchero. Ik kom er veel liever dan in Pisaq omdat het hier maar een commerciële boel is. Toe-
risten worden hier opgelicht omdat ze producten kopen van slechte kwaliteit. Ik raad mijn toeristen dan 
ook altijd aan om voor echt hoge kwaliteit alpacawol naar Cuzco of Chinchero te gaan. Bovendien vind 
ik de mensen in Pisaq echt niet aardig!71 

De markt van Pisaq is bijna niet meer typisch te noemen en toeristen die veel reizen merken dat. Het is 
de verantwoordelijkheid van de gids om toeristen in te lichten over de waarheid en ze niet voor te lie-
gen wat helaas wel veel gebeurt.72 

Gidsen vinden dus dat ze in dienst staan van de toeristen niet zozeer van de Piseños. 

                                                 
67  INTERVIEW 2, sr. L en sra J: 31/03/04. 
68  INTERVIEW 3, sra C., 01/04/04. Een trucha is een Soort forel, zeer geliefd bij toeristen. 
69  INTERVIEW 25, sr.B. 03/06/04.  
70  Gesprek met sr C., 03/04/03. 
71  Gids (Zwitsers), 03/06/04. 
72  Gids (South American Explorer, 19/06/04). 
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Conclusie 
De geschiedenis van de pre-Inca’s en de Inca’s en de talrijke overblijfselen uit deze periodes 
spreekt tot de verbeelding van vele westerlingen en vorm de basis van het huidige toerisme in 
Peru. In dit hoofdstuk is een historisch overzicht van Peru en het Andes gebied in het bijzonder 
gegeven als achtergrond van een bespreking van de toerisme-industrie. De politieke situatie 
heeft voor een groot deel zowel in het verleden als in het heden een stempel gedrukt op het toe-
risme. We zagen hoe het vrij onduidelijke verleden van de oude volkeren tegenwoordig in de 
toerisme-industrie ervoor zorgt dat grote delen van Peru een mysterieus, magisch, exotisch en 
bijna mythisch imago heeft. De overblijfselen van de Inca’s vormen samen met de koloniale 
bouwwerken die de Spanjaarden in de koloniale periode hebben neergezet en de mooie land-
schappen en haar “kleurrijke bewoners,” de belangrijkste trekpleisters voor toeristen.  

Wat het Pisaq Theater betreft bleek reeds dat de toerismepodia in Peru oneindig zijn en 
plaatsvinden op uiteenlopende locaties. Pisaq is er slechts één van. Wat al deze podia gemeen 
hebben, is dat er vrijwel altijd een publiek aanwezig is. Zonder dit publiek is er weinig reden 
voor de lokale bevolking, gidsen et cetera, om een “voorstelling” te geven. De verwachtingen 
die toeristen van te voren hebben, bepalen voor een groot deel wat hun ervaringen op reis zullen 
zijn. In dit hoofdstuk zagen we dat het Internet, reisbrochures en reisgidsen de voornaamste me-
dia zijn in het scheppen van een beeld van de bestemming en verwachtingen scheppen van hoe 
de reis zal zijn, oftewel van de performances die aanschouwd gaan worden. Meestal worden be-
paalde elementen van de natuur en de cultuur uitvergroot en vindt er een stereotypering en es-
sentialisering plaats. Essentiële concepten in de beeldvorming van te voren en de ervaring zelf, 
zijn in Peru “het echte”, “het authentieke”, “het traditionele” en “het typische”. In dit hoofdstuk 
is door het uitlichten van stukken uit reisgidsen, het Internet en brochures en het presenteren van 
travelblogs en gesprekken met toeristen, duidelijk geworden dat deze concepten zowel vooraf, 
tijdens, als na de reis zeer belangrijk zijn voor het toeristisch publiek. Dit betekent overigens 
niet dat nu duidelijk is wat authenticiteit, traditioneel of typisch daadwerkelijk betekent. De in-
vulling van deze begrippen is afhankelijk van wat het publiek in the mind heeft. De culturele 
modellen of schemata van elk individu zijn sterk bepalend voor hoe de verschillende toerime-
podia experienced, ofwel beleefd, worden. In feite zijn het open begrippen waar alle verschil-
lende actoren; acteurs, publiek, mediators en organisatoren, steeds op hun eigen manier invul-
ling aan geven. In de volgende hoofdstukken zal duidelijk worden dat voor Piseños de geschie-
denis ook voorturend gerecreëerd en geëssentialiseerd wordt, zonder dat de exacte geschiedenis 
van de gepresenteerde culturele modellen op de frontstage en de beleefde culturele modellen op 
the backstage worden gekend. Het gaat vooral om hoe mensen tegenwoordig met vermeende 
geschiedenissen omgaan en op deze wijze ook weer de toekomst voor nieuwe geschiedenissen 
bepalen. Het gaat dus vooral over hoe mensen met culturele modellen omgaan en hoe hierover 
wordt gedacht, niet over of iets historisch daadwerkelijk klopt. 

Verwachtingen die de media over Pisaq scheppen zijn haar markt met traditionele producten, 
de ruines, de kleurrijke bewoners en de typische producten die zij verkopen. Door deze ver-
wachting is het publiek dat naar Pisaq komt mede daardoor op zoek naar het traditionele en on-
veranderde in de Andes. We zagen door onder andere naar travelblogs te kijken dat performan-
ces in Pisaq voor sommigen aan de verwachtingen voldoen maar dat voor veel toeristen de 
daadwerkelijke experience niet altijd overeenstemt met de beeldvorming die zij van te voren 
hadden. Ontevredenheid ontstaat waar op “moderne”, “niet-authentieke” presentaties wordt ge-
stuit. Er worden echter ook steeds nieuwe podia gecreëerd om bijzondere ervaringen aan te 
kunnen bieden. We zagen bijvoorbeeld hoe in het gebied in en rondom Cuzco mystiek of esote-
risch toerisme, waarbij aanspraak wordt gemaakt op de Andes kosmologie, omvangrijke vormen 
begint aan te nemen. Door ceremonies en rituelen uit te voeren, die door het toeristenpubliek als 
authentiek worden ervaren en beleefd, wordt een experience gecreëerd die een transformerende 
werking heeft. Tegenwoordig is deze vorm van toerisme voor vele westerlingen het toppunt van 
de authentieke ervaring. We zagen hoe in de toerisme-industrie in Peru mediators en acteurs de 
wens om op een “hoger niveau” van experience te komen, tactisch aanwenden. Zij vergroten het 
Andes geloof uit, voegen en soms nieuwe elementen aan toe en maken het commercieel. De 
zoektocht naar authentieke Andes mystiek en de zoektocht naar “het ware zelf” bij het publiek, 
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kan tot een groter gevoel van eigenwaarde en economische vooruitgang bij de acteurs en inter-
mediators leiden. 

Tot slot zagen we dat de verwachtingen en ervaringen van het publiek in het toerismetheater 
naast de al genoemde media, wordt gevormd door andere (teams van) actoren die variëren van 
micro tot macroniveau. Zo is de staat een belangrijke intermediator tussen publiek en acteurs en 
we zagen dat door het creëren van een gunstig investeringsklimaat en door een presentatie van 
de nationale identiteit op internationaal niveau ze een grote actor vormt in impressiemanage-
ment. Andere belangrijke impressiemanagers zijn internationale reisorganisaties, lokale overhe-
den, reisbureaus en gidsen. De rol van gidsen in het toerismetheater wordt vooralsnog vaak on-
derschat maar ze zijn misschien wel de belangrijkste intermediators tussen publiek en acteurs. In 
Pisaq zijn zij bijzonder machtig omdat de indruk en informatie die zij aan de toeristen geven 
vaak bepaalt hoe de interactie tussen het “publiek” en de “acteurs” plaatsvindt. Het succes van 
de frontstage presentatie door Piseño “acteurs” is niet zelden afhankelijk van de schemata die de 
gidsen voor en tijdens de performance, in the minds en al bestaande schemata van de toeristen 
proberen te brengen. Kortom, de geslaagdheid van een performance op het Pisaq podium is dus 
afhankelijk van wat toeristen verwachten en beleven. Dit is weer gebaseerd op de beeldvorming 
die diversie media van tevoren verschaffen, de schemata die deze toeristen in the mind hebben, 
de wijze waarop intermediators deze schemata kunnen beïnvloeden en ten slotte de wijze waar-
op een performance in het theater wordt uitgevoerd. Voor deze laatste, zeer belangrijke voor-
waarde wordt in het volgende hoofdstuk de “setting” geschetst. 
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Foto 8. Ruïnes: puerta del sol of zonnepoort, gemaakt door sr R. 

Foto 9. Toeristenbussen aan de voet van de ruïnes.

Foto 7. Ruïnes, gemaakt door sr R. 



 

 67

 
 
HOOFDSTUK 3 
 
 
 
Een transformerende setting:  
opkomst van het toerisme in Pisaq 
 
 
Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Pisaq door de opkomst van het toerisme in de loop der 
tijd getransformeerd is. In het vorige hoofdstuk zaken we hoe politieke en sociaal-culturele ont-
wikkelingen op nationaal niveau een belangrijke stempel op de nationale toerisme-industrie 
hebben gedrukt en wat voor verwachting, wensen en belevingen bij het toeristenpubliek bestaan 
bij een bezoek aan Peru en aan het gebied rondom Cuzco. Nu is het tijd om de transformaties in 
Pisaq en haar berggemeenschappen te bespreken, evenals de verschillende podia waaruit het Pi-
saq Theater is opgebouwd. Het hoofdstuk begint met een historische uiteenzetting van het toe-
risme in Pisaq en de daarbijbehorende opkomst van de artesanía-productie. Vervolgens worden 
de belangrijkste podia in historisch perspectief geplaatst zoals de ruines en de markt evenals de 
relatie tussen deze podia. Deze wordt voornamelijk bepaald door de interactie van diverse acto-
ren (of in dit geval “acteurs”) die een rol spelen in het theater. Deze interacties vinden zowel 
frontstage als backstage plaats.  

Vervolgens is er als opstap naar volgende hoofdstukken een paragraaf over ideeën die bestaan 
in the minds van “acteurs” over impressies die zij in het Theater verschaffen. Er wordt een te-
rugkoppeling gemaakt naar de verwachtingen en experiences van toeristen en vooruit geblikt op 
hoe cultuur frontstage gepresenteerd wordt. De setting van de “backstage, in the mind gedach-
ten” van de “acteurs” in het Pisaq Theater wordt gepresenteerd. Impressiemanagement is name-
lijk erg belangrijk voor het creëren van een voorstelling en een bevredigende experience bij het 
publiek. Vanaf nu zal ik de actoren op deze podia benoemen als acteurs die zich houden aan een 
script dat voor die podia gebruikelijk is. Ten slotte zijn er twee paragrafen over de berggemeen-
schappen die op het eerste gezicht niet echt belangrijke podia lijken te zijn maar in de afgelopen 
jaren steeds meer worden bezocht door toeristen. Bovendien bestaan er belangrijke relaties tus-
sen mensen die in Pisaq wonen en de bewoners van deze berggemeenschappen (comuneros) en 
zijn er door toerisme interessante veranderingen ontstaan in hun relaties. 
 
3.1. Hoe het allemaal begon in Pisaq  

Vroeger werkten de mannen met piko en palo. Mensen waren indígenas, als indio gekleed. Vroeger 
droegen ze hun chalecitos en hun chullo.1 Het waren nog echte Inca’s. Mensen werkten op de chakra of 
akker, alles wat ze konden, daarvoor leefden zij. Tegenwoordig, sinds er artesanía is, als er geen toeris-
ten komen, gaan de mensen dood en dan is er honger. Want de extranjeros, de gringos brengen geld 
binnen.2 Want zij kopen de artesanía. Maar zoals ze nu zeggen zijn de prijzen van de artesanía aan het 
inzakken en de toeristen kopen niet meer zoals vroeger. Dit komt doordat ze in hun landen ook artesa-
nía maken en het daar verkopen. En denk eens over hoeveel landen er zijn in de wereld!3 

Mijn grootouders waren campesinos met een chakra en vee. In die tijd was er niets anders. Artesanía 
in Pisaq bestaat pas veertig jaar. Mijn ouders zijn indertijd naar Lima gegaan voor werk. Als ze hadden 

                                                 
1  Pico en palo: letterlijk stok en houweel, landbouwwerktuigen. Chalecitos en chullo: giletjes en muts. 
2  Extranjeros en gringos: buitenlanders. 
3  INTERVIEW 29, sr S., 14/06/04. 
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geweten dat even later in Pisaq de artesanía zou ontstaan, waren ze nooit weggegaan. Pisaq was vroeger 
zoals Taray: dood, en moet je het nu zien!4 

In de afgelopen eeuwen was Pisaq een ruraal en Indiaans district.5 In de afgelopen drie tot vier 
decennia hebben er grote transformaties plaatsgevonden. Dit was het geval in het hele zuidelijke 
Andes gebied maar er zijn een aantal zeer specifieke transformaties rondom Pisaq te constate-
ren. Vanaf de jaren vijftig zijn meer mensen Spaans gaan spreken als basistaal en hebben men-
sen de landbouw en veeteelt als bron van inkomsten grotendeels vervangen voor de handel in 
nijverheidsproducten (Pérez Galán 2004: 36). Pisaq is een van de oudste en belangrijkste centra 
van uitwisseling voor levensmiddelen in de regio en al eeuwenlang het belangrijkste ontmoe-
tingspunt voor de Indiaanse bevolking van omliggende districten zoals San Salvador, Taray, 
Coya en Lamay en voor de provincies Paucartambo, Calca en Cuzco (Pérez Galán: 2004: 231). 
Vóór de jaren vijftig leefden Piseños van zelfvoorzienende landbouw, veeteelt en kleine handel-
tjes zoals het bakken en verkopen van brood, en het verkopen van vlees, groenten en fruit. 

Een startsein voor het ontwikkelen van toeristische attracties was de benoeming van Pisaq tot 
capital de la indianidad, hoofdstad van de Indiaanse wereld. Dit zou het moment zijn geweest 
dat men in Pisaq begon na te denken over toeristische mogelijkheden en dat men is gaan beden-
ken welke aspecten interessant zouden zijn voor bezoekers en wat er zou moeten veranderen om 
het dorp aantrekkelijker te maken (Pérez Galán 2004: 232). Vanaf halverwege de jaren zestig 
werd Pisaq een steeds vaker bezochte plek in de regio Cuzco. Vanaf die tijd begon men in Peru, 
in navolging van een declaratie van de Verenigde Naties uit 1963, toerisme als goede alternatie-
ve inkomstenbron te zien en de nationale overheid begon projecten uit te voeren in het hele land 
om toeristen aan te trekken (Lovón Zavala 1982: 9, Henrici 1996: 31). De nadruk lag in die tijd 
op Cuzco. De toeristenaantallen begonnen echter pas echt halverwege de jaren tachtig te groei-
en. Dit viel samen met een nieuwe wetsbepaling, de Ley Orgánica de Municipalidades die in 
1984 werd vastgesteld. Pas vanaf dat jaar begonnen gemeenten hun inkomsten direct van de 
staat te krijgen. Tot die tijd waren ze afhankelijk van wat de hoofdsteden van de provincie be-
sloten, wat er in de praktijk op neer kwam dat lokale autoriteiten aan geld kwamen door binnen 
hun gebied belastingen te heffen en “nieuwe mogelijkheden te zoeken” (Pérez Galán 2004: 
232). Er kwamen steeds meer toeristen naar het gebied en sindsdien is het aantal toeristen dat 
naar Cuzco en Pisaq komt alleen maar blijven stijgen (Paredes Chávez 2002: 106-111). 

Er is weinig literatuur waarin de geschiedenis van het toerisme in Pisaq wordt beschreven en 
antropologische literatuur is schaars. Een vrij recente studie is geschreven door de Spaanse an-
tropologe Peréz Galán. Haar boek gaat vooral over het politieke bestuur in de berggemeen-
schappen van Pisaq maar raakt toch regelmatig het thema toerisme. Voor de rest ben ik genood-
zaakt te putten uit informatie die mijn informanten tijdens het veldwerk hebben verstrekt. Ik heb 
met veel mensen over de geschiedenis van het toerisme gesproken en in grote lijnen komen de 
data wel overeen maar wat jaartallen en cijfers betreft, verschillen ze hier en daar. Ik zal aandui-
den waar dat het geval is. Onderstaande reconstructie betreft dus een grove beschrijving van hoe 
het ongeveer gegaan zou kunnen zijn. Eerst komen nu enige informanten aan het woord over 
hoe tijdens de eerste jaren dat er meer toeristen naar Pisaq begonnen te komen al werd inge-
speeld op wensen en verwachtingen van de bezoekers:  

In 1945,1946 begonnen er toeristen te komen maar heel weinig, twee, drie soms één. In die tijd was er 
een man die twee paarden had en hij bracht toeristen naar de ruïnes met zijn paarden. Elke toerist gaf 
hem dan een sol of twee sol. Ik was toen zeventien of achttien jaar oud, zo heb ik ook geleerd om arte-
sanía te gaan maken. Dat was wat de toeristen zochten en ik speelde daarop in. In het begin waren we 
slechts met twaalf artesanos en in die tijd is ook de vereniging “Artesanos Pisaq” opgericht. In die tijd 
maakte men cerámica en verkocht men poppen en tejidos.6  

                                                 
4  INTERVIEW 4, sra D., 03/04/04. 
5  In 1689-1690 telde het district 2600 inwoners en 15 haciënda’s. In 1786 waren er 3386 inwoners en 

15 haciendas. In 1786 was 6% van de bevolking “no-indigena” (Mörner 1978: 137). Voor meer in-
formatie over Pisaq in de koloniale tijd, zie Mörner 1978. 

6  Cerámica is aardewerk, kan variëren van kralen tot bekers, tot borden etcetera. Tejidos: geweven doe-
ken, lintjes en dergelijke. Benaming voor zowel met de hand als met de machine geweven doeken. 
INTERVIEW 12, sr. C, 14/04/2004. 
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Ongeveer 30 jaar geleden toen ik nog vrijgezel was, werkte ik in het eerste restaurant van Pisaq. Het 
initiatief was van mijn madrina (peetmoeder) uit Lima, die toen al bejaard was. De ruimte die nu Sa-
mana Wasi is,7 werd door haar gehuurd. We waren de eerste die aan deze behoefte voldeden en veel 
gidsen brachten hun toeristen naar ons restaurant. Het begon met omeletten en hamburgers met ketchup 
en mayonaise, zaken die toeristen lekker vinden. Ons echte succes was koffie, we waren de enige in Pi-
saq die dat hadden. We maakten de koffie met vers gebrande en gemalen koffiebonen en het liep ge-
weldig. Het heette O Cafe. Toen mijn madrina overleden was, stopten we met het restaurant. De ruimte 
was immers ook gehuurd door haar. Daarna gingen we thuis de koffie maken, waar nu Cedep Ayllu 
zit.8 We zetten koffie en gebak, de gidsen kenden ons en we hadden ons uithangbord en het liep toen 
ook erg goed. Dit was in de tijd dat het toerisme nog maar net begon te lopen in Pisaq.9 

Vroeger was ik gids en had ik zeven paarden. Daarmee bracht ik toeristen naar de ruines van Intihuata-
na. Ik bracht gringos naar boven. Waar ze wilden maakten ze hun foto’s en ze vonden het geweldig 
omdat in hun land er niet zulke bergen zijn. Eenmaal terug kochten ze Coca Cola en ze nodigden mij 
ook uit. Dan ging ik weer met anderen naar boven. De paarden wachtten op de plaza en aten hun gras 
op een hoekje van de plaza. Toeristen zijn heel goed en vriendelijk. Ik heb dit werk ongeveer twintig 
jaar gedaan. Op een dag kwamen er auto’s die de toeristen voor twee sol naar boven brachten. En ik 
vroeg vijf sol. Er waren gelukkig altijd nog wel een paar die wilden want met de auto race je overal 
langs en toeristen hebben dan geen tijd om foto’s te maken. De auto’s hebben het een beetje verpest. Ik 
ging nog maar een paar keer per week naar boven.10 

Verschillende informanten benadrukten dat het politieke beleid van voormalig burgemeester 
Federico Zamalloa een belangrijke stempel heeft gedrukt op verschillende aspecten van het toe-
risme in Pisaq. Hij is twee keer burgemeester geweest, namelijk tussen 1985 en 1987 en tussen 
1990 en 1992. Tijdens zijn regeerperiode zijn er veel folkloristische verenigingen ontstaan en hij 
heeft veel projecten gesteund die de nijverheidsproductie moesten stimuleren. Tijdens zijn re-
geerperiode werd Pisaq omgetoverd van een dorp waar vooral comuneros hun landbouwproduc-
ten verhandelden, tot een ambachtsmarkt, de feria artesanal. Ook Ruben García, die drie keer 
burgemeester is geweest, heeft belangrijke veranderingen doorgevoerd. In 1963 werd de plaza 
verhard en er werden ook andere straten verhard door gebruik te maken van steentjes uit de ri-
vier. Volgens eigen zeggen was er toen weinig geld beschikbaar en er moest dus creatief met de 
beschikbare bronnen worden omgegaan. Tijdens zijn regeerperiode kreeg Pisaq ook water, elek-
triciteit, licht en telefoon. De meeste projecten weren uitgevoerd in de vorm van faenas, collec-
tief werk door inwoners.11 

Inmiddels werkt bijna iedereen die in Pisaq woont in de toerisme-industrie. Een jonge Piseña 
beschrijft als volgt hoe dit in haar familie uitwerkt:  

Iedereen in mijn familie werkt in het toerisme. Op de een of andere manier dan. Omdat O. bijvoorbeeld 
in het gemeentehuis werkt doet zij er ook iets mee: zij moet er toezicht op houden dat het plein schoon 
wordt gemaakt en regelt van alles met betrekking tot het toerisme. Mijn moeder verkoopt, schildert, lakt 
cerámica, wordt soms op de chakra en exporteert producten. Mijn andere zus helpt mijn moeder, R. 
ook. Mijn oudere broer reist meer. In Brazilië verkopen hij, en de man van mijn zus, aan mensen die 
een winkel hebben, en die spullen worden daar dan weer gekocht, soms door toeristen.12  

De groei van de nijverheidsproductie werd ook gestimuleerd door een aantal initiatieven van 
mensen uit Cuzco van de kunstacademie, Escuela de Bellas Artes. In Pisaq werd een school 
voor artesanía opgericht door José Felix García, een Piseño die student was geweest in Cuzco 
en Piseños cerámica wilde leren maken. In de tijd dat hij deze school opzette, begonnen er na-
melijk steeds meer toeristen naar Pisaq komen en hij zag de noodzaak om iets in Pisaq te begin-
nen waar zowel de Piseños als toeristen wat aan zouden hebben. Een andere motivatie om deze 
school te beginnen was volgens een van mijn respondenten omdat señor García het aantal Pise-
ños dat voor werk naar Lima verhuisde wilde terugdringen:  

Vroeger bleef de jeugd nooit in Pisaq wonen. Er was geen handel en ze wisten niet waarvan ze moesten 
leven, dus ging bijna iedereen naar Lima. Broers van mijn moeder hebben nu winkels in Lima, ze zijn 

                                                 
7  Samana Wasi: naam van een restaurant en klein hostal op de plaza. 
8  Cedep Ayllu, NGO die werkzaamheden verricht in het Pisaq district. 
9  Gesprek met sra I., 25/04/2004. Sra I. is het gezinshoofd van het gezin waar ik in huis verbleef. 
10  INTERVIEW 29, sr. P. 14/06/2004. 
11  Gesprek met sr G., 20/03/03. 
12  INTERVIEW 1, srta L., 16 /03/04. Srta L is een van de vijf kinderen van sra I. 
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nooit terug gekomen naar Pisaq en kennen de waarden van het dorp en het leven hier niet. Ze denken 
dat het nog steeds een klein landbouwdorpje is waar de beesten over straat lopen en alle mensen nog 
van de chakra leven. Door de school van deze man zijn veel Piseños hier blijven wonen. Ik weet zeker 
dat als er geen toerisme was gekomen wij net als onze ouders op andere plekken hadden gezeten.13 

Deze school voor artesanía heette Accha Pata en heeft jarenlang Piseños tot succesvolle artesa-
nos gevormd. De jaartallen die Piseños zich herinneren variëren een beetje en Piseños gaven 
ook toe niet meer precies te weten wanneer de school is gesticht maar het moet ergens tussen 
halverwege de jaren zestig en halverwege de jaren zeventig zijn geweest.14 Een artesano die nog 
steeds werkzaam is in de cerámica productie herinnert zich die periode als volgt:  

De eerste school voor artesanía was op calle Puno. Die was opgericht door señor Felix García, inmid-
dels overleden. Hij was Piseño. Hij was geïnteresseerd omdat er een projecto piloto (test-project) op de 
universiteit was in die tijd. Hij zette dus deze school op in Pisaq, was de directeur en er kwamen leraren 
die allemaal gefinancierd werden door het ministerie van onderwijs. De eerste leraar was een Aya-
cuchaan. Dit was in 1975-76. Er waren drie specialiteiten, artesanía, cerámica, carpintería en textile-
ria.15 In die tijd ging ik naar school, die heette toen Nucleo Campesino 723, en in die tijd was er geen 
limiet wat leeftijd betreft om te studeren. Ik was toen een snotneus van twaalf die wilde leren en had 
medestudenten van boven de 20 jaar. We hadden ‘s middags kunstles en dan gingen we naar de school 
op calle Puno om erachter te komen wat we leuk vonden om te maken. Later gingen ze ‘s avonds les 
geven omdat het volgens de gewone school zou afleiden van het educatieve deel. Ze vonden dat als we 
wilden dat we het er ‘s avonds als extra bij moesten doen. Ik ben ermee doorgegaan en kwam erachter 
dat ik vooral van cerámica hield.16  

De Piseños zijn het erover eens dat de school ervoor heeft gezorgd dat veel mensen zich aan ar-
tesanía gingen wijden en dat dit migratie naar Lima tegenhield. Het volgende fragment ver-
woordt nog duidelijker wat voor invloed de stimulatie van nijverheidsproductie op het leven van 
Piseños had:  

De reden van het stichten van de school was dat er een gigantische migratie van Pisaq naar Lima was. 
In de tijd van het stichten, het moet ongeveer 1968 geweest zijn, stuurden ouders hun kinderen na de 
middelbare school naar Lima. In Lima waren ze bedienden, chauffeurs van bussen, auto’s en ze stu-
deerden helemaal niks. Met de komst van de school en steeds meer toeristen zijn mensen uit Lima te-
ruggekomen omdat ze nu een overlevingsmethode hadden.17 

Later werden de nijverheidstechnieken van generatie op generatie overgebracht en werd de 
school gesloten omdat er “niets nieuws te leren viel”.18 Rond 1998 wijdden volgens het INEI 
1104 personen in Pisaq zich aan het produceren en verkopen van souvenirs wat 56 procent van 
de bevolking van het district is (Cornejo Conza 1998: 14). Inmiddels zijn er nog meer artesanos 
bijgekomen. Vermoedelijk is het percentage souvenirproducenten en verkopers nog hoger om-
dat kinderen doorgaans niet worden meegeteld terwijl ze wel helpen met het maken van souve-
nirs.  

Niet alleen in Pisaq werd de artesanía productie erg belangrijk. Ook in de berggemeenschap 
Cuyo Chico werden cursussen georganiseerd door het Ministerie van Industrie en Toerisme ook 
onder leiding van docenten uit Cuzco. De comuneros die hebben meegedaan aan de cursus wer-
ken nog steeds in de artesanía, sommigen wonen nog steeds in de comunidad, anderen zijn naar 
het buitenland vertrokken, aldus een wat oudere artesano die nog steeds in Cuyo Chico woont.19 
Deze veranderingen hebben een grote invloed op bevolkingsaantallen in dit gebied. In de afge-
lopen vijfendertig jaar is het bewonersaantal in het urbane deel van Pisaq praktisch verdubbeld 
terwijl het bevolkingsaantal in de berggemeenschappen met slechts vijftien procent is toegeno-
men. Eind jaren negentig woonde dertig procent van het totale district in het districtstadje Pisaq. 
Deze enorme urbanisatiegolf kwam vooral door een groei van het toerisme en de bijbehorende  
 

                                                 
13  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
14  Sommigen spreken over 1965 en anderen over 1975. 
15  Aardewerk, timmermanskunst en textiel. 
16  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/2004. 
17  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
18  INTERVIEW 2, sr L., 31/03/04. 
19  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/07/2004. 
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ontwikkeling van de nijverheidsproductie als meest belangrijke economische activiteit.20 Aan de 
ene kant is er een grote interne migratie te constateren van de meest nabijgelegen berggemeen-
schappen, maar er zijn ook veel mensen uit nabij gelegen districten naar Pisaq gekomen vanwe-
ge de economische mogelijkheden (Pérez Galán 2004: 37). 
 
3.2. De ruïnes 
Het archeologische complex Intihuatana, oftewel de ruïnes van Pisaq, vormen een belangrijke 
toeristische trekpleister.21 Tot 1940 maakte ze deel uit van het land van de familie van Ruben 
García, voormalig haciënda-eigenaar en burgemeester, daarna werd het ruïnecomplex eigendom 
van de staat, aldus señor García zelf.22 In eerste instantie konden de ruïnes slechts de voet wor-
den bereikt maar met de groei van het aantal toeristen werd besloten een weg aan te leggen van 
Pisaq naar de ruïnes. Deze eerste weg was van zand en dateert uit 1973. Later, tijdens de regeer-
periode van Belaunde Terry (1963-1968 en 1980-1985) werden grote delen van de Heilige Val-
lei geasfalteerd en werd ook de weg naar de ruïnes van asfalt voorzien wat het nog makkelijker 
maakte voor toeristen om per auto of bus naar het Intihuatana te gaan.23 In The South American 
Handbook van 1975 staat dat de ruines van Pisaq beter geconstrueerd zijn dan die van Machu 
Picchu. Hoewel veel Piseños nooit naar Machu Picchu zijn geweest, benadrukken ze herhaalde-
lijk dat “hun ruines” wel heel bijzonder zijn. Toeristen geven ook vaak aan dat de ruïnes van Pi-
saq iets “speciaals” hebben en dat ze bovendien minder toeristisch zijn dan Machu Picchu, wat 
ze als iets positiefs ervaren. In het boek When the Stones Speak (2002), geschreven door een be-
kende gids uit de Cuzco regio zijn er allerlei figuren van alpaca’s, lama’s, poema’s en condors 
te zien in Inca -ruines in Peru die te zien zijn als de zon er op een bepaalde manier op valt. In dit 
boek worden allerlei verschillende figuren beschreven en deze iconen van spiritualiteit zouden 
veel informatie verschaffen over de mystiek van de Inca cultuur (Figeroa 2002: 20). Deze gids 
is niet de enige die over allerlei vormen in de bergen en ruines heeft geschreven. Men zegt dat 
een deel van de ruines van Pisaq de vorm van een condor heeft. Dit wordt aan toeristen verteld. 
Salazar en Salazar schrijven over de ruines van Pisaq en de condorformatie:  

                                                 
20  Eigen data en Pérez Galán (2004: 36-37). 
21  De ruines van Pisaq zijn onderdeel van het Boleto Turistico, een toegangsbewijs voor tien verschillen-

de bezienswaardigheden Cuzco stad en in de nabije omgeving zoals de Heilige Vallei en Chinchero. 
Dit stimuleert toeristen om ze te bezoeken. 

22  Gesprek met sr G., 02/04/2004. 
23  INTERVIEW 2, sr L., 31/03/2004 (heeft zelf meegewerkt aan de constructie van de weg). 

Figuur 3. Condor gezien in de ruïnes. 
(bron: Salazar and Salazar 2002: 70) 

Figuur 4. Affiche uit 1976.
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Built on a top of a mountain and, in many sectors, right along the edge of an abyss, the archaeological 
complex of Pisaq is made up of various separate units; one just above the modern town corresponds to 
the ritual space of Cuntur orcco (Condor mountain). Made up of groups of terraces and different con-
structions that are harmoniously integrated with the hillside where they are built, they form the outline 
of a gigantic condor at the moment of beginning its flight form an allegory of the constellation of the 
Condor (Salazar & Salazar 2002: 70). 

In figuur 3 zijn de ruïnes afgebeeld met daarin de vorm van de condor getekend. Vroeger ge-
loofde men dat stenen konden lopen. Dit wordt aangevoerd ter verklaring voor de ontzagwek-
kende bouwwerken van de Inca’s en pre-Inca’s. In een gesprek over de ruïnes vertelde een Pise-
ña mij: “Vroeger konden de stenen lopen. Hoe zouden er anders archeologische complex en ge-
bouwd zijn zoals de Intihuatana?”24 De ruïnes zijn wandelend te bereiken in ongeveer anderhalf 
uur bergopwaarts, door een prachtige omgeving. Toeristen die de tijd hebben kiezen vaak deze 
optie boven de mogelijkheid om een taxi te nemen. Georganiseerde reizen brengen toeristen 
doorgaans naar het laagste niveau van de ruïnes. Hier worden ze meestal opgewacht door ver-
schillende sacamefotos, tejedoras en andere mensen die artesanía proberen te verkopen Het aan-
tal verkopers bij de ruïnes stijgt elk jaar door de enorme concurrentiestrijd in Pisaq. Een groot 
voordeel van werken bij de ruines is dat er geen belastingen betaald hoeven te worden voor een 
kraampje en dat er minder concurrentie is dan op de markt in Pisaq. 
 
3.3. De markt 
Er is een verhaal over het ontstaan van de markt in Pisaq van een persoon die zich “de eerste ar-
tesano van Pisaq” noemt. Of dit echt zo is weet ik niet maar hij is in ieder geval een van de eer-
sten geweest en een zeer belangrijk figuur in het dorp. Hij was ook initiator van het uitbreiden 
van de markt in de jaren zeventig. Hij gaf me een affiche van de aankondiging van de donder-
dagmarkt die in figuur 4 is afgebeeld. Sr C. vertelde:  

Ik ben de eerste artesano van Pisaq. Heel lang geleden ben ik begonnen met beeldjes van steen te ver-
kopen, ik vroeg er ongeveer honderd sol voor en toeristen betaalden dit ook gewoon, beeldjes in de 
vorm van de sol Inca (Inca zon) en lama’s. Daarna begon ik kettingen, oorbellen, ringen en dergelijke te 
verkopen. Eerst ben ik vijf jaar in de selva (regenwoud) als timmerman aan het werk geweest. Dit 
moest omdat er toen geen werk was in Pisaq. In 1976 werd de donderdagmarkt opgezet, samen met sr 
A. heb ik het initiatief genomen.25 Ik was de eerste president van de vereniging en toen hebben we be-
sloten om nog een marktdag te beginnen ergens halverwege de week omdat er op zondag wel van alles 
was maar soms kwamen er ook toeristen doordeweeks en dan was er helemaal niks, zelfs geen fruit of 
groente. Uiteindelijk is het donderdag geworden omdat donderdag compadres wordt gevierd en ook 
comadres.26 Toeristen kwamen voor costumbres (gewoontes/gebruiken) en konden dan tegelijkertijd 
producten kopen. Op donderdagen kwamen ook altijd scholen op excursie naar Pisaq en daarom leek 
het mij ook een goed idee om op donderdag de markt er te laten zijn. Steeds meer mensen gingen ver-
kopen, een stuk of vijfhonderd maar als ze niet verkochten dan stopten ze ermee. In die tijd wisten 
mensen niet zo goed hoe ze moesten verkopen en toeristen wisten niet zo goed hoe ze moesten kopen 
maar we kregen wel wat hulp. […] Wij hebben aan de man die op de radio in Cuzco sprak allemaal een 
beetje artesanía cadeau gegeven en elke dag sprak hij om zeven uur ‘s ochtends dat iedereen naar Pisaq 
moest komen om groente te kopen en artesanía en vlees. Hij heeft ons heel erg geholpen. Op de tijd van 
de markt werd er ook getrouwd in Pisaq en tegen de tijd dat we dan uit de kerk kwamen, kwamen er 
een of twee taxi’s met toeristen die dat zagen en het heel erg interessant vonden. De toeristen liepen van 
de plaza helemaal mee naar mijn huis en gaven de pasgetrouwden cadeaus, soms gaven ze een ketting 
die ze van hun eigen hals af haalden. We praatten, dronken en dansten samen met de toeristen. Ik heb in 
die tijd duizend affiches gemaakt en deze gaf ik aan de toeristen zodat ze die in hun land zouden op-
hangen. De reden dat er ook op dinsdag een markt is, is dat de gidsen naar ons toe zijn gekomen om te 
vragen of er niet op die dag ook een markt kon zijn. SINAMOS heeft ons geholpen met het maken van 
affiches, het enige wat wij hoefden te doen was papier kopen en inkt. Ik heb over heel avenida Sol affi-
ches opgehangen en ook op het vliegveld. […] Ik speelde toen ook altijd fluit, vooral El Condor Pasa 
want dat vonden toeristen leuk. Andere mensen hebben het daarna leren spelen omdat er handel was. Ik 
speelde voor de toeristen en zij kochten van mij, op die manier verkocht ik beter dan zonder muziek.  
 

                                                 
24  Gesprek met sra F. 20/03/03. 
25  Gesprek met sr C., 03/03/03. 
26  Compadres en comadres zijn belangrijke feestdagen tijdens de carnavalperiode. Beide festiviteiten 

vallen op donderdag. Meer hierover in hoofdstuk 7. 
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Als ik die muziek speelde zette ik ook mijn muts op en trok ik mijn poncho aan. Ik moest aan de toeris-
ten laten zien dat Pisaq zo was en ik zei ook tegen de varayoc dat ze met een goede poncho moesten 
komen, met goede kleding en ook tegen de mensen die gingen trouwen zei ik dat ze traditionele kleding 
aan moesten trekken.27  

De grootste veranderingen in de presentatie van de markt zijn de grootte en de frequentie van de 
marktdagen. Oorspronkelijk was er alleen op de zondagsmarkt. Deze was vooral bedoeld voor 
de lokale bevolking om levensmiddelen uit te wisselen door middel van ruilhandel (trueque). 
Zoals we zagen, kwamen daar op een gegeven moment handnijverheidsproducten bij. Tegen-
woordig is het groenten-en fruitgedeelte van de markt in Pisaq erg klein vergeleken met de grote 
hoeveelheid kraampjes met artesanía. Bovendien ging er bij mijn laatste bezoek aan Pisaq geen 
dag voorbij dat er geen artesanía-kraampjes op de plaza stonden. Er is steeds minder onder-
scheid te maken tussen marktdagen en niet-marktdagen.  

In de opzet van de markt zijn er een aantal veranderingen te constateren. Vroeger verhandel-
den bijna alleen maar mensen uit omliggende gemeenschappen producten met elkaar via true-
que of ruilhandel. Met het ontstaan van de toeristenmarkt kwamen er beetje bij beetje kraampjes 
bij maar in eerste instantie waren de dorpelingen nog in de meerderheid en bevonden zij zich op 
het midden van het plein. In de loop der tijd kwamen er steeds meer artesanos bij en de mensen 
uit de comunidades verplaatsten zich naar de zijkant van de plaza. Tegenwoordig is de hoeveel-
heid mensen die levensmiddelen met elkaar ruilen aanzienlijk afgenomen en bovendien zijn de 
meeste vrouwen die op de levensmiddelenmarkt staan niet meer afkomstig uit berggemeen-
schappen van Pisaq maar zijn ze afkomstig uit Cuzco en omliggende districten zoals Calca en 
Lamay. Desalniettemin wordt zowel in reisboeken als door gidsen de “authentieke trueque” en 
de “typische markt” (mercado típico) genoemd als de meest aantrekkelijke aspecten van Pisaq. 
Een grote verandering in de presentatie van de markt vond ongeveer twintig jaar geleden plaats, 
toen men boven de kraampjes vol nijverheidsproducten stukken blauw plastic begon te span-
nen.28 In die tijd had een artesano die tejidos verkocht het idee om plastic boven zijn kraampje 
te spannen zodat zijn koopwaar niet zou verkleuren. Later gingen alle artesanos hetzelfde doen 
om zichzelf en hun producten van de zon en regen te beschermen.29 Deze praktische maatregel 
werd door zoveel Piseños overgenomen dat het tegenwoordig een onderdeel uitmaakt van de 
traditionele experience. Een aantal decennia geleden verkocht men ook niet op de centrale plaza 
 

                                                 
27  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04.  
28  Tijdens veldwerk 2 was dit 15 jaar geleden. Dit is overigens niet uniek voor Pisaq. Op veel markten in 

Latijns Amerika worden stukken plastic boven marktkramen bevestigd. Het is ook vrijwel altijd 
blauw, de kleur van de markt. 

29  Gesprek met sr A., 02/06/04. 

Foto 10. Marktkraampjes, gemaakt door sr L. 
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maar op een locatie vlak van het plein af, waar tegenwoordig de Posta de Salud (ziekenpost) is 
gevestigd.30 

Een groot deel van de verkopers op de markt bestaat uit Piseños maar dat wil niet zeggen dat 
dit mensen zijn die hun hele leven in Pisaq wonen. Een deel van de verkopers komt ergens an-
ders vandaan. Deze groep mensen valt onder te verdelen in mensen die naar Pisaq zijn verhuisd 
vanuit andere delen van Peru of mensen die uit Cuzco komen en alleen op marktdagen naar Pi-
saq komen. Er zijn ook veel Piseños die zowel in Pisaq als in Cuzco woonruimte hebben. Ver-
der bestaat er een groep ambulantes, ambulante verkopers. Dit zijn mensen die geen vast 
kraampje hebben en ook geen belasting hoeven te betalen. Ambulantes zijn afkomstig uit Cuzco 
en andere dorpen in de omgeving. In Pisaq probeert men echter deze vorm van verkoop, onder 
andere in navolging van het beleid met betrekking tot de ambulante verkoop in Cuzco, tegen te 
gaan. In de loop der jaren zijn er ook steeds meer kinderen die aan ambulante straatverkoop 
doen, soms tot grote ergernis van Piseños (zie foto 11). Het zou niet alleen slecht zijn voor de 
kinderen zelf omdat ze op deze manier geen tijd zouden hebben om huiswerk te maken maar het 
zou ook slecht zijn voor het toerisme in Pisaq. Een artesana vertelde mij hierover:  

Heb je die kinderen gezien op de markt? Ik zou ze het liefst willen elimineren, net als de sacamefotos. 
Deze kinderen zijn van Piseños en ze helpen hun ouders een beetje. Eerst waren ze gewone ambulantes 
maar nu zijn het bedelaars geworden! Ze vallen de toeristen lastig. 31 

Ondanks dat Piseños zich aan ambulantes storen, maken ook zij deel uit van de markt experien-
ce van toeristen waar winkelen misschien wel de belangrijkste activiteit is. Het hele dorp en bij-
na alle inwoners zijn ingesteld op misschien wel een van de belangrijkste bezigheid van wester-
lingen: shoppen. Shoppen is namelijk een zeer belangrijk deel van de Pisaq experience en een 
van de belangrijkste manifestaties op het meest prominente podium van Pisaq: de markt. Uit de 
vele gesprekken met toeristen blijkt dat het zoeken naar en kopen van “authentieke” producten 
een essentieel onderdeel is van hun reis. Ook gidsen spelen een grote rol in het aanprijzen van 
souvenirs en door gesprekken tussen gidsen en toeristen kan een product ook “authentieker” 
worden gemaakt dan het feitelijk is. De markt is een goede plek om interacties tussen acteurs, 
publiek en mediators te bestuderen. Zo zat ik op een dag bij het kraampje van een van mijn in-
formanten wat uit te rusten en te kletsen toen er een reisgezelschap met een gids langs kwam lo-
pen. Een van de toeristen was duidelijk geïnteresseerd in het aanschaffen van een muts:  
 

                                                 
30  Tijdens mijn laatste veldwerk in 2007 viel het mij op dat vrijwel alle blauwe stukken plastic door wit-

te waren vervangen. De reden dat men de kleur van de plastic had veranderd, was omdat de kleuren 
van de souvenirs vervormden door het blauw. Met wit plastc hebben de verkopers daar geen last van. 

31  Gesprek met sra. R., 13/04/04. 

Foto 11. Ambulanteverkopers. 
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Gids:  Je vindt ze mooi hè? Probeer deze muts eens, heb je er al een? 
Toerist:  Ja, ik heb er wel een, eentje om mee te skiën. 
G:  Maar je hebt vast niet zo een mooie als deze toch? 
T:  (Kijkt bedenkelijk). 
G:  Ik kan je vertellen, dit is echt een goede koop! Dit is een echte authentieke Peruaanse chullo. 

En erg goedkoop hoor! 
T:  Mijn skimuts is inderdaad niet zo authentiek als deze nee. Dus deze is echt volgens jou? 
G:  Ja natuurlijk, je weet toch dat je mij kunt vertrouwen? Authentieker dan dit kan niet! 
T:  (Koopt de muts.)32  

Overigens worden niet alleen de souvenirs als authentiek bestempeld. Een belangrijk deel van 
het shoppen vindt plaats op het levensmiddelengedeelte van de markt. Ook hier worden zoveel 
mogelijk producten als traditioneel gestaged en ik was er zelfs een keer getuige van dat een gids 
zowel de bananen, druiven en de komkommers als inheemse vruchten benoemde.33 

Sommige toeristen gaan ervan uit dat het grootste deel van de producten die op de markt wor-
den aangeboden een zekere mate van authenticiteit bevatten maar we zagen al dat het afhanke-
lijk is van de betreffende actor of iets authentiek is of niet. Zelfs toeristen die zichzelf bestempe-
len als “andere toeristen” geven toe op zoek te zijn naar iets traditioneels of authentieks. Toen ik 
op een marktdag op de markt was, ontmoette ik bijvoorbeeld twee Nederlandse toeristen die mij 
in hun winkelervaring betrokken. De man paste een montera en leek geïnteresseerd, toen hij te-
gen mij zei:  

M:  Nu ben ik zeker een boer hè? 
B:  Waarom denkt u dat? 
M:   Ja, omdat ik nu iets ga kopen wat authentiek zou zijn. 
V  Ja, wij zijn inderdaad naar iets op zoek wat nog authentiek is, ook al zijn we eigenlijk van het 

andere soort toeristen, maar ja, bijna alle toeristen zijn toch naar iets traditioneels op zoek of 
niet?34 

De zorg over het gegeven of een product wel of niet authentiek was, kwam duidelijk naar voren 
in de talrijke vragen over het thema die toeristen mij stelden: “U heeft er toch verstand van? Is 
dit nou echt of niet?” En: “Komt dit hiervandaan of worden we voor de gek gehouden?” 
 

 
                                                 

32  Zondag 23/05/2004, observatie plaza. 
33  23/05/2004, observatie plaza. 
34  30/03/2004. 

Foto 12. Levensmiddelenafdeling van de markt, gemaakt door sr L. 
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3.4. De acteurs 
De setting van een theatervoorstelling wordt niet alleen bepaald door de fysieke context, door 
verbanden tussen verschillende teams van acteurs of door verwachtingen bij het publiek maar 
ook door ideeën van acteurs over de gewenste ervaring van het publiek. Door te kijken naar de-
ze backstage, in mind, gedachten van de acteurs, kan deels begrepen worden waarom zij zich op 
een bepaalde manier aan het publiek presenteren. Voordat ik inga op wat er precies gestaged 
wordt op het Pisaq podium voor toeristen, is het belangrijk te beschrijven wat voor impressie-
management Piseños in gedachten hebben. Ik vroeg verschillende Piseños wat zij dachten dat 
toeristen in Pisaq zoeken en waarderen. Hieronder volgen twee gespreksfragmenten waarin de 
verwachtingen van een aantal van hen over de verwachte experience van toeristen wordt uitge-
licht. Een Piseño wist wat toeristen zoeken: 

De rust, het landschap, de mensen, de informaliteit van hoe onze stands zijn opgezet. Toeristen lachen 
als ze struikelen of als er een beetje water op ze valt vanaf het plastic. Ik kan me voorstellen dat het an-
ders is als ze in hun land een winkel binnengaan. Ze vinden het leuk, het is alsof ze een andere wereld 
aan het zoeken zijn. Sommige toeristen vertellen me dat ze na hun afstuderen een tijd hebben gewerkt 
om hier te kunnen komen en ze hebben me verteld dat Peru het belangrijkste land van Latijns Amerika 
is vanwege Machu Picchu, artesanía, het landschap en het eten. Ze zoeken iets typisch, komen ook voor 
de varayoc hier en de mis in Quechua. Op zondagen als de klok van de kerk begint te luiden, vragen 
veel toeristen me waar de kerk is om naar de mis te gaan. Dat is typisch, maar vooral de mensen, want 
die zijn aardig tegen toeristen. Vandaag de dag zijn mensen hier zich meer bewust van dat ze vriende-
lijk moeten zijn tegen toeristen, omdat we van hen leven.35 
Ik denk dat toeristen houden van onze vorm van verkopen, met palen, tarimas,36 ons typische, onze cos-
tumbres, ze houden ervan om te zien hoe de vrouwen hun eten op de plaza klaarmaken, hoe hun pannen 
eruitzien. Hoe zal dat in hun land zijn, het zal iets luxueus zijn, en ik zie dat ze het hier leuk vinden om 
naar te kijken. Ze komen ook speciaal voor de markt, want het is een typische markt, misschien een 
chaos maar dat is wat ze leuk vinden om te zien. Ik maak bijvoorbeeld een vergelijking met Machu Pic-
chu, vroeger verkochten de vrouwen zoals hier, met palen, vastgemaakt met plastic, net als in Pisaq 
maar tegenwoordig hebben ze een nijverheidsmarkt en er zijn maar weinig toeristen die daar komen, 
het is zoveel anders als vroeger, het is een gemoderniseerd iets en diezelfde vrouwen die klagen hebben 
spijt van het moment dat ze zich hebben teruggetrokken van hun plekken met hun palen en plastic. 
Eerst klaagden ze erover dat ze hun kraampjes elke dag moesten opzetten en afbreken en dat ze alle da-
gen met de marktwaar moesten slepen.37  

 

                                                 
35  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04.  
36  Tarimas zijn de kraampjes, tafels gemaakt van houten latten, hierop worden de souvenirs op uitge-

stald. 
37  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 

Foto 13. Artesaníakraampje, foto gemaakt door sr A2. 
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Foto 14. Horno colonial, of koloniale oven, foto gemaakt door sra D. 
 
Hierboven wordt vooral “het typische” als voornaamste trekpleister genoemd en het wordt dui-
delijk dat om een succesvolle impressie en daarmee een mooie ervaring te bewerkstelligen het 
belangrijk is om dat typerende te behouden. 

De foto-elicitatie opdracht die ik Piseños heb gegeven, wierp ook licht op ideeën van Piseños 
over wat toeristen aantrekkelijk zouden vinden. Aan alle “foto-informanten” is gevraagd om 
twee foto’s te maken van dingen waarvan ze dachten dat ze belangrijk waren voor toeristen. Ze 
maakten foto’s van het groente- en fruitgedeelte van de markt. Foto 12 is een van die foto’s. De 
Piseño maakte de foto:  

[…] om te laten zien dat ons dorp nog steeds typisch is. Pisaq is een koloniaal dorp waar nog steeds 
trueque bestaat. Mensen hier zijn nog steeds oorspronkelijk en dat waardeer ik en daar komen de toeris-
ten voor.38 

Een andere Piseño die een iets minder duidelijke foto had gemaakt van hetzelfde gedeelte van 
Pisaq vertelde bij de foto dat:  

toeristen komen kijken hoe onze mercado indígena is. Toeristen zijn geïnteresseerd in het zien van hoe 
producten die men hier in de keuken gebruikt, verkocht worden en vooral te zien wie ze produceert. 
Toeristen kopen namelijk hun producten in supermarkten en hier kunnen ze de vrouwen zien die de 
wortels en de uien produceren. Ik heb meerdere malen gezien dat toeristen verrast het schouwspel be-
kijken. De eerste vijf minuten blijven ze met hun mond openstaan. Daarna als ze een beetje zijn bijge-
komen maken ze een foto en ze zijn zo blij met het geheel dat ze zelfs een sol geven ook al vragen de 
verkopers er niet om.39  

Deze Piseños zijn niet de enigen die het groente- en fruitgedeelte van de markt hebben gefoto-
grafeerd om te laten zien wat het belangrijkst voor toeristen zou zijn. Verschillende Piseños 
wilden laten zien waar de trueque plaatsvindt.40 De verwachting om de ruilhandel te zien wordt 
overigens ook geïnspireerd door het Internet, reisgidsen en verhalen van gidsen, zoals we eerder 
zagen. Naast de foto’s van het trueque-gedeelte van de markt werden er ook talrijke foto’s ge-
maakt van de artesaníakraampjes. Behoudens de ruines en het levensmiddelengedeelte was dit 
dus het belangrijkste voor de informanten. De Piseño die foto 13 heeft gemaakt dacht dat toeris-
ten vooral op zoek waren naar een aandenken:  

Ik denk dat toeristen een recuerdo (aandenken) komen zoeken hier. Dat is een belangrijk deel van hun 
vakantie. Ze willen cadeaus geven aan vrienden en familie zodat ze een deel kunnen laten zien aan hen, 
net als met foto’s. Deze foto is gewoon maar een bijvoorbeeld, ik had de foto op meerdere plekken op 
de markt kunnen nemen.41 

                                                 
38  Gesprek over foto’s sr L. 22/08/04. 
39  Gesprek over foto’s met sr A., 22/08/04). 
40  Bijvoorbeeld foto’s van sr B., sra M., en sra P. 
41  Gesprek over foto’s met sr A2., 22/08/04. 
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Foto 15. Horno colonial van buiten, gemaakt door sr W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een andere belangrijke trekpleister voor toeristen zijn de koloniale broodovens of hornos colo-
niales. Diverse Piseños hebben foto’s van deze broodovens gemaakt, sommigen omdat ze een 
belangrijke waarde voor henzelf hadden, anderen omdat ze dachten dat ze belangrijk waren voor 
toeristen en weer anderen omdat deze ovens volgens hen zowel frontstage als backstage beteke-
nis hadden. Foto 14 is een voorbeeld van de foto’s die van hornos zijn gemaakt. Señora D., kap-
ster en onderwijzeres, vertelde waarom ze deze foto had gemaakt:  

Dit is de panadería (bakkerij). Het is voor toeristen want ik zie ze er altijd naar binnen gaan. Ik denk 
niet dat er een toerist is die vertrekt zonder het brood van Pisaq te eten. Wat ik leuk vindt is dat het een 
koloniale oven is. Het is een oude oven en het brood wordt met de hand gemaakt, niet met machines en 
dat maakt het bijzonder.42 

Piseños begrijpen dat de hornos coloniales erg in trek zijn bij toeristen. Er zijn er een paar. Oor-
spronkelijk werd daar brood gebakken voor Piseños maar een voor een begonnen ze met het 
bakken van empanadas wat direct aansloeg bij toeristen.43 Veel gidsen hebben het bezoek aan 
een horno opgenomen als belangrijk element van de “Pisaq experience”. Inmiddels maken vrij-
wel alle hornos empanadas omdat ze relatief veel opbrengen.44 Het is opvallend dat er steeds 
meer ovens bijkomen die naast brood ook empanadas bakken. De eerste keer toen ik in Pisaq 
was, bestond er bijvoorbeeld nog maar één en vier jaar later waren het er zeker vier. De be-
weegredenen voor het maken van deze foto’sliepen uiteen. Wat de motivaties van de verschil-
lende Piseños gemeen hadden was dat deze ovens een belangrijke toeristische trekpleister vor-
men. Het verschil was dat de ovens voor sommigen van hen ook een belangrijk symbool vorm-
de voor hun eigen leven backstage en anderen zagen het als een vercommercialisering van hun 
cultuur. Het symbool van de oven is slechts een voorbeeld om te laten zien hoe een cultureel 
model een belangrijke betekenis vormt in the mind van Piseños en hoe het enerzijds een toeristi-
sche attractie vormt en wat vormgeving betreft daar totaal op is ingesteld. Het uiterlijk van de 
oven voldoet aan een aantal esthetische kenmerken die beantwoorden aan de verwachtingen van 
toeristen, namelijk iconen van de Andes kosmologie zoals de zon en de maan. Aan de andere 
kant staat de oven symbool voor “het dagelijks brood” van Piseños. Overigens gaat dit niet al-
leen over het letterlijke dagelijks brood maar vormen de ovens ook een belangrijke toeristische 
attractie. De motivatie voor het maken van foto 15 luidde:  

Deze oven is belangrijk en mooi, omdat het een van de oudste is in Pisaq. Toen ik klein was, ging ik 
hier altijd brood kopen. Soms hielp ik de bakker en kreeg dan een brood van hem. Ik bleef dan uren 
weg en als ik thuis kwam was mijn vader boos dat ik zo laat was en kreeg ik ervan langs. Deze oven is  
 

 

                                                 
42  Gesprek over foto’s met sra D., 22/08/04. 
43  Empanada: broodje gevuld met kaas, ui en kruiden. 
44  Een empanada kost 1 sol, broodjes kosten 10 centavos per stuk. 
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Foto 16. Horno met empanads, foto gemaakt door sra E.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

een trekker voor Pisaq, kijk ze hebben de gevel heel mooi gemaakt. Ik zou willen dat alle huizen in het 
dorp er zo uit zouden zien, in die stijl, dan zou het dorp veel mooier zijn, voor ons en voor toeristen.45 

Een andere Piseño die ook een foto van een koloniale oven had gemaakt omdat hij het belang-
rijk vond voor Pisaq zei dat de ovens er vroeger heel anders uitzagen en ook een andere functie 
hadden. Volgens hem moest er tegenwoordig niet meer gesproken worden over een horno colo-
nial maar over een horno mercado, omdat de ovens nu vooral in dienst staan van toeristen die 
empanadas komen eten. De ovens hebben nu dus een commerciële betekenis. Dit nam niet weg 
dat de ovens voor hem erg belangrijk waren vanwege het brood dat daar elke dag voor de Pise-
ños wordt gebakken.46 Een andere Piseña die als artesana werkte en tegenwoordig nog steeds 
souvenirs verkoopt maakte foto 16. Niet zo lang geleden heeft zij een horno geopend en zij ver-
telde wat zij dacht dat toeristen zochten:  

Hier laat ik mijn oven zien. Het is een bedrijf van kwaliteit. Ik laat de toeristen een schone plek zien en 
een oven van aarde en steen. Verder laat ik de toeristen empanadas en brood zien, wat typisch en tradi-
tioneel is. Niet alleen laten we zien dat het werk artesanaal is, alles is met de hand gemaakt, maar ze 
proeven het ook, want de smaak van mijn product is anders.47 

Net als bij de presentatie van artesanía en identiteit maakt deze Piseña gebruik van de termen 
“typisch” en “traditioneel” en ze speelt in op de vraag naar een bijzondere ervaring: haar em-
panadas zijn met de hand gemaakt, iets wat in de westerse wereld moeilijk te vinden zou zijn. 
Door naar deze voorbeelden te kijken van wat Piseños over de beeldvorming denken ontstaat bij 
toeristen een impressie van de strategieën van Piseños. Piseños zijn voor hun inkomen afhanke-
lijk van toeristen en zijn bereid er alles aan te doen om het ze zoveel mogelijk naar wens te ma-
ken. Piseños weten inmiddels door jarenlange ervaring dat toeristen op zoek zijn naar “typi-
sche”, traditionele, authentieke culturele modellen. 

Culturele modellen die verwijzen naar het Inca verleden (varayoc, ruines, typische kleding zo-
als ponchos, polleras en chullos, trueque) en culturele modellen die refereren naar het koloniale 
verleden (de kerk, koloniale ovens). Piseños zijn zich over het algemeen dus bewust van de im-
pressie die ze hun publiek willen geven. Dit wil overigens niet zeggen dat succes altijd verze-
kerd is zoals uit het volgende blijkt. 

Het grootste deel van de toeristen waar ik mee gesproken heb of bijvoorbeeld vrienden die hier op be-
zoek zijn gekomen uit het buitenland zeggen dat ze naar Peru zijn gekomen om de culturele rijkdom 
van de Inca’s te aanschouwen, dat wat van hen over is gebleven, in de zin van materiële zaken, over-
blijfselen, dat wat nog steeds uit die tijd geproduceerd wordt. Maar het grootste deel van hen blijft met 
een onaangename verrassing achter, namelijk dat veel van deze zaken, vooral het sociale gedeelte is 
veranderd doordat beide veranderd zijn en deze zaken sluiten niet aan bij vroeger en bij wat zij ver-
wachten. Een voorbeeld is dat Inca’s vroeger bijvoorbeeld lang haar hadden en op ojotas liepen en coca 

                                                 
45  Gesprek over foto’s met sr W., 21/08/04. 
46  Gesprek over foto’s met sr A., 14/08/04. 
47  Gesprek over foto’s met sra E., 19/08/04. 
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kauwden. Ze komen dan naar Pisaq, dat bekendstaat als traditioneel dorp, een handwerkers dorp, en als 
hoofdstad van de Heilige Vallei vanwege zijn archeologie, toerisme en folklore. Dat is het beeld dat zij 
van tevoren hebben, en dan komen ze hier en vinden niks wat indígena is. Iedereen loopt met moderne 
schoenen rond zoals deze [wijst naar zijn eigen gympen], van Adidas en zo, niemand spreekt Quechua, 
niemand is met zijn coca en daarbovenop schaamt iedereen zich. Wat er dan gebeurt, en ik weet dat van 
vrienden die mij bezochten hebben, is dat ze gedesillusioneerd weggaan. Ook wat de cerámica betreft 
zijn ze teleurgesteld omdat men niet meer technieken van vroeger kan zien zoals de techniek van oxido, 
natuurlijke verf. Tegenwoordig maakt men keramiek met zelfs stickers in plaats van verf en anderen 
verven met behulp van machines en stempels. Dan zijn er ook artesanos die veel gebruikmaken van es-
malte (lak) en er zijn er ook veel die gebruikmaken van een techniek om spullen er ouder uit te laten 
zien dan ze zijn. Dit doen ze met een speciale techniek wat brea heet, wat een deel is van petroleum.  
B: En die vrienden die jou bezocht hebben, hoe voelden zij zich hier?  
Zij voelden zich opgelicht. Maar ik begrijp het wel van de Piseños want er zit ook een economische 
factor aan, je moet toch geld verdienen.48 

Deze Piseño is zich dus bewust van het mogelijk falen van impressiemanagement en weet ook 
af van de teleurstellingen bij het publiek. Deze kennis zou toekomstig impressiemanagement en 
daardoor ook de performance kunnen beïnvloeden. 

Naast impressiemanagement van het authenticiteitgehalte van souvenirs, kan een impressie 
ook staan of vallen bij de eerlijkheid over de prijzen van producten. Als het over de prijzen gaat 
maken toeristen zich over het algemeen zorgen over de eerlijkheid van de Piseños. Gidsen advi-
seren hun toeristen bijvoorbeeld om te onderhandelen over prijzen die worden gesteld. Nergens 
op de markt zijn prijskaartjes te vinden en zodoende zijn toeristen onderworpen aan de prijzen 
die Piseños stellen. Een Piseño verwoordde het als volgt:  

Wij verkopen onze producten per gezicht, haha. Als er een crudo komt met het gezicht dat hij wil beta-
len, vragen wij meer. Je kunt aan een gezicht van iemand zien of hij of zij wil kopen of niet.49 

Piseños verwachten dat Amerikanen meer geld hebben te besteden en vooral ook meer geld wil-
len besteden dan andere toeristen. Een product dat aan een Fransman voor bijvoorbeeld tien sol 
wordt verkocht, kan opeens twee tot drie keer zoveel kosten als een Amerikaan geïnteresseerd 
lijkt. Ik ben meerdere malen getuige geweest van dit soort prijsfluctuaties. Doorgaans vragen 
Piseños een vrij hoog bedrag voor hun producten maar het is zelden het geval dat ze het ge-
wenste bedrag daadwerkelijk verdienen. Meestal vindt er een lang onderhandelingsproces plaats 
alvorens een product daadwerkelijk verkocht wordt.50 Sommige Piseños nemen dit onderhande-
lingsproces voor lief maar sommigen storen zich aan toeristen die niet een goed bedrag voor 
hun producten willen neertellen. Een van mijn informanten vertelde mij dat ze toeristen soms 
vervelend vond:  

Er zijn toeristen die espesas zijn [BS: letterlijk “gekruid”, in deze context wordt “moeilijk” bedoeld]. 
Ze willen minder betalen voor hun product en ze willen graag zelf de prijs bepalen. Ze weten soms de 
producten niet te waarderen en bieden zo weinig dat het niet de moeite loont om te verkopen. Soms 
word ik boos en dan stop ik met het product aan te bieden.51  

 
3.5. De berggemeenschappen 
Het district Pisaq telt dertien berggemeenschappen (comunidades campesinas) die zich bevin-
den in de bergen die de heilige vallei omgeven op een hoogte tussen de 3400 en 4500 meter (zie  
 

 
 
 

                                                 
48  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04. Sr R2 werkte in 2003 en 2004 bij het gemeentehuis bij het Cen-

trum voor Cultuur en Toerisme maar verkoopt ook samen met zijn vrouw op de markt. Hij is een van 
mijn belangrijkste informanten, zeer kritisch en zal in deze studie nog veel aan het woord zijn. 

49  INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. Toeristen worden vaak crudos genoemd. Crudo betekent letterlijk 
rauw of ongekookt. Hiermee wordt verwezen naar de huidskleur van de meeste toeristen: blank en nog 
niet doorbakken. 

50  INTERVIEW 14, sra J., en sr A2., 17/04/04. 
51  Gesprek met srta L., 16/03/04. 
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figuur 5)52. De comunidades zijn bereikbaar via een weg die in de jaren vijftig geconstrueerd is 
en in eerste instantie tot aan Q’uello Q’uello liep, centro poblado (dorpskern), behorende bij de 
comunidad Amaru.53 Tegenwoordig zijn alle berggemeenschappen bereikbaar via wegen en elke 
dag gaan er busjes en auto’s heen en weer. De meest verafgelegen gemeenschappen zijn echter 
nog steeds moeilijk te bereiken en gezien het feit dat niet iedereen beschikt over de economi-
sche middelen om er gebruik van te maken, en er naar sommige gemeenschappen per dag 
slechts één busje heen en eentje terug gaat, leggen de meeste comuneros de lange afstanden te 
voet af. De inwoners van deze berggemeenschappen worden door Piseños campesinos, comu-
neros of indígenas genoemd. Het is afhankelijk van de situatie hoe ze genoemd worden. Soms 
worden ze indios genoemd, wat een negatieve connotatie heeft. Dit geldt ook voor cholo. De 
mensen die uit de berggemeenschappen afkomstig zijn, noemen zichzelf en andere mensen uit 

                                                 
52  Voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de berggemeenschappen in de Incatijd en 

de koloniale periode, zie Pérez Galán 2004: 45-75. Voor een beschrijving van de politiek organisatie 
na de landbouwhervormingen van berggemeenschappen zie van den Berghe en Primov 1977. 

53  Q’uello Q’uello vormt het middelpunt van de comunidades. Comuneros uit alle berggemeenschappen 
komen hierheen om producten uit te wisselen of te kopen. 

Figuur 5. Plattegrond Comunidades. 
(Pérez Galán 2004: 39) 
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nabijgelegen comunidades “comuneros”, vrijwel altijd gevolgd door de naam van het betreffen-
de dorp. 

De oppervlakte van het bouwland van de comunidades varieert tussen de 600 en 3000 hectare 
en het aantal inwoners varieert van 50 families in Pampallacta tot 260 families in Cuyo Grande. 
Er is veel migratie vanuit deze gemeenschappen. Deze valt onder te verdelen in twee soorten. Er 
migreren mensen tijdelijk naar lager gelegen delen in Peru voor de oogst van koffie, cacao en 
vruchten en veel mensen migreren naar Lima, Cuzco of Pisaq (Pérez Galán 2004: 39-40). Pérez 
Galán merkt op dat er wat beide soorten migratie betreft een afname valt te constateren, wat zou 
komen door mogelijkheden van comuneros om nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen 
zonder dat ze uit hun eigen gemeenschap hoeven te vertrekken. Zij noemt bijvoorbeeld projec-
ten die door NGO’s verwezenlijkt zijn en de productie van artesanía die direct of indirect op de 
markt van Pisaq verkocht kan worden (Pérez Galán 2004: 40). Tijdens de seizoensarbeid migre-
ren alleen mannen, naar de stad trekken vooral jongeren, zowel mannen als vrouwen. In de 
berggemeenschappen zijn vooral kleine kinderen en ouderen aanwezig, de jongere generatie 
ontbreekt doorgaans. De mensen van deze generatie die ik wel heb gesproken, gaven bijna alle-
maal aan dat ze wel een tijd in de stad hadden gewoond maar dat het leven daar nog zwaarder 
was dan in hun eigen gemeenschap. Ze waren geconfronteerd met een totaal ander leven en 
vaak werden ze slecht behandeld wat hen had doen besluiten om terug te keren naar hun tierra. 
Hoewel er economische mogelijkheden bij zijn gekomen zoals de ambachtsindustrie, blijven de 
belangrijkste activiteiten in de comunidades landbouw en veeteelt. Elke comunidad heeft com-
munale grond. Deze wordt bewerkt via een systeem van faenas: om de beurt krijgen families de 
opdracht om deze stukken land te bewerken en de oogst wordt onder hen verdeeld. Over het al-
gemeen wordt in de hoger gelegen gemeenschappen de landbouw uitgebreid met het houden 
van schapen, lama’s en alpaca’s en in de lager gelegen gemeenschappen wordt de economie 
aangevuld met activiteiten die te maken hebben met de nijverheidsproductie. In deze laatstge-
noemde gemeenschappen spreekt bijna iedereen Spaans en Quechua terwijl in de hoger gelegen 
gemeenschappen een groot deel van de bevolking uitsluitend Quechua spreekt. 

Vanaf de koloniale tijd bestaat een hechte band tussen de berggemeenschappen, Pisaq en Cus-
co. De indígenas in de berggemeenschappen werkten op de haciënda’s van de mestieze elite in 
ruil voor bescherming en een stuk grond. Volgens Pérez Galán werden indígenas letterlijk “dom 
gehouden.” De grootgrondbezitters zorgden er bijvoorbeeld voor dat de indígenas geen school 
kregen en hoopten er zo voor te zorgen dat ze niet weg zouden gaan. Pas in de jaren zestig, na 
de landbouwhervormingen, kregen de comuneros meer rechten en werden de eerste scholen ge-
bouwd. Dit is overigens de reden waarom de oudere generatie (iedereen boven de 45) analfabeet 
is, wat zijzelf mana ñawiyoc, oftewel “zonder ogen” noemen (Pérez Galán 2004: 76). Na de 
landbouwhervormingen werd de afhankelijkheid van de comunidades ten opzichte van Pisaq en 
Cuzco minder en veel verplichtingen vielen weg. Na de landbouwhervormingen kreeg men in 
de berggemeenschappen controle over landbouwgrond en werden mensen niet meer indios ge-
noemd maar campesinos (Pérez Galán 2004: 87).54  

Er zijn duidelijke verschillen tussen mensen in de berggemeenschappen die werkzaam zijn in 
de landbouw en veeteelt en comuneros die in de toerisme-industrie werken. Artesanos zijn eco-
nomisch gezien beter af dan andere comuneros. Ze beschikken over meer kapitaal, hebben hui-
zen van “nieuwe materialen” en velen van hen hebben zelfs mogelijkheden om te reizen, aldus 
een comunero uit Cuyo Chico.55 De comunidad die het meeste met toerisme te maken heeft is 
Cuyo Chico. Deze berggemeenschap ligt het dichtst bij Pisaq en vanwege haar strategische lig-
ging tussen Pisaq en de ruïnes is het voor toeristenbussen een kleine moeite om in Cuyo Chico 
te stoppen. Vooral de laatste jaren komen er steeds vaker toeristen naar de comunidad. In eerste 
instantie heeft Cuyo Chico vooral met de toerisme-industrie te maken vanwege het produceren 
van artesanía. Een van de oudere artesanos vertelde mij over de ontstaansgeschiedenis van de 
nijverheidssector in zijn comunidad:  

                                                 
54  Overigens is Calca, waartoe het district Pisaq behoort, een van de twee provincies in het departement 

Cuzco die de meeste voordelen van de landbouwhervormingen heeft ondervonden. Tussen 1970 en 
1977 werd 93.326 hectare verdeeld onder de comuneros (Pérez Galán 2004: 88). 

55  INTERVIEW 44, sr F. Cuyo Chico, 21/07/04. 
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Ik maak al sinds 20 jaar cerámica. In de comunidad zijn er slechts drie personen over die net zo lang ce-
rámica produceren. Van de mensen die indertijd met mij zijn begonnen zijn er sommigen dood en de 
meeste zitten in het buitenland. Aan het begin maakten we alleen pilis,56 vooral in opdracht van Pise-
ños, tegenwoordig maken we van alles. Er werden vroeger in Cuyo Chico ook cursussen gegeven, dit 
was ongeveer vijftien jaar geleden en werd georganiseerd door het Ministerie van Industrie en Toeris-
me. De cursussen werden door Balthazar Topayachi gegeven, uit Cuzco van Bellas Artes. Hij heeft on-
geveer twee jaar les gegeven. Hij heeft ons geleerd hoe we mallen moesten maken, hoe we creatief 
moesten denken en dat we altijd nieuwe dingen moesten bedenken omdat de mode verandert. Hij heeft 
ons geleerd dat je altijd rekening moeten houden met de veranderingen in de markt. In Cuyo Chico 
hebben er zeven mensen in de cursus gezeten, de rest van de comunidad was bezig met landbouw, of 
werkte als obrero.57 Die eerste zeven artesanos doen nog steeds hetzelfde, hetzij hier, hetzij in het bui-
tenland. Er zijn wel steeds meer artesanos bijgekomen.58  

Comuneros uit Cuyo Chico gaven aan dat ze in principe hetzelfde verdienen met artesanía als 
vroeger maar dat vanwege de komst van allerlei apparaten het arbeidsproces versneld kon wor-
den en er dus in kortere tijd meer producten gemaakt kunnen worden. Omdat de prijs van de 
producten daalde verdienen mensen nog steeds hetzelfde.59 

De bekendheid van Cuyo Chico onder toeristen en reisorganisaties neemt toe vanwege haar 
cerámica. Steeds meer toeristen maken er een stop. Sra C. vertelde wat aantrekkelijk is aan haar 
comunidad:  

Toeristen die onderweg zijn naar de ruïnes komen soms uit hun bus om te kijken of hier daadwerkelijk 
artesanía wordt gemaakt. Ze zijn ook bij mij thuis geweest en de toeristen vonden het werk heel mooi, 
ze zeggen dat het anders is dan in hun land en dat is denk ik wat ze zoeken. Zij zoeken en zien wat wij 
niet kunnen waarderen namelijk de rijkdom die de Inca’s hebben achtergelaten. Wij bijvoorbeeld waar-
deren het niet zoveel als de toeristen. Zij zoeken iets typisch en vinden het ook.60 

Voor de rest zijn er weinig toeristische voorzieningen in Cuyo Chico, hoewel de bewoners dat 
wel heel graag willen. In 2004 was er wel een klein eethuis geopend. De eigenaresse vertelde 
hoe het was ontstaan:  

Ik had er nooit over nagedacht om toeristen te ontvangen. Maar op een zondag kwam ik vroeg uit Pisaq, 
want ik moest wassen. Ik verkocht toen artesanía in Pisaq. Toen kwam er een toeristenbus vanuit de ru-
ines en daar kwamen drie toeristen uit en een gids en een chauffeur. Een van de toeristen kwam naar 
mijn huis en vroeg of ik niks had om te verkopen. Ik wees haar de winkel waar ze wel iets kon kopen. 
Even later kwam de gids naar mij toe en ze zei dat ze naar mijn huis hadden gekeken. Ze vroegen naar 
de eigenaar van het huis en ik zei dat ik het was. De gidsen vroeg mij of ik haar en de toeristen mijn 
eten kon uitnodigen maar ik dacht, wat kan ik dan geven, wat eten toeristen? Ze vroeg mij wat mensen 
in Cuyo Chico aten. Ik beschreef haar de merienda: tarwi, maíz, navo, cuy, tortilla, soltera, quínoa. 
(Typische Andes producten.) En de gids zei dat ik dat aan de toeristen moest geven. En ik maakte mij 
zorgen omdat het best duur is en dat als het elke dag is het heel veel geld is, zo heb ik dat tegen haar 
gezegd. En de gids zei dat de toeristen ervoor zouden betalen, vier dollar per persoon! Zij hebben mij 
dus gezocht, ik niet hen. Elke keer vroeg ik aan God wanneer ik geld zou hebben want mijn man had 
geen werk en ik ook niet, en ik wilde dat mijn kinderen naar school zouden kunnen gaan en niet zoals 
mij zouden worden. En God heeft mij werk gegeven. […] Ze komen hier omdat ze willen zien hoe wij 
hier in Peru leven. Vanaf Cuyo Chico maken toeristen foto’s van de ruïnes. Ze houden van huizen van 
adobe en maken daar foto’s van. Ze vinden ook de stieren leuk die op de huizen staan en maken daar 
ook foto’s van. Verder vinden ze de cavia’s leuk. En ze vinden het eten lekker wat ik kook en ze zeggen 
dat ze dat niet hebben in hun land. […] Toeristen komen alleen naar mijn huis om te eten en ze zijn er 
dan maar een uur. Naar andere huizen gaan ze niet. Ze reserveren een maand van tevoren alle data, ik 
werk slechts met één reisbureau.61  

In de hoger gelegen berggemeenschappen van Pisaq is men druk bezig met het ontwikkelen van 
mogelijke toeristische attracties.62 Tijdens mijn veldwerkperiode in 2004, was men bijvoorbeeld 

                                                 
56  Pilis zijn kralen van klei. Pisaq was in de jaren tachtig beroemd om haar pili-productie. 
57  Obrero: arbeider/ werker. 
58  INTERVIEW 44, sr F. Cuyo Chico, 21/07/04. 
59  INTERVIEW 49, sra C., Cuyo Chico, 26/07/04. 
60  INTERVIEW 49, sra C., Cuyo Chico, 26/07/2004. 
61  INTERVIEW 28, sra B., Cuyo Chico, 10/06/04. 
62  De meeste ideeën hierover zijn in samenwerking met de NGO ANDES en maken deel uit van het pro-

gramma van parque de la papa, wat later aan bod komt. 
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druk bezig met het ontwikkelen van wandelroutes en had men ideeën voor comunity based tou-
rism. In 2004 vond er in de comunidad Sacaca bijvoorbeeld een huwelijk plaats van twee men-
sen uit Lima die een “authentieke Andes bruiloft” wilden. De NGO die het organiseerde had alle 
varayoc uit de comunidades opgeroepen naar Sacaca te komen en ook andere comuneros die al-
lemaal in traditionele kleding moesten verschijnen. Er vonden allerlei ceremonies plaats, waar-
onder een offerceremonie en daarna werd er uitgebreid feestgevierd.  
 
3.6. Onderlinge banden  
Zowel in de steden als op het platteland speelt de familie een belangrijke rol in Peru. Nyrop 
schrijft zelfs dat een individu bij het Indiaanse deel van de bevolking ondergeschikt is. Ook de 
banden tussen verschillende families zijn heel belangrijk. Oorspronkelijk bewerkten mensen het 
land samen en in veel berggemeenschappen is dit nog steeds het geval (Nyrop 1981: 81). Naast 
de familie is in heel Peru een ander belangrijk deel van de sociale organisatie gebaseerd op ban-
den van peetouderschap oftewel compadrazgo. Compadrazgo is een van de meest wijdversprei-
de instellingen in geheel Latijns-Amerika en op alle niveaus van het sociaalculturele spectrum 
aanwezig (Nutini & Bell 1980: 3). Nutini en Bell hebben in twee boeken een algemene theorie 
gepresenteerd die toepasbaar is in heel Latijns Amerika. De meest algemene definitie van com-
padrazgo is de volgende:  

[…] centers on the relationship established between a pair of sponsors and an individual or individuals 
upon the occasion of contracting the main sacraments of the Catholic Church (baptism, marriage and 
confirmation), which may or may not extend to the parents of those baptized, married or confirmed 
(Nutini & Bell 1980: 4). 

In Latijns Amerika gaan de implicaties van compadrazgo echter veel verder dan wat deze defi-
nitie “structureel, functioneel en ideologisch” aangeeft. Compadrazgo wordt vooral als een soci-
ale instelling gezien, wat volgens Nutini en Bell een beperkte zienswijze is en zou net zo goed 
als een religieus systeem beschouwd kunnen worden met belangrijke economische en demogra-
fische componenten. Verder is compadrazgo in veel delen van Latijns Amerika voor de organi-
satie van een gemeenschap belangrijker dan het “gewone”, op familiebanden gebaseerde, ver-
wantschapsysteem. Sociale netwerken in Latijns Amerika zijn voornamelijk gebaseerd op dit 
systeem van ritueel verwantschap. Dit geldt niet alleen voor rurale mestieze- en Indiaanse ge-
meenschappen maar ook voor urbane settings en bepaalt zelfs politieke en economische netwer-
ken op nationale niveaus van de verschillende landen (Nutini en Bell 1980: 10-11)  

Peetouderschap duidt op een relatie van langdurige wederzijdse verplichtingen. Padrinos, de 
peetouders zijn erg belangrijk voor de rituele verwantschap van personen in Peru (Babb 1989: 
132). Er zijn een aantal belangrijke religieussociale gebeurtenissen, rites de pasage, waarin 
peetouders, compadres, een belangrijke rol spelen. Zo spelen zij een belangrijke rol bij de doop, 
de eerste keer dat het haar van een kind geknipt wordt (corte de pelo) en bij het huwelijk. Bo-
vendien worden zij geacht als het nodig is het kind later financieel te helpen en advies te geven 
over uiteenlopende zaken. Zowel familie als niet familie kan gekozen worden als peetouder 
maar het is wenselijk om peetouders uit te kiezen die economisch beter af zijn. Oorspronkelijk 
werden vooral de eigenaars van haciënda’s gevraagd of invloedrijke mestizos. Eigenlijk is het 
hele compadrazgo-systeem gebaseerd op afhankelijkheid, verplichtingen en wederkerigheid 
(Nyrop 1981: 81 en Babb 1989: 132).63 Peetouders moeten zorgen voor bescherming, financiële 
hulp, scholing en het vinden van een baan en hier tegenover staan loyaliteit, gehoorzaamheid en 
het verrichten van arbeid en diensten door de peetkinderen, de ahijados (Van den Berghe en 
Primov 1977: 89). Hoewel sociale relaties tussen mensen in de Andes grotendeels door syste-
men van compadrazgo zijn gevormd, is dit niet altijd een succesformule. Er zijn verschillende 
vormen van uitbuiting die via het peetouderschap plaatsvinden tussen verschillende mensen van 
ongelijke klassen. Bovendien bestaan er ook geseculariseerde uitbreidingen van peetouderschap 
die weinig te maken hebben met rites de pasage en meer gebaseerd zijn op vormen van vriend-
schap. Nutini en Bell constateerden in hun beroemde studie dat wanneer mensen in hun onder-

                                                 
63  Tijdens mijn verblijf in Pisaq is mij ook herhaaldelijk gevraagd of ik peetmoeder wilde worden en 

men vertelde mij dat iedereen wel een buitenlandse madrina of padrino wilde. Overigens was het hier 
meer om de potentiële financiële middelen die buitenlanders beschikbaar zouden stellen te doen dan 
om de sociaalmentale steun. 
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zoeksgebeid zich niet aan hun “compadrazgo afspraken” hielden grote spanningen ontstonden. 
Als er een compadrazgo overeenkomst wordt gesloten, betreft dit een soort verdrag waarbij aan 
alle afspraken voldaan moet worden (Nutini & Bell 1980: 56).  

Ook in Pisaq is het compadrazgo-systeem belangrijk. Met het ontstaan en het uitbreiden van 
de toeristische industrie in Pisaq zijn er als het ware nieuwe afhankelijkheidsrelaties ontstaan 
tussen comuneros en Piseños. Er is altijd al uitwisseling geweest van landbouwproducten en Pi-
seños kopen nog wel producten uit de berggemeenschappen maar met de komst van het toeris-
me kregen Piseños een gevarieerder voedselpatroon. Steeds meer mensen kopen levensmiddelen 
die uit andere delen van Peru afkomstig zijn. Met de uitbreiding van de nijverheidssector kregen 
Piseños meer en goedkope arbeidskrachten en tegenwoordig zijn er veel mensen uit de bergge-
meenschappen die direct voor Piseños werken, vooral in de artesanía. Er zijn twee manieren 
waarop het werk wordt uitgevoerd: comuneros komen in de werkplaatsen in Pisaq werken of ze 
krijgen opdrachten die ze in hun eigen comunidades uitvoeren. Doorgaans is het gebruikelijk 
dat Piseños de materialen en ideeën aanleveren en de comuneros een deeltaak op zich nemen. 
Comuneros die in de comunidades artesanía voor Piseños vervaardigen worden meestal per 
product betaald.64 Als comuneros in Pisaq werkzaam zijn krijgen ze meestal tussen de zeven en 
tien sol per dag en te eten. De bekwame comuneros, de zogenaamde maestros, krijgen vijftien 
sol per dag betaald. Comuneras uit hoger gelegen berggemeenschappen komen naar Pisaq om 
hun tejidos aan comerciantes en artesanos, meestal hun compadres, te verkopen. Het wordt ove-
rigens minder aantrekkelijk voor Piseños om compadres bij hen thuis te laten werken omdat het 
behoorlijk wat verplichtingen met zich meebrengt. Een artesano legde mij uit hoe het is geko-
men dat hij eerst hulp had van comuneros en tegenwoordig op een andere wijze te werk gaat:  

Er is iemand die ons helpt om de truien te breien, ze brengen ze naar ons. Dat is altijd dezelfde persoon, 
uit Cuzco. Vroeger werkten mensen uit de comunidades bij ons in huis maar het was een grote verant-
woordelijkheid. Het kwam financieel niet goed uit, want ik moest ze drie maaltijden per dag, een plek 
om te slapen geven en ook nog betalen. Ik weet niet wat hij die voor mij breidt elke dag eet, maar de 
waarheid is dat het mij veel minder kost.65  

Behalve dat mensen uit de comunidades veel werk verrichten voor Piseños op het gebied van ar-
tesanía, werken ook velen van hen op het land van Piseños. Een artesano die ook een chakra 
heeft legde mij uit wat in zijn visie compadres en ahijados zijn en ook hoe zij hem op het land 
helpen:  

We hebben een chakra vooral voor eigen gebruik en hebben vaak wat hulp van wat compadres uit 
Chawaitiri, Amaru, Paru Paru. Zij komen als ik het hen vraag en zij werken dan één of twee dagen voor 
mij. Dit moet je als een soort faena zien. Ik heb heel veel compadres, ahijados, nog van mijn ouders 
ook. […] Een ahijado is als je deze persoon hebt geholpen met trouwen of dopen of corte de pelo. Van-
af dat moment heten ze ahijados en kunnen ze met toda confianza (alle vertrouwen) naar het huis ko-
men en als ze er willen slapen kan dat en dan praten wij over het leven. Je kunt ze het beste zien als 
vrienden of extra familie.66 

Ook een andere Piseño vertelde over de relaties tussen zijn familie en compadres en waarom 
zijn ouders aanspraak moeten maken op deze lang bestaande relaties:  

Mijn ouders hebben een chakra, maar ik zal het je eerlijk vertellen, omdat wij zo hard in de toerisme-
industrie moeten werken, hebben we eigenlijk geen tijd meer voor de chakra. Daarom hebben mijn ou-
ders besloten om wat compadres op de chakra te laten werken. Zij werken op de chakra en geven ons 
iets minder dan de helft en de rest mogen ze zelf houden. Zij komen vooral uit comunidades van Pisaq, 
vooral uit Cuyo Chico, Ampay, Amaru en Viaccha. Elk jaar van een ander comunidad.67  

Vaak wordt er aanspraak gemaakt op al bestaande relaties van compadrazgo maar soms worden 
er ook relaties aangegaan die er los van staan. Doorgaans wordt er dan een overeenkomst geslo-
ten van trabajar al partir. De betreffende persoon met de berggemeenschappen werkte op het 

                                                 
64  Voor 1000 ocarinas bijvoorbeeld krijgen ze ongeveer 25 sol. 
65  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04. 
66  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
67  INTERVIEW 27, sr E., 07/06/04. Sr E. is de zoon van sra P. en de neef van sr A2. Al deze Piseños 

komen herhaaldelijk terug in deze studie. 
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stuk land van de Piseño en de opbrengsten worden gedeeld, aldus señora P., de moeder van se-
ñor E. uit het bovenstaande gespreksfragment.68  

Het is niet ongewoon dat Piseños ahijados uit omliggende berggemeenschappen kinderen 
adopteren. De Piseños die ik heb gesproken die een ahijado in huis hadden genomen spraken 
meestal erg liefdevol over ze: “Hij is als een extra zoon voor ons”, vertelde een Piseño echtpaar 
bijvoorbeeld.69 Ahijados worden doorgaans geadopteerd als ze wees zijn geworden of als hun 
ouders echt niet meer voor ze kunnen zorgen. De Piseños die ahijados in huis nemen, zorgen 
ervoor dat deze kinderen naar school kunnen gaan maar meestal staat er wel tegenover dat de 
ahijado meewerkt in de productie en verkoop van artesanía of in het huishouden.  

Tijdens de sterke opkomst van het toerisme een aantal decennia geleden en de daarmee ge-
paard gaande “artesanía-boom” in Pisaq, deden Piseños dus in toenemende mate een beroep op 
mensen uit verschillende berggemeenschappen. In de afgelopen jaren echter is de houding van 
veel comuneros over het werken voor Piseños enorm veranderd. De comunidad die haar hou-
ding misschien wel het meest heeft veranderd is Cuyo Chico. Tijdens de bloeitijd van de pili-
productie van ongeveer halverwege de jaren tachtig tot halverwege de jaren negentig werkten 
comuneros uit Cuyo Chico nauw samen met Piseños. In deze periode werden er zelfs cursussen 
gegeven over het maken van artesanía onder leiding van het Peruaanse Ministerie van Industrie 
en Toerisme. Tegenwoordig zijn er nog maar weinig mensen uit Cuyo Chico die voor Piseños 
werken omdat “de geschiedenis heeft geleerd dat Piseños beetje bij beetje betalen of helemaal 
niet.”70 Een informant legt kort en bondig uit hoe een artesano-gezin vroeger werkte en hoe er 
nu te werk wordt gegaan:  

De taakverdeling was als volgt: wij produceerden cerámica, zetten soms het een en ander in elkaar en 
Pisaq maakte het af. Zij verdienen veel meer dan wij. Maar tegenwoordig werken we weinig met Pisaq 
samen omdat mensen daar ons veel uitbuiten. We willen direct onze producten verkopen en niet via 
hun. We werken liever voor kopers in het buitenland. Op het moment werken we veel samen met Brazi-
lianen en Chilenen, ook wel met mensen uit Cuzco. […] We werken nu op aanvraag. Buitenlanders be-
talen het best. We verkopen niet direct op de markt en niet aan Piseños, omdat je van hun minder krijgt 
dan een fooi. Werken met Piseños staat gelijk aan je werk cadeau geven.71  

De meeste artesanos uit Cuyo Chico maken voornamelijk aardewerk wat in hoofdzaak wordt 
geëxporteerd naar verschillende landen. Mensen uit Cuyo Chico verkopen de laatste jaren liever 
direct aan grote afnemers uit Cuzco in Lima dan aan Piseños. Nu zijn oorbellen uit Cuyo Chico 
meer in de mode. De verkoop van deze oorbellen vindt direct plaats en verloopt niet via Piseños 
omdat ze volgens de comuneros onbetrouwbaar zijn en of veel te laat betalen of helemaal niet.72 
Een artesana die jarenlang met ze heeft samengewerkt vertelde mij waarom zij en haar familie 
steeds minder met Piseños samenwerken:  

Wij hebben altijd pilis gemaakt. In Pisaq zijn ze begonnen met pilis produceren en daarna hebben wij 
voor Piseños gewerkt en zo hebben wij het geleerd. Vroeger maakten wij het materiaal en in Pisaq werd 
het afgemaakt. Nu maken we het af tot het einde; geverfd en gevernist. Dit doen we ongeveer acht jaar. 
De reden dat wij het nu zelf helemaal afmaken is dat de Piseños niet betaalden, soms vergaten ze zelfs 
dat we aan het werk waren en kwamen ze de producten niet ophalen. Tegenwoordig verkopen we wei-
nig aan Piseños.73  

De prijsverschillen van producten die comuneros zelfstandig maken of in opdracht van Piseños 
zijn enorm. Zo vertelde een artesana dat een paar afgemaakte oorbellen een hele sol opbrengt als 
zij die zelfstandig op de markt brengt, terwijl ze voor material crudo, de ongeverfde versie, voor 
duizend paar van Piseños slechts dertig sol krijgt.74 Tegelijkertijd zijn veel comuneros toch af-
hankelijk van hen:  

In mijn geval kan ik eigenlijk geen kritiek geven op mijn compadres uit Pisaq want zij helpen mij met 
mijn inkomsten. Ik kan niet zeggen dat ze slecht zijn, hun werk is nu eenmaal zo. Er zijn wel proble-

                                                 
68  Sra P., 20/04/03. 
69  INTERVIEW 2, sr J., 31/03/04. 
70  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/0704, INTERVIEW 51 sr D., Cuyo Chico, 30/07/04. 
71  INTERVIEW 18, sra N. en sr W., Cuyo Chico, 26/04/04. 
72  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/0704 en INTERVIEW 49, sra C., Cuyo Chico, 25/07/04. 
73  INTERVIEW 50, sra A., Cuyo Chico, 30/0704. 
74  INTERVIEW 28, sra B., Cuyo Chico, 30/07/04. 
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men. Zij zijn jaloers en leveren kritiek op ons. Zij willen niet dat wij acabados (afgemaakte producten) 
maken, ze willen niet dat wij reizen, want ze zijn bang dat wij hun cliënten afpakken. Ze zeggen dat we 
dit niet mogen omdat we uit een comunidad komen. Nog een probleem is dat ze juist omdat we comp-
adres van hun zijn, ze meestal niet meteen betalen en we soms heel lang moeten wachten.75  

Deze comunero staat ten opzichte van zijn compadres in Pisaq dus in een vrij ambigue positie. 
Het is overigens interessant om te zien hoe de relaties van compadrazgo en de ontwikkelingen 

in toerisme en de nijverheidssector in eerste instantie eerst vooral tussen Piseños en comuneros 
bestonden en hoe in de loop der tijd steeds meer wordt samengewerkt tussen verschillende co-
munidades. Piseños proberen nog steeds veel werk uit te besteden aan comuneros maar de drang 
om zelfstandig te werken neemt toe. Het komt nu voor dat comuneros uit bijvoorbeeld Cuyo 
Chico oorbellen laten schilderen door hun compadres in Ampay en kralenkettingen laten rijgen 
door comuneros uit Amaru, Masqa Qotabamba of Qotataki.76 Vanwege de grote concurrentie in 
de artesanía voelen comuneros uit lager gelegen comunidades zich genoodzaakt hun compadres 
uit hoger gelegen gebieden om hulp te vragen maar ook zij worden slecht betaald. Dit komt vol-
gens comuneros uit Cuyo Chico omdat ze niet anders kunnen en gevangen zitten in het web van 
de artesanía. Een artesana uit Cuyo Chico verwoordde het als volgt:  

Het brengt zo weinig op. Ik zou de producten wel direct willen opsturen zonder tussenpersonen. Dui-
zend kettingen brengen slechts honderd sol op. De tussenpersonen verkopen het altijd voor meer geld. 
Omdat wij zoveel werk moeten doen en zo weinig geld krijgen vragen we soms hulp. Er komen soms 
mensen uit Qotataki om voor ons te werken en ik vind het vreselijk dat wij hen niet goed kunnen beta-
len. Zonder tussenpersonen zouden we onze compadres ook beter kunnen betalen. Ik vind het vreselijk 
om te zien hoe zij leven en ze werken zo vreselijk hard! Maar wij kunnen niet anders […]. 77 

De afhankelijkheidsrelaties die deels al bestonden tussen Pisaq en haar comunidades en tussen 
verschillende comunidades, die vooral gebaseerd zijn op relaties van compadrazgo, worden 
door het toerisme en de ambachtsindustrie alleen maar versterkt. 
 
Conclusie 
Dit hoofdstuk liet zien hoe het Pisaq Theater met haar verschillende podia door de jaren heen 
door het toerisme getransformeerd is. In minder dan een halve eeuw is Pisaq van een ruraal, In-
diaans, rustig dorp veranderd in een semi-stedelijk, artisanaal drukbezocht gebied. Door oudere 
respondenten aan het woord te laten, is er een beeld gecreëerd van hoe het vroeger was en sinds 
de opkomst van het toerisme Piseños zich steeds meer van de landbouw richting toerisme bega-
ven. We zagen dat het stimuleren van de productie van artesanía door een aantal individuele ini-
tiatieven een sneeuwbaleffect heeft veroorzaakt waardoor inmiddels het grootste deel van het 
dorp zich aan het produceren en verkopen van souvenirs wijdt. Een belangrijk neveneffect is dat 
toerisme en artesanía tot een bevolkingsexplosie in Pisaq heeft geleid, de migratie vanuit Pisaq 
naar de overvolle steden heeft geremd en tevens voor een remigratie heeft gezorgd. 

De belangrijkste podia van het Pisaq Theater zijn de ruines en de markt. De ruines zijn in de 
loop der jaren steeds toegankelijker gemaakt voor bezoekers en het Intihuatana wordt door toe-
risten veelvuldig bezocht en bijzonder gevonden. Net als andere ruïnecomplexen spreken deze 
constructies tot de verbeelding en nemen ze mythische vormen aan die door het discours van 
gidsen versterkt worden. De markt is in feite het “hoofdpodium”. We hebben gezien hoe niet al-
leen actoren van buiten maar vooral lokale personages in de jaren zeventig grootse initiatieven 
namen om een aantal extra marktdagen in te stellen naast de “klassieke” zondag. Daardoor kon-
den steeds meer Piseños van de toerisme-industrie leven. De markt is in een aantal decennia van 
een ontmoetingspunt voor mensen uit omliggende dorpen waar trueque de enige uitwisselings-
methode was, getransformeerd in een soort global village waar mensen uit de hele wereld sa-
menkomen om “het typische” te aanschouwen en waar de lokale bevolking en mensen van om-
liggende gebieden hun vermeende authentieke producten commodificeren. 

De in dit hoofdstuk gepresenteerde (frontstage en backstage) podia staan niet op zichzelf. Ze 
zijn met elkaar verbonden door de actoren/acteurs die zich al eeuwen tussen de verschillende 
podia begeven. Er bestaan sterke banden tussen het hoofdpodium Pisaq en de berggemeen-

                                                 
75  INTERVIEW 51, sr D., Cuyo Chico, 30/07/04. 
76  INTERVIEW 44 sr F., Cuyo Chico, 21/0704 en INTERVIEW 50, sra A., Cuyo Chico 30/07/04. 
77  INTERVIEW 50, sra A., Cuyo Chico 30/07/04. 
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schappen. Deze banden zijn vooral backstage, bij de mensen thuis en in the minds prominent 
aanwezig maar bepalen tevens vele frontstage presentaties. Familiebanden en het compadrazgo-
systeen vormen in sociaalculturele relaties de basisschemata. Deze schemata van wederzijds 
respect, verplichtingen, afhankelijkheid en wederkerigheid, bepalen in grote mate hoe Piseños 
en comuneros backstage met elkaar omgaan. Door het groeiende toerisme en de daarmee ge-
paard gaande handnijverheidsproductie in Pisaq, zijn bestaande compadrazgobanden verder uit-
gebreid en zijn er nieuwe soorten van afhankelijkheidsrelaties ontstaan. Door op compadrazgo-
banden terug te vallen kan er door Piseños een beroep worden gedaan op hun compadres om te 
helpen met het bewerken van hun chakras (waar ze vanwege het toerisme steeds minder tijd 
voor hebben) en het produceren van artesanía. We zagen echter ook dat de jarenlange “verplich-
ting” om voor Piseños te werken en een nieuwe bewustwording bij comuneros van de soms on-
gelijke verhoudingen ertoe kan leiden dat deze comuneros het heft in eigen handen nemen en 
soms zelfs een concurrerende positie aannemen ten opzichte van Piseños. Ondertussen verster-
ken relaties van compadrazgo tussen de verschillende comunidades van Pisaq door de groeiende 
toerisme-industrie en handnijverheidsproductie. Het proces van verandering van compadrazgo-
relaties dat eerst voornamelijk tussen Pisaq en de comunidades bestond, heeft zich dus in feite 
richting berggemeenschappen verplaatst.  

Op de podia in de berggemeenschappen van Pisaq is het een stuk minder druk. Hoewel hier de 
meeste mensen leven en ze in principe aan een hoog “authenticiteitgehalte” voor toeristen vol-
doen, zijn ze wegens hun slechte bereikbaarheid een stuk moeilijker te bezoeken. We zagen ech-
ter dat toerisme ook hier langzamerhand begint door te dringen, met name in de meer nabijgele-
gen comunidades, en dat door de tijd heen steeds meer mensen zich aan de nijverheidsproductie 
wijden. Desalniettemin blijven kleinschalige landbouw en veeteelt de belangrijkste sectoren. In 
alle comunidades valt echter wel een wens te constateren om toeristische activiteiten aan te 
wenden. Comunidades die eerst “echte backstage gebieden” waren, creëren steeds meer kleine 
podia die speciaal voor toeristen bestemd zijn. Door dit staging proces worden kleine backstage-
stukjes omgezet in frontstage podia waar de toeristen de gewenste authentieke experience kun-
nen krijgen. 

Tevens heb ik de setting van de backstage – in the mind – gedachten van de acteurs van het 
Pisaq Theater uitgewerkt. Door een impressie te geven van hun visie op de door de toeristen 
gewenste experience, kan worden begrepen waarom zij zich op een bepaalde manier aan hun 
toeristenpubliek presenteren en ook waarom de eerder beschreven podia juist op de betreffende 
wijze vorm hebben gekregen. Omdat ze bijvoorbeeld denken dat toeristen op zoek zijn naar “het 
typische” proberen ze de Pisaq podia bijvoorbeeld zo typisch mogelijk te presenteren, zo bleek 
immers uit gesprekken, interviews en de foto-opdracht. Uit verschillende voorbeelden bleek 
echter dat het typische van Pisaq niet alleen belangrijk is voor de frontstage waar toeristen het 
kunnen aanschouwen, maar dat er backstage en in the minds van Piseños ook betekenis aan 
wordt gegeven.  
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HOOFDSTUK 4 
 
 
 
Beleving en betekenisgeving:  
het kosmologisch perspectief 
 
 
Inleiding 
Zo komen we bij een onderwerp dat voor een aanzienlijk deel bepalend is voor het gedrag van 
Piseños en comuneros. Dit vierde hoofdstuk, dat het eerste deel van deze studie afsluit, is be-
doeld om een belangrijk onderdeel van de context te beschrijven. Hoe Piseños en comuneros de 
wereld (in the mind) zien en hoe er wordt gehandeld of geacteerd op de verschillende podia (in 
the world) wordt door geloof en bijgeloof gevormd. Inzicht in – in dit geval – de Andes kosmo-
logie biedt toonaangevende achtergrondinformatie voor de rest van de studie. Later, in hoofd-
stuk 8 zal gekeken worden naar hoe identiteit, hoe Piseños zichzelf en anderen zien, enerzijds de 
backstage, in the mind beleving bepaalt en anderzijds bepaalt hoe er op de diverse podia, waar-
onder de grote frontstage, geacteerd wordt. Ook religie en geloof voeden deze identiteitsvor-
ming. Het lokale geloof wordt in dit hoofdstuk in verschillende paragrafen uiteengerafeld. In de 
gehele Andes is het geloof opgebouwd met elementen uit de tijd van de Inca’s en uit de kolonia-
le periode toen het rooms-katholicisme met het al bestaande geloof werd vermengd. Tegen-
woordig neemt de invloed toe van nieuwe religieuze bewegingen zoals het protestants-
evangelische geloof. Door de backstage meaning van de kosmologie te beschrijven – de kosmo-
logische schemata die de Piseños in the mind hebben – kan begrepen worden hoe Piseños den-
ken en handelen in the world. Wat steekt er “achter de glimlach,” achter de performance in het 
Pisaq Theater? Handelingen en performances die frontstage op het toerismepodium worden uit-
gevoerd die op het eerste gezicht gezien zouden kunnen worden als geënsceneerde voorstellin-
gen speciaal voor toeristen, blijken bij verder onderzoek gevoed te worden door eeuwenoude 
complexe schemata die met name voor de lokale bevolking belangrijk zijn. Hoewel dit hoofd-
stuk vooral gaat over de in the mind beleving en de uitingen daarvan in the world door Piseños 
en comuneros en de focus dus niet ligt op hoe dit voor toeristen wordt opgevoerd, zal wel duide-
lijk worden dat juist het geloof van deze Andes bewoners met al haar uitingen een grote aan-
trekkingskracht op toeristen uitoefent. Ook al worden bepaalde uitingen uitsluitend voor en door 
de lokale uitgevoerd, heeft dit haar weerslag op de “toevallige” observanten en hun Pisaq expe-
rience. De toeristen begrijpen hoe oud de cultuur is en worden er sterk door aangetrokken: hier 
ligt de “authenticiteit” als het ware voor het oprapen. Maar we zullen zien dat een belangrijk 
deel van de bijbehorende cultuuruitingen backstage blijft.  

De eerste paragraaf behandelt kort de opkomst van het rooms-katholicisme in de Andes, hoe 
dit geloof vermengd raakte met het prekoloniale geloof en hoe dit in het dagelijkse leven van 
Piseños tot uiting komt. Daarna wordt beschreven hoe mensen in de Andes hun wereld en kos-
mos zien en hoe dit door de tijd heen is veranderd. Er wordt voornamelijk gekeken naar hoe de-
ze Andes kosmologie tegenwoordig door Andes bewoners, waar Piseños en comuneros ook on-
der vallen, bekeken en beleefd wordt. De derde paragraaf gaat over waar men in de Andes, naast 
de Pachamama, apus, God en dergelijke, nog meer in gelooft. Hier wordt beschreven hoe men 
betekenis geeft aan natuurverschijnselen, ziektes en “rare verschijningsvormen en hoe deze een 
aanzienlijke rol spelen in hoe culture in the mind wordt ervaren en hoe dit invloed heeft op het 
dagelijks handelen in the world. De paragraaf die daarop volgt gaat kort over intermediators tus-
sen de verschillende werelden en hoe ze deze kunnen beïnvloeden. Paragraaf vijf gaat over de 
middelen waarmee men probeert invloed uit te oefenen. Dit hoofdstuk eindigt met een paragraaf 
over nieuwe geloofsbewegingen die een enorme invloed uitoefenen op hoe geloof in de huidige 
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wereld ervaren wordt. Het protestants evangelisch geloof drukt een enorme stempel op het den-
ken en handelen in Pisaq en de comunidades en we zullen zien wat dit betekent voor de al be-
staande geloofsovertuigingen. 
 
4.1. Rooms-katholicisme in de Andes  
Het Spaanse koloniale beleid introduceerde de Rooms-katholieke Kerk in Peru en tot op heden 
zijn de meeste Peruanen Rooms-katholiek. Volgens Klarén had het bekeringsproces in Peru een 
vrij militant ethos en had het proces van bekering van de Indiaanse Peruanen uit de Andes meer 
een politieke betekenis dan een missionair idealistisch doel. In de praktijk namen de Indiaanse 
bewoners de nieuwe religie aan maar tegelijkertijd bleven ze hun oude goden vereren en hun 
traditionele rituelen uitvoeren. Later werd op sommige plaatsen geprobeerd om deze Indiaanse 
gewoontes de kop in te drukken. Er zijn verschillende religieuze orden naar Peru gekomen om 
de Andes bevolking te bekeren. Ze riepen de doctrinas in het leven die op parochieniveau de 
Indiaanse bevolking van Peru moesten civiliseren (Klarén 2000: 55). Het katholicisme drukt een 
belangrijke stempel op de Peruaanse samenleving maar de meeste mensen nemen een pro forma 
houding aan. De uitwerking van deze godsdienst is anders dan op andere plaatsen in de wereld 
omdat er in de loop der tijd een interessante vermenging heeft plaatsgevonden van traditionele 
geloofssystemen en het rooms-katholicisme (Nyrop 1981: 105). Het vereren van heiligen speelt 
een belangrijke rol in het dagelijkse leven en de feesten die voor deze heiligen worden gevierd 
zijn erg belangrijk voor de Peruaanse cultuur en daarmee ook een interessante toeristische trek-
pleister zoals in hoofdstuk 7 uitgebreid besproken zal worden. 

Redfield (1955) maakt een onderscheid tussen kleine en grote tradities. Volgens hem kunnen 
in veel samenlevingen verschillende soorten logica van religie en kennis naast elkaar bestaan. 
Ze kunnen misschien compleet anders zijn maar bestaan tegelijkertijd en staan met elkaar in 
verbinding. Zo zijn er bijvoorbeeld geloofssystemen die tot de kleine tradities behoren, bijvoor-
beeld healing-rituelen, magie, en dergelijke die tegen de beginselen van christendom indruisen 
maar in de praktijk toch samengaan. In Peru is dit ook het geval. In Latijns Amerika ontstond 
een “koloniaal katholicisme” of syncretisch Indiaans geloof waarbij rooms katholieke tradities 
werden vermengd met de Andes kosmologie. Op lokaal niveau wordt dit tegenwoordig costum-
bre of creencia genoemd. Het vermengen van katholieke tradities en Andes tradities heeft niet 
alleen in Peru plaatsgevonden maar in de hele Andes regio. Abercrombie bijvoorbeeld schrijft 
over een dorp in Bolivia waar de religieuze activiteiten zowel katholieke als (pre-)Inca elemen-
ten te vinden zijn (Abercrombie 1998:112). Volgens hem is het erg belangrijk om te beseffen 
dat er in dit gebied niet één religie met één oorsprong bestaat maar dat de hedendaagse religieu-
ze tradities uit verschillende periodes stammen. Voor de bestudering van het Pisaq Theater is 
het belangrijk om dit in het achterhoofd te houden. Het is mij er echter niet om te doen waar de 
costumbres vandaan komen maar om hoe er tegenwoordig, in het dagelijkse leven betekenis aan 
wordt gegeven zowel door Piseños (direct) als door eventueel aanwezige toeschouwers als toe-
risten (indirect). Ook Pérez Galán schrijft dat de katholieke en de niet katholieke elementen van 
deze feesten conceptueel misschien gescheiden zijn maar in de praktijk dwars door elkaar heen 
lopen. Ze schrijft dat er sprake is van een permanente ambiguïteit. Zij schrijft hierover het vol-
gende: 

Die polysemie van betekenissen verwijst naar de combinatie van twee tradities, een koloniale (instituti-
oneel resultaat van cofradias en dorpsraden) en een autochtone (voortspruitend uit de nucleaire elemen-
ten van het symbolische universum van deze gemeenschap, zoals de gevallen van de geesten van de 
heuvels en lagunes, La Pachamama, etc.), beiden gerepresenteerd in de rituele context van de Andes als 
een en dezelfde traditie, meervoudig en hybride (Pérez Galán 2004: 147).1  

                                                 
1  Vertaald uit het Spaans:  

Esa polisemia de significados remite a la mezcla de dos tradiciones, una colonial (resultado 
institucional de cabildos y cofradías) y otra autóctona (origen de los elementos nucleares del universo 
simbólico de esta población, caso de los espíritus de los ceros y lagunas, la Pacha Mama, etcétera), 
ambas resignificadas en el contexto ritual andino como una sola tradición, plural y híbrida (Pérez 
Galán 2004: 147).  
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Uitgaand van dit perspectief zou een debat volgens haar niet gebaseerd moeten zijn op de vraag 
of deze ceremonies christelijk of andino zijn, maar zou er gekeken moeten worden naar wat de-
ze rituelen voor de mensen betekenen in de hedendaagse context.  

Piseños zeggen katholiek te zijn en noemen zichzelf “praktiserend katholiek”. Zijzelf zullen 
hun geloof niet bestempelen als Rooms-katholiek maar als katholieken met costumbres. Hierin 
schuilt de aantrekkingskracht voor de toeristen. De manier waarop Piseños uiting geven aan hun 
geloof is vaak anders dan in andere delen van de wereld. In de loop der tijd hebben het rooms-
katholicisme, wat in de koloniale tijd werd ingevoerd en Andes geloofsuitingen zich vermengd 
en tegenwoordig bestaan deze langs elkaar en door elkaar heen. Voor de meeste Piseños is dit 
vanzelfsprekend maar er zijn ook Piseños die zich afvragen welke uiting tot welk geloof behoort 
en ze bekritiseren bepaalde mengvormen. Zo bekritiseerde een informant bijvoorbeeld het feit 
dat kinderen met Kerstmis verkleed gaan als aukis (voorouders) zonder dat ze de betekenis ken-
nen en tegelijkertijd Merry Christmas zingen in plaats van Quechua liedjes. Ook tijdens het 
Willka Raymi festival in augustus verkleedt men zich als aukis, terwijl de periode dat aukis 
normaalgesproken verschijnen in november en december is rond dia de los muertos.2 

Een belangrijke overlevering die tot op heden een aanzienlijke stempel drukt op de bele-
vingswereld van Peruanen is het uitvoeren van bedevaartstochten. Hoewel deze op het eerste 
gezicht vooral Rooms-katholiek lijken – men draagt een heilige of afbeeldingen van een heilige 
mee tijdens soms enorme afstanden naar plaatsen waar een heilige is verschenen – zijn er veel 
elementen die typisch zijn voor de Andes. Volgens Pérez Galán zijn bedevaartsoorden in Peru 
op precies dezelfde manier ontstaan als in de rest van de wereld. Er verscheen een heilige aan 
een (meestal arm) persoon, die deze persoon dan hielp uit zijn benarde situatie. Als dank hier-
voor bouwde deze persoon dan een kapel die vervolgens bezocht werd door steeds meer mensen 
die op zoek waren naar wonderen (Pérez Galán 2004:152-153). De meeste bedevaarten gaan dus 
naar zo een kapel maar wat typisch is voor de Andes is dat ze op plekken midden in de natuur 
zijn gebouwd, bijvoorbeeld op een berg of bij een grot. Zowel de betreffende heilige als de apus 
van de berg of grot (apus zijn berggeesten) worden vereerd. Nog een bijzonder element van de-
ze bedevaarten is dat de heilige of de afbeelding van de heilige wordt vergezeld door dansers en 
muzikanten. De belangrijkste bedevaarten voor Piseños zijn die van de Señor de Qoyllurit’i op 
de hellingen van de Ausangate waar men kort na Corpus Christi heentrekt en de Señor de Hu-
anca in het naburige district San Salvador op 14 september. Overigens zijn dit voor vele Cuz-
queños de belangrijkste bedevaarten en er komen bezoekers uit heel Peru en soms zelfs uit na-
burige landen om deel te nemen aan de tocht. 

In een van zijn etnografische artikels beschrijft Randall het jaarlijks terugkerende feest van 
Qoyllur R’iti met de daarbij behorende betekenisgeving en symboliek.3 Hij noemt het feest een 
ritual of regeneration and rebirth en in de pre-Columbiaanse periode zou het de overgang van 
het ene naar het andere jaar en van het verleden naar het heden markeren. Hij vraagt zich af 
waarom deze traditie juist plaatsvindt op de berg Colquepunku en waarom juist in de week voor 
Corpus Christi. De betekenis moet gezocht worden in de Andes kosmologie en deze bedevaart 
is dus een voorbeeld van hoe koloniaal katholicisme vorm krijgt in de Andes. De plaats van het 
feest is ten oosten van Cuzco, wat in de Inca tijd “het centrum” was, het oosten is ook waar de 
zon opkomt. Verder staat het oosten voor waar de Plejaden zichtbaar zijn en de jaarlijkse cyclus 
en de groei van de gewassen bepalen en de richting van het regenwoud, waar de ñaupa machu 
(voorouders van de Inca’s) nog zouden leven.4 Verticaal gezien rijst de sneeuwtop recht uit de 
jungle en staat deze symbool voor het verbinden van de onderwereld met de bovenwereld, van 
de bergen met hun apus (het mannelijke) met de jungle (vruchtbaar en vrouwelijk). De bergtop 
waar Q’ollur R’iti wordt gevierd is het punt waar dit allemaal samenkomt. Zo een punt wordt 
ook wel tinkuy genoemd: het bijeen komen van twee tegengestelde werelden (Randall 1982:54). 

                                                 
2  Overigens zijn de meeste Nederlanders ook niet op de hoogte van wat Kerstmis precies is en het ver-

mengen van religieuze aangelegenheden met andere tradities zoals het optuigen van een kerstboom is 
voor veel mensen onverklaarbaar. Net als Piseños vieren mensen in Nederland Kerst omdat het cos-
tumbre oftewel traditie is. 

3  “Qoyllur R’iti, an Inca Fiesta of the Pleiades: Reflections of time and space in the Andean World” 
(1982). 

4  Een sterrenconstellatie die zichtbaar is in de regio van Cuzco en tussen 24 april en 9 juni verdwijnen. 
Door deze sterren te bestuderen in augustus kan men het weer voorspellen voor het gehele jaar. 
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Centrale figuur in de traditie is de ukuku, een tussenpersoon tussen orde en wanorde die als het 
ware tussen beide werelden instaat en in de Quechua mythologie een wezen met bovennatuur-
lijke krachten is (Randall 1982:43). In praktijk zijn dit jonge mannelijke adolescenten en oor-
spronkelijk moesten vooral zij de berg beklimmen en dienen als onderhandelaar tussen hun ge-
meenschap en de apus. De periode waarin Qoyllur R’iti gevierd wordt is wanneer de Plejaden 
niet aan de hemel verschijnen, wat ook wel de tijd van Oncoymita (ziekte) wordt genoemd. De 
ukukus beklimmen de berg en brengen het helende water terug naar hun gemeenschappen. Door 
middel van dit helende water zou het dorp geregenereerd worden. Dansen tijdens het festival 
van Qoyllur R’iti en de muziek die daarbij wordt gespeeld zijn erg chaotisch maar schrijft Ran-
dall: 

The final sunrise dance however is perfectly ordered and synchronized, all musicians playing the same 
tune at the same time. […] [It] indicates a great celebration of the civilization process, of the transition 
from the last world to this one, of the regeneration and resurrection of Pachamama, of the curing of the 
sick, and of the beginning of another year (marked by the return of the Pleiades) (Randall 1982: 52 & 
46). 

Randall beschrijft de continuïteit in de patronen en inhoud van Qoyllur R’iti maar vertelt ook 
dat de persoonlijke betekenisgeving van de deelnemers varieert. Voor hen is het gewoon een 
traditie en ze “weten vaak niet eens waarom ze dansen” (Randall 1982:40). Het is juist deze in-
teractie tussen culture in the world (het feest van Qoyllur R’iti) en culture in the mind (hoe de 
deelnemers persoonlijk betekenis geven aan de gebruiken) die interessant is en het artikel laat 
zien hoe deze wisselwerking plaatsvindt zoals Shore in zijn boek benadrukt. Via culturele mo-
dellen van dansen en symbolen voor het ijs boven op de berg die van het vroeger naar het nu 
worden gebracht door de ukukus die model staan voor de tussenpersoon van het vroeger en 
nu/boven onder enzovoort, schept Randall een beeld van hoe er betekenis wordt gegeven aan de 
wereld waarin Andes mensen leven: “The analysis of contemporary mythology can throw light 
on Inca thought, while an examination of the Inca social structure can illuminate present-day In-
ca rituals (1982: 78-79). 

Het is belangrijk te weten hoe mensen in de Andes God, Jezus en Maria zien omdat deze in 
het dagelijkse leven en tijdens feesten een belangrijke plaats innemen. Ook hier heeft een ver-
menging van koloniaal katholicisme en (pre) Inca geloof plaatsgevonden. Classen, die het voor-
al over de betekenis van de kosmologie ten tijde van de Inca’s heeft, schrijft over de hedendaag-
se uitingen van de vermenging die heeft plaatsgevonden het volgende: 

Christian and Andean sacred bodies and structures have inevitably become integrated to a certain de-
gree through coexistence in the Andes. In the present-day Andes, the Virgin Mary who is sometimes 
thought of as both the mother of Christ and the wife of God, is commonly associated with Pachamama, 
the earth. God, in turn, tends to be associated with the sky, and particularly the sun. Christ is sometimes 
identified as God and the sky, and sometimes thought of as God on earth. In this, Christ resembles the 
Inca who was associated both with the Upper World and with the middle mediating world. (Classen 
1993: 142). 

Classen wil hiermee duidelijk maken dat hoewel de christelijke kerk nieuwe elementen in het 
Andes denken heeft gebracht, de kosmos toch nog geordend is door de relaties tussen “heilige 
lichamen” (Classen 1993: 142). Een voorbeeld in Pisaq van vermenging van tradities die hun 
basis hebben in het katholicisme maar vermengd zijn met symbolen uit de Andes is de jaarlijkse 
optocht die op Goede Vrijdag wordt gehouden. Hoewel deze presentatie frontstage plaatsvindt 
en dus zichtbaar is voor toeristen, is de optocht in eerste instantie niet voor ze bedoeld. In de 
praktijk zijn er ook bijna geen toeristen aanwezig bij deze optocht wat er waarschijnlijk mee te 
maken heeft dat ze er niet van af weten. De kans dat zij “per ongeluk” in de optocht verzeild ra-
ken is erg klein omdat deze ‘s avonds plaatsvindt en er dan weinig toeristen in Pisaq aanwezig 
zijn. In de middag van Goede Vrijdag worden er door het hele dorp heen alfombras gemaakt 
door verschillende asociaciones en andere groepen.5 Dit zijn een soort tapijten van bloemen en 
gekleurde houtsnippers die in de meest prachtige kunstwerken worden omgetoverd; zie foto 17. 
Er worden allerlei afbeeldingen gemaakt met verschillende symbolen. Deels zijn dit symbolen 
 

                                                 
5  Zowel artesanos, andere verkopers als de brandweer en het gemeentehuis maken deze. 
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Foto 18. De voorkant van de kerk, foto gemaakt door sra B.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uit de kerk, zoals Jezus, kruizen, witte duiven (de Heilige Geest) en dergelijke, maar de Inca 
symbolen overheersen. Zo zijn er alfombras met de zon en de maan, het cruz andino, condors, 
poema’s en slangen. Ook was er een vereniging die een Inca kalender had gemaakt en weer an-
dere alfombras namen vormen aan van de Nazcalijnen. ‘s Avonds wordt een enorm beeld van 
Jezus in een glazen kist door Pisaq gedragen, vergezeld van muziek en gevolgd door beelden 
van de Virgen del Carmen, San Juan en vrijwel de gehele bevolking van Pisaq die allemaal een 
kaars bij zich dragen. Op elke alfombra wordt even “gerust”, gezongen en gebeden. De Piseños 
die ik heb gesproken vonden het volstrekt normaal dat katholieke heiligen konden uitrusten op 
alfombras met onder andere Inca symbolen. Verschillende Piseños vertelden over hun geloof en 
hieruit blijkt wel hoeveel betekenis aan de kerk maar vooral ook aan de heiligen en de bijbeho-
rende bedevaartstochten wordt gegeven. Señor C. vertelde over zijn geloof:  

Het is belangrijk om de costumbres te behouden, vooral de religieuze costumbre, de katholieke. Ik ben 
bijvoorbeeld gedoopt, ging altijd naar de mis, tegenwoordig met alle andere verschillende religies die er 
zijn gaat dat een beetje verloren, daarom gaan de typische costumbres verloren. Ik geloof in de heiligen, 
ik geloof in el señor de Qolloriti en in el señor de los Temblores en ik ga altijd naar de mis en neem een 
kaars mee. Ik koop bloemen van vijf sol. Ik ga ook naar Señor de Huanca, tenminste één keer per 
maand. En als ruil staat God mij bij. Omdat ik geloof, ontbreekt er niks in mijn huis.6 

Naar de kerk gaan heeft voor Piseños ook een hele praktische betekenis: “Ik ga naar de kerk, 
bid, en vraag aan alle virgencitas y santitos (maagdjes en heiligen) dat ze me geld sturen. Ik 
vraag hen altijd en daarom gaat het goed.”7 Dat de kerk een belangrijke betekenis heeft in the 
mind van Piseños bleek ook uit foto’s die zijn genomen voor de foto-elicitatie opdracht. Foto 18 
is hier slechts een voorbeeld van. Deze foto is gemaakt door dezelfde vrouw uit het vorige ge-
spreksfragment met de volgende beweegreden: “Hier zie je de kerk. Dat is belangrijk omdat ik 
soms problemen heb en mijn oplossing is dan om te bidden tot de Virgen en de heiligen. Som-
mige mensen hebben vrienden, maar ik heb God.”8 Deze señora B. ziet de maagden en heiligen 
als bemiddelaars. Door tot hen te bidden bidt ze ook tot God. Een Piseño die ook een foto had 
gemaakt van de kerk met zijn familie ervoor gaf een soortgelijke betekenis aan de kerk en zijn 
geloof. Hij vertelde: “Dit is waarom ik besta, het belangrijkste voor mij. Ik ben katholiek en 
daarom heb ik een foto genomen voor de kerk. In Pisaq is bijvoorbeeld geen sociale rechtvaar-
digheid. De enige tot wie ik mij kan wenden zijn God en de Virgen.”9 Een andere Piseño die 
ook een foto van de buitenkant van de kerk had gemaakt motiveerde zijn keuze als volgt: “Ik 
had een foto gemaakt van de kerk want daar komt iedereen van het dorp bij elkaar. Dit is de 

                                                 
6  INTERVIEW 12, sr. C. 14/04/04. 
7  INTERVIEW 24, sra. B. 02/06/04. 
8  Gesprek over foto’s met sra B. 22/08/04. 
9  Gesprek over foto’s met sr B. 26/08/04. 

Foto 17. Vervaardiging van een alfombra op de plaza. 
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plek waar het geloof en de energie van het dorp geconcentreerd is, waar mensen samenkomen 
en samen geloven.”10 Een Piseña die een foto had gemaakt van de kerk met artesanía ernaast 
stoorde zich eraan dat op sommige marktdagen de kerk slecht zichtbaar was omdat mensen hun 
kraampjes ervoor zetten. Zo verpestte de artesanía het uitzicht op de kerk wat niet alleen slecht 
zou zijn voor Piseños maar ook voor toeristen omdat deze zo geen mooie foto’s van de kerk 
konden maken. Dit was volgens haar een extra reden om een nieuwe markt te maken in Pisaq of 
er vlak buiten. Daardoor zouden Piseños en toeristen de plaza en het bijbehorende uitzicht op de 
kerk terugkrijgen.11 

Een comunero uit Cuyo Chico omschreef zijn geloof en dat van zijn compadres als volgt: 
Wij zijn katholiek. Hier in de comunidad is er van alles: asamblea de dios (Vergadering van God), 
pinksterkerken, Jehova Getuigen, maar het katholieke geloof is het meest perfecte, omdat katholieken 
meer delen met iedereen. Die anderen lenen wel aan elkaar, maar alleen aan elkaar en dat is slecht. Ka-
tholieken zijn veel socialer en kunnen ook gewoon feestvieren!12 

Met feestvieren bedoelt deze informant dat er gedanst en gedronken wordt, wat door de protes-
tantse kerken verboden wordt.13 
 
4.2. Andes kosmologie  
Een deel van de religieuze voeding voor de mind en de world in de Andes heeft zijn oorsprong 
in de kerk maar een groot deel van meaning zou, in de woorden van Abercrombie gezocht moe-
ten worden “In the landscape that surrounds them” en in the mythes die van generatie op gene-
ratie worden overgeleverd(Abercrombie 1998: 130). Een groot deel van deze landscape en de 
betekenis die eraan wordt gegeven worden gevormd door de apus en Pachamama. Volgens 
Abercrombie moeten de verhalen en mythes die bestaan, worden gezien als behorend tot één 
kort moment maar binnen een voortdurend proces van creatieve, collectieve transformaties. 
Hiermee bedoelt hij dat mensen een geschiedenis hebben, maar deze ook maken en reconstrue-
ren (Abercrombie 1998: 124). Door het uitvoeren van rituelen kan het verleden herinnerd wor-
den en aan volgende generaties worden overgeleverd. In Pisaq is dit ook het geval en het geloof 
in de Pachamama, de apus en allerlei natuurverschijnselen die hieraan gekoppeld zijn, zijn 
voorbeelden van “creatieve, collectieve transformaties”.  

Veel Piseños en comuneros met wie ik gesproken heb spraken veel over de apus en dat ze 
ontzettend belangrijk zijn. Classen schrijft dat de fundamentele structuren van de Inca’s – de 
dualiteiten van rechts-links, hoog-laag, mannelijk-vrouwelijk– werden ontleend aan structuren 
van het menselijk lichaam, zoals het innemen en uitscheiden van lucht en vloeistoffen, bloedcir-
culatie, reproductie, ouder worden en de dood (Classen 1993: 3). Evenwicht en uitwisseling zijn 
nodig om de kosmos te integreren en gunstig te stemmen. De combinatie van evenwicht en uit-
wisseling leid tot balans en wederkerigheid, ayni. De principes die achter ayni zitten komen in 
zowel mythes en rituelen van de Inca’s als in de hedendaagse Andes religie tot uiting (Classen 
1993: 11). De aarde in de Andes werd door de Inca’s als een lichaam gezien dat voedsel ver-
schafte en in ruil daarvoor (ritueel) gevoed moest worden. Een berg werd als een lichaam be-
schouwd waarvan de top het hoofd is. Het land eromheen bevat het hart en de buik en de lagere 
delen van het landschap de benen en voeten. De hele aarde zelf kan als lichaam worden gezien 
(Classen 1993; 96-111). Bastien beschrijft hoe in de hedendaagse Andes bij de Kaata in Qol-
lahuaya, Bolivia, bergen nog steeds als lichaam worden gezien. Voor de komst van de Span-
jaarden was de berg een metafoor voor sociale organisatie en gaf het Andes bewoners cultureel 
inzicht in hun verwantschapssystemen en dit is in Qollahuaya tegenwoordig nog steeds het ge-
val.14 In het gebied dat Bastien heeft bestudeerd worden de hoge, centrale en lage gemeen-

                                                 
10  Gesprek over foto’s met sr A. 17/08/04 Sommige foto’s van deze Piseño waren mislukt maar we heb-

ben wel gesproken over wat hij had willen fotograferen en waarom. 
11  Gesprek over foto’s met sra A2., 22/08/04. 
12  INTERVIEW 18, sr W., Cuyo Chico, 26/04/04. 
13  In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de invloed van deze nieuwe bewe-

ging op de zingeving en uitingen in het dagelijks leven van Piseños. 
14  Het boek van Bastien werd in 1978 gepubliceerd en dat is alweer lang geleden. De verwijzing naar 

deze literatuur dient slechts als basisvoorbeeld en tegenwoordig moet in een wat breder tijdsperspec-
tief worden geplaatst.  
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schappen als hoofd, romp en benen van het menselijk lichaam gezien (Bastien 1978: xviii). Men 
gelooft dat mensen en dieren uit het hoofd (van de berg) ontstaan en ernaar teruggaan als ze 
overlijden. In Qollahuaya gelooft men dat de doden via ondergrondse waterwegen naar het het 
hoofd van de berg reizen waar ze weer in het land van de levenden kunnen verrijzen. De leven-
den komen uit de ogen van de berg, reizen via het hoofd, de borst, de romp en benen en sterven 
in het laagland (Basien 1978: 47).  

In de Andes is Viracocha de schepper en door naar de mythe van de schepping te kijken, leren 
we volgens Classen dat het menselijk lichaam naar dat van Viracocha is gemodelleerd én als 
model van de kosmos dient. Men geloofde dat de Inca’s van Virachocha afststammen en dat 
mensen van steen zijn gemaakt. Stenen werden ook als heilig en levend beschouwd (Classen 
1993: 28-30). Apus zijn van steen en zijn voorouders die als het ware op de aarde liggen. Bolin 
die een boek heeft geschreven over Chillihuani, een hoog gelegen gemeenschap in Peru schrijft 
over Pachamama, de apus en de relatie ertussen het volgende: 

Pachamama is the earth itself, sustainer of all life. In the words of one of the villagers, “Pachamama 
gives us life, she nourishes us through our existence on this earth and when we die, we go back to our 
Pachamama from where we will rise again.” Pacahamama is powerful. She sustains life for animals and 
plants alike, but she can also kill with devastating earthquakes and allow lightening to strike. 
Pachamama and the god of thunder and lightening are considered compadres. The herders explain that 
Apus, those powerful mountain deities, are part of Pachamama, but they have personalities in their own 
right. Apus can be male or female (Bolin 1998:32). 

De apus zijn de geesten van de bergen, tevens de voorouders en de Pachamama is een levend 
wezen. 

Maar wat betekenen de apus voor Piseños? We hebben eerder gezien dat er soms frontstage 
wel aanspraak wordt gemaakt op hun bestaan. Ze worden bijvoorbeeld aangeroepen tijdens of-
ferceremonies voor toeristen en bij bepaalde souvenirs proberen Piseños uit te leggen dat de 
apus worden gerepresenteerd maar meestal blijft het bij een oppervlakkige benadering. Backsta-
ge blijken apus een belangrijke rol te vervullen. Een Piseño vertelde wat de apus in zijn mind 
betekenen: 

Ik geloof in de apus, omdat ik denk dat het bergen zijn met veel energie en deze energie voel je. Apu 
Lingli bijvoorbeeld is een hele machtige apu en ik voel de energie heel sterk. Dit gevoel begint met het 
zien van hoe prachtig de natuur is. Dit neem ik in mij op en dit voel ik van binnen, het geeft mij 
kracht.15 

Het is interessant dat net als bij het geloof in Pachamama en belangrijke heiligen in de regio, 
apus menselijke eigenschappen krijgen toebedeeld en dat ze zowel goed als kwaad kunnen zijn, 
afhankelijk van het soort apu en zijn of haar bui. Apus krijgen deze menselijke eigenschappen 
toebedeeld omdat andinos geloven dat de apus hun voorouders zijn. Deze apus kunnen als li-
chamen worden gezien en deze lichamen liggen als het ware boven op de Pachamama. Met een 
medewerker van een lokale NGO in Pisaq die de lokale apus goed kent omdat ze veel in de 
berggemeenschappen komt, had ik een interessant gesprek over wat apus zijn en wat hun eigen-
schappen zijn:  

Sra S2: In deze hele zone is de apu Ausangate de meest belangrijke. Dit is de grootste apu en wordt 
door alle apus in deze regio gerespecteerd. Muruwicchsa, de apu van Chawaitiri had vee te 
leen gevraagd van de apu Ausangate. Hij gaf hem wat vee maar Muruwicchsa gaf het niet te-
rug. Hij nam het vee en zou het terug moeten geven nadat het vee zich had voortgeplant. Au-
sangate liet hem een soort test doen. Eigenlijk is een apu een soort persoon, als jij hem iets 
geeft zou je moeten weten of ze het je teruggeven of niet. Eerst heette Muruwicchsa anders, ik 
kan me de naam niet meer herinneren. Omdat de apu Ausangate zijn vee niet had teruggekre-
gen en de machtigste apu is, gaf hij hem de nieuwe naam Muruwichsa, wat een heel lelijk 
woord is, het betekent: de kleuren van in je buik. Dit viel samen met een vergadering in dit 
gebied over wie de belangrijkste apu in de zone van Pisaq zou worden en Muruwicchsa was 
ook genomineerd maar hij was het niet geworden omdat hij zich slecht had gedragen. Het 
werd gewonnen door een andere apu bij Sacaca, het is een kleine apu maar wordt wel geres-
pecteerd. Deze kleine apu, Sunpicchu heeft allemaal tests moeten ondergaan en heeft het over-
leefd. Als er offers worden gedaan worden ze dan ook bij Sunpicchu gedaan want deze ver-

                                                 
15  INTERVIEW 22, sr I., 31/05/04. 
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dient meer respect. Deze apu heeft ook zijn vrouw Pukara Pantillichlla. Dit is een hele mooie 
grote vrouw met gekleurde kleding en de apu is heel hoog. Sunpichu is een kleine man maar 
een hele sterke apu met een hele mooie vrouw.  

B: Wat zijn apus nou precies?  
Sra S2: Het zijn de geesten van de bergen die veel macht hebben. Ze hebben ook menselijke eigen-

schappen, de ene apu is dokter, de ander leraar, de ene is goed, de andere is slecht. Ze hebben 
ook het uiterlijk van personen, in dromen zie je ze soms. Ik heb ook ooit met een altomisayoc 
gepraat en ik vroeg aan hem hoe hij kon zien dat een apu mannelijk of vrouwelijk is. En hij zei 
dat hij het wist omdat hij in zijn dromen had gezien dat het een man of vrouw was. De apus 
hebben ook een alcalde (burgemeester), een vrouw en pututeros en zij hebben ook kinderen, 
vier geloof ik zijn er en er zijn ook gevangenissen waar ze heen moeten gaan als ze zich niet 
goed hebben gedragen. Er is zo’n plek bij Pampallachta en bij Paru Paru. Dit is net als bij 
mensen die iets niet goed hebben gedaan, die moesten ook voor straf ergens alleen zitten. Zij 
hebben ook hun eigen dieren zoals bijvoorbeeld venado, dit zou je kunnen zien als hun paard. 
De apus hebben ook een soort kippen: gallinazo, een soort condor, deze vind je in de buurt van 
Paru Paru. En venado bij Cuyo Grande, bij de rokken van Pukara Pantillichlla. Bij de mensen 
tref je hetzelfde aam, in alle comunidades vind je varayoc, dit is een oudere persoon die geres-
pecteerd is door iedereen, hij moet een voorbeeld zijn en moet verantwoordelijkheid hebben in 
zijn comunidad. Hij staat aan het hoofd, als er bijvoorbeeld een faena is moet hij ervoor zor-
gen dat hij op het precies uur aanwezig is, hij moet het goede voorbeeld geven aan de men-
sen.16 

Door elkaar dit soort verhalen te vertellen wordt duidelijk wat de normen en waarden zijn in de 
genoemde comunidades. Het verhaal van deze vrouw wordt van generatie op generatie doorver-
teld en laat zien dat het niet geoorloofd is om te stelen en wat de consequenties daarvan kunnen 
zijn. (De apu die gestolen had kreeg als straf geen offers meer.) Hier wordt duidelijk dat de 
geesten in de bergen menselijke trekken krijgen toebedeeld en net als mensen emoties en krach-
ten kennen. Ook het belang van ayni, van wederkerigheid, wordt door deze informant bena-
drukt. 

Het geloof in de apus speelt in het dagelijks leven van veel Piseños en comuneros een toon-
aangevende rol. Niet alleen bij grote gebeurtenissen zoals offers aan Moeder Aarde worden de 
apus aangeroepen maar er vinden regelmatig kleine rituelen plaats die bijna ongemerkt een be-
langrijke rol spelen in de betekenisgeving. Als er bijvoorbeeld iets wordt gegeten wordt er niet 
alleen wat van het voedsel of drank aan de Pachamama gegeven maar meestal worden de apus 
ook aangeroepen. Zo is het gebruikelijk om de vingers in het glas te steken en een aantal drup-
pels richting de belangrijkste apus te richten. Dit ritueel wordt ook wel t’Inca genoemd.17 Oor-
spronkelijk is het ook de gewoonte om bij het slachten van een stuk vee de apus aan te roepen 
en tegenwoordig gebeurt het, in mindere mate weliswaar, nog steeds. Señorita P2. vertelde hier-
over:  

Bij mij in de familie is het gebruikelijk dat als je een dier hebt gedood er een glas bijzondere wijn wordt 
gedronken, bij ons thuis is het gebruikelijk om anís te drinken. Er wordt dan op de apus getoast en ver-
giffenis gevraagd voor het slachten van het dier. De apus worden vervolgens bedankt voor het geven 
van dit voedsel en ze worden gevraagd of ze deze dieren met dezelfde hoeveelheid terug mogen komen 
op aarde.18 

De consequenties van het niet eren van de apus kunnen erg groot zijn en leiden tot ongelukken, 
ziektes en soms zelfs de dood. Op momenten dat mensen zich “misdragen” worden ze tot de or-
de geroepen. Net als bij de Pachamama kan over de apus gezegd worden dat de meeste mensen 
nog wel in hen geloven maar dat ze in de loop der tijd ook nieuwe functies hebben gekregen. 
Oorspronkelijk vroeg men apus altijd om gezondheid en bescherming van het vee maar tegen-
woordig worden ze ook ingezet voor het toerisme. Zo vertelde de presidenta van de comunidad 
Cuyo Chico: 

                                                 
16  Gesprek met sra S2, 15/08/04. 
17  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. T’Inka is een plengoffer met een aantal druppels drank en als er in 

grotere hoeveelheden alcohol op de aarde wordt gegoten of aan de apus wordt geschonken, wordt dit 
challa genoemd. 

18  Gesprek met srta P2., 26/02/03. Srta P2 werkte in 2003 en 2004 samen met sr R2. bij het Oficina de 
Cultura y Turismo en is de dochter van voormalig burgemeester en ex-hacienda eigenaar sr G. 
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Ik vraag elke dag aan de apus of er genoeg toeristen komen en of deze apus op hun willen passen, zodat 
er niets gebeurd tijdens hun verblijf hier, zodat ze terug blijven komen en dat er niks slechts gebeurd in 
hun land, zodat ze hiernaartoe kunnen blijven komen met vakantie. Dit vraag ik ze elke dag.19 

Apus en Pachamama worden vaak in één adem genoemd. Volgens Classen zagen de Inca’s de 
aarde als een vrouwelijk lichaam dat door landbouw moest worden “opengebroken” opdat ze 
gewassen zou geven maar ook gevoed moest worden door rituele offerceremonies en gunstig 
gestemd moest worden door haar te vereren (Classen 1993: 59). Ik heb met de Piseños regelma-
tig gesproken over Pachamama en haar betekenis voor hen maar ook over de apus die een deel 
vormen van de Pachamama. Hieronder volgen enkele citaten waaruit blijkt hoe belangrijk 
Pachamama en de apus zijn, hoe er tegen wordt aangekeken en hoe zij aanbeden worden: 

B: Wat is een apu precies? 
Sr O.:  Dat is een God! En hij is meedogenloos, als iemand iets verkeerd zegt, pum, dan zet hij die per-

soon weer op zijn plaats! Ik zal je een voorbeeld geven van waartoe apu Lingli toe in staat is, en 
dat is echt gebeurd. Een man en vrouw liepen in de bergen bij de apu Lingli en de vrouw sprak 
tot de apu, “Zozo wat ben jij stoer zeg!” en toen viel de vrouw. Wat kleine meisjes kwamen naar 
mij toe in paniek en vertelde mij dat hun moeder in een afgrond was gevallen. Ik vroeg wat er 
gebeurd was en zij antwoorden mij dat ze gevallen was omdat zij getrokken was door een kracht. 
Drie dagen later heeft de apu haar losgelaten. Toen wij dat hadden gehoord hebben wij zes jon-
geren op pad gestuurd om haar te zoeken. Drie dagen later werd ze gevonden. Ze was helemaal 
bleek maar de apu heeft haar niet gedood. De dagen dat de vrouw daar had gelegen heeft de apu 
tot haar gesproken. Hij zei: provoceer mij niet, beledig mij niet want op die manier zorg ik er-
voor dat ik je straf.20 

Het zijn geesten van de bergen die om ons heen wonen en die ons beschermen. Ze kunnen ook boos 
worden. Ze worden boos als mensen zich slecht gedragen. Ze straffen ons dan met de natuur, zoals bij-
voorbeeld een landverschuiving, of heel veel regen of wind. Als dat gebeurd zeggen we tegen elkaar: 
wat zal er toch aan de hand zijn? De apus zullen wel boos zijn.21 

Voor mijn gevoel leeft de Pachamama met mij samen hier op aarde op dit moment. En als ik dood ga, 
ga ik naar de Madre Tierra. In augustus doe ik ook altijd een pago a la tierra, en ik offer haar coca. De 
reden dat het in augustus moet gebeuren is omdat de aarde je alleen goed ontvangt in deze maand, dan 
staat ze open. Ik doe altijd een pago voor mijn huis, chakra en negocio.22 

Vanaf het moment dat de aarde produceert en ons dagelijks brood geeft is dat automatisch het funda-
mentele aspect van het menselijke bestaan. Waar zouden we anders van leven? We moeten ons eerst 
onderwerpen aan iets wat ons te eten geeft, in dit geval de aarde. Ik richt mij tot de apus, omdat zij ons 
controleren, want zij controleren de omgeving waarin wij leven. Zij omringen ons, ze zijn hier, ze zijn 
onze beschermers. Dat moet je niet onderschatten, de ouderen hier zeggen als er een ongeluk gebeurd 
dat het vast is omdat ze zijn vergeten ze te bedanken en een pago te doen. Ik doe altijd pagos, voordat 
ik iets eet of drink geef ik hun eerst iets. Ik doe ook een grote pago in augustus en met carnaval. Ik doe 
dit niet alleen thuis, maar ook op mijn terreinen. Ik vraag dan altijd of het mij, mijn vrouw en mijn kin-
deren goed gaat in het komende jaar. Augustus is heel speciaal omdat elke dag in augustus. staat voor 
de rest van het jaar. De eerste twaalf dagen let ik dus heel goed op wat er gebeurd. 1 augustus staat voor 
1 januari, 2 augustus voor 2 februari, enzovoort. En als het op 1 augustus regent dan weet ik dat het in 
januari zal regenen. En mensen hier zeggen dat het dan toeval is, maar onze Inca’s baseerden hier hun 
hele jaar op. Ik geloof er in.23 

Ten tijde van de Inca’s maakten mensen al gebruik van deze methode om aan de hand van de 
dagen in augustus het weer voor de rest van het jaar te voorspellen. Urton schrijft in een boek 
over “etno-astronomie” in de Andes, dat door naar de stand van de Plejaden (een belangrijke 
sterrenconstellatie) te kijken er op 24 juni nadat het feest van San Juan is gevierd, voorspeld kan 
worden of de gewassen het goed zullen doen of niet. Ook kan er dan worden gezien wanneer er 
met planten moet worden begonnen. Urton merkt op dat dit in andere delen van het Cuzcoge-
bied ook op 1 augustus voorkomt. Als de Plejaden groot en helder verschijnen gelooft men in 
Misminay dat het een goed landbouwjaar wordt en als ze klein en niet helder verschijnen bete-

                                                 
19  INTERVIEW 15, sra T., Cuyo Chico, 19/04/04. 
20  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
21  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
22  Gesprek met sra E., 13/03/03; een negocio is een zaak of handel. 
23  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. 
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kent dit dat er een slecht landbouwjaar in het verschiet ligt. Als het op de eerste dag van augus-
tus regent gelooft men dat het een goed landbouwjaar wordt (Urton 1981: 119-120). 

Het is gebruikelijk om voordat men iets drinkt of eet daarvan iets aan de Pachamama aan te 
bieden. Sommige mensen gieten bijvoorbeeld wat chicha op de grond en anderen doen dit in de 
vier hoeken van hun woning. Tijdens een interview sprak een Piseño over de Pachamama en hij 
deed ook na hoe hij haar elke dag toespreekt.24 

Sr O.: Mijn eerste beetje voedsel, frisdrank, chicha, biertje, gaat naar de Pachamama.  
B:  [Sr. O. begint in het Quechua te spreken alsof hij de Pachamama en de apus aanroept.]  
Sr O.: Apu Lingli, Intihuatana, Pukara Pantilliglla, apu Pacha Tusai, Pachamama […] jullie hebben 

dorst, jullie hebben honger, ik geef wat en ik vraag om op ons te letten. Con el ojo del liquido 
que voy a beber, te saludo, no es gran cosa pero lo poco que tengo.25 Ach wat mooi in het 
Quechua... 

B:  Wat is dat, ojo del liquido? 
Sr O.: El ojo de liquido is het eerste beetje wat je zou drinken. Maar je geeft het aan de apus en de 

Pachamama, zij verdienen het beste.26 

Sommige mensen wisten precies waarom het belangrijk was om dit te doen maar sommigen ga-
ven aan dat ze dit deden omdat hun ouders dit altijd deden.  

Een gewoonte die belangrijk is en die heb ik van mijn moeder geleerd is dat het eerste druppeltje chicha 
voor de aarde is, dit heet ñawi. Dit gooit zij op de grond als zij chicha verkoopt. Het heeft tot doel dat er 
veel verkoop is, dat het snel gebeurt en dat de chicha opraakt. Wat het eten betreft: als er eten wordt ge-
kookt voor de lunch moet de eerste lepel naar de aarde. Er moet gedacht worden aan diegenen die ons 
het voedsel geeft met als doel dat iedereen tevreden is en dat iedereen kan consumeren. Want men ge-
looft dat als men dat niet doet dat het eraan zal ontbreken. Dit zijn zaken die wij van onze ouders heb-
ben geleerd.27 

In het Quechuagebied worden de ogen ñawi genoemd en als het om bijzondere plekken in de 
natuur gaat huacas. Huacas zijn heilige plaatsen, wezens en objecten die lokaal een heilige en 
buitengewone betekenis hebben voor mensen (Classen 1993:2). Het zijn een soort liminale zo-
nes, plekken waar verschillende werelden, de natuurlijke en bovennatuurlijke wereld samenko-
men (Classen 1993: 14). Abercrombie heeft ook geschreven over deze “ogen” in de aarde. In 
het gebied waar hij onderzoek heeft gedaan worden ze in het Aymara layra genoemd. Deze lay-
ra zijn voorbeelden van paqarinas, openingen in de aarde waar de voorouders uit zouden zijn 
gekomen. Door drank (chicha) in deze “gaten” te gieten, wordt het met de goden en de voorou-
ders gedeeld. Layra kunnen ook plaatsen in de natuur zijn waarvan men zegt dat er wateren uit 
zijn ontstaan of waar dieren vandaan komen of plekken in de natuur waar de zielen van mensen 
heen gaan als ze overleden zijn. Via layras die vaak ook op oude graftombes te vinden zijn, 
konden rouwende nabestaanden naar de “andere wereld” of het verleden kijken en de doden 
konden via deze ogen naar de toekomst kijken (Abercrombie 1998: 322). 

De meeste Piseños die ik heb gesproken geloven in de Pachamama en zien haar als een ser vi-
vo, als een levend wezen en geven haar ook menselijke trekken, net als de apus zoals we hier-
boven hebben gezien.28 Het menselijke aspect van de Pachamama komt duidelijk naar voren als 
mensen erover praten: “de aarde heeft honger, de aarde vraagt altijd”,29 of “zij geeft ons eten 
dus we moeten dankbaar zijn”.30 Behalve dat er wordt gezegd dat ze een levend wezen is, bezit 
ze vaardigheden zoals praten. Het enige grote verschil is dat zij heel machtig is en het leven van 
mensen kan beïnvloeden en naar haar hand zetten. Ze heeft allerlei tactieken om Piseños te laten 

                                                 
24  Dit citaat is niet compleet omdat deze informant ook veel in het Quechua zei, niet alles vertaalde en ik 

op dat moment geen tolk ter beschikking had. 
25  Letterlijk vertaald: met het oog van het vocht wat ik ga drinken, groet ik jou, het is geen groot ding 

maar het beetje wat ik heb. 
26  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
27  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. Sr F2 is artesano maar werkt ook op het gemeentehuis. Tevens is 

hij hoofd van de (vrijwillige) brandweerbrigade in Pisaq. Hij zal nog vele malen aan het woord ko-
men. 

28  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 
29  INTERVIEW 2, sr L. en sra J2., 31/03/04. 
30  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04. 
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weten wat ze wil en waarschuwt ze op verschillende manieren, soms via dromen waarin ze let-
terlijk tot ze spreekt, soms door middel van het straffen door middel van ziektes. Meestal wordt 
er op haar wensen en eisen ingegaan door het doen van een offerceremonie. Ook mensen die 
eerst niet in Pachamama geloofden zijn door het zich voordoen van allerlei problemen gaan be-
seffen dat het toch beter zou zijn haar te gehoorzamen. Een Piseña vertelde me waarom ze in de 
Pachamama gelooft:  

Eerst geloofde ik niet in de Pachamama maar toen ik naar dit huis verhuisde gebeurde er opeens van al-
les. Ik had altijd mijn eenden, kippen en cavia’s. Maar toen ik hier kwam raakten mijn kippen kwijt en 
mijn cavia’s gingen dood. Van mijn eenden groeide hun snavel en ze gingen ook dood. Op een dag ben 
ik gaan huilen want vier van mijn kippen waren er niet, later bleek dat ze bij de brug waren. Ik vroeg 
me af wie ze zou kunnen hebben gepakt. Er was een oud vrouwtje en ze vroeg me waarom ik huilde. Ik 
zei dat mijn kippen kwijt waren en ik vertelde haar alles. Het vrouwtje zei dat de Pachamama waar mijn 
huis op stond haar pago nodig had. Ik wist niet hoe het moest. Het vrouwtje zei dat als ik geen pago zou 
doen ik nooit mijn kippen en cavia’s kon hebben. Ik moest de Pachamama betalen zodat ze me goed 
zou ontvangen. Ze zei dat ik anders ook ziek zou worden. Ze had toen haar compadre geroepen uit San 
Salvador, en hij heeft de pago gedaan. Sindsdien was alles in orde, mijn kippen liepen niet meer weg en 
mijn cavia’s gingen niet meer dood. Ik was ook een hele tijd ziek, elke keer weer wat en toen zei ze dat 
ik een goede pago moest doen aan de Pachamama en sindsdien ben ik gezond. Zij is machtig! Ik doe 
elk jaar een pago zodat alles goed gaat.31  

Ik vroeg ook aan señor O., die op de vorige pagina nadeed hoe hij met de Pachamama spreekt, 
wat er zou gebeuren als hij geen pago aan de Pachamama zou doen of wat er gebeurt als hij niet 
het eerste beetje voedsel of drank aan de aarde zou geven. Hij antwoordde het volgende: “Me 
castiga! (ze straft me!) Als ik haar niet betaal of als ik haar niet groet of als ik haar geen coca 
geef zou ze mij kunnen straffen. En als ze mij niet straft dan straft ze mijn familie dus ik moet 
haar altijd groeten!”.32 De Pachamama heeft dus een ambigue persoonlijkheid. Aan de ene kant 
verschaft ze mensen alles wat ze nodig hebben en is ze heel genereus maar als ze boos is, kan ze 
net zo snel alles weer afpakken. Wat dat betreft verschilt ze niet veel van de apus of de heiligen 
in de regio en zou geconcludeerd kunnen worden dat het “godsbesef” uitermate functioneel is. 

Het werd me tijdens mijn onderzoek snel duidelijk dat voor Piseños en comuneros zowel de 
apus, Pachamama, God en de heiligen een belangrijke rol speelden in de meaning backstage, in 
the mind. Maar hoe verhouden deze zich ten opzichte van elkaar in the mind van Piseños en co-
muneros? Veel Piseños gaven aan dat het erg ingewikkeld in elkaar zat maar ze hadden er wel 
concrete ideeën over. Om de relatie ertussen duidelijk te maken heb ik een aantal fragmenten 
van gesprekken onder elkaar gezet: 

Als ik een pago a la tierra doe, dan is dat voor de Moeder Aarde, oftewel, niet aan God. Voor God zijn 
er weer andere dingen, het is een beetje gecompliceerd want aan God bedank ik ook voor alles wat ik 
heb maar ook aan de aarde. Het verschil is dat de aarde niet een God is voor mij, het is de aarde.33 

De apus en Pachamama verschillen van God. Voor Pachamama en de apus brengen we offers maar tot 
God bid ik elke ochtend om hem te bedanken. Als ik ‘s morgen van huis ga, sla ik drie kruizen zodat 
het, waar ik ook naar toe ga, het mij goed gaat. Ook voor het slapen gaan moet ik bidden. Als er pro-
blemen zijn of we een slechte gezondheid hebben dan bidden we tot God. Een pago is slechts voor een 
keer per jaar zodat we het hele jaar te eten hebben.34 

In Augustus “vraagt de aarde”. Zij heeft dan honger en wij doen een pago. Verder is het heel belangrijk 
om voordat je iets consumeert de aarde te groeten. We weten dat de aarde leeft. Het geloof in de Moe-
der Aarde hebben we van onze voorouders geleerd […] Als we een offer doen aan de Pachamama vra-
gen we om voorspoed voor het hele jaar, maar tegelijkertijd vragen we het ook aan God.35 

Voordat ik iets drink of eet geef ik wat aan de Pachamama en ik blaas naar de apus zodat ze mij be-
schermen. Ik heb heel lang autogereden en heb nog nooit een ongeluk gehad. En als ik iets wil vraag ik 
altijd eerst aan de Pachamama of ze me daarmee helpt en beschermd. Ik vraag ook hulp aan God. God  
 

                                                 
31  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 
32  INTERVIEW31, sr O., 17/06/04. 
33  INTERVIEW 1, srta L., 16/03/04. 
34  INTERVIEW 2, sr L. en sra J2., 31/03/04. 
35  INTERVIEW 7, sr B., 7/04/04. 
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Foto 19. De condor in de ruïnes, gemaakt door srta M2. 

Foto 20. La Ñusta (bron: Salazar & Salazar 2003: 69)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en de Pachamama zijn twee afzonderlijke dingen. Volgens de katholieke religie mogen wij haar niet 
verwarren met andere zaken. Er is slechts één God. Als ik een offer aan de Moeder Aarde doe is dat iets 
aparts. Voor God vieren we een mis of breng ik een kaars naar de kerk. Als ik ziek ben, ga ik zowel 
naar een dokter als een curandero. Ik zeg natuurlijk niet tegen de dokter dat ik naar een curandero ben 
geweest.36 

De apus bevinden zich bovenop de Pachamama. De apus zijn er als obsevadores of als een soort enge-
len. Zij zien wat er gebeurd en geven dat weer door aan de Pachamama.. De relatie tussen God, Jezus, 
Pachamama en apus is als volgt: Mijn vader zegt altijd dat God een gave heeft gegeven aan de aarde en 
de aarde moet iedereen die haar goed behandelt, goed terug behandelen. God heeft ook de apus ge-
maakt en als men ze niks geeft worden ze boos op de mensen. Mijn vader zegt ook dat God kracht aan 
de rivieren heeft gegeven om rustig door de aarde te kabbelen, niet om mensen te doden. Ondertussen 
zien zowel de Moeder Aarde als de rivieren als de apus wat er in de wereld gebeurt en als er ooit een 
einde aan de wereld komt zal God hen vragen hoe alles verlopen is en zij zullen hem vertellen wie goed 
en wie slecht is geweest.37 

Een comunero uit Cuyo Chico legde de relatie tussen zijn Katholieke geloof en het geloof in de 
Pachamama kort en bondig uit: “Het verband is duidelijk: Jezus Christus heeft toch ook op de 
aarde gelopen en heeft toch ook van haar geleefd en gegeten?”.38 Zoals uit dit alles blijkt, zijn er 
verschillende visies op de relaties tussen God, Pachamama en de apus. Voor sommige mensen 
vloeien het katholicisme en het Andes geloof in elkaar over en worden rituelen uitgevoerd 
waarbij zowel de Pachamama, apus, God en de Heiligen worden aangeroepen en volgens ande-
ren moeten ze los van elkaar worden gezien. 

 
4.3. Enige details 
Waar de natuurlijke omgeving vaak als strategie wordt ingezet voor presentaties aan toeristen, 
wordt er een link gelegd met de Inca’s en de pré-Inca’s die veel konden aflezen uit de natuur. 
De natuurlijke omgeving fascineert niet alleen bezoekers maar ook de lokale bewoners. Dit 
blijkt uit de talloze verhalen en mythes die in de regio bestaan maar ook uit dagelijkse observa-
ties en gesprekken met mensen. Een Piseño vertelde over vormen die hij in de bergen ziet: 

Soms zie ik een gezicht in een berg als ik aan het wandelen ben, eerst van veraf en dan van dichtbij en 
vaak is het net alsof dat gezicht mij iets wil vertellen. Maar het vertelt me niks. Ik let wel goed op zijn 
uitdrukking en onthoud dat. Later kom ik er vaak achter wat hij me wilde vertellen.39 

Stenen zijn voor veel mensen in de Andes belangrijke elementen waar soms veel betekenis aan 
wordt gegeven. Naast het eeuwenoude idee dat stenen vroeger konden lopen – dit is voor veel 

                                                 
36  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
37  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
38  INTERVIEW 18, sr W., Cuyo Chico, 26/04/04. 
39  Gesprek met sr R2., 12/03/03. 
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andinos een verklaring voor hoe de Inca’s en indrukwekkende bouwwerken op vrijwel onmoge-
lijke plaatsen hebben kunnen bouwen – worden er soms zelfs menselijke trekken aan toebe-
deeld. Zoals we eerder zagen, vertellen gidsen en toeristen verhalen over bepaalde vormen die 
in de stenen te vinden zijn in de ruines van Pisaq. Hier gaat het echter vooral om de vorm en 
volgens een informant is het belangrijkste deel wat deze gidsen vergeten te vertellen wat er in de 
stenen zit: een ziel.40 Señor R2., die in het gespreksfragment hierboven over vormen in de ber-
gen sprak, vond zelfs dat stenen superieur zijn aan mensen:  

Er is een lied waarin wordt gezongen: ik wil een steen zijn om niet te lijden. Ik vraag mij vervolgens af, 
hoezo zou je niet lijden als je een steen bent en dan ga ik erover nadenken. Dan begin ik mij te realise-
ren dat stenen superieure wezens zijn, op zijn minst qua vorm. Ik moet bijvoorbeeld om mij goed te 
voelen mijn jas hebben, een volle buik hebben, als ik in de zon ben kleding uittrekken, verder moet ik 
altijd werken, moeite doen. Maar de steen niet. Voor mij zijn stenen supergeavanceerd maar de mensen 
niet want die hebben van alles nodig.41 

Niet alleen gidsen wijzen toeristen op allerlei vormen die de bergen zouden hebben maar Pise-
ños attendeerden mij er ook vaak op. Bij de foto-elicitatie opdracht heeft een Piseña zelfs een 
foto van de ruines gemaakt waar een condor in te zien zou zijn.42 Ze legde uit wat de beweegre-
den was voor het maken van deze foto: 

Dit is de Intihuatana. Eigenlijk wilde ik een foto maken maar de schaduw van de condor heel duidelijk 
uitkomt, dat vind ik zo mooi! Eerst dacht ik niet dat het die vorm had maar nu zie ik het wel een wist je 
wel dat de apu Lingli ook de vorm heeft van een condor?43  

Andere Piseños zeiden dat Apu Lingli de vorm had van een oude man en dat je op bepaalde de-
len van de dag zijn gezicht en alle kleding die hij aan had goed kon zien.   

Het verhaal van Apu Lingli kan niet los worden gezien van het verhaal van de Ñusta. De 
Ñusta is een grote steen die lijkt op een vrouw met een hoed op en bevindt zich op de berg te-
genover het ruïnecomplex van Pisaq. De rotsformatie is goed zichtbaar vanaf Pisaq en de berg is 
ook vernoemd naar de legende: apu Ñusta. Alle Piseños die ik heb gesproken noemen deze berg 
zo en voor velen is het een van de belangrijkste markers voor Pisaq.44 Tijdens de foto elicitatie 
opdracht hebben verschillende informanten een foto van deze steen gemaakt en ik heb het ver-
haal van de Ñusta vele malen en in verschillende varianten gehoord. Dit is de versie van een in-
formant die een foto heeft gemaakt omdat hij wilde aantonen dat de Ñusta erg belangrijk voor 
hem is: 

Hier in Pisaq woonde een familie en aan de andere kant van de rivier ook. Aan de ene kant woonden de 
mensen van de hogere klassen, la nobleza. Aan deze kant woonde een hele mooie prinses. Aan de ande-
re kant woonden mensen van de lagere klasse. Er was een man van de andere kant verliefd op de prin-
ses geworden. De vader van de prinses zei: “Diegenen die een brug over de rivier bouwt mag met mijn 
dochter trouwen”. Omdat de prinses heel mooi was, waren er verschillende kandidaten waaronder de 
man van de andere kant: Lingli. Deze man bouwde een brug en hij wilde samen met de prinses vluch-
ten. Lingli zei tegen de prinses: vlucht maar kijk niet om. Tijdens het bouwen van de brug was er een 
gevecht tussen hem en de mannen van de vader van de prinses. De vader had namelijk niet gedacht dat 
de brug gebouwd zou worden omdat het heel erg moeilijk was. Terwijl er een gevecht was, ging de 
prinses er vandoor maar tijdens het gevecht werd Lingli vermoord en hij schreeuwde. Op dat moment 
draaide de prinses zich om en versteende. De brug viel samen met Lingli. Nadat hij in het water was 
gevallen veranderde ook hij in steen.45 

Voor veel informanten is de Ñusta belangrijk en meerdere informanten hebben mij het verhaal 
verteld, met de nodige variaties maar met allemaal dezelfde kern. Señor R2. had voor de foto-
opdracht ook een foto gemaakt van deze heilige berg en vertelde daarna waarom hij zo gefasci-

                                                 
40  Gesprek met een gids van een esoterisch reisbureau in Cuzco, 2004. 
41  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04. 
42  In hoofdstuk 3 is een afbeelding opgenomen waarin de vorm van deze condor is getekend. Op foto 3 

is deze niet echt te zien. 
43  Gesprek over foto’s met srta M2. 
44  Omdat de Ñusta op een steile berghelling staat en het erg moeilijk is om dichtbij te komen, heb ik ge-

bruik gemaakt van een bestaande bron waarop wel duidelijk te zien is welke rotsformatie bedoeld 
wordt door alle informanten die op grote afstand een foto van de Ñusta hebben getracht te maken. 

45  Gesprek over foto’s met sr R., 16/08/04. 



 

 102

neerd was door deze berg en dit verhaal. Ook legde hij uit wat het verhaal volgens hem bete-
kende in het hedendaagse leven: 

Aan het einde van deze straat is de Ñusta te zien. Wat ik wilde laten zien was onze habitat en natuur en 
die legendarische berg. Het is geweldig om te zien hoe de natuur haar manier heeft om dingen te laten 
zien. Ik vind dit evenwicht van legende en natuur heel interessant. […] Wat de legende weergeeft is dat 
je moet gehoorzamen. Vroeger hadden de autoriteiten een relatie met de goden en als iemand niet ge-
hoorzaamde werd deze op barbaarse wijze gestraft. Dat geeft ook de legende van de Ñusta weer. De les 
van het verhaal is dat je altijd moet gehoorzamen, anders blijf je versteend staan, je wordt gestraft.46 

Sommige gidsen schijnen het verhaal ook aan toeristen te vertellen en het verhaal van de Ñusta 
is zo bekend dat het zelfs is opgetekend in verschillende publicaties die in de Cuzco regio ver-
schenen zijn.47 Wat in zowel de hierboven geciteerde versie, de versie van Rendón en Granadi-
no als in als in de versie aan toeristen wordt verteld is dat de Ñusta een mooie Inca dochter was 
die verliefd werd et cetera. Dat deze Ñusta echter ook een meedogenloze kant heeft die in het 
dagelijkse leven van Piseños naar voren komt is iets wat weinig buitenstaanders weten. Net als 
andere apus moet de Ñusta met respect behandeld worden. Een van mijn informanten vertelde 
mij het volgende verhaal over de consequenties die het respectloos behandelen van deze “dame” 
kan hebben: 

De Ñusta wordt al sinds heel lang geleden geroemd. Mijn grootouders hebben mij dit verhaal verteld 
toen ik klein was en ik vertel het weer door aan mijn kinderen en kleinkinderen. Zij moet gerespecteerd 
worden. Zij is een mujer encantada. Het verhaal gaat dat er wat jongeren waren die vaak grapjes over 
haar hebben gemaakt en ze gingen dan naar haar toe en zeiden: haha, ben jij die vrouw, wie ben jij, hoe 
ben jij, kan ik je even zien, kunnen we praten,ik zal eens verliefd op je worden en dan ga je een leuke 
tijd hebben! En wat is er de volgende dag gebeurd? Ze zijn gevallen en zijn bijna doodgegaan. En in 
hun dromen kregen ze te zien waarom dat met ze was gebeurd. Zij sprak hen toe in hun dromen: hoe 
durven jullie grappen over mij te maken en voor gek te zetten! Dat moet je niet doen pas op! En dat is 
ook zo, het zijn apus, die kun je niet zo behandelen. Dit is niet zomaar een verhaal señorita, het is echt 
gebeurd.48 

Heilige stenen zijn ook huacas, sacrale plaatsen. De condor is belangrijk omdat met gelooft dat 
deze vogel boodschappen tussen deze wereld en de bovenwereld kan overbrengen en dat de 
berg in deze vorm wordt gezien past ook bij de metafoor van de berg als menselijk lichaam. 
Apu Lingli en de Ñusta zijn ook lichamen van steen met een ziel. Uit uitspraken van informan-
ten komt duidelijk naar voren dat deze huacas serieus moeten worden genomen. Ze zijn name-
lijk ambigu en kunnen straffen als ze niet worden gerespecteerd. Op andere plaatsen in de An-
des bestaan ook allerlei mythen over stenen en vooral het thema van mensen of dieren die in 
steen veranderen komt veel voor.49  

Aan weerverschijnselen wordt ook veel waarde gehecht. In juni 2004 had het voor het eerst in 
twintig jaar gesneeuwd in de regio van Cuzco en in datzelfde jaar begonnen de regens veel later 
dan gebruikelijk. Bovendien regende het in de periode waarin het normaalgesproken droog is. 
Volgens verschillende informanten was dit te verklaren door de boosheid van de zonne-apu. 
Bovendien betekent regen in de droge periode dat het een slecht landbouwjaar wordt. Señora P. 
vertelde: 

De zonne-apu is boos omdat er waarschijnlijk niet genoeg challas plaatsvinden. De mensen vergeten 
steeds meer om dit te doen en daarom worden ze gestraft. Het is niet voor niets dat de oogsten van tar-
wi, quiwicha en andere landbouwproducten mislukt zijn door slechte weer.50 

Niet alleen in 2004 waren er problemen met extreme droogte en natte periodes op het verkeerde 
moment. Volgens een van mijn informanten moet er elk jaar een offer worden gebracht aan de 
bron waar het water vandaan komt, hoog in de bergen: 

Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, ik, als verantwoordelijke voor het drinkwater, ik heb een offer ge-
bracht aan de bron waar het water vandaan komt. Waarom? Omdat ik ben geboren met deze gewoontes. 

                                                 
46  Gesprek over foto’s met sr R2., 27/08/04. 
47  Zie bijvoorbeeld Rendon 1960: 140-159 en Granadino 1993:168-173. 
48  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
49  Zie bijvoorbeeld Bolin 1998: 219-222. 
50  Gesprek met sra P., 28/06/04. 
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Omdat wij landbouwer zijn hebben wij in de maanden oktober en november behoefte aan de eerste re-
gens zodat we een goede oogst zullen krijgen. Maar soms zijn er geen regens. Wat wij dan doen, en dat 
hebben wij van onze grootouders geleerd is in een emmer of zoiets water uit de rivier naar boven te 
brengen, naar de meren van Kinsa Koccha. En op het moment dat dit gebeurde, begon het met regenen 
in Pisaq, dit is een costumbre die uitgevoerd moet worden. Dit is iets van heel erg lang geleden, sinds 
lange tijd weet men, weten de campesinos, dat als er geen regen valt, er water gebracht moet worden 
naar een belangrijk meer. Vroeger als zij dit deden, was dat het geval dat zodra zij het water in het meer 
gooiden het al begon te onweren. Nu doe ik dit nog steeds. Als je eenmaal de pago hebt gedaan, nor-
maal, dan gaat alles goed, dan droogt het water niet op. Want wat er gebeurt als je geen pago brengt is 
dat binnen een of twee jaar de bron opdroogt.51  

In deze uitspraak wordt de Andes visie dat wederkerigheid en respect zeer belangrijk zijn bena-
drukt.52 

Behalve dat de omgeving of het weer mensen kunnen vertellen over de toekomst kan het ook 
gevaarlijk zijn om op bepaalde plekken te komen.53 Zo wordt er bijvoorbeeld gewaarschuwd 
voor het naderen van gaten en spelonken in de bergen omdat daar machus en payas in zouden 
wonen. Dit geldt zowel voor gebieden in Pisaq en de ruïnes als in berggemeenschappen. Zo 
werd ik ook gewaarschuwd in de buurt van deze plekken te komen. Toen ik naar een verklaring 
vroeg vertelde señora F., die lang in de comunidades heeft gewerkt als lerares: 

Vlakbij waar de mensen wonen, wel nog binnen de comunidad, zijn tumbas, graven van Inca’s, in het 
Quechua hatunchacha. Soms komen er mannen uit deze gaten. Vroeger hoorde men nog wel eens het 
jammeren van de doden maar nu niet meer. Het is een heilige plek en men moet er eigenlijk niet in de 
buurt komen. Mensen uit Ccotataki zijn er bang voor. Als je dichtbij komt, zorgen ze ervoor dat je ma-
chu wordt, je wordt dan heel erg klein: puro hueso.54 

Over de ruines van Pisaq vertelde señor F2. me dat zijn moeder daar iets heel raars had meege-
maakt en dat het daarom gevaarlijk was om er in de buurt te komen: 

Mijn moeder was haar schapen en geiten aan het hoeden in de buurt van de ruïnes, en misschien kan je 
het gedeelte herinneren waar de begraafplaats is? Daar heb je machuwasis, casas de viejos (letterlijk: 
huizen van oude mensen), en daar liggen botten en vervormde schedels. Mijn moeder zei dat ze tete 
waren, grijskleurig. Wat er toen gebeurde was dat de geiten de begraafplaats betraden en er waren heel 
veel schedels. De geiten kauwden erop en er kwam bloed van de schedels af. Dat is wat mijn moeder 
mij vertelde en dit is de waarheid! Wat kan ik voor uitleg hieraan geven?! Het is allemaal echt waar en 
we moeten voorzichtig zijn.55 

Volgens Bolin geloven mensen in Chillihuani dat schedels als een intermediair werken tussen 
mensen en goden. Ook machus zijn ambigu. Ze kunnen om hulp worden gevraagd in moeilijke 
situaties in ruil voor respect, maar ze kunnen ook gevaarlijk zijn. Ze kunnen in verschillende 
vormen verschijnen, lopen ‘s nachts bij volle maan rond en kunnen zowel invloed op mensen 
als op dieren uitoefenen. Ook in Chillihuani worden mensen dun en kunnen ze overlijden na 
contact met een machu. Om negatieve krachten tegen te gaan moeten er offers gedaan worden 
(Bolin 1998:23). 

Bergmeren en andere waterstromen hebben eveneens gevaarlijke krachten. De betekenis van 
water en gevaarlijke bergmeren en bronnen speelt in het gehele Andes gebied een belangrijke 
rol in de wijze waarop betekenis wordt gegeven aan de omgeving. Water is zowel in de natuur 
als in het menselijk lichaam zeer belangrijk en verbindt lichaamsdelen maar ook verschillende 
werelden. Om te bregrijpen hoe hier in Pisaq over gedacht en gesproken wordt, is het belangrijk 
een aantal data te presenteren. Classen en Bastien zien het lichaam (en de omgeving waarin 
mensen leven) als een systeem dat vloeistoffen circuleert (Classen 1993, Bastien 1978). Classen 
stelt dat de Inca’s rivieren als lichaamsvloeistoffen zagen die gecontroleerd moesten worden zo-

                                                 
51  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
52  Zie bijvoorbeeld Classen 1993, Bolin 1998 en Bastien 1978. 
53  Gesprek met sra M3. tijdens een bezoek aan de comunidad Amphay, 21/03/03. Voor meer informatie 

hierover, zie Abercrombie 1998. 
54  Letterlijk vertaald: puur bot. Hiermee wordt bedoeld dat er niks van je overblijft en dat je heel erg 

mager wordt. In de hele Andes komt het geloof in de machu voor. Deze staat ook wel bekend als 
pishtaco. Deze zou het lichaamsvet van Andesbewoners nuttigen (zie ook Weismantel 2001). 

55  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
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dat ze de structuur van het lichaam (het land) verbonden zonder dat het zou desintegreren. Wa-
terbronnen werden als de plaats van oorsprong van mensen en dieren gezien (Classen 1993: 15-
25). In feite verbond water in de Inca kosmologie alles, zowel het menselijk als het kosmolo-
gisch lichaam, verschillende lichaamsdelen en verschillende werelden. Tegenwoordig worden 
waterbronnen nog steeds als bron van oorsprong gezien en als belangrijke toegangspunten naar 
het binnenste van de Pachamama (Urton 1981: 93). Men zag meren en rivieren als dochters van 
de zee, waar de Schepper Virachocha uit kwam (Bolin 1998: 223). Bij Paru Paru bijvoorbeeld 
ligt het Kinsa Qocha-meer. Mensen worden aangeraden om na zonsondergang het water niet te 
naderen omdat er krachten zouden zijn die ervoor kunnen zorgen dat mensen het water worden 
ingetrokken.56 Er zijn ook mensen die dit advies niet opvolgen en mij hebben verteld over het 
gevaar. Dit was vooral om mij ervan te weerhouden om na zonsondergang daar in de buurt zijn. 
Zo vertelde señor V.: 

Jaren geleden was ik bij het Kinsa Qocha meer gaan kamperen met wat vrienden. Het was toen volle 
maan. We hadden net onze tent opgezet maar toen begon het opeens heel erg hard te waaien. Een voor 
een gingen we naar buiten om de tent beter vast te maken maar het ging steeds harder waaien en uitein-
delijk moesten we daar weg. Het was net of het meer of de Pachamama niet toestonden dat wij er ‘s 
nachts waren.57 

Andere informanten vertelden mij over de enorme zuigkracht die zij hadden gevoeld toen zij 
zich in een bootje op het meer bevonden en weer anderen vertelden mij dat er behoorlijk veel 
mensen het meer zijn ingezogen.58 Bolin schrijft over hoe deze bergmeren, in het Quechua 
Waqracocha genoemd, een belangrijke rol in het hedendaagse leven van mensen in de Andes 
speken (Bolin 1998:212-228). Ze schrijft er het volgende over: 

Throughout the Andes, high mountain lakes are respected and feared, venerated and worshipped. [...] 
These high mountain lakes are associated with life, fertility and procreation. [...] For the Indians of the 
Andes, mountian lakes or lagoons (qochas, lagunas) are alive, powerfull, and have personalities of their 
own. They aid the just and punish the offender who does not show respect for their sacred sites or for 
the animals, the planets, and inanimate objects in the vicinity (Bolin 1998: 212-213). 

Ook vertelden verschillende mensen mij over een bepaalde boom met roze vruchtjes. Sommigen 
mensen noemen deze molle, anderen higo maar men is het er over eens is dat het gevaarlijk is 
om in de buurt van deze boom te komen als het nacht is. Het verhaal gaat dat er bij of uit deze 
boom een soqa komt, een soort geest die de gedaante aanneemt van een zeer aantrekkelijke man 
of vrouw die gevaarlijk is: 

Je wordt verliefd en ook al heb je een partner, hij of zij betovert je en wil je huidige partner vermoorden 
en uiteindelijk jou ook. Hij kan je ziek maken of hij zorgt ervoor dat je in slaap valt. Het kan ook zijn 
dat je verliefd wordt en doet wat een man en vrouw dan doen en als je ‘s ochtends wakker wordt zie je 
naast je een berg stenen liggen.59  

Tijdens mijn veldwerk werd ik regelmatig gewaarschuwd om ‘s nachts niet in mijn eentje door 
het dorp te lopen vanwege het gevaar om in contact komen met de kwade geesten die in het 
dorp rondwaren. De begraafplaats zou ik helemaal moeten vermijden, vooral omdat er veel mol-
le bomen staan.  

In de berggemeenschappen zijn er weer andere gevaren. Zo schijnt het regelmatig voor te ko-
men dat er vanuit het niets een mooi dik schaap verschijnt aan een comunero terwijl hij zijn ei-
gen schapen aan het hoeden is. Op het moment dat de comunero het schaap in zijn kudde wil 
opnemen begint het schaap met ze te spreken, wordt de comunero ziek en sterft. De mensen die 
mij dit verhaal vertelden, verklaarden deze gebeurtenis als een vorm van reïncarnatie; het zijn 
slechte wandelende geesten die in dieren reïncarneren. 

Het is niet ongebruikelijk dat de oorzaken voor bepaalde ziektes worden gezocht in de wensen 
van de Pachamama. Men gelooft dat problemen zijn op te lossen door het doen van een offer 
maar vaak zijn er ook andere krachten in het spel. Men gelooft bijvoorbeeld dat er niet in een 

                                                 
56  Gesprek met sr J5., 22/03/03. 
57  Gesprek met sr V., 16/04/03. 
58  Bijvoorbeeld srta L., 31/03/03. 
59  Gesprek met sra E2., 4/03/03. 
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bron waar een rivier of een beek uit onstaat geurineerd mag worden. Een informant vertelde me 
wat de consequenties daarvan konden zijn: 

Als je dat wel doet, dan krijg je allemaal pukkeltjes met water in het regenseizoen op je huid en in de 
droge tijd drogen ze uit en uiteindelijk kun je er aan doodgaan. De pukkeltjes, je huid, staan in contact 
met de bron waar je in hebt geürineerd. Deze bron is het oog en is heel machtig. Uiteindelijk als je er 
niks aan doet kun je doodgaan want dan gaat de ziekte naar je hart. Dit is met een oom van mij ge-
beurd.60 

Mensen zijn ook altijd op zoek naar een verklaring voor hun ziekte en vaak zoeken zij die in 
hun directe omgeving. Dit geldt voor de meest uiteenlopende kwalen, van een lichte verkoud-
heid tot ernstige ziektes. Een veelgehoorde uitspraak bij gezondheidsproblemen is le pasó el 
viento wat letterlijk vertaald zoiets betekent als “de wind heeft hem/haar bezocht”. Soms is er 
een direct verband te vinden tussen de wind en het ontstaan van een ziekte maar vaak wordt de 
verklaring gezocht in andere oorzaken. Toch blijft men de uitdrukking le pasó el viento of le pa-
só mal viento (er is hem/haar een slechte wind overkomen) gebruiken. Een informante vertelde: 

Toen ik klein was, had ik een keer in aguas termales gebaad en toen ik eruit kwam had ik over mijn he-
le lichaam grote rode bulten […] Me pasó mal viento. Toen mijn moeder dit zag moest ik onmiddellijk 
worden genezen met allerlei kruiden. Als je er niet heel erg snel bij bent kun je eraan dood gaan.61 

Op ziektes wordt op verschillende manieren gereageerd. Behalve het bezoeken van een curan-
dero, wat verderop in het hoofdstuk wordt besproken, kan men ook zelf stappen ondernemen. 
Zo vertelde señor C. dat als iemand ziek is het goed is om op 24 juni om twaalf uur ‘s nachts in 
de rivier te gaan baden en dat de rivier dan al het ongeluk meeneemt. Als iemand een erge ziek-
te heeft of mala suerte (pech) heeft, moet deze persoon drie opeenvolgende dagen zichzelf in de 
rivier baden.62 Het is frappant om op te merken dat het baden de ene keer ervoor kan zorgen dat 
iemand ziek wordt en de volgende keer juist dat iemand beter wordt. Het ambigue karakter van 
rivieren werd tijdens de Inca’s al duidelijk. Bij rituele reinigingsceremonies die een keer per jaar 
plaatsvonden, renden de strijders naar de rivier waar ze al het kwade van hun lichamen afspoel-
den. De rivieren brachten deze vervolgens naar de zee. Men geloofde ook dat rivieren krachten 
konden wegnemen en allerlei ziektevormen werden aan contact met water gerelateerd (Classen 
1993: 82-84). Ook in het huidige Bolivia gelooft men dat de rivier twee kanten heeft. Bastien 
schrijft hierover: 

According to the mountain metaphor, Kaatans believe that personal calamities are connected to rivers 
washing away the mountain’s body [...]. In a metphorical sense, sickness deteriorates the organic body 
as other misfortunes dissolve the agricultural and social body (Bastien 1978: 155). 

Een andere verklaring die vooral betrekking heeft op meer ernstige kwalen is le pasó el machu. 
In veel verhalen die in mijn onderzoeksregio werden verteld, passeert deze figuur de revue zoals 
eerder in deze paragraaf is geschreven. Señor P., een oude bewoner van Pisaq vertelde mij over 
deze machus en legde een verband met ziekte en dood:  

Sr P:  Er zijn speciale gaten in stenen en die bevinden zich hierboven, onderweg naar de ruines.63 In die 
gaten liggen botten en schedels van machus. Als je die beet pakt kun je heel erg ziek worden. Je 
kunt verlamd worden of iets anders. De machu bestaat in dit leven señorita. Er ging een keer een 
vrouw heen en de machuscha pakte haar beet. Toen raakte haar hele lichaam verschrompeld (en-
cojido). Ze is niet meer teruggekomen en is doodgegaan. Een andere man was daar ook naar 
binnen gegaan en kon zijn mond niet meer bewegen. Hij is ook overleden door machu. De ma-
chu bestond vroeger en nu nog steeds. Hij wil niet dat andere mensen zijn huis ingaan. Zij wonen 
daar en gaan overdag nergens heen. Als er echter iemand zijn huis betreedt maakt hij hem dood. 
‘s Nachts gaan ze wel uit wandelen. Dan gaan ze mensen zoeken en hij kan bijvoorbeeld een 
vrouw zoeken en hij doet dan of hij haar man is. Hij raakt haar aan en wil met haar naar bed. De 

                                                 
60  Gesprek met sr W2., 19/06/04. 
61  Aguas Termales zijn thermale baden. In veel delen in het Andesgebied zijn er bronnen waar grote 

hoeveelheden mineralen inzitten die goed zouden zijn voor de gezondheid. Gesprek met sra E3., 
5/04/03. 

62  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
63  In de Inca tijd werden de doden begraven in de gaten in de rotswand. Bij de ruïnes van Pisaq zijn deze 

gaten nog duidelijk zichtbaar en vormen zij een toeristische attractie. 
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vrouw wordt dan ziek en zij kan dan zwanger worden zoals gewoonlijk maar als het kind gebo-
ren wordt, komt er een machu uit. Die gaat dan dood omdat hij niet kan bestaan. De machus zijn 
slecht.  

B : Hoe kun je weten dat het een machu is en niet je echtgenoot?  
Sr P:  Je moet het gezicht beetpakken van de machu die doet of hij je echtgenoot is en als waar zijn 

ogen zitten gaten zijn, en als de mond groot is en het lichaam een skelet dan weet je dat het de 
machu is.64 

Een andere Piseña vertelde mij haar persoonlijke verhaal van een ervaring met een machu: 
Eerst geloofde ik niet in die rare dingen, maar ik heb een hele bijzondere ervaring gehad en sindsdien 
geloof ik erin en handel ik er ook naar. In de tuin van mijn opa stond een boom. Daar woonde een ma-
chu in. Ik wist van niks en op een dag moest ik een mand halen om maïs te halen. Het was ongeveer 
half vijf en het begon al te schemeren. Ik heb snel de mand gepakt en ben naar huis gegaan. Ik voelde 
me toen heel gek en niet lekker. Over mijn hele lichaam had ik uitslag die leek op vlooienbeten en het 
jeukte vreselijk. Ik dacht dat het vlooien waren en het werd steeds erger. Later op de avond kwam een 
cliënt haar haar laten knippen. Ze vroeg wat er met mij aan de hand was, want tegen die tijd zat mijn 
hele gezicht onder de rode vlekken. Later die avond, zat mijn hele lichaam ook onder en het voelde ook 
anders dan vlooienbeten. Ik durfde de straat niet meer op. De derde dag kwam er een vriendin van mij, 
om haar haar te laten knippen. Ik schaamde mij heel erg en wilde eigenlijk niet uit de andere kamer 
komen, maar omdat ik haar goed kende kwam ik toch naar buiten. Zij schrok enorm en zei dat ik beze-
ten was door de machu. Ze heeft mij naar een oud vrouwtje aan de andere kant van de rivier gebracht. 
Ze heeft mij gebaad met allerlei kruiden en na drie dagen was het weg. Sindsdien geloof ik in de 
Pachamama, apus, machus en dergelijke en ik heb geleerd hoe belangrijk het is om een pago te doen. 
Het oude vrouwtje is inmiddels overleden, wat heel jammer is.65 

In K’ulta, Bolivia, waar Abercrombie onderzoek heeft gedaan, heten zulke wezens Kuntinaru. 
Een andere benaming hiervoor is Pishtaco of vetzuiger. Dit zijn geesten waarvan men gelooft 
dat ze niet in staat zijn om de wereld van de doden te bereiken en blijven rondzwerven in de 
omgeving waar ze eerst leefden. Ook gelooft men hier in K’arik’aris, een soort magische vam-
piers die als reizigers, priesters en bewoners van steden verkleed zouden zijn en meestal een 
rugzak dragen (Abercrombie 1998: 61-69). Dit verklaart overigens ook waarom in sommige 
verafgelegen comunidades mensen bang zijn voor buitenstaanders en dus ook voor toeristen. Zo 
werd mij bijvoorbeeld aangeraden om de comunidad Ccotataki te bezoeken in gezelschap en 
niet alleen. Toen ik daar met een voormalig lerares was, werd mij verteld dat evangelisten 
(vreemdelingen op een stedelijke manier gekleed) met stenen waren bekogeld toen ze de comu-
nidad wilden betreden.  

Als men in contact is gekomen met een machu zijn er twee mogelijkheden om te genezen: 
men kan naar de Posta de Salud gaan maar volgens de meeste mensen blijkt dit in praktijk vaak 
niet goed te werken voor dit soort kwalen. Meestal wordt er overgegaan tot het bezoeken van 
een curandero die door het lezen van cocabladeren kan zien wat er precies is gebeurd om ver-
volgens de betreffende persoon beter te maken. De opa van een van mijn informanten is curan-
dero en zij vertelde mij tijdens een bezoek aan haar comunidad: 

Vandaag was er een man uit Cuyo Grande langsgekomen die over zijn hele lichaam allemaal bulten 
had. Ze moesten verwijderd worden in de Posta de Salud van Pisaq maar het hielp niet en daarom is hij 
bij mijn opa langs gegaan in Amphay. Vanochtend heeft mijn opa coca gelezen en morgen gaat hij de 
man waarschijnlijk genezen. Volgens mijn opa is de ziekte ontstaan omdat le pasó el machu.66 

Soms worden de fenomenen van mal viento, machus en soqas (geesten) gecombineerd in een 
verhaal zoals in het verhaal dat de zoon van de familie C. mij vertelde:  

Lang geleden toen mijn oom nog jong was ging hij de berg op met zijn quepi.67 Hij keerde terug naar 
Pisaq maar was zijn quepi boven vergeten. Hij had geen zin om terug te gaan om zijn quepi op te halen 
en stuurde mijn andere oom naar boven in ruil voor een propina (klein bedrag, fooi). Om zijn propina te 

                                                 
64  INTERVIEW 29, sr P., 14/06/04. 
65  INTERVIEW 4, sra D., 3/04/04. 
66  Gesprek met sra M3., 21/03/03. 
67  Een quepi is een geweven doek waar men (vroeger) spullen in droeg, een soort voorloper op de rug-

zak. Quepis worden tegenwoordig nog steeds gebuikt in de Andes, vooral door vrouwelijke comune-
ras. 
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verdienen rende hij snel naar boven maar boven aangekomen zag hij een soqa, een geest die helemaal 
wit was. Hij zag het als een soort viento blanco (witte wind) want elke keer als hij ernaar keek, ver-
dween het weer. Daarboven op de berg le pasaba mal viento, machu wayra. Toen hij bij de qepi kwam, 
raapte hij deze op maar hij voelde zich erg raar, zijn buik deed pijn en hij moest overgeven. Mama H. 
[oma] zag het en ze maakte zich erge zorgen. Ze zocht een chusqa waar de medicijnen, kruiden en plan-
ten, in werden bewaard om aan mijn oom te geven maar vond het niet, mijn oom overleed kort daarna. 
El viento kan je elke moment overkomen, je kunt er dood aan gaan als je niet weet hoe je el viento moet 
genezen.68 

Dat mensen ziek worden van de wind gebeurt vooral in augustus, die in Peru maand van de 
wind wordt genoemd. Bolin schreef over dit ziekteveroorzakende natuurfenomeen het volgende: 
“When a person passes by and the wind takes hold of him, it enters his stomach and the person 
dies of disease. It can even infect the clothes. The velocity of the wind is enormous” (Bolin 
1998: 207). De machu wayra, de wind van de machus, is gebaseerd op een gedachte die uit de 
pre-Inca en Inca tijd stamt. Men geloofde namelijk dat in de botten van overledenen een fysiek 
gevoel achterbleef en dat de doden de levenden schade konden toebrengen. Dit kon gebeuren als 
de voorouders niet werden vereerd of als (levende) mensen in aanraking kwamen met de resten. 
Deze voorouderwind veroorzaakte verschillende ziektes die meestal met huiduitslag begonnen, 
vervolgens de botten aantastten en ten slotte het hele lichaam verwoestten (Classen 1993: 88-
89). De vrouwelijke tegenhangers van machus zijn payas of varori. Over het algemeen ver-
schijnen machus aan vrouwen en dienen payas of varori zich aan mannen aan. Sr J5. legde mij 
kort uit wat payas doen: 

Als je ‘s nachts in je eentje aan het lopen bent kan het zijn dat je even moet stoppen om te rusten. Dan 
kan het gebeuren dat als je verliefd bent op iemand een paya verschijnt als jouw geliefde. Ze praat met 
jou, neemt je bij de hand en wil je ergens mee naar toe nemen. Natuurlijk stem je daarin toe en je volgt. 
De volgende dag ben je dood.69 

Machus en payas openbaren zich volgens de Piseños vooral op momenten dat de partner ver 
weg is en deze wordt gemist. Een Piseña vertelde mij het “waargebeurde” verhaal van een jon-
gen die een tijd bij haar in huis woonde:  

Er was hier een aantal jaren geleden een jongen. Hij had een vriendinnetje maar die woonde ver weg. 
Op een dag kwam hij vanaf de molen achter hotel Royal Inca gelopen. Hij herinnerde zich niet meer 
hoe hij daar was gekomen. Op een gegeven moment verscheen zijn vriendinnetje, maar het was een va-
rori die precies op haar leek. Ze nam hem bij de hand en zei “kom we gaan naar mijn huis”, hoe kan je 
zo dronken zijn enzovoort enzovoort. De jongen had namelijk gedronken. Ondertussen was hij wel aan 
het denken hoe het toch kon dat zij opeens daar verschenen was, hij begon ook een beetje bang te wor-
den want het was toch wel erg vreemd. Hij zei tegen het meisje dat hij toch liever naar zijn eigen kamer 
wilde gaan om wat muziek te luisteren. Het probleem is dat machus en varoris nooit het dorp in kunnen, 
ze kunnen de rivier niet over. Ondertussen werd de jongen steeds meer nuchter, ook vanwege de schrik 
dus hij bood het meisje aan dat hij zijn radio dan wel zou halen van thuis. Zij wilde het dorp niet in en 
zei dat ze daar zou wachten tot hij terug zou komen. De jongen kwam hier thuis aan om twee uur ‘s 
nachts en had ook zijn sleutel niet meer. Hij was heel erg geschrokken en helemaal in paniek. De vol-
gende ochtend ging hij met iemand de sleutel zoeken maar vond hem niet.70 

Een manier om erachter te komen of iemand de daadwerkelijke partner is of een geestesver-
schijning is door de figuur bij zijn of haar middel te pakken. In het laatste geval kunnen alleen 
maar de botten van de figuur gevoeld worden, aldus señora I.  

Zelf ben ik vaak gewaarschuwd maar nog nooit in aanraking gekomen met een van de ge-
noemde geestverschijningen maar bij mensen in de Andes vormt het een belangrijk deel van hoe 
zij de wereld zien. Volgens een van mijn informanten die overigens ook in verschillende ver-
schijningen gelooft, heeft het geloof in machus ook een praktische kant. Zo is het algemeen be-
kend dat machus, meestal in de verschijningsvorm van de echtgenoot of minnaar, vrouwen 
zwanger kunnen maken. De kinderen die op deze manier verwekt zijn, worden echter altijd 
dood geboren. Vooral in de berggemeenschappen worden miskramen zo verklaard. Ook werd 
mij verteld dat comuneros in hetzelfde bed slapen als hun babies en dat het vaak voorkomt dat 

                                                 
68  Gesprek op 11/03/03. 
69  Gesprek met sr J5., 22/03/03. 
70  Gesprek met sra I., 4/03/03. 
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ze worden platgedrukt in hun slaap. Ook hier wordt de schuld gegeven aan de machu. Ook als 
mannen of vrouwen vreemdgaan krijgen machus of payas ook de schuld. 

Naast payas die de gedaante aannemen van een partner zijn er ook geesten die andere gedaan-
tes aannemen. Zo werden mij bijvoorbeeld het verhaal verteld van de payas de las carreteras, 
oftewel payas van de wegen: 

Er zijn payas die vermomd zijn als een mooie vrouw die verschijnen op de wegen hier in de omgeving, 
vooral op de weg naar Cuzco. Dit gebeurt vooral in augustus. Deze vrouwen verschijnen aan chauffeurs 
wanneer zij in hun eentje op de weg zijn. Ik ken een voorbeeld van een vrouw die in Cuzco bij het kruis 
van Rosaspata een taxi nam. Deze vrouw was helemaal in het zwart gekleed. Ze nam een taxi en wilde 
naar Pisaq. Dit kostte dertig sol. Zij ging achterin zitten en zei de hele weg niks, de chauffeur keek 
steeds in zijn achteruitkijkspiegel, ze was immers erg mooi, en ze zat daar heel rustig. Ze kwamen aan 
bij de brug van Pisaq, toen ze de brug over waren keek hij achteruit en ze was verdwenen! Aangeko-
men in Pisaq viel hij flauw. Geesten kunnen namelijk geen rivieren oversteken, daarom was ze verdwe-
nen. Het gebeurt regelmatig dat chauffeurs een mooie vrouw langs de weg zien en meenemen en ver-
volgens dood langs de weg worden gevonden. Deze payas de las carreteras moeten iemand vermoorden 
zodat hun geest rust kan vinden.71 

Volgens de informanten die mij deze verhalen hebben verteld, gebeuren er nog steeds rare din-
gen en verschillende van hen hebben aangegeven regelmatig cosas raras/extrañas, rare en 
vreemde zaken, te aanschouwen. De meeste van hen gaven echter ook aan dat er vroeger veel 
meer rare dingen gebeurden, wat te maken zou hebben met het feit dat er vroeger geen elektrici-
teit was zoals nu. Zo verwoordde een Piseño: “zonder licht gebeuren er veel meer rare dingen 
señorita Beti!”72  

Ook heb ik gesprekken gevoerd met mensen die in eerste instantie wel geloofden in al de bo-
vengenoemde verschijnselen en de oorzaak van ziektes zochten in de natuurlijke omgeving en 
daarom ook van alles hadden geprobeerd om de Pachamama gunstig te stemmen zodat ze zou-
den worden genezen. Bij herhaaldelijk falen gaven ze echter op. Een comunera vertelde:  

Ik ben katholiek maar ik geloof niet meer in de Pachamama en de apus. Ik geloof ook niet meer in de 
pago a la tierra. Mijn kind is ziek, heel erg ziek. Hij heeft soqa aan zijn handen en voeten. Zijn ene 
been kan hij niet meer recht uitstrekken. Het kan zijn dat er iets verkeerds was met mijn huis toen ik 
zwanger was en toen hij er geboren werd. Soqa is iets van de aarde. Ik ben al verhuisd en ik heb een 
pago gedaan maar hij wordt maar niet beter. Ik ben helemaal naar Sicuani gegaan om een goede altomi-
sayoq (genezer) te vinden en wij hebben een pago gedaan maar mijn kind is nog steeds ziek. Daarom 
geloof ik er niet meer in. Hij zou wel beter kunnen worden als hij geopereerd wordt in Arequipa maar 
dat kost 600 sol.73 

Opvallende aan dit citaat is dat deze vrouw ondanks het feit dat ze niet meer in de Pachamama 
en de apus zegt te geloven, de ziekte van haar kind toch soqa wordt genoemd en ze een verkla-
ring zoekt in dat er iets mis zou zijn met de aarde waar haar huis op staat. Een van mijn kritische 
informanten die niet in machus en payas gelooft zag het geloof in het bestaan van deze gedaan-
tes als een veelgebruikt excuus voor als dingen fout gaan: 

Het is zo een onzin! Wat een excuses! Als er een baby overlijdt, geven ze gewoon de machus of de 
payas de schuld. Vaak zijn het mensen die veel drinken en in hun slaap hun kind pletten. En als er ie-
mand vreemd gaat, wat is er voor mooier excuus dan te zeggen dat men is bezocht door een machu of 
een paya! Het is gewoon een manier om schuld af te schuiven.74 

Behalve het geloof in apus, Pachamama en alle “vreemde” verschijningsvormen die deel uit-
maken van de natuur of eruit voortkomen, geloven mensen ook in speciale krachten van dieren 
en planten. Dieren zoals poema’s, condors, slangen en stieren zijn belangrijk op zowel de fron-
stage, als presentatie van het erfgoed en in the mind van Piseños bij grote feesten. Van weer an-
dere dieren wordt geloofd dat ze speciale krachten hebben en soms zelfs geneeskrachtige. Ca-
via’s bijvoorbeeld (cuys) zijn backstage en in the mind van Piseños en comuneros erg belang-
rijk. Behalve dat ze voor toeristen als exotisch en authentiek hapje worden gepresenteerd en 

                                                 
71  Gesprek met sra E3., 4/03/03. 
72  Gesprek met de man van sra F3 17/03/03. 
73  Gesprek met sacamefoto P., Paru Paru, 20/07/04. 
74  INTERVIEW 39, sr C2., 13/07/04. 



 

 109

voor Piseños een delicatesse zijn, geloven Piseños erin dat ze een geneeskrachtige werking heb-
ben. Als mensen ziek zijn kunnen ze bijvoorbeeld naar een curandero die met de hulp van de 
kracht van de cavia kan zien wat er met iemand aan de hand is. De curandero pakt dan een le-
vende cavia en strijkt daarmee over het hele lichaam van de patiënt. Vervolgens wordt de cavia 
geslacht en door alle organen nadrukkelijk te bestuderen kan gezien worden waar de patiënt last 
van heeft. Behalve dat cavia’s gebruikt kunnen worden als methode om een ziektebeeld te ver-
krijgen, gelooft men dat ze ook een geneeskrachtige werking hebben. Zo gelooft men dat het 
goed is om kleine kinderen de foetus van een cavia te laten eten omdat het goed voor de maag 
zou zijn en tijdens mijn veldwerk bleef iedereen mij vertellen dat cavia’s het meest proteïnerijke 
voedsel zijn en daarom heel erg gezond. Ik kan me zelfs herinneren toen ik de eerste keer in Pi-
saq was dat ik ziek was en dat mensen mij adviseerden om cavia te eten zodat ik beter zou wor-
den. Een ander voorbeeld van de enorme waarde die men aan cavia’s hecht blijkt uit een schil-
derij dat in de keuken van mijn Peruaanse gastgezin hing. Hierop was te zien hoe hij tijdens het 
laatste avondmaal een bord midden op tafel stond met daarop een cavia. In offers spelen ook 
lamafoetussen een belangrijke rol. Lama’s zijn voor mensen in de hoger gelegen comunidades 
belangrijk vanwege hun wol en vlees maar ze hebben ook een belangrijke kosmologische bete-
kenis. Abercrombie schrijft over lama’s dat ze worden gezien als media die krachten uit het ver-
leden naar het heden kunnen brengen (Abercrombie 1998: 184). Ook planten hebben in Pisaq en 
omstreken, net als in de rest van de Andes overigens, specifieke betekenissen en functies. Het is 
niet ongebruikelijk om bijvoorbeeld op en om de huizen van mensen cactussen te zien. Deze 
zouden negatieve energieën kunnen afweren.  
 
4.4. Visies op intermediators  
De meeste ceremonies en rituelen in de Andes worden uitgevoerd door paqos, ook wel curan-
deros of religieuze specialisten genoemd. Door mensen die niet in de krachten van de paqos ge-
loven worden ze ook wel eens op denigrerende toon brujos of brujas genoemd wat het best ver-
taald zou kunnen worden als magiërs. Geen enkele paqo is gelijk en daarom is er voor elke ge-
legenheid wel iemand die weet wat hij of zij met de situatie aan moet. Over het algemeen kan 
gezegd worden dat ze beschikken over gaven om te genezen, voorspellingen te doen, mensen te 
beheksen of het lot van iemand te beïnvloeden. Volgens señor J5. kunnen paqos natuurlijke fe-
nomenen ordenen. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de hagel de oogst van de mensen 
niet zal ruïneren.75 In de hele Andes komen dit soort religieuze specialisten voor.76 De paqos of 
curanderos worden in het Aymara gebied Yatiri genoemd. De rituele en politieke specialisten 
zouden de goddelijke machten (zowel katholieke als Andes overigens) kunnen manipuleren ten 
gunste van de gemeenschap. Zij zijn extra machtig omdat ze: “[…] through ritual means .... be-
come kinds of historians, capable of recasting their position in the present by manipulating and 
reformulating the past” (Abercrombie 1998:113). Door modellen van feesten, offers en rituelen 
geeft men betekenis aan de samenleving. Eigenlijk is hier sprake van een soort dubbele mea-
ning; yatiris of paqos geven betekenis aan de kosmos en aan het goddelijke maar ook aan het al-
ledaagse leven. Tegelijkertijd construeren en reconstrueren ze de geschiedenis. In sommige ge-
bieden, zoals Kaata, Bolivia, wordt een onderscheid gemaakt tussen curanderos die met natuur-
lijke remedies genezen en yachay die niet alleen met bovennatuurlijke remedies genezen maar 
ook mesas, offerpakketten, maken om de aarde te voeden (Bastien 1978: 9). 

Niet iedereen kan paqo worden, hiervoor zijn meestal aanwijzingen uit de natuur nodig. Vol-
gens mijn informanten zijn er twee manieren om paqo te worden. De meest gehoorde manier is 
door toewijzing van een combinatie van de natuur, de apus en Pachamama.77 De meest bekende 
paqos zijn als kind bijvoorbeeld door de bliksem geraakt, soms meerdere malen maar overleef-
den deze ongelukken en krijgen vanaf dat moment belangrijke gaven. Een jonge Piseña ver-
woordde dit heel simpel: “als je door de bliksem geraakt wordt en iemand ziet het, dan sterf je. 
En als je door de bliksem wordt geraakt en je bent alleen dan krijg je speciale gaven en kun je 

                                                 
75  Gesprek met sr J5., 1/03/03. 
76  Deze religieuze specialisten komen overigens ook in Midden-Amerika voor en deze bestonden ook al 

voor de koloniale tijd. Voor meer hierover zie bijvoorbeeld Ouweneel 2005. 
77  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
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gaan werken als brujo.”78 Het geloof dat men speciale krachten krijgt nadat men door de blik-
sem wordt geraakt komt in het hele Andes gebied voor maar ook in Midden Amerika. In Mid-
den Amerika worden deze rituele specialisten ook wel graniceros genoemd.79 Een hele bekende 
paqo in de regio van Pisaq is Don Jesús. Een van mijn informanten noemde hem yachay, ie-
mand die alles weet.80 Don Jesus is voor veel mensen een soort “huispaqo”, en hij is een van de 
weinige “echte” paqos in de regio. Er zijn echter ook Piseños bij wie de jaarlijks offerceremo-
nies niet door hem worden uitgevoerd. Volgens señor A. zou Don Jesús commercieel zijn ge-
worden waardoor hij zijn krachten zou hebben verloren.81  

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het soort werk dat paqos en curanderos doen. 
Er zijn bijvoorbeeld paqos die zich specialiseren op het doen van offers en die mensen willen 
helpen maar er zijn er ook met “kwade bedoelingen”. Deze worden doorgaans brujos genoemd. 
Zo vertelde de burgemeester mij dat tijdens zijn campagne mensen allerlei brujerías hadden ge-
probeerd uit te halen:  

Toen ik kandidaat was om burgemeester te worden vond ik in mijn huis een dode zwarte kat, maar als 
het met een sjamaan is gedaan die niet echt was heeft het geen effect en er zijn vaker mensen geweest 
die mij kwaad hebben proberen te doen. Waarschijnlijk mensen die dezelfde positie als mij wilden be-
kleden. Zij maken dan een pakketje met een zwarte kat, doornen en kruizen, maar ik zou niet weten wat 
voor betekenis dat heeft. Deze worden dan in een muur van je huis gestopt. De man die indertijd ons 
huis aan het verbouwen was, vond dit pakket en schrok zich rot. Ik weet niet of het ermee samenhangt, 
maar kort daarna heeft hij geprobeerd zelfmoord te plegen. Bij de vorige verkiezingen heb ik bijvoor-
beeld een pakket gevonden met gebroken glas. Alles heeft zo zijn betekenis, maar ik geloof niet dat een 
ander mij kwaad kan doen door brujería. Ik heb nog nooit iemand kwaad gedaan, dus ik denk niet dat 
het mij kan beïnvloeden.82 

Niet alleen mensen kunnen behekst worden maar ook dingen. Zo vertelde señor C. hoe zijn 
oogst betoverd was en hij vertelde mij welke maatregelen hij had genomen: 

De mensen die om mij heen een stukje land hebben, laten soms mijn maïs beheksen, dan drogen ze één 
voor één uit. Zij doen het omdat er veel jaloezie is op mensen zoals ik omdat ik hard werk en veel goe-
de maïs heb. Ik moest eerst een pago doen om de hekserij op te heffen. Daarna moest ik het wijwater 
drie keer over de chakra sprenkelen, kruizen slaan en bidden en sinds die datum is mijn chakra hele-
maal gezond.83 

Dit is een interessant voorbeeld van koloniaal katholicisme. 
We zagen eerder dat mystiek toerisme of esoterisch toerisme in de Cuzco regio in opmars is. 

Ook komen er hierdoor steeds meer “namaaksjamanen” of “namaakpaqos” bij. De meeste Pise-
ños zien de toegenomen groei van het aantal curanderos of sjamanen voor de toerisme-industrie 
als een grote oplichterij en stellen zich afkeurend op. In de volgende uitspraken geven Piseños 
hun visie op de groei van het mystieke toerisme. Hieruit blijkt hoe er backstage wordt gedacht 
en wat de verschillen zijn met “hun eigen” curanderos:  

Er zijn heel veel namaaksjamanen. Ze laten toeristen ayahuasca innemen, maar dit is een verzinsel. Ze 
geven het aan toeristen om ze zich gelukkig te laten voelen. Echte sjamanen, zoals wij die kennen, vra-
gen geen geld voor hun diensten. Als wij een pago doen, moeten we bijvoorbeeld alleen betalen voor de 
producten die in de pago gaan en de Pachamama en de sjamaan chicha geven.84 

Er wordt heel veel opgelicht. Echte sjamanen zijn gewone mensen zoals jij en ik, ze verkleden zich niet 
en je hoeft ze niet zoveel te betalen. Voor toeristen wordt er heel veel gedronken, bij ons is dat niet zo. 

                                                 
78  Gesprek met srta L., 21/03/03. 
79  Voor meer over de bliksemgod (Illapa) met zijn krachten en de relatie tussen door de bliksem geraakt 

worden en speciale gaven, zie bijvoorbeeld Bolin 1993: 44-53, Bastien 1978: 10-13 en 55. In de 
Azteekse mythologie wordt deze bliksemgod Ehecatl genoemd, zie bijvoorbeeld Ouweneel 2005: 67-
68. Over graniceros zie Albores & Broda 1979.  

80  Gesprek met sr R2., 26/02/03. 
81  Gesprek met sr A., 3/08/04. 
82  INTERVIEW 10, sr C3., 11/04/04. 
83  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
84  INTERVIEW 7, sra A., 7/04/04. 
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Echte sjamanen hebben een teken, ze zijn door de bliksem geraakt of hebben iets anders raars. Daaraan 
kan je hen herkennen.85 

Er zijn tegenwoordig veel valse sjamanen. Hier in Pisaq zijn er geen echte. De mensen die zeggen dat 
ze het zijn doen dit alleen om geld te verdienen. Echte sjamanen zijn geboren met het doel om sjamaan 
te worden. In Amaru is er één en in Paru Paru een vrouw. Zij zijn de enigen in het hele district. Al het 
werk dat de namaaksjamanen doen wordt niet ontvangen.86 

Dat ze sessies doen speciaal voor toeristen is iets nieuws. Ik wist vroeger niet eens dat toeristen geïnte-
resseerd waren, maar blijkbaar toch wel en nu is het de nieuwe mode. Het slechte is dat ze worden op-
gelicht. Het zijn de comerciantes zoals X die hier misbruik van maken, echt niet dat hij altomisayoc is 
hoor. Hij is misschien naar een sessie geweest en heeft het daarvan afgekeken, maar hij heeft niet de 
macht die daarbij hoort. De echte zijn door de bliksem geraakt. Als de bliksem je raakt word je in dui-
zenden stukjes gebroken en als niemand je ziet volgt er een volgende bliksemschicht op die alle stukjes 
weer bij elkaar brengt. Toen ik J., [altomisayoc uit Cuzco] zag was het alsof hij duizend scheuren of lit-
tekens op zijn lichaam had, maar zijn gezicht was ongedeerd en zo wist ik dat hij een echte was. Ik ge-
loofde het niet totdat hij zijn shirt uittrok en het mij liet zien als bewijs.87 

Een Piseño liet zich bijzonder fel uit over “namaak” curanderos, noemde ze delinquenten en 
vergeleek ze met comerciantes op de markt van Pisaq. Hij vertelde: 

Er zijn misschien veel mensen die willen leren hoe ze curandero moeten worden, zij zijn bezig met eso-
terisch toerisme maar ze weten niet waar het van afstamt. Sommigen noemen zich curandero en hebben 
zich nooit afgevraagd wat de fundamenten zijn. Die worden van de ene op de andere dag opeens curan-
dero, dat kan toch niet? Ik denk dat zij alleen curandero willen worden omdat ze weten dat toeristen 
veel geld hebben en ze daarvan willen profiteren, tegelijkertijd geven ze de toeristen een slecht beeld 
van hoe het is. Eigenlijk zijn zij hetzelfde als de comerciantes die op de markt staan, zij lichten de toe-
risten ook op omdat zij zeggen dat ze hun producten zelf maken en het niet doen, het zijn dieven, op-
lichters. Ze zeggen dat hun producten antiek zijn, hoe kun je op die manier oplichten? Dat is pure roof! 
Hoe denk je dat de toerist aankomt in zijn land? Denk je dat die toerist iets van kwaliteit meeneemt? 
Nee, hij heeft een replica gekocht en nog van slechte kwaliteit ook! Het komt niet eens in de richting 
van het echte product. Dit is het slechte van de comerciantes en nu zijn ze ook nog in sjamanen aan het 
veranderen?! Het is een schandaal! Er komen elke keer nieuwe curanderos bij en ik weet niet eens waar 
ze vandaan komen! Wij als antropologen kunnen van andere mensen leren, een beetje althans, waaruit 
sjamanen zijn ontstaan en wat alle betekenissen zijn maar zelfs daar interesseren deze auto-sjamanen 
zich niet eens voor.88 Voor mij zijn het loslopende delinquenten! En ik zie elke dag dat ze pallasadas 
uitvoeren.89 God heeft ons de capaciteit gegeven om geld te verdienen, maar wel met onze hersenen, 
niet met de leugen! Het is nu de nieuwe mode en iedereen speelt erop in maar het is slecht want wan-
neer is de periode om een offer aan de moeder aarde te brengen? Dat is augustus, maar voor de toeristen 
doen ze het hele jaar door. Weer je waarom ik zo tegen leugenaars ben? Omdat dat soort mensen de ge-
schiedenis en tradities van een dorp als Pisaq aan het verpesten zijn. Onze voorouders hebben heel veel 
geschiedenis achtergelaten in dit dorp, het is overal en door deze mensen die zichzelf sjamanen noemen 
wordt het hele aspect en de hele geschiedenis van Pisaq vervormd en verpest en ze verdienen goed! 
Terwijl wij ons rot moeten werken om genoeg geld kunnen verdienen om onze familie te voeden. Een 
deel van de schuld ligt bij de autoriteiten want zij doen er niets aan, in andere landen gebeuren dit soort 
dingen niet omdat de autoriteiten hun invloed uitoefenen en dit niet toestaan. Waar zijn alle professio-
nele mensen van dit land? Weet je waarom deze mensen hiermee bezig zijn? Vanwege de verdomde 
drugs. Het begint met de cocabladeren, ze mengen die met een beetje soda en hun “patiënten” zakken 
dan weg. Deze planten werken inderdaad ontspannend en de curandero doet er steeds meer andere pro-
ducten bij, natuurlijk zal de patiënt denken dat hij genezen is. Echte curanderos gebruiken coca alleen 
voor offerceremonies.90  

Ook sprak ik met een Piseño die door vrijwel alle andere Piseños met wie ik over mystiek toe-
risme heb gesproken, werd aangewezen als namaaksjamaan. Hij vertelde hoe zijn dorpsgenoten 
met hem omgaan: 

                                                 
85  INTERVIEW 8, sr R., 8/04/04. 
86  INTERVIEW 10, sr C3., 11/04/04. 
87  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
88  Sr M. heeft culturele antropologie gestudeerd maar is werkzaam als artesano. 
89  Een pallaso is een clown. Pallasadas zou vertaald kunnen worden als “de clown uithangen.” 
90  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. 
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Ze lachen me vaak uit en noemen mij dan namaaksjamaan omdat ik altijd met een hoed op loop waar 
vaak een veer op zit. Soms loop ik met campesinos of met toeristen die zich anders kleden. Er zijn ook 
sommige mensen die me feliciteren maar dat zijn er weinig. De meeste zijn jaloers omdat het mij beter 
gaat dan anderen en daarom schelden ze me uit. Ze zijn jaloers omdat ik veel geld verdien.91 

Verscheidene Piseños zeiden dat de apus de namaaksjamanen op een dag de prijs wel zullen la-
ten betalen en hen zullen straffen en daarom konden ze er vrede in vinden.92 Señora B. vertelde 
dat het haar regelmatig gebeurde dat toeristen haar vroegen of zij nog curanderos of sjamanen 
kende maar: 

Ik vertel dan eerlijk dat hier in Pisaq geen echte sjamanen zijn. Laatst kwam er ook weer zo een toerist 
die op zoek was naar iemand die een pago voor haar kon doen en die coca kon lezen. Ze wilde echt heel 
graag. Ik vroeg haar of ze katholiek was en ze zei ja. Toen zei ik dat de deur van de kerk open stond en 
dat ze daar het best heen kon gaan. Ik heb haar geadviseerd om bij het altaar te vragen wat zij wenste en 
daarna naar de kapel van de Virgen te gaan en haar te vragen “Carmencita, dit is wat ik wil” en ze zal 
het je geven.93 

Pérez Galán heeft tijdens haar onderzoek gesproken met een van de meest bekende paqos in de 
regio die inmiddels overleden is, namelijk don Mariano Guakanqui. Deze paqo kwam uit Cuyo 
Grande. In zijn jeugd werd hij twee keer geraakt door de bliksem. De eerste keer raakte hij be-
wusteloos en vond op de plek waar hij wakker werd een kintu, vijf coca blaadjes. Vanaf dat 
moment leerde hij in zijn dromen alle geheimen van medicinale planten. Vier jaar later werd hij 
weer getroffen door de bliksem en openbaarde zich aan hem een señor milagroso die hem ver-
telde dat het doel van zijn leven was om zich als paqo te ontwikkelen (Pérez Galán 2004: 148-
149). Volgens meerdere informanten zijn er steeds minder paqos te vinden in de regio van Pi-
saq. Het komt steeds vaker voor dat als Piseños en paqo nodig hebben, ze deze uit andere gebie-
den laten overkomen. Ze volgen hierbij steeds vaker de trend die zich in Cuzco voordoet om 
paqos uit Q’eros te laten komen.94  

Niet alle Piseños geloven in de krachten van paqos en de rituelen die ze doen. De meeste Pi-
seños die ik heb gesproken geloofden er wel in en betreurden het dat er zo weinig goede curan-
deros overbleven in hun regio maar zij zorgen er wel voor dat er elk jaar een pago wordt uitge-
voerd. Ik sprak echter ook een Piseño die alles met betrekking tot de Pachamama en vooral de 
curanderos onzin vond. Hij zei hierover: 

Sr B: Ik heb respect voor de natuur, dat wel. Maar ik ben wel realistisch, die valse sjamanen die te-
genwoordig maar geld aan het verdienen zijn. Ik geloof in God, in mijn kinderen en in mijn 
moeder […] Ik geloof wel in de natuur maar al dat blablabla over de Pachamama, ik geloof dat 
het een uitvinding is van de mens. De Q’eros bijvoorbeeld, dat zijn een stelletje bagos alcoholi-
cos (alcoholistische nietsnutten) en uit Huasau, allemaal hetzelfde. Ik heb veel discussies gehad 
met mijn docenten op de universiteit, wat een onzin liepen zei te verkondigen: dat de apus, dat 
de Pachamama, dat je kaarsen moet aansteken, dat el pago.....En dat terwijl die docent nooit in 
die armoede heeft geleefd en niks af weet van het boerenleven!  

B: Wat vindt u van mensen die mystieke tours organiseren? 
Sr B: Mensen die dat doen zijn dieven. X is mijn neef, hij is een bago en komt niet eens hiervandaan. 

En de gringos, dat zijn een stelletje ezels omdat ze er geld voor geven, in plaats van dat ze de 
arme kinderen melk en brood geven. Egoïsten zijn het.95 

 
4.5. Pagos a la tierra  
De meest gangbare manier om ervoor zorgen dat de apus en Pachamama gunstig gestemd zijn is 
het uitvoeren van offers. In het hele Andes gebied worden deze rituelen al eeuwen uitgevoerd en 
vele auteurs hebben erover geschreven. De meeste literatuur gaat echter over offerceremonies 
die plaatsvinden in afgelegen gebieden. In hoofdstuk 7 zullen we zien hoe bepaalde elementen 
uit de Andes kosmologie, waaronder offerceremonies, op strategische wijze voor het toerisme 

                                                 
91  INTERVIEW 39, sr C2., 13/07/04 
92  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04, INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04, INTERVIEW 26, sra P., 

4/06/04. 
93  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 
94  Zie ook Le Borgne 2005.  
95  INTERVIEW 25, sr B., 3/06/04. 



 

 113

worden gebruikt. Ook in meer toeristische en gemoderniseerde gebieden zoals Cuzco en Pisaq, 
spelen deze rituelen behalve een commerciële rol op de frontstage, een zeer belangrijke op de 
backstage. Dit is op het eerste gezicht misschien niet zichtbaar en zeker niet voor buitenstaan-
ders wat te maken heeft met een schaamtegevoel en een soort taboe dat rust op het uitvoeren 
van dit soort rituelen. Tijdens gesprekken over pagos a la tierra vroegen Piseños mij om niet te-
gen andere Piseños te zeggen dat zij deze rituelen uitvoerden. De voornaamste reden die werd 
genoemd was angst dat anderen dit zouden bestempelen als brujería, als hekserij.96 Een Piseña 
bevestigde dit en had daarom veel moeite met de opkomst van mystiek toerisme waarbij deze 
privé aangelegenheid opeens openbaar was geworden. Ze vertelde: 

Vroeger waren er niet zoveel sjamanen te zien zoals nu. Ik wist vroeger niet eens wat esoterisch was. 
Dit is ongeveer vijf jaar gaande. […] Vroeger was het niet gecommercialiseerd, tegenwoordig is het 
puur lucratief. Vroeger was het iets van ons, en er was zelfs een geheim. Je moest tegen niemand zeg-
gen dat je dat deed maar tegenwoordig is het dorp commercieel geworden. Er werd gezegd dat als je het 
tegen andere mensen zei dat het dan niet hetzelfde effect had. Als je een pago doet is het niet goed om 
andere mensen ervan op de hoogte te brengen dat je dat doet, het is iets van jou, een geheim. Tegen-
woordig is het speciaal voor toeristen en mensen hier in Pisaq doen het in het geheim, ik weet bijvoor-
beeld niet van señora X. wanneer zij haar pago doet.97 

Laten we naar een aantal motivaties van informanten kijken waaruit duidelijk wordt hoe belang-
rijk dit culturele model van het doen van een offer voor hen is en wat voor betekenis eraan 
wordt gegeven in the mind: 

Wij die hier uit dit dorp komen hebben een bepaalde costumbre die wij van onze grootouders en die zij 
weer van hun voorouders hebben overgenomen. En dat is dat de aarde een pago nodig heeft want de 
aarde is een levend iets. We moeten haar bedanken zodat we verder kunnen gaan, zodat onze productie, 
ons vee van het dorp zijn zoals ze moeten zijn.98 

Wij moeten de Pachamama erg dankbaar zijn omdat zij ons te eten geeft, wij leven van haar en daarom 
doen we altijd een pago in augustus. Het is een soort vraag om bescherming en door een pago te doen, 
bedanken wij de aarde en zij zorgt ervoor dat wij okee zijn. Eigenlijk vieren we haar verjaardag in au-
gustus en brengen haar een cadeautje. Als je dat niet doet brengt het ongeluk.99  

Ik heb mijn pago al laten doen door mijn vader op de nacht van de 31 juli, maar ik twijfel er sterk aan 
of hij het wel goed heeft gedaan, want vandaag heb ik slecht verkocht. Hij is al op leeftijd, dus mis-
schien is er wel iets mis gegaan. […]Vorig jaar heb ik een pago gedaan voor mijn zoon die in Bolivia 
studeert. Ik had de Pachamama de best mogelijke producten gegeven, waaronder twee cuys en de beste 
wijn die er is. Ik had de Pachamama gevraagd ervoor te zorgen dat het goed zou gaan met de studie van 
mijn zoon en het gaat voortreffelijk. Ook had ik de nacht voor de 31e een droom, wat een teken was 
van de Pachamama dat ik een pago moest doen. De droom ging als volgt: Het vrouwtje die me altijd 
cueros brengt kwam naar mijn huis met haar zoontje. De vrouw kwam naar mijn huis en zei: waar is het 
feest? Er is toch wel een feest? Anders neem ik mijn zoontje mee hoor. Haar zoontje was door het huis 
aan het rennen. Het gebeurt heel vaak dat de Pachamama zich presenteert in de vorm van een vrouw en 
op deze manier via dromen boodschappen doorgeeft. Nog iets dat ik heb geleerd, is dat als je valt op de 
grond je altijd de Pachamama om verontschuldiging moet vragen en haar moet bedanken voor wat ze je 
geeft. Toen ik klein was en mijn broer of ik op de grond vielen, dan liet mijn vader ons altijd wat van 
die grond opeten. Dan gebeurde er niks ergs. Andere mensen hadden hun voet misschien verzwikt, of 
zich ernstig verwond. Wij hadden niet eens een schrammetje!100 

Piseños geloven dus dat door het doen van een pago, de Pachamama hen met allerlei mogelijke 
dagelijkse obstakels in het leven zal helpen, maar ook dat zij hen zal straffen als zij haar “res-
pect” niet krijgt. De achterliggende gedachte van deze pagos tonen overeenkomsten met andere 
gebieden in de Andes en de boodschap van deze rituelen is hetzelfde als in bijvoorbeeld Chilli-
huani. Bolin schrijft hierover: 

                                                 
96  Gesprek met sra I., 23/02/03. Voor offers in Bolovia zie Bastien 1978: 64-81. Voor offers ten tijde van 

de Inca’s zie Classen 1993. Voor een uitgebreide beschrijving van de wijze van offeren en de inhoud 
zie Fernández Juárez 1997 en Arnold & Yapita 1992. 

97  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. 
98  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
99  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04. 
100  Gesprek met sra P., 1/08/04. 
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Foto 23. Opbouwen van een despacho bij sr A. thuis.

Foto 24. Voorbereiding van een despacho. 

Foto 21.Opbouw van een offerpakket.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Only where there is respect can we find a way to live and act together. We must adjust and readjust to 
accommodate the various benevolent and malevolent forces within the cosmos. Pachamama, the giver 
of life, is also responsible for earthquakes and other disasters. The Apus are protectors of the herds, but 
they also send malevolent winds which can bring disease and death (Bolin 1998: 43). 

Eerder zagen we dat in Pisaq en de berggemeenschappen mensen geloven dat er op bepaalde 
dagen van het jaar krachten werkzaam zijn die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor mensen. Er 
wordt daarom geadviseerd om op deze dagen bepaalde dingen niet te doen. Zo zijn er dagen dat 
het niet goed is om op het land te werken en het beter is om thuis te blijven en daar rituelen uit 
te voeren om zo beschermd te worden door de apus en de Pachamama. Op dit soort “speciale 
dagen” worden talloze offerceremonies uitgevoerd. De voornaamste dag waarop men voorzich-
tig moet zijn met naar buiten gaan is 1 augustus, de dag dat de Aarde het meeste “open staat”. 
Daarom worden er doorgaans offerceremonies gedaan.101 In principe geloven mensen dat de 
aarde de hele maand augustus ontvankelijk is voor despachos.102 Men gelooft dat het noodzake-
lijk is om de aarde een deel terug te geven wat zij heeft gegeven. Op deze manier kunnen Pise-
ños hun dankbaarheid tonen en geloven ze dat Pachamama in het daaropvolgende jaar hen ge-
zond vee en een goede oogst zal geven. Men gelooft dat door het doen van een offer het lot voor 
het daaropvolgende jaar veranderd kan worden. Dit wordt cambiar la suerte (het geluk verande-
ren) genoemd. De reden waarom men denkt dat het gevaarlijk is om op 1 augustus het huis te 

                                                 
101  Zie ook Bolin 1998: 38. 
102  Komt van despachar, wat letterlijk afhandelen betekent. 

Foto 22. Mirar la coca en kintus maken. 
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verlaten is dat vanwege de enorme hoeveelheid uitgevoerde despachos, buiten bepaalde ener-
gieën vloeien waardoor mensen en dieren ziek zouden kunnen worden. 

Oorspronkelijk werden pagos en despachos voornamelijk gedaan om de Pachamama te vragen 
om een goed landbouwjaar en een goede gezondheid van de gewassen, het vee en de mensen 
zelf. Tegenwoordig echter worden er steeds meer pagos uitgevoerd die weinig te maken hebben 
met de agrarische omgeving en steeds meer in het kader geplaatst kunnen worden van een mon-
dialiserende context. Zo worden er bijvoorbeeld pagos samengesteld voor jongeren die bijvoor-
beeld te veel alcohol consumeren en hun opleiding niet afmaken. Verder vraagt men Pachama-
ma in plaats van een goede oogst om grote hoeveelheden toeristen die artesanía zullen kopen en 
veel geluk bij grote reizen en het exporteren van lokale artesanía.103 Er zijn ontelbare variaties 
mogelijk voor het doen van een despacho of een pago en ook de symbolen die geofferd worden 
lopen vaak uiteen.104 In veel offers zitten echter wel een aantal standaard elementen. Om een 
impressie te krijgen van hoe zo’n offerpakket eruit ziet, zijn in deze paragraaf wat foto’s opge-
nomen waarin verschillende fases te zien zijn (zie foto’s 21-24). Een van mijn informanten 
noemde deze pakketten “kleine kunstwerken” en bij het zien van deze afbeeldingen wordt dui-
delijk waarom. 

Over de inhoud van een despacho kan gezegd worden dat er doorgaans een grote variëteit van 
verschillende zaden worden geofferd, die symbool staan voor iets kleins waaruit iets groots kan 
groeien. Men hoopt door dit aan Pachamama te offeren dat “zij het land vruchtbaar zal maken 
en een goede oogst zal leveren”, aldus señorita M3.105 Een schelp of meerdere schelpen staan 
symbool voor het begin van alles.106 Er worden altijd zoetigheden geofferd omdat men gelooft 
dat de Pachamama daarvan houdt. Kleuren in de offerpakketten hebben vaak ook een belangrij-
ke symbolische betekenis. Zo staat zilver of wit symbool voor de maan die weer verwijst naar al 
het vrouwelijke op de wereld en geel of goud verwijst naar de zon en al het mannelijke.107 Co-
cabladeren vormen misschien wel het meest belangrijke element bij de offerceremonie. Ze wor-
den niet alleen opgenomen in het offerpakket maar alvorens een offerceremonie uit te voeren, 
wordt door de paqo een ander ritueel uitgevoerd: mirar la coca. Door de cocabladeren op te 
gooien en te laten vallen, krijgt de paqo een idee van wat de problemen zijn van de persoon die 
de offerceremonie wil uitvoeren. Overigens kunnen de cocabladeren ook gelezen worden zonder 
dat er een offerceremonie uit voortvloeit. Als de bladeren van de coca hoofdzakelijk gaaf zijn, is 
dit een goed teken maar als ze beschadigd zijn, zou dit duiden op problemen.108 

In veel literatuur over de Andes is geschreven over het uitvoeren van pagos maar zoals al eer-
der vermeld schrijven de betreffende auteurs vooral over afgelegen gebieden. In deze literatuur 
wordt vooral het traditionele en authentieke onderstreept. Met het volgende fragment wil ik la-
ten zien hoe ook in de moderniserende context van Pisaq het ritueel, achter gesloten deuren, 
backstage, wordt uitgevoerd. Het betreft een beschrijving van het opbouwen van een pago bij 
een Piseño thuis (zie foto 23): 

In de huiskamer staat een afbeelding van de Virgen del Carmen met daarnaast een grote vaandel. Er 
staat al het volgende klaar in glazen: wijn, bier, heilige water van Qollur R’iti. Señor A. vertelt dat hij 
wat van gesmolten sneeuw had meegenomen toen hij met zijn dansgroep naar het Qollur R’iti festival 
was gegaan. Er liggen ook verschillende soorten maïs klaar. Verder ligt er speelgoedgeld, brood en ge-
droogde rode rozen. Dit alles ligt op een rood fluwelen met goud geborduurd kleed. Op de vier hoeken 
van het kleed staan de volgende glazen: links boven heilig water, links onder wijn, rechtsboven pisco en 
rechtsonder bier. Terwijl señor A. de pago klaarmaakt staat er muziek van Santana op. De glazen wor-
den bijgevuld en de pago wordt opgebouwd: hij legt een laagje watten neer en legt er een lama foetus 
op. Vervolgens maakt hij 8 kintus in totaal voor de 8 ruimtes tussen zijn vingers. Hij legt ze onder het 
papier. Hij pakt vervolgens de blaadjes en plaatst deze naast de afbeelding van de Virgen. Hij pakt een 
glaasje pisco, heft het in de richting de Virgen en drinkt. Hij doet de kintus tussen de openingen van 

                                                 
103  Bijvoorbeeld gesprek sra I., 23/02/03. 
104  Een despacho is de benaming voor een offerpakket dat verbrand wordt en een pago wordt begraven. 
105  Gesprek met srta M3., 2/04/03. 
106  In de Andes bestaat de mythe dat eerste mensen uit het Titicacameer uit schelpen zijn ontstaan en Vi-

racocha, de schepper, kwam uit de zee. 
107  Gesprek met sra D4., 28/02/03. Zij steld zelf despachos samen. 
108  Voor een uitgebreide beschrijving van de inhoud van een offerpakket, zie bijvoorbeeld Bolin 1998: 

38-43. 
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zijn hand en blaast erop in de richting van de Virgen, vervolgens naar de apus. Hij legt de kintus in een 
half rondje op het papier in het midden. In het midden van de kintus ligt een schelp, daarbovenop een 
kruis van zilver. Vervolgens legt hij een gele kaars links van de schelp en een roze rechtsonder de 
schelp en ook een geel en roze koekje. Op de vier hoeken legt hij wafel koekjes en nog meer zoetighe-
den eromheen. In de schelp en om de schelp heen legt hij maïs. Vervolgens strooit hij er zaden over-
heen zoals sesamzaad en pinda’s. Vervolgens breekt hij een gedroogde zeester in vier stukken en legt 
de vier stukken op de vier richtingen. Er gaan kikkererwten overheen, kaakjes en koekjes, rijst, ge-
kleurde snoepjes, gekleurde katoen en gekleurd draad aan de zijkant. Er overheen wierook: geel en het 
grijzige draderige. Vervolgens maakt hij een puerta van chankaka, legt zijn handen er overheen voor de 
zegening. Dan komt er confetti en lamavet overheen. Van het zilveren plastic en symbolen drukt hij al-
les er uit wat messen en scharen zijn. Die zijn bestemd voor als iemand slechte dingen wil doen zegt 
hij. Hij gaat verder met rijst, suiker en legt witte watten met de lama erboven, wikkelt de foetus in ge-
kleurde watten. Daaromheen gaat het gekleurde lint in een cirkel gelegd met het witte en gele draad. 
Bovenop gaan witte en zilveren staafjes die in een spiraalvorm lopen en gekleurde kraaltjes. Er over-
heen biljetten van honderd dollar, daar overheen anijs zaad, coca zaadjes, een rood draadje voor be-
scherming en eromheen goud en zilverdraad. Om dit hele geheel gaan snoepjes, rozijnen en vijgen. Dan 
gaat het felgekleurde snoep in de vorm van een vrouw, een zon et cetera er overheen, palosanto (een 
soort wierook), kleine ronde bolletjes en weer gelige wierook steentjes. De snoepjes hebben de vorm 
van een auto, een huis, maïs. Daarna gaat er een kikker van chocola bij wat volgens señor A. het maxi-
male is in de Andes kosmologie. Boven dit hele pakket plaatst hij een condor van metaal zodat het pak-
ket sneller aankomt. Dit wordt overdekt met de rest van de zaden en confectie. Tenslotte een roos en 
meerdere daarna met wat watten en wera wera (wierook) en een hele grote bloem van kiwicha. Hij 
komt erachter dat hij vergeten is de hostie er in te doen en verkruimelt deze er bovenop. Het offer zal 
van donderdag op vrijdag verbrand worden. Hij vertelt dat na het verbranden de as onder de grond 
wordt gestopt zodat de zon het niet ziet.  

Uit de beschrijving van de opbouw van deze pago blijkt dat er niet alleen Andes symbolen wor-
den gebruikt. Ook elementen uit het katholieke geloof worden opgenomen in een pago, evenals 
elementen uit het dagelijkse leven. Deze opbouw is weer een voorbeeld van koloniaal katholi-
cisme en laat zien dat in de beleving van Piseños er geen strikt onderscheid is tussen katholieke-
en andino elementen. In de loop der tijd zijn de elementen samengesmolten. Ook zitten er “mo-
derne” symbolen in het pakket zoals bijvoorbeeld miniatuurdollarbiljetten en een auto. Mis-
schien dat een purist de moderne elementen die deze Piseño in de ceremonie opnam, zou bekri-
tiseren. Dit geldt ook voor toeristen die het liefst zoveel mogelijk Inca symbolen bij elkaar zien. 
Het ritueel vond echter thuis plaats en was aan niemands blik onderhevig behalve aan die van 
een nieuwsgierige antropoloog. Het gaat er niet om of dit ritueel authentiek was of niet; sterker, 
“echt” of “niet echt” had geen enkele waarde op het moment dat het pakket werd opgebouwd. 

De meeste katholieke comuneros die ik sprak doen elk jaar een pago maar het aantal evange-
listen groeit en daarmee neemt ook het aantal pagos af. Tenminste, dat zeggen ze. In de praktijk 
blijken veel evangelisten toch stiekem offers aan de apus en de Pachamama te doen. De redenen 
die de comuneros gaven om pagos te doen waren voornamelijk gebaseerd op angst dat alles mis 
zou kunnen gaan: 

In augustus doen we altijd een pago. Als je geen pago doet dan word je berooft of je dieren gaan dood. 
Eén jaar hebben we het niet gedaan en toen is onze koe overleden.109 

Ik doe altijd een pago in augustus en geloof in de Pachamama en de apus. Als ik geen pago zou doen 
zouden er ziektes komen voor mijn dieren, mijn gewassen en mijn familie.110 

Ik geloof in de Pachamama. In augustus doen we een pago: los que curan lo hacen (zij die genezen 
doen het). Als ik iets kook stop ik altijd voor wij het eten iets in de fogon voor de Pachamama, dan 
zorgt ze in ruil daarvoor goed voor ons. Dit heb ik van mijn ouders geleerd.111 

Zowel bij een pago als een despacho denkt men dat het gevaarlijk is om in contact te komen met 
de resten ervan. Señorita L. vertelde mij het verhaal over een meisje uit haar klas die na een be-
zoek aan Sacsayhuaman ziek was geworden: 

                                                 
109  INTERVIEW 41, tejedora F., Amaru, 20/07/04. 
110  INTERVIEW 40, tejedora R2., Chawaitiri, 20/07/04. 
111  INTERVIEW 34, tejedora R., Chawaitiri, 1/07/04. 
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We gingen met de hele klas naar Sacsayhuaman, een van mijn klasgenootjes liep een beetje achteraan. 
Op een plek in Sacsayhuaman lagen wat resten van een pago a la tierra, ze raakte ze aan en viel flauw. 
Heel haar maag zette raar op, wat heel vreemd was want we hadden niks gegeten daarvoor. Ze keek 
heel erg raar uit haar ogen. Een vriendin wilde haar mond op mond beademing geven maar viel ook 
flauw. Ze is toen naar de gezondheidspost gebracht maar daar konden ze niks vinden. Ze is toen naar 
huis gebracht maar in haar slaap is ze terug gewandeld naar Sacsayhuaman. Ze was als het ware beze-
ten en haar moeder heeft haar gevolgd. La hizieron curar (ze hebben haar doen genezen), maar sinds-
dien is ze niet meer dezelfde. Ze is erg op zichzelf en mensen zijn ook bang voor haar. Er zijn weinig 
mensen op school die nu nog met haar praten. Het is slecht en gevaarlijk om resten van een pago aan te 
raken.112 

Ook gelooft men dat als een despacho op het vuur ligt er niet in gekeken mag worden omdat het 
gevaarlijk zou zijn: je zou er blind van kunnen worden en heel erg ziek.113 Een andere Piseño 
gaf een voorbeeld van het expres verstoppen van resten van een despacho en gaf daar een inte-
ressante verklaring aan: 

Mijn ouders hadden veel schapen en geiten en er was een tijd dat deze, ze waren trouwens van hele 
goede kwaliteit, opeens begonnen te sterven. Het was toen een tijd dat er gezaaid moest worden en wij 
hadden dus mest nodig en wat wij doen vonden was een restant van een pago. Er zijn ook veel slechte 
mensen weet je? Dit pakket was begraven in de coral. Deze was waarschijnlijk daar begraven zodat de 
dieren beetje bij beetje zouden sterven. Wij hebben het weggehaald en toen werd alles weer normaal. Er 
zijn dingen. goed, je kunt niet alles zeker weten, maar toch. Ach, dit zijn dingen die hier gebeuren, als 
iemand empieza a caminar, als het deze persoon opeens goed verloopt dan begint iedereen meteen te 
denken wat ze kunnen doen zodat deze persoon zal vallen.114 

Mensen die een despacho verkeerd uitvoeren kunnen ook gestraft worden. Zo vertelde dezelfde 
señor S. van het bovenstaande fragment dat er jongeren uit zijn comunidad waren die beloofd 
hadden om een despacho van iemand anders die daar niet toe in staat was te verbranden boven-
op de berg. In plaats van te doen wat ze beloofd hadden, aten en dronken zij op wat er in het 
pakketje zat en voerden de despacho niet uit. Daarna werden ze ziek, hadden ze allemaal een 
opgezwollen nek en moesten genezen worden door een curandero.115 

Op de protestanten na, heb ik slecht één Piseña gesproken die het doen van pagos en het ge-
loof in de Pachamama en de apus onzin vond. Zij vertelde:  

Ik doe geen offers aan de Pachamama. Vroeger deden de Inca’s dit misschien omdat ze niet het geloof 
hadden in God, ze geloofde in de Pachamama. Ze wisten niet af van zijn bestaan, zei geloofden in wat 
zij zagen. Zij zagen de zon, de aarde, verder wisten ze niets. Vanaf dat de Spanjaarden zijn gekomen en 
het katholieke geloof hebben meegenomen denk ik niet dat wij moeten geloven in waar de Inca’s in ge-
loofden. In de bijbel staat dat God de aarde heeft gecreëerd en alles, ja natuurlijk bestaat voor mij de 
aarde, God heeft de aarde gemaakt maar je hoeft geen offers te doen, je kunt beter God bedanken! Dat 
mensen tegenwoordig in de aarde geloven en offers doen is voor mij verafgoding en wat extra slecht is, 
is dat de laatste tijd steeds meer mensen het voor geld doen en iedereen oplichten.[…] Als ik iemand 
wil bedanken voor het feit dat ik goed verkocht heb of omdat het goed gaat met mijn leven gaat dan ga 
ik naar de kerk, neem gezegend water mee naar mijn huis. Al die mensen die maar voorspellingen doen, 
wat denken ze wel niet, dat ze God zijn?116 

Volgens verschillende informanten is er in de laatste jaren veel verandering gekomen in het ge-
loof in deze krachten. Volgens vooral buitenstaanders zou dit door globaliseringtendensen ko-
men en door de snelle ontwikkeling van de toeristische en artesanale industrie. Piseños en co-
muneros zelf, wijden deze verandering vooral aan de toename van het aantal evangelisten. De 
evangelische kerken verbieden mensen offerceremonies te doen en in bovennatuurlijke krachten 
te geloven. Er is dus een groeiende groep mensen die bepaalde rituelen niet meer uitvoert. Het 
grootste deel van de bevolking doet dit echter nog wel, wat frontstage niet opvalt omdat ze ach-
ter de coulissen plaatsvinden. 
 

                                                 
112  Gesprek met srta L., 21/03/03. 
113  Bijvoorbeeld Sr S., vlak voor het verbranden van een despacho. Sr S. is compadre van mijn gastgezin 

en afkomstig uit de comunidad Viacchia. 
114  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
115  Gesprek met sr S., 7/04/04. 
116  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
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7.6. Nieuwe kerken 
Hoe de gemiddelde protestant in het district Pisaq over zijn nieuwe geloof denkt, blijkt uit de 
volgende uitspraak: 

We hebben niet meer zoveel tradities. Wij doen niet mee aan het dansen, maar we respecteren wel dat 
de rest van het dorp die gewoontes heeft. We kijken wel, maar doen niet mee vanwege het evangelie. 
Wij leren uit de bijbel dat God niet van costumbres houdt: no le agrada al Papa Dios (daar houdt papa 
God niet van). Zo staat het in de bijbel. Het pad van God is heel anders. Je kunt God niet met costum-
bres vergelijken, daarom doen wij er niet aan. Er wordt ook heel veel gedronken tijdens deze feesten en 
dat is slecht.117 

In deze paragraaf wil ik wat licht werpen op de grote verschuivingen die tegenwoordig plaats-
vinden met betrekking tot religie en wat voor praktische uitwerkingen dit heeft op het dagelijkse 
leven van Piseños en comuneros. Het zijn aspecten die frontstage voor toeristen niet zichtbaar 
zijn, immers, de lokale uitwerking van het evangelische geloof is juist dat er zo min mogelijk 
costumbres worden uitgevoerd. Backstage heeft de opkomst van de evangelisch protestantse 
kerk echter grote gevolgen op culture in the mind. 

Vanaf de late negentiende eeuw waren er al protestantse missionarissen actief in Peru maar in 
eerste instantie hadden zij niet veel aanhangers. In 1971 waren er ongeveer 100.000 protestan-
ten, wat neerkwam op minder dan één procent van de totale Peruaanse bevolking (Nyrop 1981: 
105). In de afgelopen decennia is het aantal protestantse Peruanen enorm toegenomen en met 
name de pinkstergemeente is in opmars. Deze ontwikkeling is in heel Latijns Amerika waar te 
nemen, wat overigens vooral de Rooms Katholieke Kerk in Europa zorgen baart. In 2007 bij-
voorbeeld bezocht de Paus Brazilië, waar de meeste katholieken van Latijns Amerika wonen. 
Hun aantal neemt echter zienderogen af en zijn bezoek was erop gericht om deze beweging van 
“evangelisatie” van het continent een halt toe te roepen. 

In het district van Pisaq zijn vooral in de berggemeenschappen veel mensen evangelisch pro-
testants. De groei van het aantal protestanten in Pisaq vond vooral plaats in de jaren tachtig, 
overigens ten tijde van Sendero Luminoso. De populariteit van de nieuwe kerk valt volgens Pé-
rez Galán te verklaren door de zware werkomstandigheden waaraan campesinos blootgesteld 
waren tijdens tijdelijke migratie naar lager gelegen delen in de regio. In de drie of vier maanden 
dat zij afgezonderd van hun eigen comunidad aan het werk waren, waren zij toegankelijk voor 
zendelingen die ze ervan overtuigden dat het geloof in de heiligen, feesten en de daarmee ge-
paard gaande alcoholconsumptie onder verafgoding vielen. Bekering tot het evangelische geloof 
vindt vooral plaats onder vrouwen omdat er zo een einde zou kunnen komen aan het serieuze 
probleem van dronkenschap van de mannen in de comunidades. (Pérez Galán 2004: 119-120). 
Inmiddels is ongeveer een derde van comuneros in Chawaitiri, Cuyo Grande en Cuyo Chico 
evangelisch protestants (Pérez Galán, 2004: 120-121). In sommige comunidades, zoals bijvoor-
beeld Chawaitiri, is zelfs meer dan de helft van de inwoners protestants.118 Doordat veel mensen 
zich hebben aangesloten bij een evangelisch protestantse kerk is er als het ware een tweedeling 
ontstaan tussen (koloniaal) katholieken en protestanten en er zijn duidelijke verschillen zicht-
baar tussen deze twee groepen. Zo zijn protestanten bijvoorbeeld economisch vaak beter af wat 
volgens mijn informanten te verklaren valt door het feit dat ze harder werken en minder drinken. 
Ze hebben betere huizen, velen van hen kunnen hun kinderen naar Pisaq sturen voor scholing en 
men heeft meer migratiemogelijkheden. Bovendien zijn de NGO’s die werkzaam zijn in de re-
gio eerder bereid om projecten uit te voeren in gemeenschappen waar veel protestanten wonen 
omdat men daar bereid is harder te werken en alcohol niet in de weg staat om tot goede resulta-
ten te komen.119  

Volgens een van mijn informanten die werkzaam is bij een lokale NGO en veel werk verricht 
in de comunidades ontstaan er allerlei problemen. Door de komst van allerlei verschillende reli-
gies zoals bijvoorbeeld mormonen, baptisten, gereformeerden en dergelijke ontstaat er een ver-
deling tussen de aanhangers van de verschillende stromingen. Dit kan tot conflicten leiden en 
kan het natuurlijke evenwicht van de comunidad verstoren. Zo is het volgens hem steeds moei-

                                                 
117  INTERVIEW 11, sr N., Cuyo Chico, 12/04/04. 
118  Informatie van een respondent, 1/04/04, Chawaitiri. 
119  Gesprek met een medewerker van de NGO Cedep Ayllu 31/03/03. 



 

 119

lijker om faenas te doen.120 Volgens een Piseña zijn de nieuwe kerken verantwoordelijk voor 
een verandering in niet alleen betekenisgeving maar ook in culturele identiteit van comuneros. 
Vroeger toen zij docente was in de comunidades kleedde iedereen zich gelijk en waren er wei-
nig verschillen tussen comuneros. Tegenwoordig is de situatie als volgt: 

Protestanten gaan daar naartoe en verkondigen dan dat het katholicisme slecht is en daardoor is er van 
alles aan het veranderen. Zij veranderen ook de mensen en hun instelling. Zij geven ze bijvoorbeeld 
kleren. Het is de schuld van deze kerken dat mensen niet meer hun traditionele kleding dragen, ze dra-
gen mestiezen kleding. Jehova’s getuigen gaan bijvoorbeeld de huizen langs en geven de mensen kle-
ding en willen dat zij naar het woord van God luisteren. Het is een soort uitwisseling als mensen luiste-
ren naar wat zij te vertellen hebben dan krijgen zij kleding cadeau. Maar waar ik vroeger heb gewerkt 
waren mensen heel simpel en behandelden mij met respect, ze nodigden mij altijd uit om te eten bij-
voorbeeld, nu verandert alles.121 

De uitbreiding van het protestantse geloof heeft zowel in Pisaq als in de berggemeenschappen 
haar invloed op het sociaalculturele leven maar dit wil niet zeggen dat iedereen zich strikt aan 
de protestantse regels houdt. Net als bij de verspreiding van het katholicisme in de koloniale 
tijd, hebben protestanten tegenwoordig een creatieve manier gevonden om met hun culturele 
erfgoed om te gaan. Pérez Galán, die jarenlang onderzoek heeft gedaan in de berggemeenschap-
pen van Pisaq schrijft hierover: 

De enige autoriteit die door de evangelicos geaccepteerd wordt is de bijbel, waarin zoals zij zelf aange-
ven, gespecificeerd lijkt te worden, dat alleen de betrekkingen die direct te maken hebben met de vere-
ring van heiligen of missen binnen de gemeenschap of in de districtshoofdstad afgodendiensten, terwijl 
de rest slechts ‘gewoontes’ of ‘Inca icos’ zijn.122  

Als ik informanten bijvoorbeeld vroeg waarom zij bepaalde tradities toch aanhingen, gaven zij 
aan dat het niks met hun godsdienst had te maken maar dat het costumbre was. Bovendien wa-
ren er ook bepaalde costumbres, die door toeristen aanschouwd werden en in dat geval verkoos 
men het economisch aspect boven religieuze toewijding. 

Het is opvallend dat katholieken over het algemeen vaker toegeven aan bepaalde Andes ritue-
len te doen dan protestanten. In het koloniaal katholicisme waren andino-rituelen namelijk geïn-
tegreerd. Protestantse kerken keuren alle rituelen die te maken hebben met de Andes kosmolo-
gie af. Toen ik een protestantse informant vroeg naar haar geloof in Moeder Aarde en of zij be-
paalde rituelen uitvoerde antwoordde ze mij: “Ik ben evangelica. Ik doe geen offers aan Moeder 
Aarde. Ik geloof daar allemaal niet in. Ik geloof in een God. Dat hele, dat hele van offers aan de 
Pachamama is bijgeloof. Er zijn heel veel mensen die het doen maar ik niet. Ik geloof in het 
woord van God.”123 Toen ik in een interview een comunera uit Paru Paru vroeg naar de belang-
rijkste costumbres in haar comunidad antwoordde ze: “Zes september is heel belangrijk want 
dan is het Santa Dolores Jesús. Er wordt dan wel gedanst. Wij vieren nu echter weinig feest 
omdat wij nu Zevende-dags Adventisten zijn. Ya no esta Pachamama (De Pachamama is er nu 
niet meer).”124 

In de comunidad Cuyo Chico is naar schatting inmiddels dertig procent van de inwoners be-
keerd tot het protestantse geloof wat volgens de aanhangers vooral voordelen heeft. Señor D. 
vertelde: 

Vroeger waren feesten belangrijk, maar nu niet meer want we zijn protestants geworden. Vanaf 1980 
hebben we ons bekeerd en sindsdien hebben wij dronkenschap uitgebannen. Die feesten kosten heel 
veel geld, maar gelukkig is nu ongeveer dertig procent van Cuyo Chico protestants. Mensen drinken nu 

                                                 
120  Gesprek met sr R5., 20/03/03. 
121  INTERVIEW 30, sra E2., 14/06/04. 
122  Vertaald uit het Spaans.  

La única autoridad aceptada por los evangélicos es la Biblia, donde, tal y como ellos mismos señalan, 
parece especificarse, que solo los cargos que tienen que ver directamente con la celebración de santos 
o misas en la comunidad o en la capital del distrito son idolatrías, mientras que el resto, son tan solo 
“costumbres” o “incaicos”( Pérez Galán 2004: 123). 

123  Gesprek met sra C4., 22/04/03, Cuyo Grande. 
124  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
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minder en werken nu harder. Het is belangrijk, want als je niet in Jezus gelooft, dan kom je niet in de 
hemel.125  

Hoewel de meeste protestanten ontkennen in de apus te geloven en in offers aan de Pachamama, 
blijkt in de praktijk dat mensen toch heimelijk offers doen. Verschillende informanten, zowel 
Piseños als comuneros, vertelden mij dat ze “natuurlijk” offers aan de apus en Pachamama 
brachten maar dat niemand het mocht weten en ze daarom anoniem wilden blijven. Ze vonden 
het echter ook heel belangrijk dat de wereld zou weten dat de Pachamama het belangrijkst is, 
wat weer duidt op een gevoel van trots. Aan de andere kant wisten ze dat het eigenlijk niet 
mocht en waren ze bang dat de (protestantse) Kerk erachter zou komen.  

De evangelisch protestanten die ik heb gesproken zagen grote voordelen in het nieuwe geloof. 
Het meest gehoorde argument om protestant te worden, zowel in Pisaq als in de berggemeen-
schappen, was dat de problemen vanwege dronkenschap hierdoor minder werden. Piseños ver-
telden bijvoorbeeld dat het geweld in het gezin enorm was afgenomen sinds zij het protestantse 
geloof hadden aangenomen en dat zei in tegenstelling tot vroeger een hechte familie vormden 
waarbij iedereen elkaar helpt. De volgende citaten zijn hier illustraties van: 

Dat ik protestants ben beïnvloedt mijn dagelijks leven heel veel. Vroeger, voordat ik la Verdad kende, 
maakten mijn man en ik veel ruzie met elkaar.126 Hij dronk vroeger heel veel en ik maakte me alleen 
heel veel zorgen over het geld en ik besteedde geen aandacht aan het leven van ons twee en aan de kin-
deren. Tegenwoordig zie ik echter in dat liefde heel belangrijk is, en dat we dat met elkaar moeten de-
len. Tegenwoordig maken we nooit ruzie. Soms een beetje, maar we beheersen ons. Vroeger verwond-
den we elkaar. Ik mijn man, of hij mij. Maar tegenwoordig hebben we respect voor elkaar. Er is tegen-
woordig meer communicatie, meer liefde.127 

Vroeger hield ik van feesten, van drinken en van dansen maar tegenwoordig doe ik dat niet meer. Nu 
heb ik een nieuwe costumbre en dat is tot God bidden en bedanken voor alles wat we hebben. […] 
Vroeger geloofde ik wel in Pachamama maar nu niet meer. Vroeger deed ik hen een offer in augustus. 
Het woord van God zegt dat het leugenaars en idolatras (mensen die verafgoden) zijn en dat ze naar de 
hel zullen worden gestuurd. Vroeger was ik katholiek maar wij wisten niet hoe wij ons moesten gedra-
gen, daarom dronken wij en sloegen wij elkaar. Nu is alles rustig. Mensen die mij uitschelden negeer 
ik. Ook al behandelen mensen mij slecht, begroet ik ze toch vriendelijk want dat moet volgens het 
woord van God.128 

 
Conclusie 
Hoe mensen handelen op de verschillende podia van het Pisaq Theater wordt voor een groot 
deel bepaald door hoe Piseños en comuneros de wereld zien, oftewel door welke religieuze en 
kosmologische schemata zij in the mind hebben. In dit hoofdstuk heb ik de belangrijkste sche-
mata van (in the mind) religie en geloof besproken. Ik heb gebruik gemaakt van literatuur over 
de Andes kosmologie om de continuïteit van bepaalde culturele modellen aan te tonen en ge-
sprekken, interviews en observaties gebruikt om te kijken hoe deze schemata tegenwoordig op 
lokaal niveau beleefd en gestaged worden. We zagen dat performances die in principe voor de 
heiligen, God, Moeder Aarde en de apus waren bedoeld, niet alleen in the mind betekenis kre-
gen maar dat (een gedeelte van) deze performances ook op het toerismepodium als bijzondere 
experiences kunnen worden gezien. 

Schrijvend over de opkomst van het katholieke geloof in de Andes en de vermenging die heeft 
plaatsgevonden met het bestaande geloof zagen we dat er in de koloniale periode in Peru maar 
ook in andere delen van de Andes een “koloniaal katholicisme” ontstond waarbij rooms-
katholieke tradities werden vermengd met de Andes kosmologie. Het “door elkaar heen lopen” 
van verschillende geloven bestaat nog steeds en vormt een belangrijke basis voor de wijze 
waarop er in de huidige Andes betekenis wordt gegeven aan de wereld, of beter gezegd, aan de 
verschillende werelden. Ook al weten mensen in de Andes vaak niet waar bepaalde handelingen 
of (religieuze) uitingen vandaan komen of wat ze betekenen, nemen ze toch een prominente 
plaats in hun wereld in. We zagen dat het geloof in de kerk erg belangrijk is voor Piseños, net 

                                                 
125  INTERVIEW 51, sr D., Cuyo Chico, 30/07/04. 
126  La verdad betekent letterlijk “de waarheid”. 
127  INTERVIEW 3, sra C3., 1/04/04. 
128  INTERVIEW 28, sra B., Cuyo Chico, 10/06/04. 
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als het geloof in de heiligen en bedevaartstochten, maar dat er ook een praktische betekenis aan 
wordt gegeven en heiligen bijvoorbeeld als bemiddelaars tussen verschillende werelden worden 
benaderd. Het vermengen van symbolen uit de (pre-) Inca en koloniale katholieke traditie is 
voor de meeste Piseños en comuneros volstrekt normaal. 

Er is voorts besproken hoe de kosmos door Andes bewoners wordt gezien, hoe dit in de loop 
der tijd getransformeerd is en hoe deze getransformeerde visie voor veel Andes bewoners en 
ook voor Piseños en comuneros tegenwoordig een zeer belangrijke rol speelt in het dagelijkse 
leven. Een deel van de religieuze voeding voor the mind en the world heeft haar oorsprong in de 
katholieke kerk maar een aanzienlijk deel wordt gevormd door het landschap om hen heen en de 
mythes die daarbij horen. Het is duidelijk geworden dat ideeën uit de pre-Inca en Inca periode 
een stevige basis hebben gelegd voor het denken over de kosmos in de hedendaagse Andes sa-
menlevingen. De apus die een essentieel onderdeel van de aarde zijn, konden ten tijde van de 
Inca’s als lichaam worden gezien met alle bijbehorende ideeën over cyclisch denken en de ver-
delingen tussen man-vrouw, boven-onder, zon-maan enzovoort. In de huidige Andes bepalen ze 
soms bewust en soms onbewust veel schemata, oftewel patronen, in the minds die door (ritueel) 
handelen in the world tot uiting komen. Voor de context van Pisaq betekenen deze schemata in 
het dagelijkse leven dat de meeste mensen in de apus en de Pachamama geloven met al hun am-
bigue krachten. De apus en Pachamama krijgen menselijke krachten toebedeeld, kunnen net als 
mensen honger en dorst hebben en boos worden. Ze dienen net als het menselijke lichaam ge-
voed te worden en Piseños krijgen in ruil daarvoor voedsel en bescherming. Het was interessant 
om te constateren dat de huidige toerisme-industrie ertoe heeft geleid dat Piseños tegenwoordig 
de apus en Pachamama vereren met het doel meer geld te verdienen uit het toerisme. Tot slot 
werd in deze paragraaf duidelijk dat Piseños en comuneros verschillende visies hadden op de re-
latie tussen God, Pachamama en de apus. Sommige mensen probeerden deze apart te vereren en 
anderen vermengden de rituelen maar de belangrijkste conclusie is dat de meeste mensen wel in 
deze constructies geloven. 

Vervolgens zagen we waar men in de Andes naast de Pachamama, apus, God en Jezus Chris-
tus nog meer in gelooft en verklaringen biedt voor hoe mensen in de Andes handelen. Ideeën uit 
de prekoloniale tijd krijgen niet slechts frontstage door intermediator-gidsen en artesanos een 
functie maar verschaffen ook het toeristenpubliek een waardevolle impressie terwijl ze tevens 
vooral voor Piseños belangrijk zijn. Piseñós geloven dat stenen een ziel hebben en aan de vorm 
van bergen evenals aan weersverschijnselen kan waardevolle informatie worden ontleend. Ver-
der bleken ook gaten, spelonken, graven, meren en dergelijke gevaarlijk te kunnen zijn omdat 
daar gevaarlijke krachten en geesten in schuilen. Ziekte en dood worden hier vaak aan gerela-
teerd. Voor een oplossing van problemen wordt ook uit de natuur geput. Wederom werd het 
ambigue karakter, de dualiteit van alles en het cyclisch Andes denken onderstreept. Interessant 
was om te zien dat de doden nog steeds een belangrijke rol vervullen in de wereld van de leven-
den en dat veel verklaringen voor allerlei problemen in de huidige wereld, in de wereld van de 
doden worden gezocht.  

Om de “andere wereld” te bereiken en te beantwoorden aan de wederzijdse verplichting van 
ayni worden er intermediators geraadpleegd en ingezet. Deze paqos, curanderos of yachay zijn 
rituele specialisten die beschikken over de gaven om te genezen en voorspellingen te doen, het 
lot van mensen te beïnvloeden en natuurlijke fenomenen te ordenen. Backstage in de mind ver-
vullen ze een belangrijke rol omdat ze voor Piseños betekenis geven aan de kosmos en het god-
delijke dat in het dagelijkse leven in de world tot uiting komt. Deze rituele specialisten zijn no-
dig om offerceremonies te doen en er kan geconcludeerd worden dat zij contact leggen met de 
andere wereld. We zagen echter ook dat het aantal paqos in het district Pisaq steeds verder af-
neemt waardoor Piseños ook buiten hun leefomgeving naar geschikte paqos zoeken. De hoe-
veelheid namaak-paqos of namaak-sjamanen is daarentegen, als gevolg van wensen voor een 
nieuwe (kosmologische) experience bij het toeristenpubliek enorm toegenomen. Door naar de 
lokale stemmen van Piseños te “luisteren” werd duidelijk dat veel van hen deze beweging af-
keuren. Ook al hebben Piseños het niet zo verwoord, blijkt bij zorgvuldige bestudering van hun 
visie op deze nieuwe (namaak-)geneesheren dat het schema van ayni diepgeworteld is en nu aan 
het veranderen is. Curanderos en paqos waren van oorspong intermediators tussen Pise-
ños/comuneros en de apus en Pachamama waar geen geld voor werd gevraagd. In ruil voor of-
fers zorgden de apus en Pachamama voor een goede oogst en een gezonde veestapel. Door nu 
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veel geld aan toeristen te vragen zijn in de woorden van een van de informanten die in dit 
hoofdstuk aan het woord is geweest “dat soort mensen de geschiedenis en tradities van Pisaq 
aan het verpesten.”  

De Piseños proberen al dan niet via intermediators om de apus en Pachamama te beïnvloeden 
zodat iedereen goed verkoopt op de markt. Het werd duidelijk dat het doen van pagos voorna-
melijk backstage in the mind betekenis heeft en mensen liever niet willen dat het frontstage 
wordt gebracht omdat het dan niet hetzelfde effect zou hebben dan wanneer het “stil” gebeurt. 
Voor Piseños is het belangrijk offers te doen omdat men gelooft dat de aarde leeft en in ruil 
voor bescherming en voedsel een paqo nodig heeft. Door een pago te doen zal Pachamama de 
mensen helpen maar zij is ook in staat om te straffen als zij geen respect krijgt. Wat opvallend is 
voor Pisaq is dat er niet allen pagos worden gedaan om een goede oogst te krijgen maar ook 
wordt geprobeerd om Pachamama te laten helpen in de toerisme-industrie en andere “moderne” 
problemen. Er kan geconcludeerd worden dat in de moderniserende context van Pisaq het ritueel 
om offers aan Pachamama en de apus te brengen backstage een zeer belangrijke culturele uiting 
vormt die iets zegt over hoe mensen hun kosmos zien en er betekenis aan geven. Door naar de 
daadwerkelijke inhoud van een offerpakket te kijken kan worden aangetoond wat door Piseños 
belangrijk wordt gevonden. Verder werd in deze paragraaf duidelijk dat ondanks de opkomst 
van het evangelisch protestantse geloof, mensen nog steeds in pagos geloven wat wil zeggen dat 
het een diepgewortelde culturele uiting van culture in the mind is. Ook het uitvoeren van despa-
chos is echter niet zonder gevaar en men gelooft dat er voorzichtig moet worden omgesprongen 
met het moment dat er geofferd wordt, evenals met de overblijfselen. Aanraking met deze resten 
kunnen namelijk ziekte en dood veroorzaken. 

De opkomst van het evangelisch protestantse geloof brengt veel nieuws en de invloed ervan 
op de wijze waarop in the mind betekenis wordt gegeven aan geloof is groot. Het moge duide-
lijk zijn dat de protestantse opkomst grote gevolgen heeft in het dagelijkse leven van Piseños en 
comuneros omdat ze in feite het koloniaal katholicisme, wat zo lang dominant is geweest, ver-
werpt. We zagen dat de protestantse kerken vooral veel aanhang hebben in de comunidades en 
dat er een tweedeling is tussen protestanten en anderen. Interessant is dat veel protestanten net 
als bij de verspreiding van het katholieke geloof in de koloniale tijd, een creatieve manier heb-
ben gevonden om met al bestaande geloofsovertuigingen om te gaan en ze als costumbres of 
commerciële mogelijkheden betekenis te geven. De meest positieve elementen van het protes-
tantse geloof zijn volgens Piseños en comuneros dat er tegenwoordig veel minder mensen een 
alcoholprobleem hebben waardoor er ook minder geweld is. 

In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd te laten zien dat het leven in Pisaq doordrenkt is van geloof 
in allerlei verschillende krachten. Hoe Piseños de wereld zien wordt voor een groot deel ge-
vormd door hun geloof (en bijgeloof). Wat opvallend is, is dat bij bijna alle geloofvormen spra-
ke is van een bepaalde dreiging; men moet zich aan bepaalde rituelen en geloofregels houden 
omdat er anders serieuze consequenties aan vast kunnen zitten. Als er dingen misgaan in het le-
ven wordt vrijwel altijd verondersteld dat men zich niet aan de regels heeft gehouden. Over het 
algemeen geloven mensen dat alles gebeurt met een reden en dat er invloed uitgeoefend kan 
worden op de loop der dingen. Dit kan uiting krijgen door naar de kerk (katholiek of protes-
tants) te gaan, door heiligen te eren door offers te doen aan de Pachamama, de apus et cetera. 
Geloofsovertuiging, of dat nu geloof in de natuur is, in God of in zaken die het evangelisch ge-
loof predikt, is erg belangrijk voor de voeding van the mind, identiteit, hoe men de wereld ziet 
en hoe er in het Theater op alle verschillende podia wordt geacteerd. Ten slotte mag niet worden 
vergeten dat de toeristen Pisaq juist als bestemming kiezen omdat ze weten dat de Andes kos-
mologie hier nog leeft. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL 2 

In het Theater 
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Foto 25. Artesaníakraam met grote variëteit aan textiel. 

Foto 26. Vernissen van pili-kettingen.
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HOOFDSTUK 5 
 
 
 
Artesanía, artesanos:  
huisnijverheid in Pisaq  
 
 
Inleiding 
In Pisaq leeft het grootste deel van de Piseño bevolking van de productie en verkoop van artesa-
nía, de handnijverheidsgoederen die thuis worden geproduceerd. In hoofdstuk 3 zagen we het 
belang van het marktpodium in Pisaq. De wijze waarop de producten worden gepresenteerd op 
het grote Pisaq podium wordt grotendeels bepaald door de makers en verkopers van deze sou-
venirs. In dit hoofdstuk beschrijf ik de producten die worden verhandeld maar ook de geschie-
denis van deze artefacten en de makers ervan. Hier wordt gedeeltelijk antwoord gevonden op de 
vraag wie deze acteurs zijn en wat ze op de frontstage in the world komen doen. Ook komen er 
ideeën uit hun mind en van de backstage aan bod, maar slechts daar waar het over het ambachte-
lijk product gaat dat tussen het publiek (toeristen) en performers (Piseños) in staat. Het zal dui-
delijk worden dat de bewoners van Pisaq en omstreken in feite hun cultuur gebruiken om geld te 
verdienen. Dit gebeurt op verschillende manieren en of het toerisme economische voordelen 
heeft, hangt samen met het succesvol presenteren van de cultuur. Mensen weten dat toeristen 
voor hun cultuur komen en dat ze zichzelf en hun dorp op een zo “authentiek” mogelijke manier 
moeten presenteren. Ik hoorde van Piseños dat toeristen op zoek zijn naar symbolen en kennis 
over de Inca cultuur die ze herkennen uit boeken en dat Piseños hen dat proberen aan te bieden.1 
Aan de andere kant zijn er veel zaken veranderd in Pisaq door de toegenomen globalisering en 
de daarmee gepaard gaande modernisering. Er bestaan ook spanningen over wat als authentiek 
gepresenteerd en verkocht moet worden en wat niet; moet men eerlijk antwoord geven over de 
herkomst van het product als een toerist vraagt naar het vandaan komt? Als een product uit Bra-
zilië komt, moet een souvenirverkoper de waarheid spreken of is een leugen om bestwil geoor-
loofd? 

In het eerste hoofdstuk heb ik het erover gehad dat er veel geschreven is over authenticiteit en 
dat het een vrij complex concept is. Er is vaak op negatieve manier over gesproken en er zijn 
vele verschillende interpretaties van en visies op authenticiteit mogelijk. Wat vaststaat in het Pi-
saq Theater is dat voor Piseños het concept authenticiteit een belangrijke rol in het dagelijks le-
ven speelt. Het is belangrijk om te beseffen wie er op een bepaalde manier over authenticiteit 
denkt. Mensen die compleet afhankelijk zijn van de toerisme-industrie hechten veel waarde aan 
een authentieke presentatie terwijl mensen die ander werk verrichten zich vrij kritisch kunnen 
opstellen. Heit hoofdstuk begint met een beschrijving van een doorsnee dag van een artesano uit 
Pisaq. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van de verschillende soorten artesanía die ver-
kocht worden en de geschiedenis ervan. Ook beschrijf ik delen van het productieproces. Daarna 
wordt er dieper ingegaan op het authenticiteitvraagstuk en komen de lokale visies en de bijbeho-
rende motieven van de makers over de creatie en “re-creatie” van producten aan bod. Daarna 
volgt een paragraaf waarin wordt ingegaan op lokale oplossingen voor de inmiddels grote con-
currentie. Ten slotte wordt er ingegaan op de vraag of de productie voor de bewoners van het 
district Pisaq duurzaam is.  
 

                                                 
1  Bijvoorbeeld INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
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Foto 27. Kraampje met tejidos, gemaakt door srta L.

Foto 29. Traditionelse oven, sr W. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 28. Elektrische oven, Sr W. 
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5.1. Een dag uit het leven van een artesana  
Een artesana aan wie ik vroeg om mij een doorsnee dag uit haar leven te beschrijven is Señora I. 
Zij is in de vijftig, weduwe en heeft vijf kinderen. Ze is artesana maar heeft ook een chakra en 
een klein “familie-hostal” bij haar huis. 

Ik sta om zeven uur op maar op sommige dagen om vier of vijf uur. Op marktdagen moeten om vier of 
vijf uur ‘s morgens de palen op de plaza worden neergezet en vastgemaakt. Nu mijn kinderen groot 
zijn, helpen ze mij veel en doen zij het meestal voordat ze naar school gaan in Cuzco. Dan ontbijt ik en 
komt mijn kleinkind hier. Om negen uur breng ik haar naar school en ga ik naar de plaza. Daar blijf ik 
dan doorgaans de hele dag tot ongeveer vijf uur, dan komen mijn kinderen me helpen opruimen en dan 
gaan we naar huis om iets te eten. Vroeger moest ik naar huis om te koken in de middag maar nu eet ik 
vaak in een van de eethuisjes. Ik ga ook elke dag op de chakra kijken en mijn cavia’s en kippen eten 
brengen. Dat moet elke dag maar ik heb het heel erg druk en denk erover om al mijn cavia’s maar op te 
eten en een paar te verkopen want het is veel werk. Op niet-marktdagen maak ik thuis artesanía en dat 
doe ik ook vaak op marktdagen maar dan ‘s avonds. Op de plaza werk ik ook: ik brei en maak kettin-
gen, ik naai en maak armbanden. Ik moet steeds iets doen anders word ik neerslachtig en word ik moe. 
Vooral als er weinig toeristen zijn word ik neerslachtig. Verder hebben we natuurlijk thuis een hospe-
daje (hostal) en daar moet ook veel voor gebeuren; er moet gewassen worden en schoongemaakt en er 
moet altijd iemand zijn voor het geval er gasten komen. Vroeger deden we het allemaal zelf maar om-
dat mijn oudste dochter nu apart woont en de andere kinderen in Cuzco naar de universiteit gaan en ik 
meestal op de plaza werk, komt er soms een comadre om te helpen. Soms moet er ook op de chakra 
gewerkt worden maar nu is het vrij rustig. Vroeger toen de kinderen klein waren had ik geen cuys (ca-
via’s) maar wel een winkeltje, schapen en koeien. Het leven was toen zo druk dat ik altijd aan het ren-
nen was. Het was zo erg dat ik ‘s nachts de kleding moest wassen.1 

Zoals señora I. zijn er veel Piseños. Niet allemaal hebben ze een hostal of zoveel kinderen die 
hen kunnen helpen maar over het algemeen hebben de meeste artesanos dezelfde dagelijkse be-
zigheden en werktijden. Mensen die kleine kinderen hebben, moeten op marktdagen (en als ze 
de hele week werken op alle dagen) vroeg opstaan om de markt op te bouwen. De beter gestelde 
verkopers kunnen iemand inhuren om hun stalletje voor hen op te bouwen maar dit kost ze wel 
wat geld. Deze kosten zijn in het laagseizoen moeilijk op te brengen. De tijd dat compadres uit 
de berggemeenschappen kosteloos om hulp bij het opbouwen konden worden gevraagd lijkt 
voorbij te zijn. Veel artesanos hebben naast een marktkraampje nog een stuk land met soms wat 
vee waar voor gezorgd moet worden. Alle artesanos die ik sprak gaven aan dat de dagen erg 
langzaam voorbij gaan en dat het vooral als er weinig toeristen op de markt zijn erg saai is. Hun 
werk zorgt er ook voor dat ze slechts een minuut of twintig bij hun kraampje weg kunnen om 
snel iets te eten en ze zijn bang dat als ze langer weggaan er inkomsten van toeristen worden 
misgelopen. Even tussendoor het land bewerken zit er voor de meeste niet bij. Waar artesanos 
het meest over klagen is dat ze moe worden op de markt als het rustig is en in slaap vallen. Het 
was inderdaad opvallend dat bij een “rondje over de markt” rond een uur of drie, veel artesanos 
een dutje deden boven op hun marktkoopwaar. Andere veelgehoorde klachten zijn de kou en de 
wind die in de maand augustus in de middag de kop opsteekt en veel onrust, opvliegend stof en 
onstabiele kraampjes veroorzaakt. Rond een uur of vijf, voordat de schemering inzet, beginnen 
alle artesanos hun producten in te pakken en hun kraampjes af te breken. Rond half zeven zijn 
de meeste mensen thuis, drinken nog wat thee en gaan ze naar bed. 
 
5.2. Presentatie van artesanía  
Op de markt van Pisaq wordt een imposante hoeveelheid verschillende soorten artesanía ver-
kocht. Er kan van alles uit de eigen regio worden gekocht maar ook uit andere delen van Peru en 
Latijns Amerika en elk jaar komen er nieuwe producten bij. De volgende producten kunnen er 
gevonden worden: tejidos (geweven kleden/textiel), velerlei kledingstukken zoals truien, pon-
cho’s, sokken, sjaals, mutsen en handschoenen van schapen-, lama-en alpacawol, edelstenen, 
beelden, tekeningen en schilderijen, aardewerken schalen, kopjes en borden, schaakspelen en 
andere bordspelen, sieraden, geborduurde en geprinte T-shirts, tassen en rugzakken, kaarsen, 
puzzels van de beroemde twaalfhoekige steen in Cuzco, kerststalletjes, portemonnees, haarclips, 
fossielen en mineralen, tassen, maskers, lappen poppen, en nog veel meer. Voordat mensen in 
Pisaq begonnen met het verkopen van cerámica, textiel en alle andere producten die er tegen-

                                                 
1  Sra I., 27/07/07. 
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woordig op de markt te vinden zijn, werden er stenen beeldjes verkocht, vertelde de oude señor 
C., die nu nog steeds op de markt werkt. Hij vertelde hoe zijn beeldhouwwerken langzaamaan 
plaatsmaakten voor andere artesanía omdat het INC hem verbood deze beelden te maken en te 
verkopen omdat hij ze had vervaardigd van stenen die hij uit het ruïnecomplex haalde. De 
beeldjes die tegenwoordig op de markt worden verkocht zijn van serpentijn gemaakt en komen 
uit andere delen van Peru zoals Urcos.2 

Pisaq is beroemd geworden vanwege de productie van aardewerk, de cerámica. De meeste ar-
tesanos in Pisaq zijn begonnen met het maken van cerámica en de meeste van hen gingen pas la-
ter ook andere producten verkopen. De vroege artesanos konden hiervan goed rondkomen. La-
ten we kijken naar hoe twee van deze artesanos zich deze periode herinneren:  

Sr. L:   We gingen cerámica maken en wel pilis, dat zijn kraaltjes van cerámica om kettingen van te 
maken. Die bakten we en daarna verfden we ze. We hadden zelf een oven gemaakt van adobe 
en we bakten de pilis met hout. We werkten alle dagen. In die tijd was er geen licht om de pilis 
te schilderen. We schilderden ‘s nachts bij kaarslicht. Soms schilderden we bij het licht van 
een kerosinelamp. Daarna met Petromax, want er was licht, maar slechts tot tien uur ‘s avonds. 
We werkten tot twaalf uur, rustten dan uit en om vier uur begonnen we weer te werken. Elke 
dag señorita, elke dag. De pilis liepen heel goed in die tijd. Men kwam vanuit Cuzco en Lima 
naar Pisaq om ze te kopen. […] In die tijd kwamen we handen te kort en ook onze kinderen 
hielpen met het produceren ervan. In de tijd dat de kettingen werden opgekocht in grote hoe-
veelheden, werden onze kinderen na school meteen aan het werk gezet. Zij maakten per dag 
honderd kettingen. Zij deden dit zonder naar buiten te gaan om te spelen of hun huiswerk te 
maken […]. We verkochten deze pilis en ook de kettingen die ervan gemaakt waren ook op de 
markt in Pisaq.  

Sra J2:  In die tijd maakte en schilderde ik de pilis en mijn echtgenoot hield zich bezig met grotere 
stukken cerámica zoals kopjes, borden, asbakken, salamancas.  

B:  Wat is dat? 
Sr L:   Een soort Inca thermos, een soort fles met een dop erop. Tegenwoordig maakt niemand deze 

meer, waarschijnlijk omdat het moeilijk is om te maken. In eerste instantie werd alle cerámica 
gemaakt met een mal. Daarna begon men cerámica te draaien.3 Dit was makkelijker. Mijn 
echtgenoot schilderde superfijntjes maar dat schoot niet op. Andere mensen maakten het schil-
derwerk snel af, maar minder fijn en in grove lijnen. Dus ik zei tegen mijn echtgenoot: “Jij 
schildert superfijn en niemand wil de prijs ervoor betalen die het waard is.” Maar hij wilde dat 
niet. Hij wilde dat wat hij schilderde mooi was, speciaal en van goede kwaliteit. Er was een 
tijd dat er heel veel mensen kettingen kwamen opkopen in grote hoeveelheden om naar het 
buitenland te exporteren. In eerste instantie naar Lima en daarvandaan naar weet ik veel waar. 
Ze kwamen de huizen langs en kochten de kettingen per honderd stuks. Ik vroeg hen dan: 
“Hoe wilt u ze; envejecido of gewoon?”4 Voor honderd kettingen kreeg je dertig sol. Op de 
markt verkochten we ze per stuk voor meer geld. Toen was het makkelijk om ze te verkopen, 
want er waren niet zoveel mensen als vandaag de dag. Ik weet niet waar al die mensen van-
daan komen hoor. We waren toen met dertig artesanos, nu niet meer.5 […]  

Sra J2:   Mensen zoals Wilfredo Zamalloa, Leoncio Aragon, Carlos Sanchez, Toribbio Echankaray, los 
hermanos Becerras, dat waren vier broers, Mariano Mogollon, Juan Cegarra, Braullio Castro. 
Al deze mensen werken nog steeds op de plaza, maar ze maken geen cerámica meer, omdat ze 
last hebben van hun ogen. Ze zien het niet meer. Er zijn er misschien één of twee die nog zelf 
cerámica maken, het hele proces. Toen het eenmaal begon te lopen, werden we ook uitgeno-
digd om naar beurzen te gaan. Dit was tijdens het presidentschap van Velasco en Morales. We 
hadden in die tijd geen geld om naar Lima te gaan, maar de artesanos die vóór ons waren be-
gonnen hebben weten te profiteren van uitnodigingen van de overheid om naar ferias te gaan 
die werden één keer per jaar georganiseerd in de Universiteit La Morina. Zij gingen met gratis 
vervoer, voedsel en verblijf. Zo konden zij daar verkopen en ze verdienden goed. Daarna is L. 
ook gegaan , ten tijde van Alan García. Het INC kwam dan thuis langs om te kijken of de 
werken die je had, goed en genoeg waren om vijftien dagen te kunnen verkopen op de beurs in 

                                                 
2  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
3  Met cerámica draaien wordt bedoeld dat de klei met behulp van een pottenbakkerswiel wordt ge-

vormd. 
4  Envejecido: om cerámica er ouder uit te laten zien, schilderden ze eroverheen met een speciale sub-

stantie waardoor de producten er donkerder en dus ouder uitzagen. Veel artesanos die tegenwoordig 
cerámica maken, passen deze techniek ook toe. 

5  Volgens sr L. twaalf tot vijftien, daar werden ze het niet over eens tijdens dit interview. 
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Lima. L. had genoeg, dus mocht hij gaan, met het vliegtuig. Hij verkocht toen heel goed. Ik 
kwam handen te kort om te verkopen. Ik moest mijn broer bellen om te vragen om meer arte-
sanía mee te nemen. En zelfs toen was er nog niet genoeg marktwaar. […] Tegenwoordig 
moeten we om deel uit te maken van een feria 150 dollar betalen voor tien dagen. Tegenwoor-
dig is alles anders. Het hele jaar door zijn er ferias.6  

De meeste oudere artesanos van tegenwoordig zijn “groot” geworden met deze productie van 
kralen van keramiek. Er zou gezegd kunnen worden dat Pisaq een tijd lang een bloeitijd van de 
pili-productie kende. Eerst werden de pilis gebruikt voor elastiekjes (haardecoratie), daarna ook 
voor kralengordijnen, pas daarna voor armbanden en kettingen en ten slotte voor kettingen.7 
Deze pili-bloei heeft ertoe geleid dat er veel meer soorten artesanía geproduceerd, gekocht en 
verkocht werden maar tegenwoordig zijn er nog maar weinig Piseños die pilis maken. Een arte-
sano legde uit wat er was veranderd:  

Vroeger werkten we veel in cerámica, maar er is heel veel veranderd. Ook mijn broer bijvoorbeeld 
werkt niet meer met mallen maar met torno electrico (pottenbakkerswiel). Vroeger maakten wij pilis 
die een voor een met de hand werden gedraaid. Tegenwoordig worden ze met duizenden tegelijk ge-
maakt. Het is net een pastafabriek. Ze werden geëxporteerd naar Chili en Brazilië. Wij doen dit echter 
niet meer omdat er veel te veel belasting betaald moet worden. Wij verkopen nu alleen tejidos, omdat je 
daar meer mee verdiend. En toeristen nemen dit sneller mee, omdat het niet kan breken.8  

De redenen die werden aangedragen waarom er steeds minder cerámica werd gemaakt en ver-
kocht varieerden. In het bovenstaande citaat worden verklaringen gezocht in het gegeven dat 
toeristen het lastig zouden vinden om deze producten mee te nemen en dat exporteren ongunstig 
is vanwege hoge belastingen. Volgens een andere artesana was de voornaamste reden dat cerá-
mica niet meer in de mode zou zijn in Europa en Amerika. Bovendien zou de kwaliteit erg ach-
teruit zijn gegaan waardoor exporteurs hun vertrouwen in cerámica uit Pisaq zouden hebben 
verloren. De goede ceramistas, waaronder zij zichzelf schaarde, waren hier de dupe van gewor-
den. Zij vertelde enthousiast over de cerámica-bloei en het verval:  

Het ging goed met de cerámica tussen ongeveer 1983 en 1992. Mijn man en ik verkochten aan toeristen 
maar ook aan exporteurs. We verkochten de pili-kettingen eerst voor een dollar per stuk en als we in 
hele grote hoeveelheden verkochten drie voor een dollar. Maar toen begon iedereen kettingen te maken 
en zij verkochten toen vijftien kettingen voor een dollar. Steeds meer mensen gingen cerámica maken 
van slechte kwaliteit. We maakten vroeger een goede kwaliteit en we gaven er, hoe zal ik zeggen, een 
soort garantie op. Andere mensen stuurden cerámica op en het kwam aan als stof. Stel je voor Beti, in 
de hoogtijdagen van de cerámica lag deze hele binnenplaats vol met kettingen. Toen was het de mode 
om kettingen te gebruiken die er oud uitzagen en daarom droogden we ze in de zon.9 

Volgens weer een andere artesana zijn pilis van cerámica niet meer populair en worden tegen-
woordig in andere gebieden van de wereld zoals bijvoorbeeld China plastic kralen gemaakt. 
Volgens haar zijn Piseños erg dom omdat ze al hun “geheimen” hebben prijsgegeven aan men-
sen van buiten in de tijd van de pili-hoogtijdagen. Ze vertelde:  

Nog een reden waren de Chilenen die in de tijd van Pinochet naar Pisaq kwamen, net als jij eigenlijk, 
want ze bleven hier langere tijd en sloten vriendschappen. Ze wilden graag hier werken en van ons le-
ren. Er kwamen ook Brazilianen en Argentijnen en we hebben hen thuis ondergebracht, zoals ook sra I. 
Toen zakten de prijzen in en wij vroegen ons af waarom. Dat was omdat zij in hun eigen land nu ook 
die dingen maakten. Wij hebben hen onschuldig en nietwetend alles gegeven en nu zitten wij zonder 
handel. We hebben hen alles geleerd en kijk wat ze nu doen!10 

Er zijn nog wel artesanos die geld verdienen met het produceren en verkopen van cerámica zo-
als op foto 26 wordt getoond maar het brengt vergeleken met vroeger, in de jaren tachtig, steeds 
minder op. Het is mij niet duidelijk geworden hoeveel minder het opbrengt. Eerder werd gezegd 

                                                 
6  INTERVIEW 2, sr L. en sra J2, 31/03/04. 
7  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. 
8  INTERVIEW 7, sr B., 31/03/04.  
9  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
10  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. Ik heb hier geen bewijs van kunnen vinden. Er zou een geheel 

nieuw onderzoek kunnen worden opgezet over of het succes van producten uit Pisaq door andere 
mensen is gebruikt. Waar het hier echter om gaat is om de verklaringen voor het afgenomen succes 
van de pilis in the minds van Piseños bestaan. 
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dat dit dertig sol voor honderd kettingen opbracht een andere artesana sprak over een dollar per 
ketting en later over 15 kettingen voor een dollar. Andere informanten zeiden dat ze vroeger 
voor honderd pilis twintig dollar kregen. Wat de prijzen ook precies geweest zijn, een ding staat 
vast en dat is dat cerámica erg weinig opbrengt vergeleken met 25 jaar geleden. Dit biedt deels 
een verklaring voor waarom Piseños tegenwoordig andere producten zijn gaan maken en verko-
pen. 

De meeste artesanos die een aantal decennia geleden uitsluitend cerámica produceerden en 
verkochten zijn namelijk hun verkoopwaar grotendeels gaan diversifiëren. Zelfs gezinnen die 
nog steeds cerámica maken, zijn vanwege de toegenomen concurrentie steeds meer andere pro-
ducten gaan maken en verkopen. De prijzen van de cerámica zijn in de afgelopen jaren enorm 
gedaald waardoor mensen andere manieren zijn gaan zoeken om geld te verdienen. Ook prakti-
sche aspecten spelen echter een rol in het kiezen voor andere verkoopwaar. Cerámica is niet al-
leen zwaar maar breekt ook snel wat het voor toeristen niet makkelijk maakt om te vervoeren.11 
Een andere Piseña legde mij uit waarom ze veel verschillende producten verkoopt:  

Als je niet het ene product verkoopt dan verkoop je wel iets anders. Je moet variëren, je kunt niet 
slechts één ding verkopen want als je slechts één ding verkoopt heb je minder kans dat ze iets kopen en 
dan heb je niks te eten.12  

Het handjevol Piseños dat nog wel zelf cerámica maakt, zijn ook hun cerámica producten gaan 
diversifiëren en moderniseren en maken daarbij gebruik van nieuwe hulpmiddelen. Foto’s 28 en 
29 laten een nieuwe en een oude oven zien waar gebruik van wordt gemaakt. De Piseño die deze 
foto’s heeft gemaakt vertelde over de ovens:  

Dit is de oven waar ik van kleins af aan mijn vader zag werken. Deze oven heeft ons veel inkomsten 
opgeleverd. Zonder deze oven zouden we niks kunnen, de cerámica zou niet gebakken kunnen worden. 
[…] Op de andere foto is de elektrische oven te zien die wordt gebruikt om met glazuur te kunnen wer-
ken. Dankzij deze oven kunnen we vooruitgang boeken met onze producten. Vroeger maakten we al-
leen producten voor de sier maar nu kunnen we ook praktische spullen maken.13 

Diverse informanten vertelden mij dat een groot deel van de cerámica niet in Pisaq wordt ge-
maakt maar afkomstig is uit Racchi, een plaatsje tussen Cuzco en Puno. Volgens een van mijn 
informanten, is er sprake van een spel met authenticiteit omdat mensen hebben geleerd hoe ze 
producten er ouder uit kunnen laten zien.14 Volgens een Piseño die zelf nog cerámica maakt is 
het probleem met cerámica uit Racchi dat de kwaliteit slecht is omdat mensen daar weinig ver-
stand zouden hebben van techniek en kwaliteit van de klei. Bovendien is volgens hem de kwali-
teit van de verf die men gebruikt om de cerámica te beschilderen slecht en laat deze na een keer 
wassen los.15 

Niet alleen in Pisaq werd cerámica gemaakt maar ook in de berggemeenschappen ontstond 
eind jaren zeventig een “cerámica-boom”. Vooral in Cuyo Chico werd vanaf deze periode 
steeds meer cerámica gemaakt. Dit werd geïnitieerd door een project uit Cuzco. De presidenta 
van Cuyo Chico vertelde mij hoe haar comunidad artesanía begon te maken. Zo heeft professor 
C. die ook in Pisaq les geeft aan Cuyo Chico geleerd hoe ze materiaal moesten maken van ver-
schillende soorten klei. De comunidad was aanzienlijk veranderd omdat voor zijn komst ieder-
een in de landbouw werkte.16 Na cerámica zijn tejidos de meest populaire souvenirs. Vroeger 
kwamen de meeste tejidos die op de markt van Pisaq verkocht werden uit naburige berggemeen-
schappen, meestal uit de eigen regio maar tegenwoordig komen veel tejidos van veel verder weg 
en zelfs uit Bolivia. Señor C. die al meerdere malen in deze studie aan het woord is geweest 
verkoopt onder andere tejidos op de plaza en vertelde over zijn verkoopwaar en persoonlijke 
voorkeur het volgende:  

                                                 
11  INTERVIEW 1, srta L., 16/03/04. 
12  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. 
13  Gesprek over foto’s met sr W., 21/08/04. 
14  Gesprek met sr J3., 22/04/04. 
15  INTERVIEW 25, sr H., 3/06/04. 
16  INTERVIEW 15, sra T., Cuyo Chico, 19/04/04. 
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In Pisaq verkopen we van Amaru, Sacaca, Paru Paru, Pampallachta, Chawaitiri. Ze brengen soms ook 
kleden en poncho’s uit San Salvador.17 […] Elke comunidad heeft zijn eigen kleuren en ontwerp, som-
mige comunidades weven fijner, anderen grover, sommigen gebruiken schapenwol, anderen lamawol. 
Ik vond tejidos uit Q’eros het mooist en uit de comunidades vlakbij Urcos maar helaas heeft het niet 
meer dezelfde waarde, zij weven niet meer fijn maar ze maken het commercieel, rustiek. Verder kleu-
ren ze de wol niet meer met natuurlijke kleuren gemaakt van kruiden maar met synthetische verf en ze 
gebruiken soms ook synthetische wol.18 

Foto 27 werd bij de foto-elicitatie opdracht door señorita L., een jonge Piseña gemaakt. Door 
met haar over de foto te praten bleek dat zij dacht dat tejidos een belangrijk onderdeel van de 
Pisaq experience vormen en dat het kraampje van haar familie hieraan voldeed. In een gesprek 
over de gemaakte foto vertelde ze mij dat toeristen vooral traditionele kleden, tejidos típicos die 
van alpaca- en schapenwol zijn gemaakt, interessant vinden. Zij houden vooral van kleden die 
met de hand geweven zijn en die met natuurlijke tinten zijn gekleurd en dus niet met machines 
zijn gemaakt.19 

Een artesana die sommige tejidos zelf maakt met haar familie vertelt over het verschil tussen 
deze tejidos en tejidos die uit de berggemeenschappen komen:  

Sommige van de tejidos maken we zelf, de Huancayo-stijl tejidos en Ayacucho-stijl. De klassieke te-
jidos koop ik van mensen uit de comunidades, want als ik die zelf zou moeten maken, stel je eens voor 
hoeveel dat zou moeten kosten, alle elektriciteit en energie die ik daarin zou moeten stoppen. Die zou ik 
dan voor honderd dollar moeten verkopen en dat lukt gewoonweg niet. De campesinos weven tijdens 
het schapenhoeden en verkopen hun kleden voor honderd sol. Ik kan daar dan een beetje winst op ma-
ken.20 

Een artesana die voornamelijk “antieke” tejidos verkoopt, vertelde me over de oorsprong en 
symboliek van haar verkoopwaar, informatie die ze ook gebruikt om toeristen te overtuigen 
producten van haar te kopen:  

Ik verkoop vooral antieke kleden waarvan de wol is geverfd met natuurlijke tinten die tegenwoordig 
bijna niet meer gemaakt worden. Het zijn fijne kleden, onder andere geverfd met cochinilla, retama.21 
De producten zijn wel aan het veranderen want vroeger spon men fijne wol en tegenwoordig steeds 
dikkere, commerciëlere wol. Sommige wol wordt ook met een pedaal geweven en niet meer met de 
hand. De kleden komen uit verschillende departementen van Cuzco, van Ausangate, Q’eros, Cachin, 
elke comunidad heeft weer zijn eigen symbologie. Kleden uit Cachin zijn vaak bewerkt met dieren, de 
condor, de god van de lucht. De poema, de god van de aarde, el lagartago, de god van het water, dat is 
de trilogie van het Inca rijk, van de Pachamama, de vrouw die altijd in de tejidos verschijnt. De apus 
worden ook weergegeven in die kleden. Er zijn ook tejidos waar de Inca kalender in is weergegeven, 
daar is alles in vieren gedeeld, zoals de zon, de aarde, het water en het vuur. Een ander symbool dat 
vaak terugkomt is de bliksem, in zigzag gevormd, men geloofde bijvoorbeeld dat het fort Sacsayhua-
man door de bliksem is ontstaan. Ik verkoop alleen kleden uit Cuzco, dat wil zeggen, uit de provincie, 
ik hou er niet van om kleden uit andere gebieden te verkopen, ik weet niet zo goed waarom, ik hou er 
gewoon niet van om kleden uit andere gebieden te verkopen. Ik hou ervan om te verkopen wat van ons 
is, het typische en dat is ook wat de toeristen mooi vinden. Er zijn soms ook campesinas die ons stuk-
ken van antieke kleden brengen die ze in hun chakras hebben gevonden. Die zijn waarschijnlijk ge-
bruikt tijdens offerceremonies en komen dus echt van hier.22  

Deze vrouw produceerde en verkocht overigens in de jaren zeventig en tachtig cerámica en van 
het geld dat zij en haar man daarmee verdienden, kochten ze steeds meer antieke tejidos die ze 
op de markt begonnen te verkopen. Er waren twee redenen dat ze nu geen cerámica meer maak-
ten: haar man kreeg last van zijn ogen en de prijzen van cerámica waren ingestort door de grote 
concurrentie.  

                                                 
17  San Salvador is een nabijgelegen district. 
18  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
19  Gesprek over foto’s met srta L., 16/08/04. 
20  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
21  Cochinilla is een soort rups, deze wordt gebruikt om wol in rode en oranje tinten te verkrijgen. Reta-

ma is een gele bloem die vooral tussen eind februari en mei in bloei staat en ook wordt gebruikt om 
wol te verven maar vooral voor de oranje en bruine tinten wordt gebruikt.  

22  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
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Er zijn een aantal NGO’s die zich richten op het in ere herstellen van de weeftraditie in de 
berggemeenschappen maar er worden ook cursussen van bewustwording en management gege-
ven waardoor de meeste tejidos uit de berggemeenschappen of door de comuneros zelf in Pisaq 
worden verkocht of in de winkels van de betreffende NGO die zich voornamelijk in Cuzco be-
vinden. De NGO die bijvoorbeeld in Chawaitiri werkzaam is, stimuleert comuneros om echte 
wol te gebruiken in plaats van synthetisch materiaal en om de wol met plantenextracten te kleu-
ren. Zo wordt geprobeerd om de oorspronkelijke kledingstijl nieuw leven in te blazen. Boven-
dien zijn deze “authentieke” tejidos populair bij toeristen. Voor Piseños wordt het echter steeds 
moeilijker om aan goedkope tejidos van hoogwaardige kwaliteit te komen. Veel Piseños gaven 
aan niet blij te zijn met de nieuwe ontwikkelingen op weefgebied.23 Voordat het proces van 
concientizar y capacitar a los comuneros in werking was gezet,24 konden Piseños voor een hab-
bekrats grote hoeveelheden tejidos van de comuneros opkopen en voor veel hogere bedragen 
aan de toeristen verkopen. Sr R2 vertelde hier het volgende over:  

Er is een verandering opgetreden in het gedrag van mensen uit de berggemeenschappen. Vroeger kwa-
men zij naar Pisaq en verkochten zij hun spullen aan ons, nu komen ze zelf naar Pisaq om hun spullen 
direct aan de toeristen te verkopen. Dit hebben zij geleerd en nu brengen ze bijna geen spullen meer. Ik 
vind het goed want zij hebben ook het recht om te mogen werken, zij mogen toch ook geld verdienen? 
Wat ik weet van vroeger, toen de mensen uit de berggemeenschappen hun spullen aan Piseños verkoch-
ten, is dat zij hun spullen voor een hele goedkope prijs verkochten. Daar kwam bij dat ze niet het hele 
bedrag betaalden, dan zeiden ze “kom een andere keer terug, kom die dag maar terug,” en er waren 
mensen die niet zo goed wisten hoe ze hun geld konden opeisen, en zo gingen ze dan weg, ze realiseer-
den zich niet dat ze vijf keer zoveel hadden kunnen verdienen.25 

Het in ere herstellen van de weefkunst wordt dus niet alleen als probleem voor Pisaq gezien 
maar ook als een positieve ontwikkeling voor de comunidades. Niet alleen de huidige NGO sti-
muleert het in ere herstellen van de weeftraditie. Zo vertelde een artesano uit Pisaq dat ongeveer 
tien jaar geleden “technici uit Lima” naar Pisaq kwamen en onder andere hem en zijn vrouw een 
cursus hadden gegeven over hoe wol met natuurlijke verf gekleurd kon worden. Hij vertelt hier-
over het volgende:  

Wij zijn gespecialiseerd in tejidos die met natuurlijke verf, met kruiden zijn geschilderd. Wij kleuren 
hier de wol, op een dag als wij de wol gaan kleuren zal ik je roepen. Ik zou graag willen dat je dit pro-
ces een keer zou zien. De wol wordt gekleurd in grote potten die boven het vuur staan en in die potten 
zitten dan de kruiden. Mijn vrouw weet hier nog veel meer vanaf. Zij heeft het geleerd van de technici 
uit Lima en past het nu toe. Want vroeger verfden de Inca’s hun wol ook op basis van kruiden. Er zijn 
steeds meer mensen die ook op deze manier de wol weer gaan verven, wij zijn bezig met een proces 
van herwaardering van wat onze voorouders deden. […] De geverfde wol verdelen wij onder onze 
weefsters in de comunidades. Daar zijn geniale, geweldige weefsters en niemand hecht waarde aan ze. 
Je zou met de burgemeester moeten praten zodat hij dan een museum maakt in Pisaq van dit gebied. Dit 
is heel erg belangrijk want Chawaitiri heeft een eigen stijl, Paru Paru heeft weer een eigen stijl en zo 
heeft elke comunidad haar eigen stijl: ze zijn anders qua vormen, qua ontwerp, de poncho’s uit Chawai-
tiri zijn bijvoorbeeld veel groter. Ik weef niet zelf, maar ik bereid wel de wol, experimenteer met kleur 
en ik maak de ontwerpen en dan besteed ik het uit. Ik geef aan welke ontwerpen ik wil, soms laat ik ze 
een oude poncho’s zien en zeg ik, kijk zo wil ik het. Op die manier worden dingen in ere hersteld.26  

Bij tejidos moet overigens niet alleen gedacht worden aan geweven kleden. Deze geweven kle-
den worden wel het meest verkocht aan toeristen maar er zijn ook andere geweven producten te 
koop zoals uncunias, kleine tasjes die oorspronkelijk zijn bedoeld om cocabladeren in te dragen 
en linten (huatas). Verder worden steeds vaker geweven kleden omgebouwd tot andere produc-
ten zoals bijvoorbeeld placemats en er is ook een artesana die antieke tejidos in de vorm van een 
hemd knipt en ze vervolgens inlijst.27  

Cerámica en tejidos zijn dus de belangrijkste en vanwege hun historie in het ontwikkelen van 
Pisaq als ambachtelijk dorp, de meest prominente soorten artesanía. Zoals ik aan het begin van  
 

                                                 
23  Bijvoorbeeld sr L. tijdens INTERVIEW 2, 31/03/04. 
24  Letterlijk: het bewust en kundig maken van comuneros. 
25  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/2004. 
26  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
27  Observatie en INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
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Foto 31. Chakana in hout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dit hoofdstuk al schreef, is er een enorme verscheidenheid aan producten op het marktpodium te 
vinden waarvan ik vanwege de grote omvang, niet alles hier kan behandelen. Wel zijn er een 
aantal symbolen die in deze studie backstage ook van belang zijn. Er worden bijvoorbeeld veel 
replica’s verkocht van Inca opgravingen. De meest populaire zijn misschien wel beeldjes van 
een mannetje en vrouwtje, doorgaans van steen of brons. De man staat voor de zon en de hemel, 
de vrouw voor de vruchtbaarheid en Moeder Aarde. Ook zijn er beeldjes te koop van poema’s, 
condors en slangen. Vaak staan deze drie dieren boven elkaar afgebeeld als drie-eenheid van het 
Inca rijk.28 Op foto 30 is een van deze beeldjes te zien. Ook afbeeldingen van tumis worden veel 
verkocht. Tumis representeren de Inca’s en worden meestal afgebeeld met onderaan bij de voe-
ten een mes. De Inca’s zouden dit vroeger gebruikt hebben om schedels mee open te maken, al-
dus de buurvrouw van señora I.29 Ook chakanas komen in allerlei artesanía vormen voor. De 
chakana of cruz andino symboliseert el mundo andino, oftewel de manier waarop de wereld en 
de kosmos in de Andes wordt gezien; zie foto 31. Niet alle artesanos in Pisaq kennen de beteke-
nis van dit symbool maar de meeste weten het wel aan toeristen uit te leggen. De drie “trappe-
tjes” staan voor de drie mundos en in elk van deze werelden heerst een dier. Het onderste trap-
petje staat voor de uchu pacha, de onderwereld, waar de voorouders leven en waar de slang re-
geert. De slang is in de Andes overigens symbool voor wijsheid en niet voor het kwaad zoals in 
de westerse wereld. Het middelste niveau representeert de wereld waarin wij nu leven, het kai 
pacha, waar de poema regeert. Het hoogste trappetje staat voor hanaj pacha, de wereld van de 
goden met de condor als belangrijkste dier. In de Andes gelooft men dat de condor boodschap-
pen van het kai pacha, van de wereld waarin wij leven kunnen overbrengen aan de apus en God; 
zie foto’s 30 en 31. Bij veel representaties van de chakana worden de drie dieren ook afgebeeld 
en wordt aan toeristen uitgelegd waar ze voor staan. Sommige artesanos volstaan echter ook met 
de uitleg dat het “Andes symbolen zijn” en “dat ze geluk brengen”.30 

De prijzen van artesanía fluctueren enorm, afhankelijk van het soort product, de artesano die 
het verkoopt en de toeristen die er op dat moment zijn. Verschillende informanten vertelden mij 
dat ze Amerikaanse toeristen het meest waardeerden omdat zij het meeste geld uitgeven en bo-
vendien niet zo ontzettend veel afdingen als andere toeristen. De minst geliefde toeristen zijn Is-
raëliërs omdat zij “de producten gratis willen.” Zij staan erom bekend dat ze veel afdingen en 
zelden iets kopen. Verder veranderen de prijzen ook naarmate de nood hoger wordt, in het laag-
seizoen moeten marktkooplui producten soms ver onder de marktwaarde aanbieden als de ver-
koop slecht gaat.31 Sommige Piseños zijn heel eerlijk en anderen proberen zoveel mogelijk aan 
de toeristen te verdienen. Sra E2. vertelde over de prijzen van artesanía het volgende:  

Als je bijvoorbeeld een trui voor tien sol koopt in Cuzco moet je die iets duurder verkopen maar niet 
meer dan veertien sol of zo. Bovendien kan ik niet goed mijn spullen duur aan toeristen verkopen, ik 
weet niet, ik vind dat zielig voor ze, hoe zal ik het je zeggen? Ik voel me dan slecht. […] Zo was er een  
 

                                                 
28  Gesprek met sra I. en haar buurvrouw en INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
29  Gesprek met de buurvrouw van sra I., 25/02/03. 
30  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04 en diverse gesprekken met sr A. 
31  Bijvoorbeeld INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04 en INTERVIEW 27, sr. E., 7/06/04. 

Foto 30. Beeldje met de dieren uit de drie werelden. 
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Foto 32. Opnieuw uitgevonden ceramica;  
foto gemaakt door srta L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

keer een toerist die mij honderd sol wilde geven voor een rugzak, ik pakte toen mijn tasje om hem zijn 
wisselgeld te geven, want het was maar twintig sol en ik weet niet of hij mij verkeerd heeft verstaan of 
zo, maar hij was toen alweer weg. Ik ben toen achter hem aangerend en ik hoorde zijn gids hem roepen 
en hij was weg. Ik voelde mij toen slecht want wie weet, dan vraagt die gids hoeveel die rugzak heeft 
gekost, dan zegt hij honderd sol en dan komt misschien die gids naar mij toe en gaat hij mij vragen hoe 
kun je die man zo oplichten? Dan zou ik mij toch vreselijk schamen? […] Mijn buren op de markt heb-
ben vaak commentaar op mij en vragen zich af hoe ik die spullen zo goedkoop kan verkopen. Zij zeg-
gen dat ik dan meer moet vragen, het dubbele. Dan hebben wij een discussie want ik vind niet dat wij 
de toeristen zoveel moeten vragen.32 

 
5.3. “Authentieke” artesanía?  
Het is inmiddels duidelijk dat in het Pisaq Theater ideeën over authenticiteit een belangrijke rol 
spelen met betrekking tot beleving en presentatie. Met de zoektocht naar authenticiteit hebben 
lokale waarden en gewoontes een steeds groter commercieel belang gekregen, oftewel, cultuur 
blijkt in toenemende mate lucratieve kanten te kunnen hebben. Zoals Getino schrijft werden 
veel ontwikkelingslanden in eerste instantie als achtergesteld gezien maar vormen tegenwoordig 
veel gewoontes, folkloristische producten van indigenas, en de rurale bevolking, waar men zich 
eerst voor schaamde, een toeristische trekpleister (Getino 2002: 114). Behalve dat internationale 
organisaties de lucratieve kanten van cultuur begonnen in te zien met de groei van het toerisme 
en bij sommige een groeiend bewustzijn van culturele veranderingen ontstond, werden en wor-
den deze processen ook op lokaal niveau merkbaar. Het komt vaak voor dat actoren bewust zijn 
van veranderingen van culture representaties en producten. Uit mijn onderzoek kwam steeds 
naar voren dat Piseños zich bewust zijn van mode en met name geïnteresseerd zijn in eventuele 
modetrends die toeristen hadden. Het was opvallend dat Piseños elke keer weer nieuwe artesa-
nía op de markt brachten en ook met de bestaande producten eindeloos wisten te variëren. Zo 
vertelde een verkoopster mij in 2004 dat ze nu truien van alpaca verkocht met ruches aan de on-
derkant omdat het op dat moment in de mode was. Zij vond dat zij en haar collega’s om aan de 
wens van de toeristen te voldoen moesten inspelen op veranderingen in de mode.33 Er zijn ook 
artesanos die modestijlen van toeristen observeren en deze vervolgens integreren in hun produc-
tieproces. Een informant uit Cuyo Chico vertelde dat hij vroeger vooral pilis maakte maar te-
genwoordig een ander model kettingen maakt (filipinos) die hij bij toeristen had gezien. Omdat 
ze anders zijn dan andere modellen brengen ze meer op.34 Een Piseña vertelde mij dat ze vroe-
ger de modellen voor cerámica die zij toen produceerde uit tijdschriften haalde die uit Lima 
kwamen. Op die manier kon ze erachter komen wat er op dat moment in de mode was. Tegen-
woordig verkoopt ze hoofdzakelijk truien van alpacawol en laat ze zich nog steeds inspireren 
door tijdschriften maar ook door goed te kijken naar het soort kleding van toeristen kan ze er- 
 
 

                                                 
32  INTERVIEW 30, sra E2., 14/06/04. 
33  Gesprek met een artesana (naam onbekend) op 4/04/04. 
34  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/07/04. 

Foto 33. Ansichtkaart. 
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Foto 34. Stieren op het dak met kruis en flesje alcohol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
achter komen wat in de mode is, waarop ze probeert deze modellen na te maken.35  

In Pisaq worden continu “nieuwe” producten op de markt gebracht. In de jaren zestig was dat 
bijvoorbeeld cerámica. Tegenwoordig is Pisaq bekend vanwege haar productie van cerámica en 
doorgaans wordt het aardenwerk dat in Pisaq wordt geproduceerd als authentiek gezien, terwijl 
het eigenlijk pas veertig jaar oud is. De jonge señorita L. die tot een van de meest bekende ce-
ramísta familie behoort, maakte voor de foto-elicitatie foto 32. Zij motiveerde het maken van 
deze foto als volgt:  

Dit zijn nieuwe dingen die toeristen niet ergens anders kunnen vinden zoals de kaarten en de kaarsen. 
Dat is ook wat toeristen zoeken, originele spullen. Bovendien maken wij ze zelf en is het leuker voor 
ons maar kunnen we het ook aan de toeristen uitleggen hoe het proces van het maken geschiedt.36 

Deze kaarsen die in aardewerken potjes zijn gegoten zijn een interessant voorbeeld van de 
enorme inventiviteit van deze artesanofamilie. Vanwege de grote concurrentie hebben zij een 
nieuw product op de markt gebracht dat aan de ene kant met “originele” materie werkt, namelijk 
cerámica, en aan de andere kant hebben ze er een nieuwe invulling aan gegeven door er kaarsvet 
in te gieten en er een praktisch product van de maken. De ansichtkaarten, waarvan er op foto 33 
een is afgebeeld, zijn nog een voorbeeld van inventiviteit en combineren wederom een praktisch 
aspect met naar eigen zeggen “authentieke elementen” zoals afbeeldingen van de bergen, con-
dors, ruines, poema’s, lama’s en mannen en vrouwen in “typische” kleding. Behalve producten 
en representaties die (opnieuw) worden uitgevonden en betekenis krijgen voor de toerisme-
industrie, zijn er ook producten die oorspronkelijk een belangrijke symbolische waarde hadden 
voor Piseños en tegenwoordig dienst doen als toeristisch product. Er zijn wel verschillen te con-
stateren tussen Piseños die nog steeds culturele waarde hechten aan deze producten en mensen 
die er alleen commerciële betekenis aan geven. Een voorbeeld hiervan zijn keramieke stieren 
die boven op de woningen geplaatst worden, te zien op foto 34. Toen ik aan een verkoper van 
twee miniatuurstieren vroeg waar ze voor waren antwoordde hij dat ze boven op de huizen van 
mensen stonden en dat de toeristen er naar kijken en er foto’s van maken. Toen ik vroeg of ze 
een specifieke betekenis hadden antwoordde hij ontkennend en zei dat het vooral voor de toeris-
ten was die het erg mooi vinden omdat ze zouden denken dat het traditioneel was.37 Later hoor-
de ik van een medewerker van een hotel in Pisaq dat de aardewerken stieren op de huizen uit de 
koloniale tijd stammen en dat men sindsdien gelooft dat als men deze op het dak plaatst, de stie-
ren de bewoners zullen beschermen omdat de stieren “kracht” symboliseren.38 Een andere in-
formant bevestigde dat stieren voor kracht staan. Door stieren op de huizen te zetten, zou dat be-
tekenen dat het huis ook sterk is. Deze zelfde Piseño vertelde mij dat zijn vader altijd zei dat de-

                                                 
35  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. Sra E. kwam eerder, in hoofdstuk 3, ter sprake omdat zij zich te-

genwoordig tevens bezighoudt met brood en empanadas bakken.  
36  Gesprek over foto’s met srta L., 16/08/04. 
37  Aldus een jonge informant op 28/03/04.  
38  Gesprek met manager van Hotel Royal Inca, 2004. 
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ze stieren op de huizen stonden zodat ze genoeg te eten zouden hebben. Er staan soms ook lad-
ders naast om “makkelijker in de hemel kunnen komen” en een kruis tegen de boze geesten.39 

Over de plaatsen van herkomst van de artesanía die op het Pisaq podium worden gepresen-
teerd kan gezegd worden dat veel producten elders vandaan komen maar dat ook veel producten 
in Pisaq worden gemaakt. Sommige verkopers op de markt in Pisaq verkopen zowel zelfge-
maakte artesanía als producten die elders vandaan komen, sommigen verkopen alleen maar op-
gekochte producten. De oorsprong van de producten is net zo gevarieerd als de producten zelf 
en er zou gesteld kunnen worden dat er een heuse mondialisering van artesanía heeft plaatsge-
vonden. Hieronder volgen twee uitspraken van enkele informanten waaruit de motivaties voor 
de diversificatie van verkoopwaar blijkt:  

Vroeger verkocht ik alleen de stenen beeldjes. In 1987 begon ik ook tassen, tejidos en truien te verko-
pen. De beeldjes verkoop ik sinds de jaren zestig. Ik verkoop veel verschillende producten vanwege de 
concurrentie. Als ik van alles heb, heb ik ook grotere kans dat ik iets verkoop.40  

Wij verkopen van alles omdat we echt niet gaan zitten wachten totdat iemand onze cerámica koopt. We 
moeten meerdere manieren hebben om geld te verdienen, vooral vanwege de concurrentie.41 

Behalve dat er groei zit in het aantal producten dat naar Pisaq gebracht wordt om verkocht te 
worden, zit de productie ook in Pisaq zelf in de lift. In de volgende fragmenten wijzen twee Pi-
seños op de gevarieerde herkomst van de marktwaar in Pisaq:  

Zie je dat kleed daar? Dat is een kleed wat eigenlijk uit Ayacucho komt, maar deze worden tegenwoor-
dig ook in Pisaq geweven, er zijn inmiddels drie of vier werkplaatsen van. Het is handig, omdat wij niet 
meer naar Ayachucho hoeven te reizen. Met de cerámica is hetzelfde gebeurd. Oorspronkelijk komt het 
uit Pisaq, maar tegenwoordig wordt het door heel Peru gemaakt.42 

Er is heel weinig artesanía die in het dorp zelf geproduceerd wordt. Veel mensen halen onbewerkte ce-
rámica uit andere gebieden zoals Racchi en Sicuani en schilderen ze hier. Een bord van cerámica bij-
voorbeeld kost zeven sol, geschilderd en afgewerkt wordt het verkocht voor vijfendertig sol.43 

Het is overigens opvallend dat dezelfde Piseños die de variatie in producten en herkomst van 
deze producten bekritiseren omdat op deze manier toeristen zouden worden opgelicht wat be-
treft plaats van herkomst en prijs, zelf vaak ook deze producten verkopen. Een grotere variatie 
leidt er namelijk toe dat de kans groter is om iets te verkopen. Een ander punt van kritiek heeft 
betrekking op de kwaliteit van producten. Vooral de oudere artesanos benadrukten dat de kwali-
teit van artesanía in de afgelopen tien jaar enorm is achteruitgegaan en dat de toerist daar de du-
pe van is.44 

Veel handnijverheid komt uit andere gebieden uit de provincie Cuzco maar er is ook van alles 
te vinden uit andere delen van Peru en uit het buitenland waarbij buurland Bolivia eruit springt. 
Er zijn echter ook producten te koop uit Ecuador, Brazilië, Chili en zelfs uit Azië.45 In zijn 
proefschrift over Otavalo in Ecuador schrijft Windmeijer dat op de markt in zijn onderzoeksge-
bied producten uit andere gebieden in Latijns Amerika en uit de rest van Ecuador komen. Er zou 
dus gezegd kunnen worden dat er een soort ruilhandel van artesanía plaatsvindt op het conti-
nent. Er is kritiek dat de cerámica uit Racchi zou komen en in Pisaq en omstreken beschilderd 
zou worden maar er vindt ook een continue productie plaats van andere soorten artesanía. Dit 
gebeurt bovendien vaak frontstage, zichtbaar voor het toeristenpubliek. Het is niet ongebruike-
lijk om vrouwelijke artesanía verkoopsters op de markt te zien haken, breien of naaien.46  
 
5.4. Concurrentie en nieuwe oplossingen  
In de loop der jaren is de concurrentie op de markt in Pisaq enorm toegenomen. Alle Piseños die 
ik heb gesproken zagen dit als een groot probleem. Señor F2. vertelde me hier over: “Als ik 

                                                 
39  INTERVIEW 2, sr L., 31/03/04. 
40  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
41  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04.  
42  INTERVIEW 7, sr B. en sa A., 7/04/04. 
43  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
44  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
45  Verschillende gesprekken en observaties 2003 en 2004. 
46  Woensdag 31/03/04, observatie op de markt. 
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vandaag iets uitstal en verkoop voor een sol, verkoopt morgen mijn buurman voor vijftig centi-
mos hetzelfde werk. Het ontbreekt in Pisaq aan respect voor elkaar.”47 Enerzijds is de concur-
rentie tussen Piseños toegenomen, anderzijds geldt dit voor de concurrentie tussen Piseños en 
mensen van buiten. Veel Piseños die zich aanvankelijk bezighielden met landbouw en veeteelt 
zijn zich in toenemende mate gaan wijden aan het verkopen van producten voor de toerisme-
industrie, net als vrijwel iedereen die de afgelopen twintig jaar in Pisaq is komen wonen. Het 
stukje land en kleinschalige veeteelt is verruild voor een “nieuw leven” in de toerisme-industrie 
met hoop op een betere toekomst.48 Alleen oudere Piseños – veertig jaar en ouder – bezitten nog 
een chakra en wat vee.49  

Op de markt is de concurrentie tussen verkopers van artesanía overduidelijk. Verkopers die 
het goed doen zijn favoriet onderwerp van allerlei roddels en als er toeristen langskomen pro-
beert men op verschillende manieren aandacht van hen te trekken door bijvoorbeeld hardop de 
producten aan te prijzen. Een van de belangrijkste strategieën van Piseños om hun producten te 
slijten is door de toeristen steeds te vertellen hoe bijzonder een product is. Het product wordt 
aangeprezen vanwege de authenticiteit en vanwege de financiële waarde. Iets wat vaak te horen 
was op de markt waren Piseños die toeristen nariepen dat zij een speciale prijs voor hen zouden 
maken. Zo geven Piseños toeristen niet alleen het gevoel dat iets een uniek een authentiek pro-
duct is maar ook dat de betreffende toerist uniek is. Er worden bijvoorbeeld koosnaampjes ver-
zonnen en lieve woordjes geroepen zoals bijvoorbeeld señorita linda, guapa, preciosa, turista 
linda tegen vrouwen en señor turista, hermoso, guapo tegen mannen.50 Deze woorden worden 
doorgaans gevolgd door het aanbod om een speciale prijs voor deze speciale persoon te maken, 
die uiteraard veel lager is dan van andere souvenirverkopers. Een manier om te ontkomen aan 
de concurrentie in Pisaq is door uit te wijken naar de ruïnes. Ook daar echter wordt de concur-
rentie hardnekkiger. Concurrentie zorgt voor een toename van spanningen tussen verschillende 
verkopers. Het kwam regelmatig voor dat een artesano met een toerist in onderhandeling was 
over een prijs en dat verkopers van omliggende kraampjes hetzelfde soort product gingen op-
zoeken en voor een lagere prijs aanboden, wat de sfeer er niet beter op maakte.51  

Voor artesanos in Pisaq wordt het moeilijker om iets unieks op de markt te brengen. Kopieer-
gedrag is in de loop der tijd geheel normaal geworden en Piseños zijn hier in het geheel niet blij 
mee. Veel Piseños mopperen constant over het probleem met de concurrentie en dat het erg 
moeilijk is om een vorm van patent te bewerkstelligen. De na-aperij zorgt wel voor een explosie 
aan creativiteit en het op de markt brengen van nieuwe producten. Hoewel patent aanvragen 
moeilijk wordt bevonden, claimen Piseños het introduceren van bepaalde artikelen. Sr V. ver-
telde bijvoorbeeld:  

Señorita Beti, wie denk je wie begonnen is met het maken van kettingen? Dat was ik hoor! Vrijwel di-
rect werden deze gekopieerd door andere mensen en daarna ben ik overgegaan op het maken van cam-
panas.52 Die werden ook gekopieerd. Vervolgens ben ik spiegels en schilderijtjes gaan maken die in-
middels ook hier en daar worden nagemaakt maar niet zo mooi zijn als die van mij gelukkig. Ach, zo 
gaat dat in Pisaq. Het maakt niet uit, ik verzin elke keer wel weer iets nieuws!53  

Sommige artesanos blijven steeds opnieuw producten uitvinden en hebben hun eigen methodes 
om er toch aan te verdienen. Señora J. en señor A. die al jaren op de markt staan vertelden mij 
hierover:  

Wat veel gebeurt is dat als wij een nieuw product lanceren, zoals bijvoorbeeld de placemats, dat een 
week later iedereen ze aan het namaken is en daarmee zakt de prijs. Aan het begin bracht het twaalf sol 
op per stuk, nu vijf of zes. De reden dat wij nog wel goed verkopen is dat we ervoor zorgen dat we van 
hetzelfde product veel variaties hebben, maar ook een aantal dezelfde en dat zoeken toeristen toch wel 
vaak. […] Wij genieten nog steeds van het creëren van nieuwe producten. Dan maken wij er heel veel 

                                                 
47  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
48  Bijvoorbeeld gesprek met sra F2., 17/04/03. 
49  Onder andere gesprek met sra G., haar ouders werken overigens nog wel in de landbouw en zelf heeft 

zij een kleine chakra met maïs en twee koeien maar het brengt niet genoeg op. 
50  Mooi mevrouwtje, knapperd, lieverd, mooie toerist. Meneer de toerist, knapperd, mooie man. 
51  Verschillende observaties 2003 en 2004 en uit bijvoorbeeld INTERVIEW 14, sra J. en sr A2.  
52  Een soort mobiel van koper, hout en kralen. 
53  Gesprek met sr V., 5/04/04. 
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van en proberen ze zo snel mogelijk te verkopen op de markt. Op het moment dat mensen doorkrijgen 
dat het goed verkoopt en ze het gaan namaken, hebben wij ons geld al verdiend. Het hangt ervan af hoe 
lang het duurt voordat iets wordt nageaapt. Soms een maand, soms een halve en soms een dag.54 

Volgens señor V., uit het citaat over de campanas is de concurrentie wel een probleem maar aan 
de andere kant zorgde het er bij hem voor dat hij steeds nieuwe modellen bedenkt. Daarmee was 
het volgens hem bevorderlijk voor de productiviteit en creativiteit. Wel vond hij het jammer dat 
er weinig waardering was voor hoe hard hij gedacht en gewerkt had om iets nieuws te creëren.55 
Andere artesanos hebben als gevolg van de enorme toename van kopieergedrag besloten om 
nog wel nieuwe producten te creëren maar ze niet meer op de markt verkopen. Sr A. vertelde 
bijvoorbeeld:  

De mooiste zilverstukken maak ik thuis en ik zet ze niet eens op de plaza. Ze worden rechtstreeks naar 
Lima gebracht. Mijn vrouw gaat twee keer per maand die kant op om zilver te verkopen. Eigenlijk was 
ik van plan om het [B: het maken van sieraden] mensen te leren maar in plaats dat deze mensen de 
kunst waarderen en denken van “Hé, wat kan ik ervan maken, wat voor moois kan eruit komen”, den-
ken ze aan hoeveel geld ze ermee kunnen verdienen. Maar mij gaat het om de kunst. Het was soms 
zelfs zo erg dat er mensen bij mijn kraampje kwamen en de hele boel op wilden kopen zodat ze al mijn 
ontwerpen konden na-apen! Vroeger was ik de enige die deze originele modellen maakte maar nu doet 
iedereen dat. De oplossing is om heel vaak van model te wisselen en steeds nieuwe dingen te bedenken 
zodat mensen het niet zo goed kunnen bijhouden. Alleen op die manier kan ik de concurrentiestrijd 
aan.56 

Er was zelfs een artesana die mij vertelde dat ze bepaalde producten alleen op de plaza verkoopt 
als haar buurvrouw op die dag niet werkt.57 Weer een andere artesano vertelde dat hij op de pla-
za hoofdzakelijk producten met kleine defecten verkoopt en de goede exporteert.58 

Artesanos die hun producten nog wel zelf maken leveren niet alleen kritiek op het kopieerge-
drag van hun dorpsgenoten maar ook op mensen die zich artesanos noemen maar het niet zijn 
omdat ze vooral producten kopen en niet meer zelf produceren. Eigenlijk zijn zij dus geen arte-
sanos maar comerciantes (handelaren). Ze presenteren zichzelf wel aan toeristen alsof ze de 
souvenirs die zij verkopen zelf hebben gemaakt. Bovendien is de kwaliteit van veel artesanía die 
op de markt wordt verkocht volgens de oudere artesanos van slechte kwaliteit:  

Ik moet toeristen uitleggen of een product echt bruikbaar is en van wat voor materiaal het is gemaakt. 
Ik wil ze vertellen hoe het echt zit, ze niet voor de gek houden. Want er zijn veel mensen in Pisaq die 
zeggen dat hun werk goed is, maar in werkelijkheid is dat niet zo, de koper heeft geen garantie. Mijn 
producten zijn van goede kwaliteit, omdat ik ze vanuit het niets maak en de klei die ik ervoor gebruik 
op kwaliteit kies. Ik maak het product vanaf het begin tot eind en kan zo garanderen dat het goed is 
[…]. Het is wel moeilijk om cerámica te verkopen. Soms biedt een buurman een product aan dat hij 
misschien helemaal niet zelf heeft gemaakt voor veel minder. Ik denk dat het slecht is om de toeristen 
voor de gek te houden. Voor Pisaq is het een slechte zaak, omdat het dorp een slechte naam krijgt. De 
toerist die kunst waardeert koopt mijn spullen toch wel. Als hij ze dan thuis gebruikt en met zijn vrien-
den thee zit te drinken vragen zij waar hij het heeft gekocht en soms komt het voor dat ze naar Pisaq 
komen en speciaal naar mij op zoek gaan. Je moet toeristen niet onder druk zetten om iets te kopen zo-
als veel Piseños doen. Wel aanbieden, maar als je er teveel nadruk op legt, waardeert de toerist dat niet. 
Toeristen komen hier omdat ze rust zoeken, niet om lastig gevallen te worden.59  

Señor V., die al eerder aan het woord was in deze paragraaf is een gevestigde artesano in Pisaq 
en deelde de verkopers van de plaza in drie categorieën in:  

Ongeveer 97 procent leeft indirect of direct van het toerisme maar slechts zeven of acht procent is nog 
daadwerkelijk artesano en maakt zijn producten zelf. Het is altijd maar hetzelfde wat ze verkopen, er is 
geen evolutie te zien op wat voor manier dan ook wat de kunst betreft. […] Ik kwalificeer de artesanos 
in verschillende categorieën: artesanganos, zij die van de artesanos leven. Een sangano is de bij die 

                                                 
54  INTERVIEW 14, sra J. en sr A., 17/04/04. 
55  INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
56  Gesprek met sr A., 2/06/07. 
57  INTERVIEW 14, sra J., 17/04/04. 
58  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. 
59  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
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dient om de koningin te bevruchten; de rest van de tijd slaapt hij, net als de artesanos van Pisaq. Ten 
tweede artesanos die allerlei suffe dingetjes maken en er zijn artesanos die kunst maken, artístas.60 

Sr M.,een van de eerste ceramistas Pisaq had ook felle kritiek op zijn dorpsgenoten:  
Ik denk dat toeristen een goede behandeling zoeken en geen oplichterij zoals dat nu het geval is. Toeris-
ten zijn op zoek naar ARTEsanos, ze zijn op zoek naar kunst, naar kennis van de mensen hier. Ik heb 
het hier over een artista sano (gezonde artiest) geen delinquent. Denk je dat mijn paisános dat begrij-
pen?61 Dat cualquier campesino, cualquier obrero (elke boer, elke arbeider) artesano kan zijn? Dat be-
seffen ze niet, dat kan niet.62  

Deze irritatie omtrent de slechte kwaliteit heeft niet alleen betrekking op cerámica of op puur 
zelfgemaakte producten maar ook op bijvoorbeeld tejidos en truien. Er worden veel producten 
van alpacawol verkocht maar ook producten die niet puur van alpacawol zijn gemaakt maar wel 
als zodanig aan toeristen wordt gepresenteerd. Producten van synthetisch materiaal hebben een 
andere kwaliteit dan alpaca en artesanos die slechts de pure alpacaproducten verkopen zien hoe 
“de markt verpest wordt door oplichters”. In het geval van de verkoop van alpacaproducten, 
hebben de verkopers er iets op gevonden om te bewijzen of iets daadwerkelijk van alpacawol is 
gemaakt: de producten worden gewogen.63 

Een trend die zich vooral de laatste jaren voortzet is om van elke dag een marktdag te maken. 
Vanwege de toegenomen concurrentie zijn steeds meer Piseños genoodzaakt om vaker in de 
week de plaza op te gaan. Zo vertelde een artesano-echtpaar:  

Waarom denk je dat er zoveel mensen op de markt staan? Dat is vanwege de concurrentie en de eco-
nomische crisis. Wij stonden eerst drie keer per week op de markt, maar twee maanden geleden zijn we 
begonnen om alle dagen te verkopen. Het is de enige manier om iets te verkopen. Op dinsdag, donder-
dag en zondag is de concurrentie helemaal enorm. Door op niet-marktdagen de plaza op te gaan, is er 
nog een kans dat we iets verkopen.64 

De toegenomen concurrentie heeft ook invloed op de hoogte van de huren van winkelruimte in 
Pisaq. Huren van driehonderd dollar per maand zijn niet ongebruikelijk, wat veel geld is voor de 
doorsnee Piseño. Toch zijn er veel mensen die graag een winkelruimte huren in Pisaq en ook 
mensen van buiten het dorp zijn ertoe bereid het hoge bedrag ervoor neer te tellen. In Cuzco zijn 
de huren immers nog hoger.  

Behalve dat er veel concurrentie is op de markt van Pisaq is er ook sprake van een concurren-
tie tussen Pisaq en andere plaatsen in de regio. Veel mensen vertelden mij dat de verkoop in de 
afgelopen jaren sterk was gedaald. Dit zou te maken hebben met een verandering in het reisge-
drag van toeristen of van routes van reisorganisaties. Als toeristen namelijk al een paar dagen in 
Peru zijn en Cuzco en Machu Picchu al bezocht hebben, hebben ze daar meestal al souvenirs 
gekocht. Er zijn ook steeds meer gidsen die Pisaq niet authentiek genoeg meer vinden voor hun 
toeristen en te commercieel. Tot grote ergernis van Piseños zijn er verkopers uit Cuzco actief in 
Pisaq en aldus loopt de concurrentie op. Eens in de zoveel tijd worden er maatregelen genomen 
maar het probleem is moeilijk te bestrijden. Een Piseña vertelde dat Cuzqueños “in 1990 van de 
plaza werden gegooid omdat ze de markt hadden ingepikt maar nu zijn ze helaas weer terug”.65 
Señora E. vertelde over haar concurrenten uit Cuzco:  

Er kwamen steeds meer Cuzqueños en die hebben we van de plaza afgegooid. Keer op keer. Helaas 
kwamen er daarna ander burgemeesters en nu zijn er weer heel veel van. En zij verkopen overal. Het 
zijn net octopussen, overal zijn ze. En als wij daar willen verkopen, dan staan ze ons dat niet toe. Ik 
wilde in Cuzco ook een plekje op de markt en ze hebben me niet toegelaten. Waarom zouden zij wel 
hier mogen verkopen?66 

                                                 
60  INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
61  Paisános betekent eigenlijk landgenoten maar in deze context worden dorpsgenoten bedoeld. 
62  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. 
63  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04.Sra E. was de eerste die begon met alpacasouvenirs te wegen om de 

“authenticiteit” ervan te bewijzen.  
64  INTERVIEW 7, sr B. en sra A., 7/04/04. 
65  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
66  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
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Tijdens mijn veldwerk in 2004 steeg het aantal ambulante verkopers aanzienlijk. Dit had 
hoogstwaarschijnlijk te maken met het nieuwe beleid van de burgemeester van Cuzco. Dit be-
leid hield in dat ambulante straatverkopers uit het toeristisch centrum van Cuzco geweerd moes-
ten worden. Het werd uitgevoerd door verkoopwaar van ze af te pakken.67 Als reactie hierop 
zochten de verkopers naar alternatieven en probeerden ze hun souvenirs in naburige toeristische 
plaatsen in voornamelijk de Heilige Vallei te verkopen. Piseños hadden als reactie hierop wat-
chimanes ingeschakeld om deze ambulante verkopers uit Cuzco weg te sturen.68 Deze watchi-
manes kregen overigens ook de opdracht om “lastige sacamefotos” bij toeristen weg te houden. 

Ook in het productieproces is grote concurrentie te constateren. Niet alleen is er concurrentie 
tussen Piseños maar ook tussen Piseños en mensen uit de berggemeenschappen en tussen men-
sen uit de berggemeenschappen en omliggende dorpen van andere districten zoals Calca, Lamay 
en Taray. Een groot voordeel van het contracteren van mensen uit de berggemeenschappen is 
dat ze erg goedkoop zijn en dat er aanspraak kan worden gemaakt op al bestaande relaties van 
compadrazgo. Een nadeel is dat veel berggemeenschappen moeilijk te bereiken zijn en dat het 
vervoeren van de producten veel moeite kost.69 Naast de nadelen voor Piseños om werk uit te 
besteden aan comuneros zijn er voor comuneros nadelen om samen te werken met Piseños. In 
de afgelopen jaren besloten comuneros om zelfstandig te werken. Vooral mensen uit de dicht-
bijgelegen berggemeenschappen waar langere tijd samenwerkingsverbanden mee bestaan, ver-
breken hun banden met Piseños. Volgens informanten uit Cuyo Chico en Cuyo Grande zijn Pi-
seños onbetrouwbaar omdat ze over het algemeen weinig betalen, meestal in kleine beetjes afbe-
talen en soms helemaal niet. Dat de markt zo enorm gegroeid is, komt vooral door de toegeno-
men “zelfstandigheid” van comuneros. De toename van het aantal zelfstandig werkende comu-
neros is te merken aan de hoeveelheid kraampjes op de markt maar ook aan de toename van het 
ledental van de asociaciones. Een Piseña vertelde:  

Uit de berggemeenschappen komen nu ook veel meer mensen om hun spullen te verkopen, ik geloof 
dat er nu zelfs meer dan duizend zijn. De concurrentie wordt steeds groter. Vooral dit jaar zijn er veel 
mensen naar Pisaq gekomen om hun spullen te verkopen, het lijkt of het aantal verdubbeld is. Men ver-
koopt zelfs tot in de straten en tot in alle hoeken van het dorp. Dit jaar bijvoorbeeld zijn er bij mijn 
handwerkvereniging Intihuatana meer dan vijftig mensen uit alleen al Chawaitiri opgenomen. Vorig 
jaar waren er slechts vijftig leden van binnen Pisaq en nu zijn we met 120 mensen.70 

Tussen verschillende berggemeenschappen en binnen verschillende berggemeenschappen ont-
staat ook steeds meer concurrentie. Net als in Pisaq komt het regelmatig voor dat modellen na-
gemaakt worden en vervolgens voor minder geld verkocht worden. Bovendien zijn ze door-
gaans van slechte kwaliteit waardoor de reputatie van gevestigde artesanos achteruit zou gaan.71 
Opvallend is ook de toename van verkopers van souvenirs bij de ruines. De eerste keer dat ik in 
Pisaq was betrof dit een handjevol verkopers maar hun aantal lijkt ieder jaar toe te nemen. Alle 
verkopers gaven aan naar de ruines te zijn uitgeweken vanwege de moordende concurrentie in 
het districtsdorp. Behalve het voordeel dat er minder concurrentie is, speelt ook mee dat ze geen 
kraampje hoeven te bemachtigen, ze ook niet hoeven op-en af te bouwen en ook geen belasting 
hoeven te betalen.72 

De markt in Pisaq blijft dus groeien en men gaat ook meer produceren. De hoeveelheid toeris-
ten neemt echter niet toe wat betekent dat een overschot aan artesanía ontstaat. Vooral in het 
laagseizoen levert dit problemen maar dit betekent niet dat de productie voor de verkoop wordt 
stopgezet. Veel artesanos reizen met hun producten naar andere plaatsen in Peru en buiten Peru 
om toch een inkomen te verkrijgen. Er zijn Piseños die met hun producten naar Puno en Bolivia 
gaan maar er worden ook reizen gemaakt naar Chili en Brazilië. Behalve dat Piseños hun pro-
ducten daar verkopen, kopen ze ook weer producten op en het is niet ongebruikelijk dat er ruil-

                                                 
67  Zie ook het proefschrift van Griet Steel over ambulante straatverkoop in Cuzco. 
68  Een watchiman is een woord wat Piseños gebruiken om veiligheidsmedewerkers mee aan te duiden. 

Het woord is ontstaan door samenvoeging van de Engelse woorden watch en man.  
69  Onder andere naar aanleiding van een gesprek met sra I. die veel artesanía uitbesteed, 11/03/04. 
70  INTERVIEW 30, sra E2., 14/06/04. Interview 30 vond gedeeltelijk plaats met sr R2 en gedeeltelijk 

met zijn. vrouw, sra E2. Zij waren overigens niet aanwezig bij het interviewgedeelte van de ander. 
71  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/07/04. 
72  Gesprek met sr D2., 14/03/04. 
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handel plaatsvindt. Op deze manier vindt er een gigantische diversificatie van producten plaats 
op de markt in Pisaq maar ook elders in Latijns Amerika. Ten tijde van het presidentschap van 
Alan García en de periode dat Lichtend Pad actief was in Peru, waren er weinig toeristen in het 
hele land en zo ook in Pisaq. De Piseños die toen op de plaza verkochten, gingen veel meer pro-
ducten exporteren dan ze gewend waren om toch wat geld te kunnen verdienen.73 

Het exporteren van artesanía is misschien voor veel Piseños een manier geworden om hun 
producten alsnog te kunnen verkopen maar brengt niet noodzakelijkerwijs meer op dan de ver-
koop op de plaza. Omdat de artesanía die wordt geëxporteerd in grote hoeveelheden wordt ver-
kocht, brengt het minder op. Volgens señorita L., die zowel zelfgemaakte artesanía als gekochte 
artesanía op de markt aanbiedt, verkoopt ze een product dat ze voor een sol heeft gekocht voor 
twee sol aan toeristen en wordt er aan deze zelfde producten in Bolivia slechts dertig procent 
verdiend. Ook voor de export geldt echter dat er steeds minder aan wordt verdiend vanwege de 
gigantisch toegenomen concurrentie.74 Deze alternatieve manier om geld te verdienen brengt de 
nodige risico’s met zich mee. Volgens mijn informanten is het vrijwel onmogelijk om producten 
legaal te exporteren omdat er zoveel belasting over moet worden betaald dat ze er niks aan 
overhouden. Daarom kiezen veel mensen voor de illegale manier: smokkelen. Ook hier wordt 
geprofiteerd van het feit dat er toeristen in de regio zijn. De producten worden zoveel mogelijk 
ingepakt in rugzakken en reistassen zodat men bij de grens denkt dat dit de bagage is van toeris-
ten. Een alternatief is om de producten tegen lagere prijzen aan te geven waardoor er minder be-
lasting over betaald hoeft te worden.75 De meeste Piseños die producten exporteren zijn wel 
eens betrapt met illegale spullen en hebben alles moeten inleveren. In de loop der tijd hebben ze 
echter ook tactieken ontwikkeld om problemen bij de grens te voorkomen. Zo vertelde señora 
D3. dat ze om zo min mogelijk op te vallen haar artesanía in rugzakken vervoerde die leken op 
de bagage van toeristen. Vervolgens koos ze busmaatschappijen uit waarvan bekend was dat 
toeristen er vaak gebruik van maakten. Ze probeerde zoveel mogelijk met toeristen samen te 
reizen en veranderde zelfs van bus als bleek dat er geen of weinig toeristen mee reisden.76 

Het exporteren van artesanía was misschien tien jaar geleden de ideale manier om extra geld 
te verdienen, tegenwoordig is het minder lucratief. Niet alleen de verscherpte controles bij de 
landsgrenzen maken het moeilijker om te exporteren maar ook de toenemende concurrentie – 
meer en meer artesanos exporteren hun producten–en de ontwikkeling van de toeristische sector 
in buurlanden zorgt ervoor dat het voor Piseños minder aantrekkelijk wordt om zich hiermee 
bezig te houden. Señora I. die al ruim 20 jaar souvenirs exporteert legde mij uit waarom ze min-
der reist:  

Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik naar La Paz en Cochabamba ga. Er zijn steeds minder moge-
lijkheden voor mij om mijn producten te verhandelen. De markt is als het ware verzadigd, zowel in Pi-
saq als in Bolivia. Dit komt doordat veel mensen artesanía in Bolivia verkopen. Vroeger werkten bij-
voorbeeld een groep mensen uit Patabamba, een comunidad van Taray, voor artesanos uit Pisaq. Ze 
hielpen hen met het beschilderen van cerámica en soms ook met het bakken en draaien. Op het moment 
dat ze doorhadden hoe het productieproces werkte, gingen ze voor zichzelf beginnen en nu hebben ze 
een groot deel van de markt in Bolivia in handen. Ik denk erover om andere markten te gaan zoeken 
voor mijn producten. Ik wil Ecuador wel eens uitproberen. Maar ik wil ook wel met mijn neef naar Ar-
gentinië gaan om de markt daar te gaan verkennen.77 

Ondanks het feit dat het in Bolivia moeilijk wordt om artesanía te verkopen, worden er constant 
nieuwe wegen gezocht om toch rond te kunnen komen. Piseños zijn erg vindingrijk. En als een 
land minder populair wordt gaan ze gewoon op zoek naar nieuwe markten en anders wel naar 
nieuwe producten. Tijdens mijn veldwerk in 2004 was het maken van oorbellen opeens popu-
lair. Een fractie daarvan werd op de markt verkocht maar de meeste artesanos exporteerden de 
duizenden en tienduizenden oorbellen direct naar andere landen in Latijns Amerika, voorname-
lijk naar Brazilië. Net als met andere artesanale producten werden de verschillende handelingen 

                                                 
73  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. 
74  INTERVIEW 1, srta L., 16/03/04. 
75  Gesprek met sra P., 20/04/03 en gesprek op 5/04/03 met sra D3., die later dat jaar is overleden tijdens 
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76  Gesprek met sra D2., 5/04/04. 
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van het arbeidsproces gedelegeerd aan anderen. Zo werd bijvoorbeeld één familie voor de haak-
jes ingeschakeld, een andere voor de kraaltjes et cetera. Behalve dat veel Piseños voor korte pe-
riodes naar het buitenland gaan om hun producten te verkopen, zijn er ook mensen die voor lan-
ge periodes in het buitenland verkeren. Voordat Pisaq een populaire toeristische bestemming 
werd, was dit tevens het geval en nu de concurrentie intenser wordt en de industrie niet meer 
toereikend is om in de financiële behoeften te voorzien, trekken veel mensen weg. Vooral jon-
geren die dankzij het geld dat hun ouders in de artesanale sector hebben verdiend een goede op-
leiding hebben genoten, zoeken hun heil elders. 

Comuneros exporteren ook steeds vaker artesanale producten. Artesanos uit Cuyo Chico wer-
ken bijvoorbeeld samen met vaste exporteurs die hun producten in grote hoeveelheden (a 
mayor) kopen en direct exporteren naar vooral Brazilië, Argentinië en Venezuela.78 Soms zijn 
comuneros vrij in hun keuze met betrekking tot het soort model wat ze maken en ze proberen 
zich dan voornamelijk te richten op wat op dat moment in de mode is. Ze kijken bijvoorbeeld 
naar het soort sieraden dat toeristen dragen. Tevens krijgen ze van de groothandelaren foto’s 
van bepaalde producten die ze moeten namaken.79 
 
5.5. Productie en verkoop in de toekomst? 
Een aantal decennia geleden en zelfs tien jaar geleden konden de meeste artesanos in Pisaq goed 
leven van de opbrengsten die ze kregen uit de verkoop van hun artesanía. Zoals een oudere Pi-
seña zei:  

Wij moeten respect hebben voor de toeristen en alle faciliteiten geven die zij wensen. Dit is omdat de 
toerist naar Pisaq komt en ons deviezen brengt. Als er geen toerisme zou zijn in Pisaq zou er geen 
vooruitgang zijn. Daarom hebben wij tenminste nu een mooie huis. Het gaat met ons veel beter dan met 
andere dorpen zoals bijvoorbeeld Taray.80 

Veel Piseños hebben het geld dat ze met de verkoop van artesanía aan toeristen hebben verdiend 
geïnvesteerd in het verbeteren van hun leefomstandigheden, sommigen van hen hebben elders in 
Peru handnijverheidswinkels geopend en er is ook geïnvesteerd in scholing. Tegenwoordig heb-
ben artesanos het echter zwaarder. Aangezien de meeste Piseños weinig alternatieven hebben 
om in hun inkomen te voorzien naast het toerisme, bestaat er een afhankelijkheid van de indu-
strie. Verder is de concurrentie op de markt enorm toegenomen en blijft deze toenemen wat ex-
tra merkbaar is in moeilijke tijden. Tijdens mijn veldwerkperiode in 2003 bijvoorbeeld maakten 
mensen een moeilijke tijd mee. Het volgende fragment uit mijn veldwerk is een illustratie van 
de situatie en laat zien wat voor oplossingen mensen vinden om toch rond te kunnen komen. 

De radeloosheid is overal merkbaar op de markt omdat er bijzonder weinig toeristen zijn vanwege de 
oorlog (en het WAS al laagseizoen!). Ik heb het in ieder geval nog nooit zo rustig gezien. Het is een 
soort keten van problemen die tot elk niveau doordringt. Ik zie het bij de familie S. erg duidelijk, finan-
ciële problemen als gevolg van de enorm teruggelopen toeristenaantallen en eventuele oplossingen zijn 
elke dag het onderwerp van gesprek! De familie had bijvoorbeeld opdrachten uitbesteed om cerámica te 
beschilderen. Deze mensen hebben weken geleden het werk gedaan en hebben nu geld nodig, des te 
meer omdat de schoolperiode is begonnen: er moet schoolgeld betaald worden en er moeten boeken ge-
kocht worden. Wat señora I. doet is steeds kleine beetjes geld geven maar dat levert toch vaak boze ge-
zichten op. De afgelopen dagen wordt de deur platgelopen door mensen die geld komen opeisen maar 
de verkoop in Pisaq loopt zo slecht dat ze niet betaald kunnen worden. Om toch wat geld binnen te krij-
gen gaat señora I. in deze periode vaak op reis naar Puno en Bolivia omdat zij op haar beurt ook weer 
schulden te innen heeft. Vaak leveren deze reizen weinig op omdat toeristencijfers daar ook zijn terug-
gelopen en men daardoor ook weinig inkomsten krijgt uit het toerisme. In plaats van artesanía heeft ze 
nu maar als alternatieve inkomensstrategie besloten perziken van haar chakra te gaan verkopen. 

Het is de vraag of werken in de nijverheidssindustrie duurzaam is. Hoewel het woord duur-
zaamheid niet voorkomt in het vocabulaire van de meeste Piseños, denken ze wel voortdurend 
na over de toekomst waarin ze willen “verbeteren en vooruitkomen.” Dit sluit aan bij bepaalde  
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idealen van duurzaamheid van grote ontwikkelingsorganisaties en overheden.81  

Tijdens de opkomst van het toerisme toen er nog niet zoveel artesanos waren, was het produ-
ceren van cerámica misschien wel een goede manier om te overleven, het bracht immers meer 
op dan andere sectoren en men kon er een “beter leven” door opbouwen. Door veel ontwikke-
lingsorganisaties en overheden wordt toerisme nog steeds als een industrie gezien die duurzaam 
is. In Peru wordt de toeristische industrie zelfs “la industria sin chimenea” genoemd oftewel 
een industrie zonder schoorsteen. Er mag dan wel minder vervuiling optreden binnen deze indu-
strie, hoewel dat overigens vooral op het eerste gezicht is, voor lokale mensen heeft een giganti-
sche afhankelijkheid en de enorm toegenomen concurrentie ervoor gezorgd dat de duurzaam-
heid of toekomstmogelijkheden ver te zoeken zijn. De toerisme-industrie is zelfs hoogst onze-
ker: men weet nooit van tevoren hoeveel toeristen er in een jaar of in een maand zullen komen 
en het is ook moeilijk te bepalen of toeristen wel of niet souvenirs zullen kopen. Voor veel ont-
wikkelingsorganisaties wordt de verkoop van “authentieke producten”, als motor voor duurza-
me ontwikkeling gezien: de cultuur wordt behouden en kan tot economische ontwikkeling lei-
den bij lokale minderheden. Doorgaans wordt kleinschalige handwerkproductie positief bekeken 
en het opkopen van niet handgemaakte producten afgekeurd. Waar echter niet naar wordt geke-
ken is of lokale mensen tegenwoordig wel kunnen rondkomen van alleen handwerk. In de loop 
der tijd zijn Piseños min of meer gedwongen om alternatieven te zoeken, eigenlijk juist door de 
gigantische toeristische ontwikkelingen in de regio. Dat ook artesanos twijfelen aan het duur-
zaamheidgehalte/toekomstgehalte van hun productie werd niet alleen duidelijk uit de vele ge-
sprekken en interviews die ik met ze had maar kwam ook tijdens de foto-elicitatie opdracht dui-
delijk naar voren. Foto 35 is gemaakt door Señor F2., een artesano die eveneens werkzaam is op 
het gemeentehuis. Op het eerste gezicht lijkt het misschien of deze Piseña, zijn vrouw, blij en 
trots is met haar enorme productie van okarinas. Toen ik echter met de man sprak bleek zijn mo-
tivatie voor het maken van de foto anders. Hij vertelde:  

Op deze foto zie je mijn vrouw die okarinas aan het tellen is. Zij is het belangrijkst in de artesaníapro-
ductie, de hoofdverantwoordelijke voor de productie. De okarinas gaan naar de Verenigde Staten waar 
ze overigens voor vijf dollar worden verkocht, terwijl wij ze voor vijftig centimos verkopen. Dat is toch 
niet eerlijk! Het prijsverschil is enorm! Wij weten hier vanaf vanwege het internet waar de prijzen op 
staan. Ik vraag me af hoe lang dit nog door kan gaan maar we hebben geen keus.82 

Er zijn nog maar weinig artesanos die echt alles zelf maken maar diegenen die dat wel doen zijn 
vreselijk trots op hun cultuur en op hun vaardigheden. Het is voor hen wel steeds moeilijker om 

                                                 
81  In hoofdstuk 8 zal ik het hebben over lokale toekomstvisies en hoe deze ideeën met duurzaamheidide-

alen wereldwijd verbonden kunnen worden. In deze paragraaf richt ik mij slechts op huidige-en toe-
komstvisies van de artesanía-industrie. 

82  Gesprek over foto’s met sr F2., 19/08/04. 

Foto 35. Okarinas tellen voor export. Foto gemaakt door sr F2. 
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met handgemaakte producten boven de opgekochte producten van comerciantes uit te stijgen. In 
het beschrijven van hun persoonlijke situatie en veranderingen in de afgelopen decennia over-
heerst vooral een negatieve blik op het heden en toekomst en de wanhoop van hoe het verder 
moet, schemerde altijd door tijdens gesprekken met hen. Señor F2. die in het vorige fragment 
ook aan het woord was, was daar ook heel duidelijk in:  

Sr F2:  Kijk naar Pisaq, tien jaar geleden waren er misschien vijfhonderd artesanos en kijk hoeveel er nu 
zijn? Elke dag wordt er een artesano geboren. Dat is het grote probleem van Pisaq, een artesano 
produceert bijvoorbeeld een souvenir van cerámica en de toeristen willen er alles over weten 
want toeristen vinden het leuk om de oorsprong ervan te kennen maar de mensen hier weten het 
niet! Ik weet dat als ik toeristen vertel wat de figuren symboliseren en dat iets bijvoorbeeld een 
Inca kalender is en hen alles vertel over de componenten die in de cerámica zitten en bij welke 
temperatuur de klei gebakken moet worden, dan weet ik dat het verkoopt. Het probleem hier is 
dat de mensen het niet weten. Wat mensen hier zien is het geld y punto (punt uit). We hebben 
veel mislukkingen gehad señorita Beti. Ongeveer vijftien jaar geleden verkochten we bijvoor-
beeld gigantische hoeveelheden kettingen van klei, pilis. Vroeger verkochten we 5000 hiervan 
voor 180 dollar. Tegenwoordig brengt dezelfde hoeveelheid kettingen zestig sol op! En vez que 
avanzar hemos retrocedido! (In plaats van dat we vooruitgang hebben geboekt zijn we erop ach-
teruitgegaan) Dit komt door de concurrentie. In Pisaq is er geen persoon of institutie die de kwa-
liteit van het werk controleert! Kijk ik ben artesano maar ik onderscheid mij van de mensen, ik 
pas op mezelf. Ik moet maken wat de klant wil. Ik verkoop aan de Verenigde Staten, Engeland 
en Duitsland. Ik informeer naar de smaken van ze, de kleuren die zij mooi vinden. Ik werk bij-
voorbeeld samen met een bedrijf dat Manos Amigas heet. Dit is een NGO uit Lima en zij sturen 
artesanía naar het buitenland. Medewerkers van deze NGO reizen naar het buitenland en infor-
meren naar welke kleuren op dat moment in de mode zijn en welke ontwerpen mensen daar 
mooi vinden. De NGO geeft het aan mij door en ik maak het. In Noord-Amerika bijvoorbeeld 
wil men meer decente kleuren, natuurlijke kleuren maar voor Brazilianen moeten er sterkere 
kleuren, levendige kleuren gebruikt worden. Wij moeten werken volgens criteria van de cliënten. 
Ik maak keramiek voor export, ik stal mijn werk niet uit hier op de plaza.  

B:  Waarom niet?  
Sr F2:  Zoals je misschien weet, als ik het vandaag uitstal verkoopt morgen iedereen het. Als ik vandaag 

iets uitstal en verkoop voor een sol, verkoopt morgen mijn buurman voor vijftig cent hetzelfde 
werk. Het ontbreekt in Pisaq aan respect voor elkaar. Wat ik op de markt verkoop zijn producten 
die ik elders opkoop.83 

Hoewel Pisaq aanzienlijk is veranderd door de productie en verkoop van artesanía en er in feite 
afhankelijk van is geworden hebben sommige artesanos ook alternatieven. In moeilijke tijden 
grijpen mensen terug op hun chakra. In 2003 tijdens het laagseizoen was het erg moeilijk om 
souvenirs te verkopen en in het Peruaanse gastgezin waar ik verbleef, wendde men een nieuwe 
overlevingsstrategie aan. Aangezien het gezin een chakra heeft waar veel perzikbomen staan die 
in februari een grote hoeveelheid fruit produceren, besloot het gezinshoofd, señora I. deze per-
ziken in te zetten als extra bron van inkomsten. Verschillende malen ben ik meegegaan naar 
berggemeenschappen alwaar de perziken werden geruild tegen bijvoorbeeld aardappels of kaas. 
Ook werden deze perziken naar de markt in Quello Quello gebracht en als er naar het Titicaca-
meer of Bolivia werd gereisd om artesanía te verkopen, ging er ook altijd een grote zak perziken 
mee. Ik herinner mij hoe mijn Peruaanse gastmoeder triomfantelijk terugkwam van een reis naar 
het Titicacameer en ze vertelde dat omdat daar geen perziken zijn, ze vijf perziken voor een sol 
kon verkopen wat meer opbracht dan de artesanía die ze wilde verkopen.  

Piseños die hun chakra nog hebben, zien vooral in moeilijke tijden dat het belangrijk is om 
een alternatief te hebben om te overleven. Zo werd mij verteld:  

Wij hebben, in tegenstelling tot andere mensen, onze chakra niet verwaarloosd en hebben haar nog 
steeds. Er staat maïs. De allereerste artesanos hebben zich gewijd aan artesanía en landbouw, maar te-
genwoordig willen de nieuwe artesanos niets weten van landbouw. Hun ouders hebben stukken grond 
achtergelaten, maar ze hebben ze weggegeven of verkocht aan mensen die er voor hun op werken. We 
hebben onze chakra en een koe met veulen.84 

                                                 
83  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
84  INTERVIEW 2, sr L. en sra J2., 31/03/04. 
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Ik heb een chakra met maïs. Deze maïs wordt grotendeels verkocht aan NGO’s en bedrijven uit Calca, 
maar de prijs is enorm gedaald. Tegenwoordig krijg ik nog maar dertien sol per arroba.85 Ook heb ik 
een paar koeien. Als het nodig is verkoop ik er een, in het laagseizoen bijvoorbeeld.86  

 
Conclusie 
Dit hoofdstuk ging over hoe Piseños met het belangrijkste deel van hun materiele cultuur, arte-
sanía, omgaan en hoe zij erover denken. Ik heb een beschrijving gegeven van hoe de artesanía-
sector in elkaar steekt, door de tijd heen verandert en of ze duurzaam zou kunnen zijn voor Pi-
saq. De materiele cultuur die op het podium wordt gepresenteerd staat in feite in tussen het toe-
ristenpubliek met al haar wensen en verwachtingen, en de verkopers die aan een goed impres-
siemanagement proberen te doen om aan die wensen en verwachtingen te voldoen. Waar de na-
druk eerder lag op wat de toerist zoekt, ging het hier over wie de “acteurs” zijn die toeristen een 
unieke experience verschaffen. Het ging hier om wie deze “acteurs” zijn en wat ze op de front-
stage in the world komen doen. De producten die ze verkopen, maken deel uit van de experien-
ce.  

Door een beschrijving te geven van een doorsnee dag van een artesano uit Pisaq heb ik gepro-
beerd een beeld te schetsen van hoe er gewerkt wordt. Daarna volgde een beschrijving van de 
verschillende soorten artesanía die verkocht worden, de geschiedenis ervan en delen van het 
productieproces. Pisaq is voornamelijk groot geworden door de productie van cerámica en 
vooral de grootschalige productie van pilis in de jaren tachtig heeft ervoor gezorgd dat toenma-
lige artesanos succesvol zijn geworden. De redenen die door Piseños werden aangedragen om 
zich met andere sectoren dan de cerámica bezig te houden liepen uiteen. Sommige spraken over 
een verhoging van belastingen of een verandering in de smaak bij hun publiek, anderen over een 
verlies in vertrouwen bij de kopers vanwege een achteruitgang van de kwaliteit of kopieerge-
drag door anderen. Voor het huidige Pisaq betekent dit dat er weinig pilis worden geproduceerd 
en dat de gehele cerámicaproductie is teruggelopen. Naast cerámica stond Pisaq ook lange tijd 
bekend om de verkoop van mooie tejidos. Uit gesprekken met Piseños bleek dat ze er zeer trots 
op zijn maar ook dat het steeds moeilijker wordt om tejidos van de backstage, namelijk de co-
munidades, op de frontstage gepresenteerd te krijgen. Dit komt vooral doordat mensen uit de 
comunidades in toenemende mate het heft in eigen handen nemen. Ze verkochten tejidos aan Pi-
seños en verkopen ze nu direct aan toeristen, wat door een aantal ontwikkelingsorganisaties 
wordt gestimuleerd. 

De vraag of en in welke mate de aangeboden artefacten op de Pisaq podia authentiek zijn of 
niet is voor alle aanwezigen in het Pisaq Theater van belang. Samenvattend kan gesteld worden 
dat uitgaande van ideeën van de lokale bewoners, de lucratieve kant het in principe wint van het 
authenticiteitgehalte. Voor toeristen berust een deel van de experience op het vermeende au-
thenticiteitgehalte. We zagen dat dit voor Piseños ook wel van belang is maar dat ze zich vooral 
laten leiden door mode-trends en praktische overwegingen. Het creëren of opnieuw creëren van 
producten voor de toeristenmarkt is inmiddels deel geworden van de aangeboden Pisaq expe-
rience en bovendien proberen Piseños door hun producten te diversifiëren en te internationalise-
ren, een goede impressie aan toeristen te geven en er zelf financieel beter van worden. Of dit 
beantwoordt aan de authenticiteitwens van toeristen is afhankelijk van de schemata van ver-
wachting en beleving die zij in mind hebben. Het moge duidelijk zijn dat als een product niet in 
Pisaq is gemaakt, en bijvoorbeeld uit Bolivia of Ecuador afkomstig is, het inboet aan de authen-
ticiteitbeleving van de toerist en dat toeristen bovendien liever oude producten kopen dan pro-
ducten die een paar jaar geleden gemaakt zijn. Aan de andere kant, zolang deze informatie 
wordt “vermomd” door de producten, kunnen de producten toch tot een bevredigende experien-
ce voor toeristen en een financiële bevrediging van Piseños leiden.  

Het grootste probleem voor de gemiddelde artesano uit Pisaq is de concurrentie die op de ver-
schillende podia van het theater bestaat. Deze concurrentie leidt in het dagelijkse leven van Pi-
seños en comuneros tot spanningen die meestal backstage uitwerken maar soms ook frontstage 
te merken zijn. Er is niet alleen concurrentie over het verkoopproces op de markt maar ook over 
de producten die op de markt worden gebracht. Verschillende informanten maakten duidelijk 

                                                 
85  Gewicht: arroba is ruim elf kilogram. Volume: arroba is ruim twaalf tot zestien liter. 
86  INTERVIEW 8, sr R3, 8/04/04. 



 

 146

dat er vaak sprake is van kopieergedrag, dat er vanwege de moordende concurrentie steeds meer 
nieuwe producten op de markt worden gebracht en dat concurrenten van buiten het dorp niet 
goed worden behandeld. Ook zagen we dat sommige artesanos bepaalde nieuwe producten niet 
meer op een van de Pisaq-podia verkopen maar alleen voor de export maken omdat ze bang zijn 
voor kopieergedrag. Er bestaat in toenemende mate spanning tussen Piseños en mensen uit de 
berggemeenschappen omdat deze comuneros steeds meer het heft in eigen hand nemen en daar-
door de Piseños hun goedkoopste arbeidskrachten kwijtraken. Samenvattend leidt de toename in 
het aantal verkopers niet alleen tot spanningen maar ook tot productiviteit en creativiteit bij Pi-
seños. Tot slot werd duidelijk dat de toegenomen concurrentie ertoe heeft geleid dat Piseños 
maar ook sommige comuneros op zoek zijn gegaan naar nieuwe manieren om rond te komen en 
dat steeds meer mensen hun artesanía buiten het Pisaq Theater aanbieden. Niet alleen worden 
producten uit Pisaq geëxporteerd maar er worden ook weer souvenirs uit bijvoorbeeld Chili, 
Brazilië en Bolivia geïmporteerd waardoor een diversificatie van de producten op het Pisaq po-
dium ontstaat. Of dit het authenticiteitgehalte aantast is afhankelijk van hoe er door toeristen be-
tekenis aan wordt gegeven wat weer afhankelijk is van de “bagage”, de schemata die zij in mind 
hebben.  

Aan het einde van dit hoofdstuk heb ik de vraag gesteld of mensen op het lokale niveau in Pi-
saq de productie van artesanía als een goede inkomensgenerende sector zien in de toekomst. Uit 
de gesprekken en interviews bleek dat de productie van artesanía in het verleden misschien een 
garantie voor succes betekende maar dat daar met de jaren verandering in is gekomen. Ook al 
zien bijvoorbeeld ontwikkelingsorganisaties de nijverheidsproductie als duurzame oplossing 
voor de armoedeproblematiek, de lokale mensen blijken in het dagelijkse leven wel van deze 
sector afhankelijk te zijn maar in geval van nood moeten zij terug naar alternatieven uit de land-
bouw. Samengevat zien Piseños de nijverheidsproductie en verkoop niet als enige manier om in 
de toekomst te overleven. De geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van tegenspoed weinig 
toeristen naar Pisaq komen, wat mensen ertoe dwingt om alternatieven te gaan zoeken.  
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HOOFDSTUK 6 
 
 
 
Presentatie op het podium  
en betekenisgeving backstage 
 
 
Inleiding 
In dit hoofdstuk hoop ik de lezers een stapje verder wegwijs te kunnen maken in het Pisaq Thea-
ter. Nu een beeld is ontstaan van de context, van de geschiedenis van en transformaties van het 
toerisme in dit gebied en duidelijk is geworden wat de verwachtingen bij het publiek zijn, kun-
nen de presentaties en podia aan de orde komen. Artesanía behoort tot de materiele cultuur die 
in het Pisaq Theater op de verschillende podia aan het toeristenpubliek wordt aangeboden. Dit 
wordt altijd gedaan door actoren, of om in de theatermetafoor te spreken, door “acteurs”. We 
weten nu wat artesanos over transformaties in de handnijverheidssector denken en hoe zij han-
delen onder de toenemende concurrentie. Hun scripts liggen open op tafel. Deze acteurs hebben 
echter ook andere manieren om zich aan het publiek te presenteren. In dit hoofdstuk beschrijf ik 
hoe Piseños en comuneros, zowel artesanos als niet-artesanos, zichzelf op de podia in Pisaq en 
omstreken presenteren. Het gaat hier dus om de performance en impressiemanagement frontsta-
ge. Dit is echter slechts een deel ven het gehele Theater. Beetje bij beetje geraken we achter de 
“coulissen” en in de “kleedkamers” en via deze ruimtes ook backstage. Er wordt ingegaan op 
hoe Piseños en comuneros zichzelf op het Pisaq podium presenteren, dus hoe “de glimlach” op 
het podium wordt vormgegeven maar ook op wat er achter “de glimlach” zit oftewel wie de per-
sonen achter de mooie lachende gezichten en prachtige uitgedoste acteurs zijn.  

In de komende bladzijden wordt er voortdurend van de diverse podia frontstage naar de bete-
kenisgeving backstage bewogen. Hierdoor wordt ook duidelijk dat de podia met elkaar in ver-
binding staan en dat de betekenisgeving backstage in verband staat met de presentatie frontstage 
aan het toeristenpubliek. Het is de bedoeling dat er een overzicht ontstaat van hoe presentaties, 
beleving en betekenisgeving met elkaar in verband staan. Tevens probeer ik hier te laten zien 
dat de presentatie van cultuur in Pisaq en de comunidades niet alleen commerciële doeleinden 
heeft. Door te laten zien hoe er betekenis wordt gegeven aan bepaalde culturele aspecten hoop 
ik te demonstreren dat de Piseño-cultuur totaal niet is veranderd door de grote ontwikkelingen 
in de toerisme-industrie. Omdat ik van mening ben dat het niet alleen belangrijk is om naar pre-
sentaties frontstage te kijken maar vooral naar ideeën en meningen backstage te luisteren, is dit 
een hoofdstuk geworden met veel lokale stemmen. Een deel van de data is met behulp van ob-
servaties verzameld maar om backstage te komen heb ik wederom de methode van foto-
elicitatie gebruikt. Dit is een hoofdstuk waar lokale stemmen en visualisaties centraal staan en 
opnieuw citeer ik de informanten letterlijk, toon hun foto’s en bespreek ik gesprekken over die 
foto’s. Op deze manier wordt duidelijk dat bepaalde presentaties frontstage niet alleen voor toe-
risten worden opgevoerd maar erg belangrijk zijn in the minds en in de harten van Piseños en 
comuneros. 

Nu eerst een paragraaf over hoe Piseños zich op het toerismepodium presenteren. Deze per-
formance wordt met zowel verbale als non-verbale strategieën uitgevoerd. Vervolgens wordt er 
een blik geworpen op een aantal backstage aspecten. Er wordt “een kijkje genomen” in de 
werkplaatsen en de huizen van Piseños om te laten zien wat zij belangrijk vinden en welke cul-
turele modellen belangrijk zijn in hun beleving. De derde paragraaf gaat over de frontstage pre-
sentatie van zeer belangrijke personages in het Pisaq Theater namelijk sacamefotos en tejedoras. 
Door zichzelf en hun producten “authentiek” te presenteren proberen zij toeristen een bijzondere  
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experience te verschaffen en hebben zij een belangrijke inkomensgenererende activiteit weten te 
ontwikkelen. In deze paragraaf gaat het vooral om de feitelijke act, dus om hoe zij zich presen-
teren en hoe er door anderen over ze gedacht wordt maar in de paragraaf daarna wordt er geke-
ken naar wie deze vrouwen zijn, wat ze denken en wat ze willen. Er wordt dus naar de beteke-
nisgeving backstage en verder dan de mooie glimlach gekeken. Opnieuw zal blijken dat gidsen 
een belangrijke intermediërende functie hebben.  
 
6.1. De voorbeeldige Piseño op het toerisme podium 
Getino constateert dat pas sinds een paar decennia de Indiaanse of indígena bevolking van La-
tijns Amerika en haar cultuur gewaardeerd wordt. Ze kunnen gebruikt worden voor het ontwik-
kelen van de toerisme-industrie.1 Over de Indiaanse bevolking en hun cultuur schrijft hij:  

[...] men stimuleerde het realiseren van werken om hetgeen al bijna uit het geheugen verloren was ge-
gaan in ere te herstellen. Men verkleedde en maakte campesinos op – des te meer ze het gezicht hadden 
van indigenas, des te beter – met als doel in de vraag te voorzien en tenslotte werd deze op zeer nauw-
keurige wijze bestudeerd om het aanbod aan te passen aan haar smaak (van de toeristen; BS). Zo ge-
beurde het dat zij die in eerste instantie bestraft en vervolgd waren omdat zij hun tradities wilden be-
houden, plots gestimuleerd werden om ze weer uit te gaan voeren (Getino 2002: 114).2 

In Pisaq wordt dagelijks teruggegrepen op het verleden, de etniciteit en de cultuur van het ge-
bied, meestal met het doel er economisch van te kunnen profiteren. Er kan een onderscheid ge-
maakt worden tussen de presentatie van personen en producten. Er is ook sprake van het tegelij-
kertijd presenteren van deze twee. Hierbij kan gedacht worden aan een “traditioneel” geklede 
Piseño die “traditionele” producten verkoopt. We zagen eerder dat artesanos producten aan toe-
risten proberen te verkopen als traditioneel of authentiek. Er zijn ook Piseños die zichzelf pre-
senteren als “authentiek” of “Inca ”, wat overigens in de gehele Cuzco regio gebruikelijk is. Ze 
trekken producten die op de markt te koop zijn zelf aan om zichzelf en ook hun verkoopwaar 
aantrekkelijker te maken. Als ze deze producten niet aantrekken, staan ze er wel mee te zwaai-
en. Laten we naar een aantal non-verbale pogingen kijken van being ourselves for you.3 

 
 

                                                 
1  Deze bevolking werd natuurlijk al wel eerder gewaardeerd door de indigenismo bewegingen in Latijns 

Amerika maar Getino heeft wel gelijk dat deze culturen pas sinds een aantal decennia een belangrijke 
rol kregen toebedeeld in het toerisme. 

2  Vertaald uit het Spaans: 
Se estimuló la realización de trabajos para recuperar lo que incluso ya estaba casi perdido en la 
memoria, se visitó y maquilló a campesinos-mientras más cara de indígenas tuvieran, mejor-para 
satisfacer la demanda prevista y finalmente se estudió minuciosamente ésta, para adaptar la oferta a 
sus apetencias. Así, quienes habían sido castigados o perseguidos por querer preservar sus tradiciones 
fueron de pronto recompensados por volverlas a practicar (Getino 2002: 114) 

3  Term van Stanley (1998). In Hoofdstuk 1 heb ik hier ook over geschreven. 

Foto 36. Poserende bakker. 
Foto 37. Buitenkant restaurant met 12-hoekige steen. 
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Foto 38. Vingerpoppetjes. Foto 39. Señor N2. temidden van zijn verkoopwaar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Zodra er toeristen in de buurt zijn beginnen marktkooplui die muziekinstrumenten of muziek verko-

pen zelf op hun instrumenten te spelen. De panfluit is favoriet.4  
*  De bakker op de hoek van de plaza draagt op marktdagen altijd een chullo met witte kraaltjes (af-

komstig uit Queros), ojotas en een geborduurd hesje (Zie foto 36). Bovendien zijn er sinds een aantal 
jaren in de muren afbeeldingen gehouwen van belangrijke Inca symbolen zoals de maan, de zon en 
een slang.5 

*  Verschillende restaurants gebruiken Andes symbolen in hun presentatie. Een restaurant heeft aan de 
buitenkant een decoratie van stenen zoals deze bij de ruines te zien zijn, inclusief de twaalfhoekige 
steen die in Cuzco een belangrijke toeristische trekpleister is. Binnen in hetzelfde restaurant hangen 
kleurige poncho’s en muziekinstrumenten aan de muur.6 (Zie foto 37).  

*  Gebreide vingerpoppetjes zijn “in” en als er toeristen in de buurt zijn geven verkopers een demonstra-
tie van hoe leuk het is ermee te spelen. Meest populaire presentaties zijn lama’s, condors en indí-
genas.7 (Zie foto 38.) 

*  Marktkooplui verkleden zich op marktdagen. Ze trekken ponchos aan en zetten chullos op. Meestal 
betreft het hun eigen koopwaar (zie foto 39). 

Het showelement en de motivatie van “being ourselves for you” werd me extra duidelijk toen ik 
bepaalde informanten niet bleek te herkennen zonder hun “kostuum”. Zo herkende ik op een 
dag Señor N. niet en liep hem voorbij waarop hij me aansprak:  

N2:   Hallo Beti! Waar ga je naartoe? Zeg je me geen gedag meer? 
B:   Oh, perdón, ik herkende je niet zonder je chullo en poncho!  
N2:   Haha, ja, zo ben ik anders nietwaar? 
B:   Waarom draag je ze eigenlijk niet?  
N2:   Straks als er toeristen komen zet ik mijn chullo op en trek ik mijn poncho aan.  
B:   Ok. Zeg, kan ik je misschien interviewen? 
 (Op dat moment kwamen er net wat toeristen aangelopen.) 
N2:   Sorry Beti maar het moet een andere keer want nu komen er gringos en moet ik aan het werk.  
 (Heel snel trok hij een poncho aan, zette hij een chullo op en begon hij panfluit te spelen).8 

Dat Piseños zich zo authentiek mogelijk aan toeristen proberen te presenteren is niet slechts een 
hedendaags fenomeen. Toen ik met señora I. sprak over vroeger en veranderingen in de toeris-
me-industrie vertelde ze:  

Señorita Beti, dit gebeurt al sinds er toeristen komen! En iedereen had zijn eigen manieren om speciaal 
te zijn. Een goede tactiek van ons was om F. (haar petekind) die toen nog een kleine jongetje was bui-

                                                 
4  Observaties o.a. 21 en 31 maart 2004. 
5  Observatie 10/03/04. Dit is overigen dezelfde horno colonial als op de foto’s in Hoofdstuk 3. Opval-

lend is dat de bakker op deze foto wel verkleed is en dat op de foto in H 4 het jongetje dat brood staat 
te bakken, “gewone” kleding draagt. 

6  Observatie 13/03/04. 
7  Observatie 21/03/04. 
8  Gesprek en observaties met sr N2., maart 2004. 
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ten voor de deur neer te zetten in ropa de cholo. Wij zetten hem zijn mutsje op en trokken hem zijn 
poncho aan en hij lokte dan toeristen naar binnen want hij was erg charmant en spraakgraag.9 

Ik noemde al de ideeën die bij de lokale overheid leven om net als in Chinchero Piseños ver-
plicht te stellen traditionele kleding te dragen op marktdagen. Zoals we hebben gezien zijn er 
talrijke individuen in Pisaq die op hun eigen manier zichzelf proberen te presenteren als authen-
tiek en daarbij gebruik maken van kleding. Er zijn echter ook artesanos verenigingen die het 
idee hadden om hetzelfde te doen. Een jonge Piseña die op marktdagen sinaasappelsap verkoopt 
bij de ruïnes vertelde bijvoorbeeld dat de mensen van haar vereniging haar traditionele kleding 
zouden geven om aan te trekken en dat iedereen dat zou moeten doen. Zij motiveerde het als 
volgt:  

Ik hoop echt dat ze mij die kleding willen lenen want het enige wat ik zou moeten doen is het aantrek-
ken. Het idee erachter is dat wij ons presenteren zoals de toerist ons wil zien. Als ik mij zo zou verkle-
den zouden toeristen niet alleen meer tevreden zijn met wat ze zien maar ik zou er ook beter door kun-
nen verkopen.10 

Een andere Piseño die al jaren cerámica produceert en verkoopt zei hierover het volgende:  
Om een goede indruk aan toeristen te geven zou het goed zijn om een typische markt van Pisaq te ma-
ken en een poncho en chullo te dragen om onze producten beter te presenteren aan toeristen, maar daar-
voor zouden we ons goed moeten organiseren. Het idee dat ze in Chinchero hebben uitgevoerd is ge-
weldig, want een mercado típico zoals Pisaq zou toch typisch moeten zijn, of niet soms?11 

Voor sommige Piseños is verkleden de beste manier om zichzelf aan toeristen te presenteren 
maar andere veroordelen deze verkleedpartijen juist. De volgende uitspraken geven de menin-
gen weer van een aantal Piseños, allen artesanos, over het “aantrekken van kostuums”. 

Ik vind het slecht wat in Chinchero gebeurt, dat mensen zich allemaal verkleden voor toeristen. Het is 
slechts een manier om geld te verdienen en daar ben ik het niet mee eens. O soy blanco, o soy negro (of 
ik ben wit of ik ben zwart). Het is niet goed om tegen toeristen te liegen. Hier in Pisaq gebeurt het ook. 
Ik heb bijvoorbeeld wel begrip voor de sacamefotos en voor de reden dat ze het werk doen. Ik begrijp 
hun economische crisis, maar aan de andere kant vind ik het een slecht beeld voor mijn land dat een 
vierjarig meisje geld moet vragen aan toeristen. Dat zij zich verkleden is ook een bedrog.12 

Sommigen Piseños verkleden zich in typische kleding en als de toeristen weg zijn hebben ze hun gewo-
ne kleding aan en gaan ze door met hun alledaagse leven. In Chinchero echter is het sterker en er zijn 
wel ideeën voorgesteld dat wij ons ook zo zouden verkleden, maar ik vind dat geen goed idee. Waarom 
zou ik mijn persoonlijkheid veranderen in een die ik niet heb, ik ga toch niet alsof doen? Ik denk dat het 
beter is dat wij aan de toerist laten zien hoe wij daadwerkelijk zijn. Het zou alleen iets zijn voor marke-
ting. Ik vind het niks. Ik denk niet dat als wij als cholitos verkleed zijn, dat de toeristen ons geloven en 
dan meer en tegen betere prijzen van ons kopen.13 

Ik verkleed mij niet voor de toeristen, ik ben hoe ik ben, ik kan me niet anders voordoen. Ik ben het niet 
eens met dat soort verkleedpartijen, mensen kleden zichzelf zodat de toeristen meer van ze kopen. Dat 
is toch niet mijn realiteit, wie hou ik dan voor de gek? Ik zie wel dat mensen zich speciaal voor de toe-
risten verkleden maar ik kan het niet, ik heb geen dubbele persoonlijkheid, ik ben wie ik ben. Iedereen 
mag zelf weten wat hij doet en mag zijn eigen mening hebben. Vaak praten de mensen wel van: we 
moeten ons verkleden, we moeten ons als cholitas verkleden maar ik doe hier niet aan mee. Er zijn wel 
mensen die Chinchero als voorbeeld nemen maar dat is wel hun realiteit dus dan is het logisch dat ze 
zich zo kleden maar waarom zou ik me verkleden?14 

                                                 
9  Gesprek met sra I., 25/04/04. 
10  Gesprek met srta C., 4/03/04. Overigens vinden dit soort verkleedpartijen voor toeristen niet alleen in 

Peru plaats. In veel ontwikkelingslanden is het een verkoopstrategie maar ook in Nederland, denk bij-
voorbeeld aan Marken , Volendam of Alkmaar waar mensen zich speciaal voor het toeristenpubliek 
verkleden. 

11  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
12  INTERVIEW 7, sr B., en sra A., 7/04/04. 
13  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
14  INTERVIEW 21, sra S., 24/04/04. 
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De belangrijkste oorzaak van het niet willen verkleden zou te maken hebben met het feit dat de 
meeste Piseños zich schamen voor alles wat met Indianen te maken heeft.15 Later zal ik verder 
ingaan op dit schaamtegevoel dat diepgeworteld zit in de meeste Piseños. Traditionele kleding 
wordt dus vaak gebruikt als populair staging element maar ook muziek speelt een belangrijke 
rol. Señor C., een van mijn oudste informanten die al vanaf het allereerste begin op de markt 
staat, en eerder veel aan het woord is geweest, legde uit hoe dit volgens hem in zijn werk ging:  

Vroeger speelde ik ook altijd op muziekinstrumenten, vooral el condor pasa,16 want dat vonden toeris-
ten leuk. Andere mensen hebben het ook leren spelen omdat er handel in zat. Het is simpel, ik speelde 
voor toeristen en zij kochten van mij en op die manier verkocht ik beter dan zonder muziek. Als ik die 
muziek speelde, zette ik ook mijn muts op en trok ik mijn poncho aan want ik moest aan de toeristen la-
ten zien dat Pisaq zo was en dat was wat hen interesseerde. [...] de mensen die tegenwoordig zichzelf 
verkleden voor de toeristen doen dit om geld te verdienen. Soms als ik aan het verkopen ben, zet ik een 
muts op het hoofd van een gringo en zet daarna zelf ook een muts op. Ze maken er dan een foto van zo-
dat ze een herinnering mee kunnen nemen naar hun land. Gisteren is dat wel gebeurt, er kwam een 
gringita naar mijn kraampje en ze heeft een foto van mij gemaakt terwijl ik een chullo op had. Toen ze 
de foto had gemaakt ging ze weg en ze was dolgelukkig!17  

Naast de non-verbale presentaties van ourselves, spelen ook verbale presentaties een belangrijke 
rol in verkoopstrategieën van Piseños. Het voordeel bij non-verbale presentaties is dat er geen 
taalbarrière overwonnen hoeft te worden. Piseños spelen in op wat de toerist wil zien. Met 
woorden echter kunnen de marktkooplui meestal nog meer bereiken omdat ze toeristen kunnen 
uitleggen waar een product vandaan komt en waarom het bijzonder is. De meeste Piseños prij-
zen hun marktkoopwaar aan als origineel of authentiek. Als toeristen Spaans spreken verge-
makkelijkt dit de communicatie en onderhandelingsprocessen aanzienlijk. Meestal wordt bij 
verbale strategieën verwezen naar de vermeende authenticiteitwaarde. Artesanos proberen door-
gaans hun spullen te verkopen door te zeggen dat het een “speciaal, erg speciaal werk is en ori-
ginal”.18 Steeds meer Piseños beginnen ook een aardig mondje Engels te spreken en bijna ieder-
een gaf aan graag Engels te leren zodat ze de artesanía makkelijker konden aanprijzen.19 Naast 
het geijkte comprame por favor (koop alstublieft van mij) zijn steeds vaker kreten te horen als 
sir, madam, traditional (meneer, mevrouw, traditioneel). Piseños vroegen mij regelmatig om 
Engelse woorden die hen zouden kunnen helpen bij het verkopen van hun spullen. Artesanos die 
ook andere talen beheersten vertelden mij over de voordelen hiervan:  

Wij weten bijvoorbeeld ook, omdat we een beetje Engels spreken, uit welk land de toeristen komen en 
we weten ook of er in dat land veel geld is of niet en dan weten we of we aan onze prijs kunnen vast-
houden. Aan iemand uit Latijns Amerika kunnen we die bedragen niet vragen, aan iemand uit de VS 
kunnen we vanzelfsprekend veel meer vragen voor hetzelfde product. […] Als we vragen waar een toe-
rist vandaan komt en de toerist antwoordt “Duitsland”, dan weet ik dat ze van een beetje donkere kleu-
ren houden, niet al te fel. Dit geldt voor mensen uit Frankrijk, Verenigde Staten, Australië. Mensen uit 
Zuid Amerika houden van felle vrolijke kleuren. Met hen weet je het nooit waarom ze iets wel of niet 
kopen. Met Fransen of Duitsers weet je precies wat ze zoeken. Mensen uit Verenigde Staten kopen het 
meest van me en geven het meeste uit.20 

Als toeristen en Piseños niet dezelfde taal spreken is dat erg lastig maar Piseños bedenken ook 
andere oplossingen zoals in het volgende fragment naar voren komt:  

De verkoopstrategieën zijn veranderlijk en dit is afhankelijk van waar iemand vandaan komt, wat voor 
leeftijd hij heeft en dergelijke. En als een toerist perfect Spaans spreekt is het veel makkelijker om hem 
alles uit te leggen over de tejidos. Maar als ze alleen Engels spreken is het heel moeilijk. Daarom spre-
ken mijn ouders en ik een commercieel Engels, wat misschien niet perfect is, maar wel helpt. En op de 

                                                 
15  Gesprek met sr E2. en drie vrienden van hem, 9/04/04. 
16  Meest populaire en bekende lied uit de Andes. 
17  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
18  Observatie tijdens INTERVIEW 7, 7/04/04. 
19  Bijvoorbeeld Interview 23, sra M2., 1/06/06. Het kwam veel voor dat Piseños mij vroegen hen wat 

Engelse woorden te leren en als ik in de buurt was moest ik ook vaak vertalen. Toen ik voor mijn 
veldwerk in 2003 en 2004 in Pisaq was, was er via een Engelse organisatie een groep vrijwilligers die 
zowel aan kinderen als volwassenen Engelse les gaven. In 2007 was deze NGO overigens niet meer in 
Pisaq werkzaam.  

20  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04. 



 

 152

een of andere manier begrijpen ze ons wel. Het beste verkoopt het als je ze uitlegt wat een product 
voorstelt en waard is. Ik vraag altijd aan de toeristen waar ze vandaan komen, hoe ze heten, wat ze zoe-
ken, dat soort elementaire zaken. Als er iemand zowel geen Engels als Spaans spreekt, hebben we wel 
een probleem. De enige communicatievorm die dan mogelijk is, is met een papier en een pen waar we 
de prijs mee onderhandelen.21 

Om hun producten te verkopen wenden de meeste Piseños de strategie aan uit te leggen waar de 
producten van gemaakt zijn, wat de verschillende symbolen zouden voorstellen, hoe ze zijn ge-
maakt en hoe lang het duurt om een bepaald product te maken, mits ze de taal van de toeristen 
spreken natuurlijk.22 Piseños weten heel goed dat toeristen op zoek zijn naar producten die “ori-
gineel”, “traditioneel”, “authentiek”of “typisch” zijn en deze woorden worden dan ook vaak ge-
bruikt tijdens de verkoop.23 Als toeristen de producten te duur vinden, leggen de marktkooplui 
uit hoe het hele productieproces in elkaar steekt zodat ze zich dan realiseren hoeveel werk erbij 
komt kijken om een souvenir te produceren.24 Señora P. vertelde over haar verkoopstrategie:  

Ik moet ze altijd vertellen hoe de kleuren zijn gemaakt, de betekenis van de ontwerpen, want alleen op 
die manier verkoopt het goed. Er komen ook vaak toeristen die geen idee hebben van wat het allemaal 
voorstelt en misschien alleen iets kopen als ze het echt mooi vinden. Als ik hen echter alles uitleg over 
de motieven en ontwerpen kan het best zijn dat een toerist die in eerste instantie helemaal niet van plan 
was iets te kopen, het toch koopt.25 

Velen geven ook toe dat ze niet altijd eerlijk zijn. De nood om iets te verkopen is echter zo 
hoog dat ze geen andere optie zien. Op een dag zat ik bijvoorbeeld op de markt met señorita L. 
te praten over de producten die ze verkocht en ik vroeg haar naar de herkomst van een roze tasje 
met spiegeltjes:  

B:  L, mag ik je vragen waar dit tasje vandaan komt? 
L:  Ja hoor, het komt uit India. 
B:  Uit India? Waarom verkopen jullie producten uit India? 
L:  Er komen regelmatig mensen met spullen van ver weg met mooie spullen die in de smaak vallen bij 

toeristen en dan kopen wij die op en verkopen we ze door. 
B:  En wat zeg je tegen toeristen als ze vragen waar bijvoorbeeld dit tasje vandaan komt?  
L:  Dan zeg ik natuurlijk dat het uit Pisaq komt, anders verkoopt het niet. 
B:  En wat doen zij dan? 
L:  Zij kopen het natuurlijk want ze vinden het mooi en ze denken dat het authentiek is!26 

Op rustige tijden tijdens marktdagen komen er ook regelmatig mensen uit andere gebieden die 
hun ambachtelijke producten aan Piseños proberen te verkopen. Het gebeurde regelmatig dat ik 
op zo een rustig moment met een informant zat te praten en dat deze verkopers langs kwamen. 
Soms gingen Piseños wel op het aanbod in en soms niet. Ik vroeg señora C2. hoe zij deze pro-
ducten aan toeristen zou verkopen en zij antwoordde:  

Ik zou natuurlijk zeggen dat ze hier vandaan kwamen! Weet je Beti, wij Peruanen zijn heel goed in lie-
gen. De toerist gelooft onze leugens vaak en als het werkt, als liegen ervoor kan zorgen dat ze onze 
spullen kopen, waarom zouden we het dan niet doen?27 

Andere informanten zoeken een soort middenweg. Ze vertellen niet dat hun producten uit het 
buitenland komen, maar ook niet dat ze uit Pisaq komen. Señor R3. vertelde dat als mensen vra-
gen waar de kleden en tassen vandaan komen hij zegt dat ze uit Cuzco komen en niet gaat zeg-
gen dat ze uit Bolivia komen. Volgens hem moet je om te verdienen af en toe liegen.28Ook over 
het productieproces is men niet altijd “eerlijk” zoals uit het volgende gespreksfragment blijkt:  

Als ze me naar kwaliteit vragen zeg ik de waarheid, maar als ze vragen wie de spullen maakt dan zeg ik 
dat ik dat doe, of dat mijn hele familie het maakt. (Begint te lachen.) Iedereen die voor mij werkt zie ik 

                                                 
21  INTERVIEW 27, sr E., 7/06/04. 
22  Bijvoorbeeld INTERVIEW 8, sr R3., 08/04/04 en INTERVIEW 14, sra J en sr A2. 
23  Onder andere INTERVIEW 1, srta L., 16/03/04 en INTERVIEW 26, Sra P., 4/06/04. 
24  INTERVIEW 6, sra L2, 5/04/04. 
25  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
26  Gesprek met srta L., 11/03/04. 
27  Gesprek met sra C2., 11/03/04. 
28  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 



 

 153

namelijk als mijn familie, haha, omdat ze alleen voor mij werken. Ze voelen als mijn broers, dus dat 
zeg ik ook tegen de toeristen. Ik zeg altijd dat we met zes broers zijn. In het echt heb ik maar één zus. 
Praktisch lieg ik niet tegen ze. De toeristen vragen me dan waarom ik de producten verkoop en dan zeg 
ik dat ik me heb gespecialiseerd in het verkopen en dat van al mijn broers ik het beste weet welke kleur 
ze willen kopen.29 

Er zijn echter ook Piseños die het “oneerlijke” gedrag van hun mededorpsgenoten veroordelen, 
zoals in de volgende citaten wordt uitgelicht.  

Toeristen vragen vaak waar iets vandaan komt en ik zeg precies waar het vandaan komt. Ik zeg ze altijd 
de waarheid. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat alles alpaca is, ik zeg ze de waarheid. Er zijn veel mensen 
die liegen, die zeggen dat iets alpaca is terwijl het niet zo is en dat het slecht is. Ik laat ze dan het ver-
schil in kwaliteit voelen. Het is niet goed om toeristen voor de gek te houden.30 

Ik vertel toeristen gewoon de waarheid als ik probeer iets te verkopen. Er zijn wel veel toeristen die mij 
niet geloven, maar wat kun je doen? Als ik zeg dat een kleed bijvoorbeeld antiek is en authentiek, toch 
geloven ze niet dat het zo oud is. Ik zeg dan tegen ze, wat kan ik doen als je me niet gelooft, het is toch 
echt zo! Ik ben niet een van die personen die gaat liegen om te kunnen verkopen, veel andere mensen 
doen dat wel. Sommige mensen maken de toeristen wijs dat ze de kleden zelf weven. Ik doe dat niet, ik 
zeg dat ik ze verzameld heb van verschillende mensen uit verschillende comunidades. Want wat als ik 
lieg en de toerist vraagt mij hem te nemen naar mijn werkplaats? Wat kan ik hem dan laten zien? Men-
sen in Pisaq liegen vreselijk veel om hun producten te kunnen verkopen en soms denk ik, al dat liegen, 
al dat liegen, gaat op een dag betaald worden. In de bijbel staat dat er een dag komt dat er gestraft gaat 
worden.31 

Doorgaans proberen Piseños zo aardig mogelijk voor toeristen te zijn. Toen ik aan een Piseña 
vroeg naar haar verkoopstrategieën antwoordde ze:  

Ik behandel toeristen altijd met liefde. Ik spreek ze aan met mamita, papito, amigo, señorita omdat 
mensen uit Cuzco cariñosos (liefdevol) zijn. Ik kan toeristen niet slecht behandelen, ook al willen ze 
kijken zonder te kopen laat ik ze alles zien. Want als er geen toeristen zijn is er geen handel. Mensen 
worden dan onrustig en worden verdrietig. We moeten ze liefdevol aanspreken.32 

Met woorden kunnen toeristen echter ook worden weggejaagd. Zodra er toeristen langs komen, 
kan er vanaf alle hoeken van de plaza comprame, comprame (koop van mij) worden gehoord. 
De marktkooplui bieden verbaal alle producten aan die ze verkopen. Kreten die gehoord kunnen 
worden zijn onder andere: tejidos? Comprense cerámica miss, mira que bonita, chompas, com-
prense una chompa, para tu linda esposa señor?33 Een Piseña, die overigens deze verbale stra-
tegieën toepast, vertelde dat ze wel dacht dat toeristen het soms erg vervelend vinden als artesa-
nos de hele tijd aandringen dat ze iets moeten kopen. Ze zei het zelf ook niet leuk te vinden 
maar dat iedereen het doet. Soms zouden toeristen zelfs iets kopen als ze het niet mooi vonden 
om gewoon van het gezeur af te zijn.34 Een andere Piseño, señor R2., was zich er ook bewust 
van dat toeristen met woorden juist weggejaagd kunnen worden en besloot om zo weinig moge-
lijk te zeggen. Hij vertelde hierover:  

Ik heb geen speciale verkooptactieken. Ik ben niet zo iemand die probeert ze te overtuigen door op ze in 
te praten. Er zijn verkopers die heel goed weten hoe ze dat moeten doen, ze leggen dan van alles uit 
maar ik doe dat niet. Ik kan ook geen Engels. Zij kunnen ze overtuigen maar ik kan dat niet. Bij mijn 
werk is het zo dat als toeristen iets willen hebben van mij, dan kopen zij het. Ik zeg niks, pas op het 
moment dat toeristen dichterbij komen en misschien wat vragen, zeg ik iets. Ik heb namelijk van vrien-
den uit Canada geleerd dat toeristen het helemaal niet fijn vinden als je de hele tijd roept comprame, het 
werkt averechts als ik dat doe dan gaan ze weg. Ik heb die vrienden gevraagd hoe ik in het Engels mijn 
producten moet aanprijzen maar zij hebben me geadviseerd om dat niet te doen. Wat je hier in Pisaq 
ziet is dat mensen de toeristen wel altijd roepen maar de toeristen rennen dan des te harder weg.35 

                                                 
29  INTERVIEW 14, sr A., 17/04/04. 
30  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
31  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
32  INTERVIEW 2, sra J2., 31/03/04. 
33  Tejidos? Koop cerámica mevrouw, kijk wat mooi, truien, koop toch een trui, voor uw mooie vrouw 

meneer? 
34  INTERVIEW 23, sra M2, 1/06/04. 
35  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04. 
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Foto 40.Werkplaats bij srta M2 thuis,  
foto door haar gemaakt. 

Foto 41. Werkplaats sr V.

Foto 43: Werkplaats sra A2.

Foto 42.Werkplaats sr A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze Piseño vormde echter wel een uitzondering. Dat hij een andere strategie aanwendt, name-
lijk door rustig af te wachten, heeft ermee te maken dat zijn buitenlandse vrienden hem advies 
hebben gegeven over hoe hij zijn producten het best aan toeristen kan slijten. 

 
6.2. Backstage bij Piseños thuis 
De inhoud en organisatie van een huis is normaal gesproken een reflectie van haar inwoners. 
Als dit op een goede manier wordt “gelezen” (geïnterpreteerd) kan dit veel inzicht geven in de 
mensen zelf (Collier en Collier 1986: 48). Er is natuurlijk een groot verschil tussen een analyse 
van een huis in westerse landen of in ontwikkelingslanden maar in alle gevallen kan er iets wor-
den afgeleid uit presentaties in en om het huis. Tijdens de verschillende periodes van veldwerk 
in Pisaq viel het mij op dat er een grote diversiteit te vinden is in de inrichting van de huizen. 
Bovendien verraadt de buitenkant van huizen weinig over wat er binnen te zien valt. Aan de 
buitenkant probeert men zoveel mogelijk vast te houden aan traditionele bouwstijlen en materia-
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len zoals adobe.36 Dit wordt vooral gestimuleerd door de lokale overheid en het INC wat te ma-
ken heeft met het willen behouden van het cultureel erfgoed.37 Zaken zoals bouwstijl zijn on-
derdeel van de frontstage, dit is wat toeristen ook te zien krijgen als ze door het dorp wandelen 
maar dit zegt weinig over wat lokale mensen belangrijk vinden. Mensen waren terughoudend 
om mij de binnenkant van hun huizen te laten zien. Dit heeft vermoedelijk te maken met 
schaamte voor de woonomstandigheden. Omdat ik bij de mensen thuis interviews heb afgeno-
men mocht ik tijdens mijn veldwerk in 2004 verschillende huizen van binnen bekijken. Zo heb 
ik delen van huizen kunnen observeren, maar meestal liet men mij slechts toe in één vertrek. 
Overige informatie kreeg ik door mensen foto’s te laten maken bij hen thuis van zaken die zij 
belangrijk vonden.  

De eerste vraag van de foto-elicitatie opdracht was of de betreffende informanten twee foto’s 
wilden maken van zaken die belangrijk waren bij hen thuis. Het was opvallend dat het meren-
deel van de informanten foto’s heeft gemaakt van familie en van werkplaatsen38. De foto’s ge-
ven een aardige impressie van hoe Piseños backstage leven, wat belangrijk voor hen is en waar-
om dat belangrijk is. Vanwege de grote hoeveelheid foto’s en de beperkte ruimte, heb ik slechts 
een aantal van deze foto’s in deze studie opgenomen. Daarbij heb ik geprobeerd om de ver-
scheidenheid in backstage te laten zien. Er zijn echter ook een aantal overeenkomsten te vinden, 
vooral over de motivatie voor het maken van juist deze foto’s en de inrichting van de vertrekken 
waar de foto’s gemaakt zijn. Foto’s 5 tot en met 8 laten werkplaatsen in Pisaq zien. De motiva-
ties voor het maken van de foto’s luiden als volgt:  

(Zie foto 40) Hier zie je waar mijn vader werkt. Dat is heel erg belangrijk want het is het onderhoud 
van de hele familie. Mijn vader doet dit werkt om zijn vijf kinderen te kunnen onderhouden. Ik help 
mijn vader wel maar vooral met het schilderen en het lakken, het afmaken als het ware.39 

(Zie foto 41) Dit is mijn werkplaats, een deel ervan tenminste. Dit is de plek waar het geld wordt ge-
maakt, hier komt het werk vandaan. Het beeld wat je op de foto ziet is de Pachamama en de hanaq cielo 
het is decoratie en maakt de werkplaats mooi.40 
(Zie foto 42) Dit is mijn werkplaats, daar werk ik en maak ik mijn leven. Daardoor verdien ik mijn geld 
en kan ik mijn familie onderhouden en mijn dochters een goede scholing geven.41 

(Zie foto 43) Hier zie je hoe mijn man aan het werk is. Hij participeert ook in het werk. Alleen als ik 
aan het koken ben, werkt hij alleen maar normaalgesproken werken we samen. Dit is onze werkplaats. 
Door daar te werken met artesanía kunnen we leven. Hier zie je hoe we oorbellen, kettingen en schaak-
spelen aan het maken zijn.42  

Wat mij opviel aan de foto’s 42 en 43 was dat er een aantal posters van de Virgen del Carmen 
aan de muur hingen. Over de belangrijke betekenis die deze Heilige in het leven van Piseños 
speelt, wordt verderop in deze studie ingegaan maar wat deze foto’s duidelijk maken is dat ze 
zeker een toonaangevende rol speelt in de inrichting van de huizen van Piseños. Bij alle foto’s 
van de werkplaatsen was de motivatie voor het maken van de foto’s dat ze de kern vormen van 
de economische productie.  

Er waren Piseños die het idee hadden om bepaalde delen van de backstage aan toeristen te la-
ten zien omdat ze dan meer respect en inzicht zouden krijgen in het productieproces van de arte-
sanía. Foto 44 is met deze gedachte gemaakt. Señorita L. vertelde:  

 
 

                                                 
36  Veel huizen in de Andes zijn van adobe gemaakt. Dit zijn samengeperste blokken van klei en stro. Ze 

houden de kou buiten en de warmte binnen. 
37  In hoofdstuk 9 komt dit willen beschermen van het uiterlijk van het dorp uitgebreid aan bod en zal 

duidelijk worden wat het kan zeggen over de duurzaamheid. 
38  Met een groot deel van de Piseños die meededen aan deze opdracht heb ik ook gesprekken en inter-

views gedaan. Het betreft bijna allemaal artesanos en ze komen ook elders in het proefschrift aan het 
woord. 

39  Gesprek over foto 40 met srta M2., 22/08/04.  
40  Gesprek over foto 41 met sr V., 16/08/04. In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op wat Pachamama, 

Moeder Aarde, voor Piseños betekent. Met hanaq cielo wordt de bovenwereld bedoeld.  
41  Gesprek over foto 42 met sr A., 17/08/04. 
42  Gesprek over foto 43 met sra A2., 22/08/04. 
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Foto 46: Huiskamer van Sr R2.

Foto 47: Cerámica-collectie backstage 

Foto 44. Werkplaats bij srta L. thuis. Foto 45. Buitenkant van het huis van sr R2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is de werkplaats. Ik heb deze foto genomen omdat dit de plaats is waar we werken en onze spullen 
produceren. Hier produceren we artesanía en het is de basis van waar de economie geboren wordt. Pi-
saq is een echt artesanía-dorp. Toeristen vinden deze werkplaats ook mooi. Ik zou wel wat veranderin-
gen willen zien zoals bijvoorbeeld meer planken zodat er meer orde is en een grotere werkplaats met 
meer licht zou ook wel fijn zijn.43 

Er zijn artesanos die toeristen een klein kijkje backstage in hun werkplaatsen willen geven. Als 
een groter aantal werkplaatsen van Piseños wordt opengesteld voor de nieuwsgierige ogen van 
de toeristen zou er een soort tussenstage ontstaan waar toeristen het idee zouden hebben een bij-
zondere experience te ondergaan.  

Foto’s 45 en 46 zijn van een Piseño die zijn huis van de buitenkant laat zien en van binnen. 
Wat interessant is, is dat op de backstage en in the mind van deze Piseño, verschillende culturele 
modellen die op de frontstage erg belangrijk zijn voor toeristen worden uitgelicht. Señor R2. 
vertelde:  

Op deze foto wil ik laten zien hoe het huis er van buiten uitziet en hoe wij door middel van ons huis een 
deel van de gemeenschap zijn […] Ik wil ook laten zien dat het huis naast een oorspronkelijke muur 
staat. Wat ook grappig is, is dat de stenen eigenlijk per ongeluk in allerlei vormen gemaakt zijn. [Hij 
neemt mij mee naar buiten.] Je ziet hier een poema, en daar twee lama’s en als je goed kijkt kun je ook 
een condor zien. De man die dit huis op deze manier heeft gemaakt had het niet eens door, het is spon-
taan ontstaan. Ook zie je een stuk van een boom die ‘s nachts net een vogel is. Verder zie je ook slan-
gen die per ongeluk zijn ontstaan. Deze toevalligheden maken mij gelukkig. […]  

                                                 
43  Gesprek over foto 44. 



 

 157

Foto 48. Cuarto típico, gemaakt door sr L.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En over foto 46 vertelde hij:  

Dit is mijn huiskamer. Met deze foto wilde ik de focus leggen op de oorsprong van mijn cultuur en die 
van mijn familie. Ieder huis heeft zijn hoekje waar de heiligen staan. In de comunidades is er altijd een 
plek, een heilige plek voor de cultus aan de voorouders. Ik heb dit ook in mijn huis, het is een heilige 
plek en ik wilde het behouden voor mij en voor mijn familie. Er zijn verschillende elementen te zien. 
Zo heb ik er stenen liggen van verschillende plaatsen en met verschillende kenmerken. (Hij laat mij een 
steen zien in de vorm van een berg die hij heeft gevonden bij Paucartambo.) Stenen in allerlei soorten 
vormen bijvoorbeeld van dieren en vaak van lama’s. Ik neem altijd die stenen mee naar huis die voor de 
energie staan van die bepaalde plaats. De instrumenten die ik in de hoek heb staan zijn voor de connec-
tie. Het is heel bijzonder hoe man en vrouw samen spelen en wat voor speciale effecten dat heeft. Voor 
mij is het iets heiligs en op dat moment voel ik mij dan bevoorrecht. Verder zie je een bevervel dat ik 
van een van mijn vrienden uit Canada heb gekregen. Verder zie je een condorveer en een dromenvan-
ger. Verder zie je een tak, die staat voor de oorsprong. Er is een dans waarbij je die tak gebruikt: ma-
chuqaswa, de dans van de voorouders. Deze dans behoort tot de uchu pacha en alle heilige elementen 
die erbij horen en symbolen en bewegingen worden gebruikt. De stok geeft de essentie van het leven 
weer, de wortel van het leven, en de connectie met die wereld. In de dans wordt er met de stok op de 
grond getikt om de kennis en wijsheid van hen door te geven en om de Pachamama te roepen.44 

Er zijn ook allerlei presentaties van symbolen die zowel belangrijk zijn voor toeristen als voor 
Piseños zelf. De symbolen die aan toeristen gepresenteerd worden hebben niet alleen een com-
merciële betekenis ook al lijkt dit op het eerste gezicht wellicht zo. Señora E. die voor de foto-
elicitatie foto’s van haar huis en tuin had gemaakt vertelde hierover:  

Ik had een foto gemaakt van mijn poema in de muur van de tuin. Op deze muur liet ik zien wat de Inca 
-trilogie is en ik wilde laten zien hoe deze cultuur nog steeds bestaat. De poema staat voor kracht, de 
condor is el poder, deze kan alles en de slang staat voor intelligentie. Ik wil dat mensen van buiten mijn 
cultuur leren kennen, dat wat voor mij belangrijk is.45  

Het gaat deze Piseña dus niet per se om het zo authentiek mogelijk presenteren van haar huis 
maar zij wil dat toeristen te weten komen wat voor haar belangrijk is. Ook al zijn de symbolen 

                                                 
44  Gesprek over foto’s met sr R2., 27/08/04. 
45  Gesprek over foto’s met sra E., 19/08/04. Ze spreekt in dit citaat in de verleden tijd omdat haar foto’s 

waren mislukt maar ze toch wilde uitleggen wat ze had gefotografeerd en waarom. 
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die zij noemt afkomstig uit het Inca verleden, voor haar vervullen zij een belangrijke rol in het 
heden en zij wil dat met andere mensen delen.  

Het is interessant om te zien hoe bepaalde gebruiksvoorwerpen die men in huis heeft specifie-
ke betekenissen hebben maar toch door de loop der tijd een nieuwe functie krijgen. Bij mijn Pe-
ruaanse gastgezin bijvoorbeeld stond een keramiek chicha-glas. Toen ik aan mijn gastmoeder 
vroeg waar het glas voor was antwoordde ze dat het een q’ero was die was bedoeld om chicha 
uit te drinken en te gebruiken bij rituelen zoals bij offerceremonies. Ze vertelden me dat er te-
genwoordig uit andere glazen chicha gedronken wordt en dat zij deze q’ero als vaas gebruikt.46 

Ik heb verschillende mensen gevraagd hoe het komt dat zij zo weinig producten in huis heb-
ben die zij wel op de markt aan de toeristen verkopen waardoor verondersteld wordt dat dit ty-
pisch is voor de regio. Er werd geantwoord dat de echt bijzondere producten gezocht moet wor-
den in Europa en Noord-Amerika. Zoals señora P. zei: “De toeristen nemen onze tejidos mee en 
op deze manier nemen ze onze cultuur ook mee”.47 Sommige Piseños hebben juist veel bijzon-
dere culturele modellen bij hen thuis omdat ze beseffen dat veel van hun “cultuur” door toeris-
ten wordt meegenomen. Vaak zijn de producten die Piseños thuis hebben staan een paar objec-
ten die ze ook op de markt aan toeristen verkopen en als ik hen vroeg waarom ze in huis stonden 
of hingen antwoordden ze dat het “ter decoratie” was.48 Señora S. die op de markt tejidos ver-
koopt gaf een hele praktische reden voor het feit dat zij thuis geen tejidos had:  

De kleden die ik verkoop heb ik niet als versiering thuis, vroeger wel. Het is nogal veel werk want je 
moet ze steeds uitkloppen en wassen en nog een probleem is dat er motten in komen. Als er geen mot-
ten in zaten dan zou ik ze wel hebben want ik vind ze mooi.49 

Deze Piseña had overigens later voor de foto opdracht wel een interessante foto gemaakt van ce-
rámica die ze niet op de plaza verkocht en voor haar persoonlijk een belangrijke betekenis had. 
Ze vertelde over foto 47:  

Dit zijn mijn eigen antiekcollecties, waarvan de meeste exemplaren pre-Inca zijn. Ze zijn heel belang-
rijk voor mij. Het is een soort hobby om ze te verzamelen en ik verkoop ze niet. Het was trouwens niet 
de bedoeling dat die verfemmer te zien was, die had ik weg moet halen, wat stom! Zo verpest het de fo-
to, maar goed, het gaat dus om die antieke spullen.50  

Voor sommige Piseños zijn bepaalde culturele representaties dus belangrijk. Een trotse artesa-
no vertelde bijvoorbeeld tijdens een interview het volgende toen ik vroeg wat hij van de produc-
ten vond die hij op de markt verkocht:  

De spullen die ik verkoop gebruik ik ook. Ik vind ze mooi. Het is toch beter ze te gebruiken dan alleen 
naar te kijken? En als ik een met de hand geweven kleed koop, dan gebruik ik die ook. Wat heeft het 
voor zin die aan de muur te hangen?51 

Tijdens een interview was ik bijvoorbeeld bij twee Piseños thuis die mij twee kamers in hun 
huis lieten zien. De keuken, waar ook gegeten werd, had een betonnen vloer en witte, pas ge-
schilderde muren. Zij noemde dit een cuarto moderno, een moderne kamer. De andere kamer 
die ze me lieten zien, de cuarto típico, oftewel de typische kamer, was bezaaid en behangen met 
tejidos in allerlei verschillende kleuren, maten en vormen. Behalve dat deze Piseños hun tejidos 
mooi vonden, hadden ze een andere motivatie om ze te verzamelen:  

Het is heel moeilijk om hele oude tejidos te vinden. Vroeger had ik ze wel, maar ze zijn verkocht. In 
Peru hebben wij niet de beste tejidos, Peruaanse mensen kennen deze tejidos niet. De meeste antieke 
Peruaanse kleden zijn in het buitenland, meegenomen door toeristen. Nu señorita, waar denk je dat je 
een poncho uit Chawaitiri kunt vinden, of uit Cuyo Grande? In de huizen van toeristen die hier zijn ge-
weest. Zelfs in Pisaq zijn ze niet meer te vinden! Daarom bewaar ik de mooiste, zodat niet alles ver-
kocht wordt.52 

                                                 
46  Gesprek met sra I., 27/02/03. 
47  Gesprek met sra P., 20/04/03. 
48  Bijvoorbeeld INTERVIEW 14, sra J en sr A2., 17/04 en INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04.  
49  INTERVIEW 21 sra S., 24/05/04. 
50  Gesprek over foto’s met sra S., 21/08/04. 
51  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. 
52  INTERVIEW 2, sr L. en sra J2., 31/03/04. 
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Deze informanten hebben ook meegedaan aan de opdracht voor foto-elicitatie en hebben een fo-
to gemaakt van hun cuarto típico. Foto 48 is een van de twee foto’s van belangrijkste dingen bij 
hen thuis. Ze vertelden:  

Sr L:  De tejidos die ik verkoop betekenen heel veel voor mij. De meest bijzondere heb ik hier thuis 
opgeslagen. Slechts een deel ervan is uitgestald. Ik wil ze niet verkopen aan toeristen, want ze 
zijn te bijzonder. Ze worden niet meer gemaakt, nooit meer gemaakt. In ieder geval niet van 
dezelfde kwaliteit.  

Sra J2:   Over een jaar of tien zullen er geen tejidos meer zijn omdat er steeds minder worden bijge-
maakt. Ik hou van mijn kleden en ponchos.53 

Om erachter te komen of producten die frontstage aan toeristen worden gepresenteerd en ver-
kocht, ook backstage, in the mind van Piseños en comuneros, betekenis hebben vroeg ik mijn 
informanten of ze deze producten ook thuis gebruikten. Er zijn namelijk ook Piseños die back-
stage weinig waarde hechten aan de artesanía die ze frontstage aan toeristen presenteren. Ik 
vroeg een jonge Piseño of hij de spullen die hij op de markt verkocht ook thuis had en hij ver-
telde mij over het nut van verschillende culturele modellen en de verschillen tussen de waarde-
ring van culturele modellen door hemzelf en toeristen:  

B:  Heb je deze producten ook thuis staan? 
Sr. E:   Ik zal het je eerlijk zeggen, mmmm, hoe kan ik je dit vertellen? We hebben van alles: wandkle-

den, vloer-, tafel-, ponchos, maar we verkopen deze textiel liever aan de toerist zodat we meer 
geld kunnen verdienen, in plaats van dat we ze zelf gebruiken. Zo heb ik het van mijn ouders ge-
leerd.  

B:  Wat vind je de belangrijkste spullen in je huis?  
Sr. E:  Ik ben niet zo van de details. Een bed is wel belangrijk en als het kan een TV en een radio. Dat is 

het belangrijkst. We zijn geen arme familie, maar we gaan ook niet, weet ik veel, schilderijen 
kopen of zo. Maar met het geld van oude spullen, zoals tejidos die we op de markt verkopen, 
kunnen we moderne spullen kopen voor thuis. […] Ik stel me voor dat toeristen veel geld hebben 
omdat ze hierheen komen en zoveel producten van ons kunnen kopen om hun huizen te versie-
ren. Wij zitten niet zo in elkaar. Het is bijna onmogelijk om een huis te zien in Pisaq waar men-
sen hun huis versieren met kleden. Ik denk dat mensen in Pisaq ook moderner willen worden. 
Veel mensen willen huizen hebben van material noble54. Ons huis is van adobe omdat we onze 
costumbre niet willen verliezen, maar ook omdat het goedkoper is. Misschien is material noble 
mooier en moderner, maar adobe is goedkoper.55 

Toen ik tijdens een bezoek aan Cuyo Chico tijdens een interview bij señor F. thuis aan hem 
vroeg of hij de producten die hij maakte zelf gebruikte, keek hij om zich heen, begon te lachen 
en zei:  

Nee, zoals je ziet hebben wij niks, maar dan ook helemaal niks, in huis staan van wat we produceren. 
Wat dat betreft zijn wij hetzelfde als het gezegde van de timmerman: In een timmermanshuis is er niet 
eens een goede stoel om op te zitten. Mijn vrouw gebruikt ook niet de kettingen en de oorbellen die we 
maken, zij houdt er niet van.56 

Een Piseño die al vanaf het begin van de cerámica-bloei in Pisaq produceert en verkoopt kwam 
grappig genoeg met hetzelfde voorbeeld van de timmerman. Ik vroeg hem of hij de theeservie-
zen die hij op de plaza aan toeristen probeerde te verkopen zelf ook gebruikte. Hij zei dat ze erg 
praktisch waren maar dat hij ze niet thuis had staan en dat ze voor de verkoop bestemd waren, 
voor de toeristen. Volgens hem was er een Peruaans gezegde dat een timmerman geen goede 
bank in huis heeft staan.57 

Bij een andere comunera in de comunidad Cuyo Chico waren haar potten en pannen die ei-
genlijk backstage een betekenis hadden, namelijk een praktische, opeens interessante producten 
voor toeristen geworden sinds zij een eethuisje was begonnen. Toeristen namen steeds vaker een 
kijkje backstage en langzaamaan kregen deze artefacten een nieuwe betekenis. Dit betekent ove-

                                                 
53  Gesprek over foto’s met sr L. en sra J2., 22/08/04. 
54  Met material noble worden “moderne” materialen zoals baksteen, cement en gips bedoeld. 
55  INTERVIEW 27, sr E., 7/06/04. 
56  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/07/04. 
57  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
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rigens niet dat ze nu ze soms aan toeristen worden verkocht, aan hun oorspronkelijke betekenis 
inboeten, zoals in het volgende fragment naar voren komt:  

B:  Heeft u de producten die u maakt ook thuis staan en gebruikt u ze? 
Sra B.:  Ja, wij gebruiken zaken om de pannen op te zetten, ook kopjes en borden. Deze gebruiken we 

ook als de toeristen er zijn en soms verkopen we iets aan hen als ze het mooi vinden. De bor-
den zijn ook belangrijk voor ons want onze overgrootouders gebruikten die ook. Onze voor-
ouders kookten ook in pannen van barro (klei) en wij hebben ook de gewoonte om daar in te 
koken. Wij gebruiken ook lepels van hout, net als mijn ouders. Toeristen vinden die pan van 
barro geweldig en willen het vaak kopen. Wij verkopen deze dan en maken daarna wel weer 
een nieuwe.58 

Kleding speelt een belangrijke rol op de frontstage zoals bleek uit de talloze verkleedpartijen 
door Piseños. Tijdens feesten en op marktdagen wordt de meest authentiek uitziende kleding 
gepresenteerd. Maar wat betekent deze kleding voor de lokale bevolking? Aan de ene kant 
wordt kleding vooral strategisch ingezet en er zou gezegd kunnen worden dat voornamelijk de 
commerciële betekenis van kleding groot is. Niet alleen verdienen mensen beter door deze kle-
ding te dragen maar ook de verkoop van deze kleding brengt geld binnen. Aan de andere kant 
zegt kleding iets over de identiteit van mensen. Veel Piseños gaven toe waarde te hechten aan 
kleding en voornamelijk aan tejidos. Vooral de wat oudere informanten hadden nog verschillen-
de tejidos thuis liggen. Oorspronkelijk komen in de tejidos en kleding van de regio Pisaq vooral 
de kleuren rood en zwart voor; kleuren met een specifieke betekenis. Ze staan voor de dualiteit 
van het leven.59 Tegenwoordig wordt er gebruikgemaakt van meer kleuren. Dit heeft onder an-
dere te maken met de beschikbaarheid van nieuwe kleuren wol en verf. Er zijn mensen die het 
liefst zien dat kleding en tejidos terug worden gebracht naar hun authentieke vorm, waarmee 
bedoeld wordt dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de felgekleurde nieuwe “syntheti-
sche” kleuren.  

Op de frontstage wordt traditionele kleding gebruikt uit commerciële oogpunten maar dit be-
tekent niet dat mensen geen persoonlijke waarde hechten aan hun kleding. De meeste Piseños 
gebruiken hun kleding bij speciale gelegenheden en sommige van hen vinden dat het vaker zou 
moeten gebeuren. Het niet dragen van deze kleding verklaren zij door bijvoorbeeld de warmte:  

B:  Gebruiken jullie deze tejidos en kleding ook?  
Sr. O.: Ja, maar alleen bij speciale gelegenheden, bij speciale feesten. Ik ga ook met mijn poncho en 

chullo naar feesten. 
B:  En hoe voelt u zich dan? Ik voel me dan geweldig, ik zou me elke dag zo willen kleden maar met 

de warmte die dat met zich meebrengt, is dat niet zo fijn.  
Sr. O.: En wat vindt u ervan dat men in Chinchero verplicht in klederdracht moet lopen? Ja ik heb ervan 

gehoord, het zou prachtig zijn als hetzelfde in Pisaq gebeurt! Ik vind dat iedereen in Pisaq zich 
traditioneel moet kleden!  

B.:  Weet u ook waarom het hier niet gebeurt?  
Sr. O.: Nou, we zouden deze ponchos, tejidos en chullos moeten dragen en door dat te doen zouden we 

onze cultuur waarderen. En de toeristen zouden het ook mooi vinden om ons met onze typische 
kleding te zien, zoals onze Inca’s gebruikten, zij maakten zelf hun kleding, het was een geweldig 
iets maar dat gebeurt nu niet. Het is zo jammer dat wij deze kleding niet meer dragen. En de toe-
risten vinden het zo mooi. Er zijn wel een paar vrouwtjes die zich wel zo kleden en toeristen 
vinden het leuk.60 

 
6.3. Sacamefotos en tejedoras frontstage 

Op dinsdag 16 maart 2004 zat ik ‘s ochtends zoals zoveel marktdagen op de plaza sinaasappelsap te 
drinken. Het was rond een uur of elf, een tijdstip waarop veel toeristen bussen aankomen en waarop het 
druk begint te worden op de markt. Vanuit het niets kwam een groep sacamefotos aangelopen, vrouwen 
en kinderen en zij omsingelden een groep toeristen. allemaal hadden ze een grote glimlach op hun ge-
zicht en allemaal tegelijk zeiden ze: “Una foto please? Si? Si? Una foto?” Met hun handen wenkten ze 
de toeristen. De toeristen leken niet geïnteresseerd, een van de sacamefotos trok nog eventjes aan de jas 
 

                                                 
58  INTERVIEW 28, sra B., Cuyo Chico, 10/06/04. 
59  Gesprek met sr R2., 26/02/03. 
60  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
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Foto 50. Moeder en dochter. 

Foto 51: Sacamefoto met haar  
dochter op de patio van het gemeentehuis

Foto 49. Toerist maakt een foto van sacamefotos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van een toerist met een grote glimlach, de toeristen bleven het negeren. Het duurde een tijdje maar uit-
eindelijk gaven de sacamefotos het op.61  

Het woord sacamefoto, is een samenvoeging van de woorden saca me una foto, oftewel “neem 
een foto van mij”. Sinds ongeveer vijftien jaar komen mensen uit de comunidades in hun “tradi-
tionele” kleding naar Pisaq om geld te verdienen. Dit betreft hoofdzakelijk mooi uitgedoste 
vrouwen met kinderen, tegenwoordig vaak vergezeld door dieren. Zij presenteren zich aan toe-
risten met het doel dat deze foto’s van ze maken in ruil voor een vergoeding. In de loop der tijd 
hebben Piseños deze comuneros de naam “sacamefotos” gegeven, gebaseerd op hun herhaalde 
roep over de plaza als er toeristen in de buurt zijn, zoals ook in het bovenstaand fragment uit 
mijn veldnotities naar voren kwam. Om een beeld te krijgen hoe zij zich op de frontstage pre-
senteren heb ik in deze paragraaf enkele foto’s opgenomen.62  

Tegenwoordig is het “beroep” van sacamefoto niet heel bijzonder meer en er komen elk jaar 
meer sacamefotos bij. Het is interessant om te zien hoe de mentaliteit van comuneros in vrij kor-
te tijd is veranderd van een angstige houding ten opzichte van westerlingen en vooral de came-
ra’s die ze bij zich dragen naar een open en vaak zelfs opdringerige houding. Señor C. vertelde 
over de verandering in de houding van deze comuneras:  

                                                 
61  Notitie uit mijn veldwerkdagboek , 16/03/04.  
62  De foto’s die in deze paragraaf zijn opgenomen heb ik zelf genomen. Meestal was dit na afloop van 

een gesprek of een semi-gestructureerd interview. De meeste sacamefotos wilden dat ik over hen zou 
schrijven maar liever zonder hun naam te vermelden. Ze hebben hun toestemming gegeven om foto’s 
te plaatsen maar ook liever zonder naam en de meeste hebben mij gevraagd de foto’s en de interviews 
los van elkaar te behandelen. Dit is de reden waarom ik geen echte namen gebruik en de foto’s zonder 
verdere details in deze studie heb geplaatst. 
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Kijk señorita Beti, vroeger waren deze vrouwen bang om een foto te laten maken. Ze waren namelijk 
bang dat hun geesten zouden worden meegenomen en dat zij dan dood zouden gaan. Tegenwoordig is 
het hun werk geworden foto’s van zichzelf te laten maken.Vroeger verstopten zij zich voor de toerist, 
tegenwoordig is het tegenovergestelde het geval. De toeristen zijn ermee begonnen. Zij begonnen foto’s 
te maken van de comuneras die op marktdagen hun producten kwamen verkopen. Zij maakten dan een 
foto en gaven hun wat geld en op deze manier zijn ze eraan gewend geraakt en is het voor velen hun 
baan geworden. Vroeger lag het initiatief bij de toerist maar tegenwoordig zijn de sacamefotos steeds 
meer de baas. Ze laten de toeristen geen moment met rust, ze laten ze niet eens rustig eten en tot aan 
hun frisdrank aan toe wordt er gebedeld!63 

Een comunera uit Paru Paru die bijna anderhalf jaar werkzaam was als sacamefotos vertelde hoe 
zij in Pisaq begon te werken en vertelde dat de houding van Piseños in die tijd mede heeft be-
paald waarom ze dit werk is gaan doen:  

Op een dag kwam ik naar Pisaq om spullen te kopen met een van mijn baby’s die in typische kleding 
gekleed was. Er was een toerist die een foto wilde maken en de artesanos op de plaza zeiden toen 
“waarom doe je dat niet voor je werk?” Toen kwam ik elke keer met een lama bij de Posta de Salud. In 
die tijd gaven toeristen in een keer tien sol en zo ben ik eraan gewend geraakt.64 

Misschien werd deze sacamefoto door artesanos op haar mogelijkheden gewezen maar de laats-
te jaren zijn veel Piseños steeds minder blij met de explosieve groei van het aantal sacamefotos 
en werden ze gezien als “verklede bedelaars”.65 De meeste botsingen en gesprekken hierover 
vinden backstage plaats. Een groot deel van de ergernis komt tot uiting in het “trots-schaamte” 
discours.66 Op de frontstage heeft dit ongenoegen echter ook duidelijke vormen aangenomen. 
Tijdens mijn veldwerkperiode in 2004 waren er bijvoorbeeld wachimanes in dienst gesteld.67 
Hun voornaamste bezigheid was om sacamefotos weg te jagen. Dit leverde frontstage een inte-
ressante presentatie op die veel weg had van een kat en muisspel. Ik heb vele observaties gedaan 
waarvan de volgende beschrijving er een is die plaatsvond op een zondagochtend toen de va-
rayoc, die voordat de mis begint op de trappen voor de kerk poseren, de kerk waren ingegaan:  

Zodra de varayoc de kerk ingaan raakt het stoepje leeg en binnen een paar seconden staan er groepjes 
sacamefotos op die toeristen proberen te lokken. Ze roepen steeds “una foto? una foto, take me picture, 
una foto si?” Even later komt er een watchiman om hen weg te jagen. Hij doet net of hij hen een schop 
wil geven. Vijf minuten later staan er toch weer meerdere op het stoepje, vijftien minuten later twee 
keer zoveel. Ze zijn de hele tijd toeristen aan het wenken. Terwijl een toerist een foto van ze maakt, 
wenkt een van de vrouwen een andere toerist. Even later komt de wachiman weer langs en de sacame-
fotos zijn opeens verdwenen. Toen hij eenmaal voorbij was gelopen kwamen ze weer tevoorschijn: ze 
hadden zich verstopt achter een marktstalletje.68 

Er zijn toch wel veel toeristen die prijs stellen op de aanwezigheid van de sacamefotos. Vele 
malen hoorde ik bijvoorbeeld de ene toerist tegen reisgenoten zeggen dat ze even moesten stop-
pen om een foto te maken van die “schattige kinderen”, “mooie Indianen” of “authentieke men-
sen” omdat ze er “zo leuk uitzien”, “zo lief lachen”of “zo mooi zijn”.69 Meestal worden de toe-
risten door de sacamefotos benaderd maar een enkele keer benaderen toeristen de sacamefotos. 
Het fragment hieronder is daar een illustratie van en geeft bovendien ook inzicht in een belang-
rijke tactiek van de sacamefotos, namelijk het inspelen op de wens van de toerist:  

Een Amerikaanse jongen van een jaar of 12 werd door zijn vader erop uitgestuurd om twee sacamefotos 
te achtervolgen. Op een drafje liep hij achter ze aan en riep “chicas, chicas!” Ze kwamen verbaasd ach-
ter hem aan gewandeld. De Amerikaanse jongen vroeg een van hen, die in haar doek een babygeitje 
droeg: “is dat een babylama?” Het meisje antwoordde bevestigend en de vader van het jongetje maakte 
een foto van de twee meisjes met hun dieren.70  

                                                 
63  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
64  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
65  INTERVIEW 22, sr I., 31/05/04. 
66  Het trots-schaamte discours wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 8. 
67  Een andere werkzaamheid van deze watchimanes is ambulante verkopers wegjagen zoals we eerder 

zagen. 
68  Observatie bij de kerk, 23/05/04. 
69  Verschillende observaties veldwerk 2003 en 2004. 
70  Observatie op de plaza, 13/06/04. 
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Foto’s 53 en 54. Sacamefoto-tejedoras bij de ruines.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er worden dus veel foto’s gemaakt van deze comuneras en in de loop de jaren zijn ze een van de 
hoofdattracties van Pisaq gaan vormen. Blijkbaar voldoen ze aan de vraag naar authenticiteit, 
traditionele representatie en “het typische”, anders zouden er niet zoveel foto’s van hen worden 
gemaakt. Het ontgaat veel toeristen dat deze sacamefotos zich speciaal voor hen verkleden. Dit 
komt waarschijnlijk doordat de meeste toeristen niet lang in Pisaq blijven. Het is wel opvallend 
dat er elk jaar meer sacamefotos lijken te zijn. Het aantal toeristen neemt echter niet toe wat 
leidt tot een groeiende concurrentie onder de sacamefotos. Eerst kwamen vooral comuneros uit 
Paru Paru en Amaru maar tegenwoordig zijn er steeds meer sacamefotos uit de berggemeen-
schappen die op marktdagen naar Pisaq komen. De grootste concurrentie voor de vroegere 
sacamefotos zijn de tejedoras die niet zo lang geleden zijn begonnen met het direct verkopen 
van hun tejidos. Voor veel toeristen zijn niet alleen tejidos aantrekkelijk maar ook hun presenta-
tie. Vooral bij de sacamefotos die afkomstig zijn uit Amaru en Paru Paru ontstaat er angst voor 
broodroof en behalve dat ze steeds opdringeriger worden in hun presentatie tegenover toeristen, 
zoals we eerder zagen, uiten ze hun frustraties soms direct naar de toeristen. In 2004 bijvoor-
beeld nam de conflictieve sfeer steeds meer toe. Zo zag ik een keer terwijl ik met iemand zat te 
praten dat een sacamefoto een Spaanse toerist probeerde te overtuigen een foto van haar te ma-
ken. Het was duidelijk dat de Spaanse niet geïnteresseerd was en zij liep snel voorbij. Eerst riep 
de sacamefoto: maak een foto van mij, toe, alsjeblieft. Toen bleek dat ze niet geïnteresseerd was 
en ze net voorbij was gelopen zei de sacamefoto: “Slechte mevrouw! Slechte slechte me-
vrouw!”71 Soortgelijke taferelen vinden vrijwel iedere marktdag plaats.  

De sacamefotos uit Amaru en Paru Paru blijven in aantal ver boven andere sacamefotos uit-
stijgen maar er komen allerlei nieuwe concurrenten bij. Eerder noemde ik al de tejedoras maar 
ook comuneros die oorspronkelijk als bedelaar werkten, “scholen zich om” tot sacamefoto. Een 
van mijn informanten attendeerde mij op dit fenomeen. Terwijl hij op de plaza sieraden  
 

 

                                                 
71  Observatie 10/06/04. 

Foto 52. Sacamefoto. 
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stond te verkopen moest hij vreselijk lachen. Toen ik hem vroeg wat er zo grappig was wees hij 
naar een oude vrouw die stond te spinnen. Ondertussen was een toerist haar aan het filmen en 
señor A. zei lachend:  

Moet je toch kijken Beti! Kijk toch, ze heeft haar manier gevonden hoor! Een maand geleden zat ze nog 
in de kerk en op de trappen te bedelen door zielig te kijken en nu is aan het spinnen! Dat is nieuw! Ze is 
de concurrentie aan het vormen voor de sacamefotos!72 

Terwijl ik met señor A. sprak, zag ik hoe een groepje sacamefotos op de trappen voor de kerk 
het schouwspel ook waarnam en de aandacht probeerde te trekken van de filmende toerist, zon-
der suc -ces echter. Tejedoras en sacamefotos zijn niet alleen werkzaam in Pisaq maar ook bij 
de ruïnes. Tijdens mijn bezoek in 2001 waren daar heel weinig sacamefotos werkzaam. In 2003 
was hun aantal zienderogen toegenomen en in 2004 was hun aantal misschien wel verdubbeld. 
Deze “ruine–sacamefotos” presenteren zich net als hun hermanas (zusters) in Pisaq aan hun pu-
bliek, namelijk in “authentieke” kostuums. De omgeving van hun podium is echter anders dan 
het plaza-podium. Ook de wijze waarop ze hun publiek benaderen, varieert. Sacamefotos wach-
ten toeristen meestal bij de parkeerplaats van bussen en taxi’s op en vragen aan de toeristen of 
zij foto’s van hen willen maken. Vaak verkopen de sacamefotos bij de ruïnes ook tejidos, zij 
zijn in feite dus sacamefotos en tejedoras in één. Meestal wachten de jongere tejedoras de toeris-
ten op terwijl de wat oudere vrouwen een eind verderop op de grond zitten te weven en voor 
hun kinderen zorgen.73 Een wezenlijk verschil is dat toeristen de sacamefotos en tejedoras bij de 
ruïnes als meer authentiek beschouwen wat waarschijnlijk deels met de omgeving te maken 
heeft. Evenals de comuneros die werkzaam zijn in Pisaq hebben de comuneros die zich bij de 
ruïnes presenteren een taalbarrière. De oudere vrouwen spreken Quechua, de jongeren spreken 
 

                                                 
72  Gesprek met sr A., 13/06/04. 
73  Observaties 14/03/04. 

Foto 57. Groepsfoto bij de ruïnes.

Foto 56. Tejedoras en tejidos in Pisaq. Foto 55. Sacamefoto-tejedoras wachten  
toeristen op bij de ruïnes. 
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Foto 58. Verkleden op de plaza.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
over het algemeen wel Spaans. De omgeving helpt in wezen dus om een betere impressie te ma-
ken op het publiek. Ook in dit stuk van het Theater zijn gidsen een belangrijke schakel tussen de 
acteurs en het publiek. Tijdens een van mijn talloze bezoeken aan de ruïnes, kwam er bijvoor-
beeld een bus met Amerikaanse toeristen aan. De gids vertelde hen het volgende:  

Deze vrouwen hebben niks. Ze hebben geen werk en komen van heel ver maar ze hebben wel iets heel 
bijzonders: hun taal en hun costumbres.74 Zij zullen nu voor jullie als teken van gastvrijheid een lied 
zingen in hun taal, het Quechua.75 

De acht mooi uitgedoste vrouwen uit Viacchia stelden zich in twee rijen op en begonnen een 
lied te zingen. Dit was overigens een lied dat normaalgesproken met carnaval wordt gezongen. 
Toen de comuneros waren uitgezongen, kregen ze een applaus van de toeristen. Even later zette 
een van de Amerikanen het lied “Life is just a dream” in, en de sacamefotos reageerden door 
zacht met hun hand voor hun mond te giechelen terwijl ze naar de grond staarden. Daarna 
spoorde de gids zijn groep toeristen aan om foto’s van de vrouwen te maken en ze genoeg fooi 
te geven. Foto 55 laat zien hoe de toeristen werden opgewacht bij de ruines voordat ze begon-
nen te zingen. Uit dit voorbeeld blijkt wederom dat gidsen een belangrijke sleutelrol vervullen. 
Niet alle gidsen zijn echter enthousiast over deze mooi uitgedoste actrices. Volgens een gids 
worden toeristen steeds onder druk gezet om foto’s te maken en bovendien om ook veel geld te 
geven. Vroeger was dat misschien één sol maar tegenwoordig willen ze steeds meer. Bovendien 
zouden ze het uitzicht van de toerist verpesten want “deze wil soms misschien een landschap fo-
tograferen en dan poseert er elke keer zo een sacamefoto voor”, aldus señor V2.76 

Sommige toeristen gaven aan zich te storen aan de opdringerigheid van de sacamefotos maar 
er zijn ook toeristen die vertelden dat ze begrepen dat het noodzakelijk was voor deze mensen 
om dit werk te doen. Vooral toeristen die van de “gebaande paden” waren geweest en de ar-
moede van veel plattelandsbewoners hadden gezien, stelden zich begripvol op.77 De waardering 
voor de sacamefotos en tejedoras bleek ook uit het enthousiasme waarmee toeristen reageerden 
op de presentaties van deze vrouwen. Het komt regelmatig voor dat toeristen de hoeden en de 
bloemen van deze comuneras aanraken en soms wil een toerist een montera opzetten zodat zij 
zelf op de foto gezet kan worden. De sacamefotos moeten hier altijd om lachen maar interprete-
ren het ook als commerciële kans. De toerist zal namelijk altijd gevraagd worden de montera te 
kopen.78 Op de frontstage in Pisaq zijn ook tejedoras actief. Het onderscheid tussen de tejedoras 
en sacamefotos is niet altijd duidelijk omdat veel tejedoras ook werkzaam zijn als sacamefoto 
als daar vraag naar is. Het grote verschil is dat bij tejedoras het verkopen van tejidos hun voor-
naamste inkomensbron is, terwijl dat bij de comuneras die ik als sacamefotos heb aangeduid het 

                                                 
74  Gebruiken/tradities. 
75  Observatie, 25/07/04. 
76  Gids sr V2., ergens in 2004. 
77  Gesprekken met versschillende toeristen 2004. 
78  Observatie voorafgaand aan INTERVIEW 47, 25/07/04. 
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inkomen wordt verkregen uit het laten maken van foto’s. Toen ik in 2001 voor het eerst in Pisaq 
was, waren er bijna geen tejedoras die hun producten direct op de plaza aanboden maar in 2003 
en 2004 was het aantal tejedoras enorm toegenomen. De meeste zijn afkomstig uit de comuni-
dad Chawaitiri. In Chawaitiri is een aantal jaar geleden onder leiding van de succesvolle Ñilda 
Callañaupa een weef-NGO opgericht met het doel om de weeftraditie nieuw leven in te blazen.79 
Er worden in de comunidad cursussen gegeven voor de lokale bevolking om “de cultuur op-
nieuw te leren kennen en waarderen” en op woensdagen is er (op aanvraag) een mogelijkheid 
voor toeristen om de comunidad te bezoeken en te aanschouwen hoe er geweven wordt. Natuur-
lijk kunnen zij de tejidos ook kopen. Comuneras uit Chawaitiri die ik heb gesproken vertelden 
dat ze door de komst van de weef-NGO veel meer bewust zijn van wie ze zijn, en van de gaven 
en de mogelijkheden die ze hebben. Veel van de vrouwen die lid zijn van de Asociación de Te-
jedoras, zoals ze die zelf noemen, komen op marktdagen naar Pisaq om hun tejidos direct aan 
toeristen te verkopen. Ze komen vooral op zondag als de markt het grootst is. De meeste tejedo-
ras die ook als sacamefoto werkzaam zijn komen uit de comunidad Viacchia en werken hoofd-
zakelijk bij de ruines.80  
 
6.4. Sacamefotos en tejedoras backstage 
Sacamefotos en tejedoras zijn dus erg belangrijk geworden op het Pisaq podium en dragen een 
geëssentialiseerde representatie uit van het culturele erfgoed. Maar wat betekent de presentatie 
van de verschillende culturele modellen die ze frontstage uitdragen backstage waar geen toeris-
ten zijn? Wie zijn deze sacamefotos en tejedoras eigenlijk? Tijdens mijn verschillende veld-
werkperiodes heb ik de sacamefotos en tejedoras vaak op de frontstage gezien, soms op de 
backstage als ik een bezoek bracht aan de comunidades en soms op een podium tussen deze 
twee podia in, een soort “tussenstage”. Sommige comuneros komen al verkleed naar Pisaq en de 
ruïnes maar er vinden ook verkleedpartijen plaats op “tussenpodia”. Een populaire plek voor 
sacamefotos om zich om te kleden is de binnenplaats van het gemeentehuis. Hier verruilen 
sacamefotos kleding die zij thuis, backstage in de berggemeenschappen dragen voor kleurige 
kostuums, hoofdzakelijk carnavalskleding. Dit is een plek waar bloemen op hoeden worden ge-
speld zodat zij er voor toeristen nog aantrekkelijker uitzien. De hele dag proberen zij in ruil voor 
een foto wat geld los te peuteren van toeristen en aan het einde van de dag, als alle toeristen weg 
zijn, trekken ze hun “oude kloffie” weer aan. Soms verkleden zij zich ‘s morgens vroeg, voordat 
de meeste toeristen arriveren gewoon op de plaza, zoals op foto 58 te zien is. Frontstage en 
backstage zijn dus geen hermetisch afgesloten podia. Het is afhankelijk van de dag en het tijd-
stip of een locatie tot de front-of backstage behoort. Een paar uur later was de plek waar de foto 
genomen was bezaaid met toeristen en had de verkleedpartij niet backstage plaatsgevonden. 

Backstage was het erg moeilijk om met tejedoras en sacamefotos in gesprek te komen. Op het 
podium in Pisaq waren ze meestal druk met werken en bovendien begrepen de meeste van hen 
niet waarom een toerist, want zo zagen ze mij, met hen wilde praten. Ik heb geprobeerd om in 
hun berggemeenschappen met ze te praten maar ze herkenden mij niet als “de toerist die wilde 
praten in Pisaq” en zagen mij doorgaans aan voor een medewerker van een ontwikkelingsorga-
nisatie. Op het moment dat ik mij voorstelde als onderzoeker (zonder grote zak geld) leek het 
alsof mensen hun interesse verloren. Desalniettemin heb ik in Pisaq met verschillende sacame-
fotos en tejedoras gesprekken gevoerd waaruit ook duidelijk werd waarom velen van hen niet 
met mij wilden spreken.81  

                                                 
79  Sra Ñilda Callañaupa is hoofd van het in 1996 opgerichte Centro de Textiles Tradicionales in Cuzco. 

Deze NGO ziet weven als historical part of the living culture en heeft als doel om de 2000 jaar oude 
weeftraditie te behouden en nieuw leven in te blazen. Op Avenida Sol is een winkel waar toeristen te-
jidos kunnen kopen een weefdemonstraties kunnen bijwonen. De organisatie is ook werkzaam in 
Chinchero, Pitamarca, Aacha Alta, Pachabamba en Mahuaypampa, comunidades die in de provincie 
Cuzco liggen (zie: www.incas.org). 

80  In 2007 waren alle vrouwen uit de comunidades die bij de ruines werkten, werkzaam als tejedoras. Er 
werd alleen geld gevraagd als het initiatief voor het maken van een foto bij de toerist lag. Bovendien 
waren er geen kinderen meer werkzaam in 2007.Voor meer hierover: zie de epiloog. 

81  Alle tejedoras en vrijwel alle sacamefotos spreken Quechua en daarom was bij alle gesprekken mijn 
tolk aanwezig om te vertalen. Met de jongere sacamefotos kon ik ook in het Spaans gesprekken voe-
ren.  
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De sacamefotos zijn allemaal afkomstig uit Paru Paru, Amaru en Viaccha. De sacamefotos uit 
Viaccha echter verkopen ook tejidos en vormen een aparte groep omdat ze alleen werkzaam zijn 
bij de ruïnes. Hoewel Piseños de indruk hebben dat sacamefotos veel geld verdienen met hun 
werk, zeggen zij zelf dat het een kleine bijverdienste is en dat ze hoofdzakelijk leven van zelf-
voorzienende landbouw in hun comunidades. Zo vertelde een sacamefoto uit Paru Paru:  

Ik vind dit leuk werk maar soms moet ik in de chakra werken en dan kan ik niet naar Pisaq komen. Ik 
werk om een beetje bij te verdienen. In mijn comunidad heb ik een chakra met bonen, aardappels, se-
wada en trigo. Ik heb ook een paar varkens, paarden en koeien maar andere mensen hebben veel meer. 
Landbouwproducten brengen heel weinig op en daarom werk ik soms in Pisaq.82 

Sommige comuneras zijn begonnen als sacamefoto te werken omdat er problemen waren met de 
hoeveelheid geschikte landbouwgrond. Ook komt het steeds vaker voor dat hun vee ziektes 
heeft of dat een oogst mislukt.83 Of en hoeveel geld ze verdienen als sacamefoto is afhankelijk 
van een aantal zaken. In de eerste plaats verdienen ze meer als er weinig andere sacamefotos 
werkzaam zijn. Zo vroeg ik een sacamefoto op welke dagen ze het best verdiende. Zij ant-
woordde: “als er weinig sacamefotos uit Amaru komen verdienen we soms wel tien sol”.84 Ver-
der zijn ze natuurlijk afhankelijk van hoeveel toeristen er zijn en hoeveel geld deze toeristen be-
reid zijn te geven. Dit is vaak afhankelijk van de houding van de gids jegens de sacamefotos toe. 
Sacamefoto P. vertelde daar over:  

[…] als de gidsen de toeristen leren dat ze foto’s moeten maken en een sol te betalen, dan betalen de 
gringos een sol en als de gids zegt dat ze vijf sol moeten betalen, betalen ze vijf sol. Maar als de gids 
zegt dat ze niets moeten geven en geen foto moeten maken luistert de toerist er ook naar!85 

Gidsen spelen niet alleen een belangrijke rol op de frontstage waar zij toeristen adviseren wel of 
geen foto’s te maken, producten wel of niet te kopen en hoeveel ze daarvoor moeten betalen 
maar ze vormen backstage soms ook een adviserend orgaan voor sacamefotos en tejedoras. Zo 
vertelde een comunera uit Viacchia die als sacamefoto en tejedora werkzaam was bij de ruines 
dat ze steeds beter weten hoe ze eruit moeten zien omdat de gidsen hen soms advies geven. Ze 
zeggen bijvoorbeeld dat ze schoon moeten zijn en ze zeggen tegen de moeders dat ze hun kinde-
ren schoon moeten maken en hun kleren moeten wassen omdat het anders geen gezicht is en de 
toerist niet van ze zal kopen.86 Backstage in de comunidad hebben de inkomsten die uit het 
sacamefoto-werk worden verkregen vooral invloed op de individuele leefomstandigheden van 
de sacamefotos en familie. De sacamefotos die ik heb gesproken vertelden mij tussen de drie en 
zes sol per dag te verdienen. Soms houden ze er echter weinig van over omdat een deel aan het 
buskaartje moet worden besteed en soms zijn er ook extra uitgaven.87 Sacamefoto K., vertelde 
hierover:  

Ik verdien tussen de drie en de vijf sol per dag maar soms als we met z’n tweeën zijn moeten we het 
verdelen. Het wordt duur als je van iemand een schaap moet huren want dan moet je de eigenaar een 
deel van de opbrengst geven. Wij hebben nu zelf ons eigen schaap meegenomen en soms verhuren wij 
een lammetje. Het is wel ingewikkeld. Je moet het lammetje ook melk geven uit een fles.88 

Volgens geen enkele sacamefoto of tejedora die ik heb gesproken is de comunidad er op voor-
uitgegaan maar diegenen die werkzaam zijn als sacamefotos hebben wel een beter huis en geven 
aan dat ze een beetje kunnen sparen, dat ze beter eten dan voorheen, kleding voor de kinderen 
kunnen kopen en ze naar school kunnen sturen.  

De verbeteringen vinden vooral plaats op individueel niveau:  
Mijn leven is verbeterd. Vroeger had ik niet eens geld om eten te kopen, nu eten we veel beter. De co-
munidad is niet echt vooruitgegaan want de huizen hebben nog steeds daken van stro.89 

                                                 
82  INTERVIEW 43, sacamefoto P., Paru Paru, 20/07/04. 
83  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
84  INTERVIEW 43, sacamefoto P., Paru Paru, 20.07/04. 
85  INTERVIEW 43, sacamefoto P., Paru Paru, 20/07/04. 
86  INTERVIEW 46, sacamefoto-tejedora V., Viacchia 25/07/04. 
87  INTERVIEW 38, sacamefoto L., Paru Paru, 4/07/04. 
88  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
89  INTERVIEW 48, sacamefoto-tejedora H., Viacchia, 25/07/04. 
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Ik heb nu een beter huis, kleding en voedsel. Ook hebben we sinds een jaar een radio die op elektriciteit 
functioneert, vroeger werkte het met batterijen en dat was duurder.90 

Door deze nieuwe inkomsten en verbetering van individuen zijn de spanningen binnen comuni-
dades waar veel sacamefotos wonen toegenomen zoals in de volgende gespreksfragmenten naar 
voren komt:  

De comunidad is het er niet mee eens dat wij dit werk doen en elke keer zeggen onze comuneros 
“Waarom moeten jullie dit werk doen”. Mensen in de comunidades denken dat wij veel geld verdienen. 
Ze zijn jaloers en willen liever niet dat wij dit werk doen want ze willen dat iedereen gelijk is.91 

Mensen uit onze comunidad zeggen: “Schamen jullie niet om dat werk te doen? De artesanos in Pisaq 
zeggen dat we met lama’s moeten komen omdat toeristen dat mooi vinden. Mensen in onze comunidad 
vragen zich af waarom wij met een lama moeten gaan. Andere zeggen: je steelt die lama toch niet?92 

Mensen in mijn comunidad die weten dat ik dit werk doe zijn jaloers. Ze denken dat ik nu heel veel 
geld heb omdat ik dit werk doe. Soms heb ik echt geen geld en dan vraag ik hen om me te helpen maar 
ze zeggen dan “Jij werkt toch als sacamefoto dus jij hebt genoeg!” Terwijl ik soms hele periodes bijna 
niks verdien.93 

Sommige sacamefotos voeren het werk zelfs buiten medeweten van de rest van hun comunidad 
en hun familie uit:  

Wij komen als het ware in het geheim naar Pisaq. We laten alleen foto’s van onszelf maken als wij door 
de straten lopen zodat het niet opvalt. Wij gaan er nooit voor zitten. Ik schaam mij, daarom verstop ik 
mij. Toen ik klein was werkte ik al als sacamefoto. Maar nu heb ik kinderen en een man en als mijn 
man het zou weten dan zou hij zeggen: waarom ga je naar Pisaq om te werken? […] In de gemeente-
vergadering worden sacamefotos altijd bekritiseerd. Er wordt altijd op de sacamefotos neergekeken en 
de vraag gesteld: “Waarom ga je?”. In de vergadering zeggen ze dat het slecht is en dat we ermee moe-
ten stoppen.94 

Niemand van mijn familie weet dat ik dit doe, zelfs mijn man niet. Mijn man zou boos zijn en jaloers 
omdat ik met gringos omga. Sommige andere comuneras die ook in Pisaq als sacamefoto werken weten 
het wel maar die zeggen niks.95 

Vrijwel alle sacamefotos vertelden dat de kleding die ze in Pisaq dragen speciaal voor de toeris-
ten wordt aangetrokken en dat de in de comunidades andere kleding dragen. Enerzijds was dit 
om aantrekkelijk te zijn op de frontstage. Dit werd me als volgt verteld:  

Als wij komen werken in Pisaq proberen wij ons nog meer typisch te kleden want dat vinden toeristen 
leuk […] Toeristen vinden het leuk als wij ons zo kleden en als wij onze dieren en kinderen meene-
men.96 

Toeristen vinden het mooi hoe wij ons kleden, ze vinden het leuk dat ik een schaap bij me heb en raken 
de bloemen aan die ik op mijn hoed draag. […] Toeristen komen om naar de kleding te kijken ze vin-
den de pollera en montera heel bijzonder. Ze vinden de baby’s altijd leuk en de schapen ook en daarom 
maken ze foto’s van ons.97 

Anderzijds dragen ze backstage in de comunidad andere kleding omdat ze synthetische kleding 
praktischer vinden en omdat het goedkoper is. Verder zeiden ze ook andere kleding aan te trek-
ken dan thuis in de comunidad en tijdens hun werk in Pisaq als ze op reis gaan, bijvoorbeeld 
naar Cuzco para pasear (om uit te gaan, gaan wandelen) of om inkopen te doen omdat veel le-
vensmiddelen daar goedkoper zijn. Ze willen dan niet geassocieerd worden met comuneras 
maar ook niet met sacamefotos en proberen een “mestiza” uiterlijk aan te nemen.98  

                                                 
90  INTERVIEW 40, tejedora R., Chawaitiri, 20/07/04. 
91  INTERVIEW 43, sacamefoto P., Paru Paru, 20/07/04. 
92  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
93  INTERVIEW 48, sacamefoto-tejedora H., Viacchia, 25/07/04. 
94  INTERVIEW 42, sacamefoto E., Paru Paru, 20/07/04. 
95  INTERVIEW 38, sacamefoto L., Paru Paru, 4/07/04. 
96  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
97  INTERVIEW 38, sacamefoto L., Paru Paru, 4/07/04. 
98  INTERVIEW 47, drie sacamefoto-tejedoras Viacchia, 25/07/04, INTERVIEW 37, sacamefoto K., 

Paru Paru, 4/07/04, INTERVIEW 38, sacamefoto L., Paru Paru, 4/07/04. Het fenomeen dat mensen in 
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Tejedoras die hun spullen in Pisaq verkopen, dragen net als sacamefotos kleding die zo típico 
mogelijk is omdat ze naar eigen zeggen dan beter verkopen.99 De sacamefoto-tejedoras uit Vi-
acchia die ik bij de ruines sprak, vertelden dat ze liever ropa sintética dragen omdat dat veel 
comfortabeler, minder zwaar om te dragen, minder warm is en moderner. Bovendien vinden 
sommige tejedoras de synthetische kleding “mooier vanwege de felle kleuren.”100 Dat ze zich 
anders presenteren op de frontstage is een strategie die ze hebben geleerd van onder andere gid-
sen:  

B:  Kleed je je in je comunidad ook zo? 
V:  Nee, ik kleed mij alleen zo als ik hier naartoe kom om te werken. Ik kleed mij dan typisch zodat ik 

beter verkoop. In de comunidad draag ik een geruite rok en een synthetisch vest. De bloemen die ik 
nu op mijn hoed draag zijn ook alleen voor hier. Wij zetten ze op onze hoed zodat de gids kan uit-
leggen wat de betekenis ervan is, namelijk dat dit deel van de ruïnes dezelfde naam heeft als de 
bloemen op onze hoed: K’antu. De gids heeft ons verteld dat we dit moeten doen.  

B:  Ik heb gehoord dat de bloemen symbool zijn voor vrijgezelle vrouwen? 
V:  Ja, die betekenis heeft het inderdaad maar het is ook voor “de mooi”. Getrouwde vrouwen dragen 

normaalgesproken geen bloemen op hun hoed. Ik ben vrijgezel maar ik heb nu bloemen op mijn 
hoed omdat er vandaag toeristen zijn.101 

Hoewel deze comuneras een vrij statisch en geësentialiseerd beeld presenteren op de frontstage, 
vinden backstage en in mind allerlei veranderingen plaats. Cultuur is dynamisch, dus ook hier. 
Polleras bijvoorbeeld, te zien op alle foto’s van sacamefotos in de vorige paragraaf, “is iets van 
oude mensen, mijn moeder draagt dat”, volgens de jongere sacamefoto-tejedoras. Opmerkelijk 
is de reactie van een oudere tejedora uit Chawaitiri toen ik haar vroeg wat ze ervan vond dat 
veel jongere meisjes in de comunidades andere kleding droegen dan zij. Ze antwoordde dat ze 
nu misschien modern gekleed gingen maar als ze ouder zouden worden ze net als zij met een 
typische pollera zouden rondlopen.102 Deze vrouw zag het dragen van “moderne” kleding dus 
als een modeverschijnsel van voorbijgaande aard. 

Later in dit boek zal er worden ingegaan op hoe Piseños over comuneros en dus ook over 
sacamefotos en tejedoras denken en deze visie is niet bepaald positief. Sacamefotos zijn zich 
bewust van deze negatieve houding die er ten opzichte van hen bestaat. Dat er speciale mensen 
zijn ingehuurd om hen van de plaza weg te jagen bevestigt dat beeld. Zo vertelde een sacamefo-
to toen ik aan haar vroeg hoe ze door Piseños wordt behandeld:  

In Pisaq worden wij op verschillende manieren behandeld. Sommige artesanos willen niet dat wij dit 
werk doen en zeggen dat wij de toeristen lastig vallen. Anderen roepen ons juist zodat toeristen foto’s 
van ons kunnen maken. De watchiman stuurt ons ook altijd weg. Hij duwt ons ook maar wij zeggen dan 
tegen hem: als ik wegga, ga jij me dan betalen? Vroeger was het makkelijker want toen waren er nog 
geen watchimanes. Het wordt steeds moeilijker om in Pisaq te werken.103 

Een andere sacamefoto vertelde dat sommige artesanos hun komst wel wilden goedkeuren onder 
bepaalde voorwaarden, namelijk dat ze op een vaste plek zouden zitten en dat zij zich “schoon” 
aan de toeristen zouden presenteren. Volgens deze sacamefoto was het een probleem dat de 
meeste comuneros ongewassen in Pisaq aan het werk gingen wat een bron van schaamte zou 
moeten zijn.104 En volgens sacamefoto E. uiten Piseños zich altijd negatief:  

Ze kijken naar ons en zeggen: Waarom doen jullie dit? En niet alleen de artesanos zeggen dit maar ook 
verkopers uit de comunidades. Ze zeggen dan: jullie zijn vies tot jullie schapen aan toe en jullie hebben 

                                                                                                                                               
de Andes zich op een soort continuüm begeven tussen een indígena en Mestizo-identiteit is uitgebreid 
omschreven en geanalyseerd in het boek Indigenous Mestizos van Marisol de la Cadena. In dit boek 
wordt aangetoond hoe mensen in de Peruaanse Andes uit strategisch oogpunt zich op verschillende 
manieren presenteren (de la Cadena 2000). 

99  INTERVIEW 41, tejedora F., Amaru, 26/07/04. 
100  INTERVIEW 36, tejedora M., Chawaitiri, 4/07/04. 
101  INTERVIEW 46, sacamefoto-tejedora V., Viacchia, 25/07/04. 
102  INTERVIEW 40, tejedora R., Chawaitiri, 20/07/04. 
103  INTERVIEW 43, sacamefoto P., Paru Paru, 20/07/04. 
104  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
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vieze honden bij jullie. Ik schaam mij daarvoor en daarom wil ik eigenlijk niet meer komen, het is niet 
leuk meer en andere sacamefotos denken er ook zo over.105 

Dat het steeds moeilijker wordt om in Pisaq als sacamefotos te werken heeft dus te maken met 
de manier waarop ze door Piseños worden behandeld, door de komst van speciale toezichthou-
ders maar ook door de concurrentie tussen verschillende sacamefotos. Zo vertelde sacamefoto P. 
uit Paru Paru dat er grote concurrentie is tussen sacamefotos uit haar comunidades en sacamefo-
tos uit Amaru: “zij kijken altijd boos naar ons als een van ons wel op de foto wordt gezet en zij 
niet.”106 En een andere sacamefoto vertelde dat als ze vanuit Paru Paru met een lama naar bene-
den komen langs Amaru ze door de bewoners van die comunidad worden beledigd.107 Vanwege 
de groeiende concurrentie en de manier waarop sacamefotos behandeld worden, overwegen 
steeds meer sacamefotos om ook artesanía te gaan verkopen omdat ze op die manier meer res-
pect zouden krijgen en meer geld zouden kunnen verdienen. Tejedoras die ik heb gesproken en 
nog deels werkzaam zijn als sacamefotos, werkten vroeger uitsluitend als sacamefotos. Een in-
formante die vooral als tejedora werkzaam was maar ook wel eens foto’s van zichzelf liet ma-
ken legde me het verschil uit tussen de twee beroepen:  

Er is een verschil tussen sacamefotos en tejedoras. De sacamefotos worden vaak slecht behandeld door 
mensen uit Pisaq. Sommige mensen uit Amaru vinden het slecht dat wij soms ook foto’s van ons laten 
maken maar dat is omdat zij ook geld willen verdienen.108 

Voor de sacamefotos die werkzaam zijn bij de ruïnes, en ook als tejedoras werkzaam zijn be-
staat er onderling weinig concurrentie omdat ze met elkaar samenwerken en hun werk vanuit de 
comunidad gereguleerd is. Een van hen legde me uit hoe zij en haar mede-comuneras georgani-
seerd zijn in de verenging of asociación K’antu:  

Mijn compañeros in Viaccha zeggen dat het werk van de hele comunidad is. Todos bajan.109 De comu-
nidad is ingedeeld in verschillende groepen. Een groep werkt op dinsdag, een op donderdag en een op 
zondag. Op zondag werken vooral de jongere meisjes die op school zitten, want dan hebben ze vrij. Het 
werk is dus comunal geregeld. […] De mensen uit Viacchia werken samen, wat heel goed is, want op 
die manier wordt er niet de hele tijd gekeken naar wie wat verdiend en is er weinig concurrentie. Het 
geld dat we verdienen met de foto’s verdelen wij.110 Onderling maken wij geen ruzie. In het lagere deel 
van de ruines werken ook nog een paar mensen uit Viacchia. Daar werken ook mensen uit Amaru. In 
het hogere deel werken alleen mensen uit Viacchia.111 

Tejedoras en sacamefoto-tejedoras verdienen aanzienlijk meer geld dan sacamefotos. Dit heeft 
ermee te maken dat er voor een tejido nu eenmaal meer geld gevraagd kan worden dan voor een 
foto maar ook omdat “toeristen meer van tejidos houden dan van foto’s van ons te maken” aldus 
sacamefoto-tejedora A.112 Voor de kleine werken zoals huatos (smalle linten), vragen ze tien sol 
en de prijzen voor grotere tejidos variëren tussen de vijftig en driehonderd sol. Net als bij de 
sacamefotos wordt het geld dat met het verkopen van tejidos wordt verdiend aan voedsel, kle-
ding en scholing besteed. Ook bij hen zijn de economische effecten vooral op individueel en 
familieniveau merkbaar. Sacamefoto-tejedora A. vertelde over de veranderingen bij haar thuis:  

De situatie van mijn familie is verbeterd. We hebben beter te eten, het huis is beter dan vroeger en ik 
kan mijn eigen geld verdienen om te studeren. Verder hebben we ook een televisie en een radio. De 
comunidad is nog steeds hetzelfde. Er zijn maar ongeveer vijfendertig mensen die als sacamefoto-
tejedora werken wat niet zoveel is, daar merk je er in de comunidad weinig van […] Ik koop er kleding 
van, voedsel en ik spaar om naar school te kunnen gaan en mijn schoolspullen te kunnen kopen. Per 
schooljaar moet er voor de inschrijving zevenentwintig sol betaald worden. Vroeger was dat tweeën-

                                                 
105  INTERVIEW 42, sacamefoto E., Paru Paru, 20/07/04. 
106  INTERVIEW 43, sacamefoto P., Paru Paru, 20/07/04. 
107  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
108  INTERVIEW 47, 3 sacamefoto-tejedoras, Viacchia, 20/07/04. 
109  Letterlijk: ze komen allemaal naar beneden. Viacchia ligt hoger dan de ruines, vandaar deze uitspraak. 
110  Tijdens het interview kwam er drie keer iemand haar tien of twintig cent brengen. 
111  INTERVIEW 45, sacamefoto-tejedora A., Viacchia, 20/07/04. 
112  Gesprek met vriendin van sacamefoto-tejedora A., 20/07/04. 
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veertig sol. Als er op school spullen nodig zijn moet er extra geld bijgelegd worden, bijvoorbeeld voor 
het schoolbord, prullenbak en andere dingen.113 

Sacamefoto-tejedoras verdienen minder geld met het sacamefoto werk omdat ze samenwerken 
en het geld dat ze verdienen onderling moeten verdelen.114 

Zoals we eerder hebben gezien, geldt voor de meeste tejedoras dat ze tot een aantal jaren ge-
leden hun tejidos aan Piseños verkochten die deze dan weer aan toeristen verkochten voor hoge-
re bedragen. Daar is echter verandering in gekomen, vertelden een aantal van hen:  

Vroeger verkocht mijn moeder aan caseros (vaste klanten) op de plaza van Pisaq. Nu verkopen we di-
rect aan toeristen en ik help mijn moeder. Zij lijdt want ze spreekt geen Spaans, alleen maar Quechua 
en dat maakt het vaak voor haar erg moeilijk om haar spullen te verkopen. Vroeger moest ze alles via 
Piseños doen maar nu niet meer. […] Nu verdienen we tenminste, vroeger verkochten we wel maar we 
kregen er veel minder geld voor. Een lintje verkochten we eerst voor vijf tot maximaal zeven sol aan de 
artesanos maar nu vragen we er tien sol voor.115 

Ik verkoop niet aan de Piseños want voor een lint dat tien sol waard is bieden Piseños maar drie sol. Dit 
lukte hen misschien vroeger maar nu niet meer. Ze betalen heel slecht en willen misbruik van ons ma-
ken.116 

Het viel mij op dat de tejedoras die ik heb gesproken allemaal erg trots waren, zowel op de te-
jidos die ze verkochten als op zichzelf omdat ze nu een nieuwe bron van inkomsten hadden 
verworven. Trots lieten ze mij hun tejidos zien en legden uit wat alle figuren betekenden:  

Ik vind alle tejidos mooi die ik verkoop. Kijk op deze tejido zie je een slang, de nagels van de poema en 
ch’insi.117 Alles wat ik verkoop vind ik mooi. En deze balleta heb ik zelf gemaakt. 
[Ze wijst naar de geweven strook onder aan haar rok] […]  
Alles wat ik verkoop vind ik mooi maar toeristen kiezen wat zij willen hebben, ze vinden sommige te-
jidos minder mooi dan andere maar dat maakt niet uit.118  
[M pakte een lint en wees alle figuren aan die erin geweven waren]  
Kijk, dit is een lama, en hier zie je een vrouw, een muis, een duif, slang, vis, kikker, man, condor, ezel. 
Op de condor na zijn het allemaal dieren die in de comunidad voorkomen!119 

Veel tejedoras, vooral de oudere vertelden mij dat ze hun tejidos heel erg mooi vinden en ze 
soms ook zelf gebruiken. Soms dragen ze deze omdat ze het zelf willen maar hun echtgenoten 
willen ook graag dat ze pollera’s dragen. Tejedora R2. vertelde dat haar man wil dat zij zich in 
pollera en llijlla kleed. Als ze dit niet aandoet zegt hij hij pollera te verkopen. Dat wil zij niet 
omdat ze haar pollera erg mooi vindt.120 Wat de concurrentie betreft is die het sterkst tussen co-
muneros uit Chawaitiri. Er is een sterke tweedeling tussen tejedoras die wel en die niet aange-
sloten zijn bij de weef NGO. De meeste tejedoras die in Pisaq werken en afkomstig zijn uit 
Chawaitiri maken geen deel uit van de weef NGO. Ik sprak echter wel een keer een comunera 
uit Chawaitiri die af en toe naar Pisaq kwam om haar tejidos te verkopen en zij vertelde mij hoe 
deze NGO van invloed is op hoe zij zich presenteren op de dagen dat er toeristen komen:  

R3:  Wij kleden ons niet altijd zo. Op woensdag kleden we ons typisch met polleras, llichllas en mon-
teras.  

B:  Welke kleding vind je leuker of fijner? 
R3:  Wat wij nu aan hebben, vinden we fijner,121 omdat het lichtere kleding is. De kleding van woens-

dag is heel zwaar en de band waar we onze rok mee omhoog moeten houden knelt onze middel af. 
We moeten ons op woensdag zo kleden van de president, omdat er dan toeristen komen. Als we het 
niet doen, moeten we een boete betalen van vijftien sol. De kleding van woensdag maken we zelf 

                                                 
113  INTERVIEW 45, sacamefoto-tejedora A., Viacchia, 20/07/04. 
114  INTERVIEW 46, sacamefoto-tejedora V., Viacchia, 20/07/04. 
115  INTERVIEW 41, tejedora F., Amaru, 20/07/04. 
116  INTERVIEW 34, tejedora R2., Chawaitiri, 20/07/04. 
117  Quechua woord, betekent “kleine oogjes”, motief van ruitjes met kleine stippen erin. 
118  INTERVIEW 40, tejedora R., Chawaitiri, 20/07/04. 
119  INTERVIEW 36, tejedora M2., Chawaitiri, 40/07/04. 
120  INTERVIEW 34, tejedora R2., Chawaitiri, 20/07/04. 
121  Op dat moment droeg zij een rok van synthetisch materiaal. 
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met de hand, maar het kost heel veel tijd. Voor de rand van de rok heb je een dag nodig voor onge-
veer acht centimeter.122 

Voor de tejedoras uit Amaru valt de concurrentie onderling erg mee omdat er slechts drie fami-
lies zijn die weven maar deze comuneras ervaren wel een sterke concurrentie met andere tejedo-
ras uit Chawaitiri en bij de ruines ook met de groep comuneras uit Viacchia die communaal ge-
organiseerd zijn.123 Met comuneras die puur als sacamefotos werken voelen tejedoras geen con-
currentie maar ze hebben eerder medelijden met hen zoals uit het volgende citaat blijkt:  

De sacamefotos verdienen wel goed, veel beter dan ik. Aan de andere kant zou ik niet zo willen wer-
ken. Ik zou het eng vinden om zo te werken en het is lelijk hoe ze over straat lopen, overdreven zijn ze 
en ze vallen iedereen lastig. Ik voel me beter bij het weven. Bovendien is de watchiman ook altijd ver-
velend tegen de sacamefotos maar de wevers laten ze rustig werken.124  

De visie van deze tejedora over de presentatie van de sacamefotos valt samen met het beeld wat 
andere comuneros hebben en ook met het beeld dat de meeste Piseños over hen hebben. 
 
Conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik beschreven hoe Piseños en comuneros zichzelf in het Pisaq Theater pre-
senteren. Door naar de performance van de acteurs te kijken is een beeld ontstaan van hun im-
pressiemanagement. Als deze performance goed wordt uitgevoerd en aansluit bij de verwach-
tingen van het publiek kan van een succesvolle voorstelling worden gesproken. Er is geschreven 
over hoe Piseños en comuneros zich frontstage presenteren. Zo zagen we dat Piseños verbale en 
non verbale strategieën aanwenden om een mooie “show” of “act” neer te zetten. Door zich tra-
ditioneel te kleden, traditionele muziek te spelen, traditionele artesanía zelf te gebruiken of er-
mee te zwaaien, proberen Piseños de aandacht van het publiek te trekken. Comuneros hebben 
van hun identiteit zelfs een soort handelsmerk gemaakt. Sacamefotos laten in ruil voor geld fo-
to’s van zich maken en proberen er zo traditioneel en schattig mogelijk uit te zien en tejedoras 
verkopen zelf geweven tejidos terwijl ze zelf in hun mooiste kleding naar de verschillende podia 
in het Pisaq Theater komen. Deze non-verbale presentaties en strategieën worden uitgebreid met 
verbale tactieken zoals het zingen van liedjes. Verbale strategieën van Piseños zijn door zichzelf 
en de producten die ze verkopen als origineel, traditioneel, authentiek of typisch aan te prijzen 
en door de toeristen met lieve woorden aan te spreken. Wat ook duidelijk naar voren is gekomen 
door naar de vele lokale stemmen over de frontstage performance te luisteren, is dat de menin-
gen over hoe deze worden opgevoerd, sterk uiteenlopen. Piseños die zich niet verkleden bij-
voorbeeld, leveren vaak kritiek op mensen die dat wel doen. Sacamefotos worden bekritiseerd 
door sommige Piseños maar omgekeerd zijn er ook artesanos die hun werk wel begrijpen. Ook 
over al dan niet “eerlijke” strategieën lopen de meningen uiteen. Ik heb overigens geen verban-
den kunnen vinden in wat de artesanos denken.  

Er is echter niet alleen gekeken naar de frontstage presentatie op de diverse podia maar er zijn 
stappen genomen richting backstage. Door Piseños foto’s te laten maken en door interviews en 
gesprekken met vele acteurs, is een beeld ontstaan van hoe er backstage en in the minds van Pi-
seños betekenis wordt gegeven aan (onder andere) presentaties op de diverse podia frontstage. 
Voor Piseños bleken backstage en in the minds vooral de families en werkplaatsen belangrijk te 
zijn omdat ze voor hun inkomsten voornamelijk daarvan afhankelijk zijn. Door naar de foto’s te 
kijken werd echter ook duidelijk dat ook religie backstage een aanzienlijke rol speelt. Tevens 
werd duidelijk dat sommige culturele modellen die frontstage voor toeristen erg belangrijk zijn 
en opgevoerd worden, backstage, thuis en ook in the mind betekenis hebben voor Piseños. Het 
frontstage presenteren van bepaalde culturele modellen en het backstage creëren van deze cultu-
rele modellen bleek niet alleen commerciële doeleinden te hebben. Door “authentieke presenta-
ties” van vroeger, wordt ook duidelijk wat belangrijk is voor Piseños in het heden en we zagen 
dat ondanks het feit dat functies van bepaalde gebruiksobjecten en kleding veranderen, er in the 
minds nog veel belang aan wordt gegeven. Over de objecten en kleding die frontstage gepresen-

                                                 
122  INTERVIEW 33, tejedora R3., Chawaitiri, 01/07/04. 
123  INTERVIEW 41, tejedora F., Amaru, 20/07/04. Overigens waren dit er in 2007 veel meer en daardoor 

was de concurrentie ook sterk toegenomen. 
124  INTERVIEW 41, tejedora F., Amaru, 20/07/04. 
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teerd worden kan geconcludeerd worden dat voor een minderheid deze producten thuis een on-
derdeel uitmaken van de backstage presentatie en dat de betekenisgeving over het algemeen 
vooral commercieel is. In de lokale uitleg van dit gegeven bleken vooral praktische overwegin-
gen voor het niet “bezitten” van deze voorwerpen of het niet dragen van bepaalde kleding door-
slaggevend te zijn. Piseños die wel een belangrijke waarde aan bezit ontlenen, zijn er erg trots 
op.  

Er is in dit hoofdstuk ook gekeken naar wie er achter “de mooie glimlach” van sacamefotos en 
tejedoras zitten. De tussenstage waar verkleedpartijen plaatsvinden is kort uitgelicht en er is ook 
weer aandacht besteed aan de belangrijke rol die voor de gidsen is weggelegd die ook hier be-
langrijke intermediators bleken te zijn. Naast de belangrijke functie voor artesanos kan hij ook 
bij sacamefotos en tejedoras de experience voor toeristen vormgeven en daarmee de mogelijk-
heden vergroten of verkleinen dat deze vrouwen iets verdienen. De gids bevindt zich als het wa-
re tussen frontstage en backstage en geeft niet alleen toeristen maar ook de acteurs, de perfor-
mers, advies. Backstage bleken de economische repercussies van het sacamefoto en tejedora be-
roep beperkt tot het individuele en huishoudniveau. De leefomstandigheden zijn er op vooruit 
gegaan maar op sociaal-cultureel niveau bleken de spanningen te zijn toegenomen vanwege ja-
loerse gevoelens bij comuneros die niet in het toerisme werken. Ook zagen we dat kleding die 
frontstage wordt gepresenteerd vooral daar een betekenis krijgt en wel een commerciële, terwijl 
men backstage liever andere, synthetische kleding bleek te dragen. Dit bleek net als bij Piseños 
uit praktische beweegredenen te zijn of vanwege mode-gerelateerde motivaties. Verder is door 
met sacamefotos en tejedoras te praten duidelijk geworden dat hun komst door Piseños over het 
algemeen wordt afgekeurd en ook dat de concurrentie tussen hen steeds toeneemt en er kan ge-
concludeerd worden dat het voor deze comuneras steeds moeilijker en minder lonend is om in 
Pisaq te komen werken. Steeds meer van hen zien in de artesanía een alternatief en steeds meer 
vrouwen verkopen nu ook tejidos wat niet alleen meer geld opbrengt maar waar ook meer res-
pect voor bestaat bij Piseños. De tejedoras gaven ook aan dat het leven backstage in hun comu-
nidad slechts op individueel en familieniveau positieve gevolgen heeft. Opvallend was dat teje-
doras vooral de laatste jaren steeds zelfstandiger zijn geworden, niet meer via de tussenhandela-
ren in Pisaq verkopen en trots waren op hun identiteit. Samenvattend kan dus gesteld worden 
dat backstage en in the mind van deze comuneras een grote verandering met betrekking tot het 
zelfbewustzijn heeft plaatsgevonden. Dit heeft er ook weer toe geleid dat de culturele modellen 
die zij frontstage aan het publiek laten zien, backstage (soms opnieuw) een belangrijke beteke-
nis hebben. Dit nieuwe zelfbewustzijn backstage is ook deels ontstaan door de komst van 
NGO’s in de regio die de lokale identiteit willen versterken.  
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Foto 59. Varayoc voor de kerkdeuren in Pisaq.

Foto 60. Toeristen worden met varayoc op de foto gezet, foto gemaakt door sr W. 
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HOOFDSTUK 7 
 
 
 
Tussen frontstage en backstage: 
voor en door de lokale bevolking 
 
 
Inleiding 
Ook in dit hoofdstuk gaat het over hoe Piseños en comuneros zichzelf presenteren aan toeristen 
en hoe er backstage betekenis wordt gegeven aan de gepresenteerde culturele modellen. Echter, 
waar in het voorgaande hoofdstuk aspecten van de Piseño-en comunerosamenleving werd be-
sproken die frontstage, speciaal voor de toeristen werden opgevoerd maar backstage en in the 
mind ook betekenis kregen, worden in dit hoofdstuk de culturele modellen beschreven die in 
eerste instantie, lang voor de opkomst van de toeristische sector, belangrijk waren in the minds 
en in the world van Piseños en comuneros. Later, toen Pisaq een toonaangevende toeristische 
trekpleister werd, werden deze culturele modellen zichtbaar voor een breder publiek. Deze mo-
dellen zijn dus niet speciaal voor het toerisme ontwikkeld maar kregen in de loop der tijd wel 
een toeristische functie. Ook zullen we zien dat sommige van deze modellen door het toerisme 
wel een nieuwe presentatievorm hebben gekregen en dat sommige feesten vanwege het toerisme 
groter zijn geworden. De culturele modellen die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden: va-
rayoc, carnaval, Virgen del Carmen en de Andes kosmologie hebben echter in eerste instantie 
betekenis voor de lokale bevolking. De presentatie aan het toeristenpubliek is van secundair be-
lang. Eerst wordt in het navolgende ingegaan op hoe de varayoc een soort representatie van de 
Inca’s zijn – ook al is hun ambt in de Spaanse tijd ontstaan; denk aan de vara als gezagsscepter. 
Tegenwoordig zijn het de lokale autoriteiten uit de berggemeenschappen en maken zij een be-
langrijk deel uit van een geslaagde Pisaq experience. Zij vervullen backstage ook nog steeds een 
belangrijke functie. Het hoofdstuk wordt vervolgd met twee paragrafen over belangrijke culture-
le modellen voor Piseños: feesten. Deze worden beschreven en er wordt zowel aandacht besteed 
aan hun frontstage presentatie als de betekenis die ze backstage en in the minds van de lokale 
bevolking hebben.  

Piseños houden van feesten. Sommigen spelen een belangrijke rol op de frontstage en worden 
op speciale wijze aan toeristen gepresenteerd op een echt podium. De belangrijkste feesten zijn 
carnaval en de Virgen del Carmen. Naast deze feesten zijn er echter ook minder grote feesten 
die toch een belangrijke functie hebben. Door de tijd heen echter zijn er ook feesten verdwenen 
wat met name de oudere generatie Piseños jammer vindt. Zowel Carnaval als Virgen del Car-
men zijn feesten die als een rite de pasage kunnen worden gezien. Het zijn feesten waarbij een 
periode wordt afgesloten en een periode wordt ingewijd. Bij beide feesten is ook sprake van een 
liminale tijd, het feest zelf waar dronkenschap een belangrijke rol speelt.1 In de paragrafen over 
carnaval en Virgen del Carmen laat ik zien hoe deze feesten frontstage worden gepresenteerd 
aan zowel dorpsgenoten als toeristen. Daarnaast zal duidelijk worden gemaakt welke betekenis 
deze feestperiodes van rites de pasage voor Piseños hebben en hoe deze vorm krijgen op the 
backstage. Ook in deze paragraaf wordt er voortdurend tussen de verschillende podia met ver-
scheidene auteurs bewogen. Opvallend is dat toeristen slechts worden betrokken in een deel van 

                                                 
1  Ondermeer Abercrombie schreef over de rituele functie die alcohol in de Andes heeft. Hij schrijft dat 

men zich door te drinken begeeft op een amt’añ t’’aki, letterlijk vertaald “herinneringspad”. Door veel 
te drinken zou men het verleden kunnen herinneren en als het ware terugreizen in de tijd. Dit staat 
overigens haaks op ons westers denken waar drinken juist een manier is om zaken te vergeten. Aber-
crombie schrijft zelfs “a shot of aguardiente becomes a measure of meaning” (Abercrombie 1998: 
347-350). 
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deze feesten en dat ze vooral voor en door de lokale bevolking worden opgevoerd op het hoofd-
podium maar ook op allerlei sub-podia of tussenpodia. Het grootste betekenisgevingsdeel ont-
gaat toeristen en vindt plaats in the minds van de lokale bevolking. Het hoofdstuk eindigt met 
een paragraaf over een nieuwe frontstage business in Pisaq: Andes kosmologie. Ook hier wordt 
gekeken naar hoe bepaalde culturele modellen speciaal voor het toeristenpubliek geënsceneerd 
en geëssentialiseerd wordt maar tevens hoe er backstage over deze nieuwe ontwikkelingen 
wordt nagedacht. 
 
7.1 .Varayoc: representatie van de Inca’s?  
De varayoc, de lokale autoriteiten uit de berggemeenschappen, vormen een van de belangrijkste 
toeristische trekpleisters van Pisaq. Elke zondag komen deze gezagsdragers uit de berggemeen-
schappen naar Pisaq om de mis bij te wonen. Zij zijn gekleed in trajes típicos, ze dragen een 
poncho en monteras, en bezoeken elke zondag eerst het huis van de cura en trekken daarna naar 
de kerk waar ze de mis bijwonen. Ze zijn ver van tevoren al te horen omdat de regidores, de 
helpers van de varayoc, constant op hun pututus blazen. Een pututu is een grote schelp waar al 
blazende hard geluid mee kan worden voortgebracht. Het blazen op deze instrumenten heeft 
verschillende functies die lang voor de komst van toeristen bestonden en tegenwoordig nog 
steeds een toonaangevende rol spelen in het leven van de comuneros. Als er mensen bij elkaar 
geroepen moeten worden in de comunidad omdat er een faena gedaan moet worden, wordt er op 
de pututu geblazen maar pututu’s worden ook gebruikt om de apus aan te roepen of God en om 
mensen fysieke en mentale kracht te geven. Tijdens een bezoek aan Pisaq leggen de gidsen de 
toeristen meestal uit wat de functie is van de varayoc en de attributen die ze bij zich dragen. De 
varayoc en hun helpers komen altijd iets eerder naar de kerk en staan er een tijd voor zodat geïn-
teresseerde toeristen hen kunnen observeren en foto’s van hen kunnen maken. Voor hen op de 
grond ligt een mandje of een unkuna (kleine geweven doek) waar toeristen geld in kunnen leg-
gen. Voordat de mis begint wordt het mandje met geld aan een artesano-familie gegeven die het 
geld telt en deelt door het aantal comunidades waar de varayoc uit afkomstig zijn. Als de mis is 
afgelopen ontvangen de varayoc elk hun deel.2 Het is de varayoc overigens opgelegd om elke 
zondag naar Pisaq te komen omdat men vindt dat ze de verantwoordelijkheid dragen om zich 
aan toeristen te presenteren. Er is mij zelfs verteld dat er boetes worden opgelegd als ze niet 
komen. Nadat ze de mis hebben bijgewoond, staan ze nog even voor de kerk zodat de toeristen 
hen opnieuw kunnen bewonderen en daarna gaan ze naar het gemeentehuis waar overlegd 
wordt.  

De Spaanse antropologe Beatriz Pérez Galán bespreekt in haar proefschrift de veranderende 
rol van deze Indiaanse autoriteiten. Het belangrijkste attribuut dat de varayoc bij zich dragen 
zijn de varas. Een vara is een staf uit de Spaanse tijd die symbool staat voor de autoriteit van de 
varayoc; een symbool voor de macht van de varayoc, voor respect en voor autoriteit. Aan het 
dragen van de vara zijn ook een aantal rituele voorschriften verbonden. Zo mogen varayoc en 
hun helpers de vara alleen maar in de rechterhand dragen. Als de vara niet in handen is van een 
autoriteit van de comunidad is het object ritueel aan het uitrusten in horizontale positie, nor-
maalgesproken op een tafel of tegen een muur van het huis in de richting van de deur. Boven-
dien is het opvallend dat vrouwen geen vara dragen. Er bestaat volgens Pérez Galán een “sym-
bolische transactie” tussen vara en mensen. Men gelooft bijvoorbeeld dat als er geen respect 
wordt getoond, de vara boos kan worden en de mensen zal straffen. Dit kan op een directe ma-
nier door ervoor te zorgen dat ze ziek worden of op een indirecte manier door bijvoorbeeld die-
ren ziek te maken en de oogsten te doen mislukken (Pérez Galán 2004: 160-163). Pérez Galán 
merkt een hele interessante ontwikkeling op over deze varas. Tot aan de jaren negentig namelijk 
behoorden de varas van de burgemeesters van de berggemeenschappen van Pisaq toe aan indi-
viduen die ze van generatie op generatie overdroegen en via een rituele onderhandeling plaats-
vond. In 1989 echter gaf FOPTUR (Fondo de Promoción Turístico) om het toeristische imago 
van het district te verbeteren, opdracht om varas te fabriceren die de authentieke varas naboots-
ten. Deze werden verdeeld onder de burgemeesters van de berggemeenschappen. FOPTUR 

                                                 
2  Op 23 mei bedroeg het verdiende geld 112 sol. Dit moet worden onderverdeeld tussen alle comunida-

des. Volgens de artesano die het geld verdeelde en de varayoc zelf verdienen ze in het laagseizoen 
minder en in het hoogseizoen meer.  
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vond dat de varas in slechte staat verkeerden en gezien het feit dat de varayoc met hun varas 
heel belangrijk waren voor de toerisme-industrie moest er iets gebeuren. Er werden toen in Cuz-
co varas nagemaakt en onder de varayoc verdeeld. Deze nieuwe varas zijn misschien qua mate-
riaal en uiterlijk iets anders dan de traditionele maar de betekenis die aan de objecten wordt toe-
gekend is niet veranderd (Pérez Galán 2004: 161-162). Het bestaan van varayoc en de belang-
rijke positie die de vara inneemt, beperkt zich overigens niet slechts tot Peru of dit gebied. In het 
gehele Spaanse rijk kregen de Indiaanse leiders van de pueblos vanaf de late zestiende het recht 
om varas te dragen toen de Kroon cabildos instelde. Kloosterman schrijft in haar proefschrift 
over Indiaanse identiteit onder andere over lokaal zelfbestuur in Colombia. Ze schrijft dat ook 
hier de cabildantes oftewel de lokale bestuurders als symbool voor hun heerschappij nog steeds 
een staf dragen. Ook al zijn de varas die tegenwoordig nog worden gebruikt in Colombia van 
Spaanse oorsprong, ze worden wel geassocieerd met de Indiaanse identiteit (Kloosterman 1995: 
118-126).  

Zowel uit het onderzoek van Pérez Galán 2004 als uit mijn eigen onderzoek komt naar voren 
dat de lokale overheid deze varayoc steeds onder druk zet om naar Pisaq te blijven komen. De 
belangrijkste rol die ze vervullen speelt zich namelijk voornamelijk in de berggemeenschappen 
af. Verschillende burgemeesters vertelden de varayoc dat de traditie niet verloren mocht gaan en 
dat als ze niet naar Pisaq zouden komen op zondag ze niet erkend zouden worden als deel van 
het district en dat de overheid geen projecten meer zou doen in de berggemeenschappen. Infor-
manten vertelden mij dat eind jaren tachtig en begin jaren negentig er bijna geen varayoc meer 
naar Pisaq kwamen en op sommige zondagen er maar één of twee waren. Dit zou er mee te ma-
ken hebben dat het vervoer naar Pisaq duur was en er niks tegenover stond. De toenmalige bur-
gemeester had voor een recuperación (herstel) van de traditie gezorgd door de varayoc vanaf 
dat moment eten en drinken te geven.3 Tijdens mijn veldwerk in 2003 kregen ze eten en drinken 
van de lokale overheid en daarom kwamen ze wel. Volgens een Piseño is de reden dat ze een 
periode niet naar Pisaq wilden komen omdat ze op deze manier een hele dag niet op hun land 
konden werken. Omdat ze meer geld kunnen verdienen door het laten maken van foto’s, loont 
het tegenwoordig de moeite weer naar Pisaq te komen.4 Hieruit blijkt dat het voor de varayoc 
belangrijk is dat er iets tegenover hun aanwezigheid staat. Pérez Galán schrijft dat deze weder-
kerigheid al lange tijd bestaat en in de hedendaagse situatie herhaald wordt: de varayoc zijn ver-
plicht om zondag naar Pisaq te komen en de overheid doet werk voor hen in de gemeenschap-
pen. Overigens benadrukt zij wel dat deze relatie van reciprociteit tussen de staat en de gemeen-
schappen gemarkeerd wordt door ongelijkheid en conflict en er weinig ruimte overblijft voor 
onderhandeling door de Indiaanse bevolking (Pérez Galán 2004: 253). 

Varayoc zijn erg belangrijk op het Pisaq podium en voldoen aan de verwachting van toeristen. 
We zagen bijvoorbeeld hoe varayoc in reisbrochures worden gepresenteerd. In de berggemeen-
schappen vormen zij de hoogste autoriteit en voor Pisaq en Piseños zijn zij ook zeker belangrijk. 
De meeste Piseños zijn erg trots op hen. Aan de andere kant worden zij wel min of meer ge-
dwongen om op zondagen naar Pisaq te komen. Ze worden vooral als toeristische trekpleister 
gezien en hebben veel minder zeggenschap dan in de berggemeenschappen. Overigens vindt een 
zichtbaar ritueel op de frontstage elk jaar plaats tijdens het carnaval. Het carnaval festival wordt 
onderbroken voor een ceremonie met de varayoc en hun varas.5 Op het podium waar de dansen 
plaatsvinden knielt de hoogste autoriteit van alle comunidades in het midden neer nadat hij zijn 
schoeisel heeft uitgedaan en alle anderen varayoc lopen vervolgens twaalf rondjes om hem heen 
en overhandigen hem hun vara’s. Nadat alle vara’s zijn overhandigd blazen de kleine varayoc 
op hun pututu’s. Piseños noemen altijd de varayoc als een van de belangrijkste culturele presen-
taties in hun dorp. Voor de foto-opdracht werd bijvoorbeeld foto 60 gemaakt. De Piseño die de 
foto heeft gemaakt vertelde:  

                                                 
3  INTERVIEW 13., sra E., 15/04/04. 
4  INTERVIEW 2, sr L., 31/03/04. 
5  De daadwerkelijke wisseling van de autoriteiten in de berggemeenschappen vindt plaats op 1 januari. 

Tijdens de carnavalsfeesten wordt dit symbolisch nagebootst. Overigens vindt dit “wisselen van de 
wacht” niet slechts in Peru op deze manier plaats met het overhandigen van de varas. Ook in de rest 
van Latijns-Amerika worden op 1 januari de lokale gezagsdragers gewisseld. Zo ook in Zuid-
Colombia bijvoorbeeld waar het nieuwe bestuur op 1 januari wordt ingesteld. Ook daar gaat de wisse-
ling gepaard gaat met het doorgeven van de vara (Kloosterman 1996: 120-121). 
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De komst van de varayoc is een traditie die tot nu toe behouden blijft. Ze zijn op wereldniveau bekend 
en alle toeristen willen ze zien. Het is curieus om te zien hoe de kleine regidores worden gerespecteerd 
in hun comunidad. In Pisaq is er weinig respect voor hen. Je hoort Piseños regelmatig zeggen dat ze 
niet voldoende opleiding hebben om die taken te vervullen. Er was ook een tijd dat ze weinig steun 
kregen van Pisaq. Mensen beseffen niet dat als ze naar Pisaq moeten komen ze een dag niet op het land 
kunnen werken. En als ze niet werken hebben ze niks te eten. Ze krijgen niks van het gemeentehuis, 
maar gelukkig helpen de fooien van de toeristen wel. Ik vind het mooi om te zien en hoop dat het een 
costumbre is die nooit verloren zal gaan.6 

Zowel gidsen, de lokale overheid, toeristen als Piseños prijzen en waarderen de varayoc vooral 
om hun uiterlijk vertoon. Als er aan hen gevraagd wordt wat de functie is van deze mooi verkle-
de personen weten slechts weinigen dit. Pérez Galán schrijft ook over het verschil in bewustzijn 
over de varayoc en zij geeft aan dat er twee kanten aan hun functie zitten. Zij noemt dit niet 
frontstage en backstage zoals ik doe maar heeft wel een hele interessante analyse gemaakt die 
aansluit bij het idee over verschillende podia en processen van betekenisgeving. Sommige van 
mijn informanten zeiden bijvoorbeeld dat de varayoc geen echte betekenis meer hadden in de 
berggemeenschappen maar slechts een commerciële betekenis in Pisaq en dat zij eigenlijk alleen 
nog maar bestaan voor het toerisme, wat zou betekenen dat er een belangrijk deel van de cultuur 
verloren zou zijn gegaan.7 In werkelijkheid zit het complexer in elkaar en Pérez Galán heeft dit 
in de conclusie van haar boek als volgt omschreven:  

[…] het proces van culturele zelfbewustwording dat het voorstellen van de wachu (Indiaanse autoriteit) 
inhoudt om door anderen bekeken te worden, in dit geval de toeristen, mondt niet per se uit in een ver-
lies van culturele betekenis voor de runas (Quechua woord voor mensen). In een situatie van postkolo-
niale dominantie daarentegen, is het een van de onderhandelingsstrategieën die deze bevolking gebruikt 
om de geldigheid van het wederkerigheidsbeginsel, in alle onderdelen van hun samenleving aanwezig, 
te waarborgen, en daarmee haar eigen vorm van denken en de wereld beleven. (Pérez Galán 2004: 
248).8 

Tijdens een boeiend gesprek met señora E., die veel van de varayoc weet omdat ze jarenlang 
het binnenkomende geld voor hen administreerde, kwam naar boven hoe door de geschiedenis 
heen de functie en vooral de houding van de varayoc ten opzichte van zichzelf enerzijds door de 
politieke situatie in Peru en anderzijds door de groei van het toerisme veranderd is. Er komt 
duidelijk naar voren hoe de varayoc die eerst de hoogste autoriteiten van de comunidades waren 
en een daarbijbehorend gevoel van trots hadden, door de tijd heen door verschillende omstan-
digheden steeds minder belangrijk werden waardoor gevoelens van schaamte steeds meer de 
overhand kregen:  

Vroeger waren de varayoc de hoogste autoriteit in de comunidades. Ze werkten een jaar ad honorem. 
Zij moesten faenas doen, zoals wegen maken, uitrustplaatsen langs de weg, tijdens feesten liepen ze 
met hun pututero en een dag van tevoren kondigden ze op die manier asambleas aan. Blazen op de 
pututu betekende bijvoorbeeld dat morgen het feest van de Virgen was en dat de pastoor uit het dorp 
zou komen om de mis in hun comunidad te doen. Zo werden alle traditionele feesten aangekondigd 
over grote afstanden. Van zijn geld moest de varayoc feesten betalen en mensen uitnodigen en hij ver-
diende geen één sol. Tijdens het presidentschap van Alan García begonnen de varayoc minder belang-
rijk te worden en ook tijdens Fujimori. Ik snap niet hoe ze de traditie verloren hebben kunnen doen 
gaan door presidentes9 aan het hoofd van de comunidades te zetten. Vanaf dat er presidentes zijn, zijn 
de varayoc er slechts als versiering. Er was een jaar, waarin er slechts één kwam uit Viaccha. Dit was in 
1994. Ik vroeg hen waarom ze niet meer kwamen en ze antwoordden dat ze geen geld hadden voor hun 
vervoer en al helemaal niet voor de regidores. Ik vond niet dat deze traditie verloren mocht gaan. Bo-

                                                 
6  Gesprek over foto’s met sr W., 21/08/04. 
7  Onder andere naar aanleiding van INTERVIEW 12, sr C., 14/04 04.  
8  Vertaald uit het Spaans: 

[…] el proceso de auto-conciencia cultural que implica representar el wachu para ser observado por 
otros, en este caso los turistas, no necesariamente desemboca en una pérdida de su significado cultural 
para los runas. Por el contrario, en un contexto de dominación postcolonial como el actual, es otra de 
las estrategias de negociación de las que esta población se sirve para garantizar la vigencia del 
principio de reciprocidad que atraviesa todas sus formas de organización y, por ende, su propia forma 
de pensar y experimentar el mundo (Pérez Galán 2004: 248). 

9  Presidente, bedoeld is: presidente municipal, de burgemeester. 



 

 179

vendien kwamen toeristen speciaal voor de varayoc en nu kwamen ze niet meer. En het staat ook in alle 
toeristengidsen. Vroeger lieten de varayoc niet eens foto’s nemen, omdat ze bang waren dat hun ziel 
meegenomen zou worden en ze weigerden ook maar één sol te ontvangen, want ze hadden het niet no-
dig, het waren machtige mensen met genoeg inkomstenbronnen. Bovendien waren ze trots. Tijdens 
Alan García zat Peru in een vreselijke economische crisis en met de daarmee gepaarde honger verloren 
ze hun schaamte. Ik vond dat er iets moest gebeuren en sprak de enige varayoc die nog kwam toe en 
heb het zo georganiseerd dat hij elke week kwam, sprak met de gidsen en ik zette een mandje neer waar 
de toeristen hun voluntad (gift) in konden stoppen. Hij was met twee kleine regidores. Die eerste zon-
dag heeft hij al het geld met zijn mandje gebruikt om zich te bezatten en de week erop kwamen de 
moeders van de twee regidores klagen dat ze niks van het geld hebben gezien. Vanaf toen heb ik beslo-
ten dat ik degene zou zijn die het geld onder hen zou verdelen. Het jaar daarop waren er al drie varayoc 
want ze hadden gehoord dat er geld te verdienen viel. En nu komen er heel veel meer, maar ze verdie-
nen niet zoveel meer als vroeger. Vroeger bracht een zondag ongeveer 450 sol op, tegenwoordig 150 
sol. Ik weet niet of dit komt doordat de toeristen minder geven of omdat er minder toeristen zijn. Er was 
een moment dat de varayoc de toeristen vastpakten en zeiden dat ze hen geld moesten geven, net als de 
sacamefotos. Maar ik heb ze erop aangesproken en gezegd dat ze autoriteiten zijn en dat ze dat niet 
konden maken. Het is ook de schuld van de gidsen dat ze nu minder verdienen, want als een toerist 
vroeger vroeg hoeveel hij moest geven zei de gids vijf sol. En nu zeggen ze één sol. De enige functie 
die de varayoc nog hebben is tijdens de Fiestas Patronales de Virgen naar Pisaq brengen en met carna-
val naar Pisaq komen met hun pututus om het carnaval in te wijden.10 

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat dit verhaal afkomstig is van een Piseña die 
doorgaans niet in de berggemeenschappen komt en dat haar visie puur gebaseerd is op wat zij 
frontstage in Pisaq ziet gebeuren.  

Uit het onderzoek van Pérez Galán blijkt dat de varayoc nog wel degelijk een belangrijke 
functie hebben binnen de comunidades en volgens een medewerkster van de NGO ANDES die 
vaak in de comunidades aanwezig is, zijn de varayoc er nog in functie en verdienen zij van alle 
comuneros het meeste respect. Ik sprak met haar over de rol van de varayoc en de presidenten:  

S2:  Varayoc zijn oudere personen die gerespecteerd worden door iedereen. Hij moet een voorbeeld zijn 
en moet verantwoordelijkheid hebben in zijn comunidad. Hij staat aan het hoofd, als er bijvoor-
beeld een faena is moet hij ervoor zorgen dat hij op het precieze uur aanwezig is, hij moet het goe-
de voorbeeld geven aan de mensen.  

B:  En wat doet de president dan? 
S2:  Deze zijn later door de nationale regering ingesteld maar in de comunidad is de varayoc nog steeds 

degene die het meest gerespecteerd wordt. De presidenten zijn er om over hun comunidad te praten 
en om bijvoorbeeld iets te declameren voor hun gemeenschap. Op het eerste gezicht lijkt het alsof 
de president de baas is en bovenaan staat maar als je in de comunidad woont en ziet hoe het er elke 
dag aan toegaat dan zie je dat de varayoc nog steeds het belangrijkste is. Varayoc zijn machten van 
heel erg vroeger, daarom wordt er ook altijd iemand aangewezen die door de mensen gerespecteerd 
wordt en hij moet er ook voor zorgen dat hij respectvol is. Van kinds af aan worden varayoc zo 
opgevoed. De kinderen die je ziet, de putureros, worden door hun comunidad uitgekozen zodat zij 
als ze groot zijn varayoc zullen worden en vanaf dat punt worden ze gevormd. Als er bijvoorbeeld 
een feest is dan zie je dat de varayoc erg gerespecteerd wordt, hij zit bijvoorbeeld op de eerste rij 
aan een tafel en zijn vrouw ook. En de vrouw moet de meest aantrekkelijke zijn met haar kleding. 
Iedereen ziet haar dan als de vrouw van de varayoc.11 

Misschien bestaat bij Piseños de indruk dat varayoc aan betekenis hebben ingeboet maar zij ba-
seren zich puur op de presentatie die zij in Pisaq geven. Op de frontstage als zij zich aan toeris-
ten presenteren vervullen zij een andere rol dan backstage, in hun eigen comunidad. Backstage 
hoeven ze zich ook nergens voor te schamen en zijn ze juist trots omdat ze door aan de andere 
comuneros van jongs af aan gerespecteerd worden. In Pisaq vervullen ze vooral een rol voor de 
toerisme-industrie en voor Piseños zijn ze belangrijk omdat ze Pisaq op zondag als het ware au-
thentieker maken vanwege hun aanwezigheid. Politiek zijn de varayoc misschien hun macht 
kwijt maar op sociaalcultureel gebied niet. 

Opmerkelijk is dat Cuyo Chico, in ieder geval in 2003 en 2004, helemaal geen varayoc had. 
De presidenta van de comunidad legde mij uit hoe dit kwam en het bleek te maken te hebben 
met een vorm van schaamte:  

                                                 
10  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
11  INTERVIEW 53, sra S2., 15/08/04. 
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Foto 61. Vervaardiging van  
een compadre-pop. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

T:  Wij hebben geen varayoc. Mensen hier willen dat niet meer, omdat het zonde van de tijd is. Men-
sen schamen zich ervoor om zo gekleed naar Pisaq te gaan.  

B:  Waarom? 
T:  Mensen hier zijn al een beetje geciviliseerd. In andere comunidades nog niet. Het is wel verplicht 

gesteld door Pisaq maar wij doen niet meer aan deze gewoonte.12 
 
7.2. Carnaval 
Carnaval vindt plaats in de twee weken vóór de vastenperiode tot aan Semana Santa.13 Tijdens 
het carnaval wordt als het ware gebruik gemaakt van een rituele taal (Ulfe 2001: 400). Vroeger 
werd deze periode ook puqllay genoemd en voor Piseños is carnaval de Spaanse vertaling ervan. 
De letterlijke vertaling van puqllay is “spelen”. Dit spelen kan verschillende vormen aannemen, 
afhankelijk van door wie er gespeeld wordt, waar en in welke context. Zo vinden er tijdens de 
dagen van carnaval rituele gevechten plaats tussen verschillende aangrenzende comunidades, 
wat er overigens niet altijd vredelievend aan toegaat zoals in de presentatie van de dansen op het 
podium ook duidelijk wordt uitgebeeld. Daarnaast heeft het spelen ook betrekking op de liefde. 
Tijdens deze dagen vinden veel mensen een partner. Zo legde een Piseño uit dat door met water 
te spelen, vrouwen geplaagd worden en op deze manier veroverd worden. Ook vertelde hij dat 
er vroeger op het bankje voor het gemeentehuis van Pisaq mannen zaten die appels gooiden naar 
voorbijkomende vrouwen. Een Piseño vertelde hierover: “Het was heel simpel, als ze raak gooi-
den, en de beste plek om op te mikken waren de kuiten, dan hadden ze de vrouw veroverd.”14 
Ten slotte komt het ludieke element sterk terug in spelletjes, vooral met waterbalonnen, ge-
kleurd meel en dansen. Ook werd mij verteld dat de periode van carnaval de laatste gelegenheid 

                                                 
12  INTERVIEW 15, sra T., Cuyo Chico, 19/04/04. 
13  Semana Santa, letterlijk vertaald als “Heilige Week”, is de week waarin Pasen valt. Meer hierover 

stond in hoofdstuk 4. 
14  Een oom van srta M3., 2/03/03. 

Foto 62. Dag van de compadres. 

Foto 63. Dag van de comadres. 
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was om te spelen voordat de “serieuze periode” aanbrak waarin veertig dagen gevast moest 
worden voor Pasen.  

Carnaval in Pisaq is een van de belangrijkste evenementen van het jaar. Hoewel deze periode 
vooral voor Piseños een belangrijke betekenis heeft in the mind, en de voorbereidingen meestal 
aan het oog van de toerist ontsnapt, vinden de dansen die tijdens deze periode worden uitge-
voerd voornamelijk frontstage plaats. In de loop der tijd zijn ze een belangrijke attractie gewor-
den voor toeristen en om de dansen nog belangrijker en duidelijker zichtbaar te maken vinden 
ze niet alleen frontstage plaats maar letterlijk op een enorm podium wat speciaal voor deze dan-
sen wordt gebouwd. Authenticity wordt dus letterlijk staged. Over hoe deze dansen gepresen-
teerd moeten worden bestaan veel discussies maar deze vinden voornamelijk backstage plaats, 
onttrokken aan de nieuwsgierige gazes van toeristen. Net als de varayoc bestond carnaval lang 
voor de komst van de toeristen. Het feest had vooral een lokale functie en betekenis. Dit is nu 
nog te merken aan de wijze waarop er gefeest wordt maar ook aan de in the mind verklaringen. 
Er wordt wel rekening gehouden met de gewenste experience van toeristen maar deze is onder-
geschikt aan lokale uitingen en betekenisgeving. Laten we eerst kijken naar carnaval op de 
frontstage.  

De donderdag voor het grote concurso de danzas (danswedstrijd) is het dia de comadres en de 
donderdag daarvoor is het dia de compadres. Op deze dagen worden er levensgrote poppen over 
de plaza gedragen door de makers ervan. De rest van het dorp bekogelt deze poppen met water-
balonnen. Deze poppen zijn karikaturen van andere dorpsgenoten maar dit ontgaat de toeristen 
meestal omdat zij geen besef hebben van wie deze poppen moeten voorstellen. Het was opval-
lend dat tijdens de comadres en compadres wedstrijd voortdurend door de luidspreker van het 
gemeentehuis werd omgeroepen dat dit een “zeer belangrijk evenement voor toeristen” was. Er 
waren wel toeristen die het evenement aanschouwden maar ze waren vooral druk met het ont-
wijken van de rondvliegende waterbalonnen.15 Hoewel de presentaties op deze dagen voorna-
melijk frontstage afspelen op de plaza van Pisaq, vinden de voorbereidingen, namelijk het ma-
ken van de poppen, backstage plaats. Wat de poppen representeren wordt misschien aan the 
world gepresenteerd maar wat deze poppen voorstellen vindt plaats in the mind van de Piseños. 
In 2003 was ik aanwezig bij het maken van de poppen voor het concurso de compadres. Deze 
wedstrijd vindt elk jaar plaats en wordt gehouden tussen verschillende asociaciones. Iedere aso-
ciación of vereniging kiest een man, meestal uit het dorp, die ze willen bespotten en daar wordt 
een levensgrote pop van gemaakt. Het is de bedoeling dat deze pop door de vrouwen van de 
asociación gemaakt wordt maar tijdens mijn bezoek aan de verschillende backstages waar flink 
geknutseld werd, hielpen de mannen ook een beetje mee, vooral met de zwaardere taken. Foto 
61 laat zien hoe zo een compadre in elkaar wordt gezet. Het was opvallend dat niemand wist 
waarom elk jaar dia de compadres gevierd wordt en wat de betekenis erachter is. Op vragen 
hierover werd elke keer hetzelfde geantwoord: es costumbre. Het is de bedoeling dat deze pop-
pen door het dorp worden gedragen terwijl ze worden uitgejouwd en met waterbalonnen worden 
bekogeld. Daarna worden de poppen door de vrouwen die ze hebben gemaakt geslagen en uit-
eindelijk in de rivier gegooid.16 

Op de dag van compadres werden verschillende poppen door Pisaq gedragen en bij het ge-
meentehuis opgesteld. Op foto 62 zijn er een aantal te zien. De zittende figuur helemaal rechts is 
een karikatuur van een arts die bij de Posta de Salud werkt en baas is over de planificación fa-
miliar (familie planning). Dit is goed te zien want aan een van vingers bungelt een condoom. 
Links van hem staat een figuur die el cabezón moet voorstellen, een alcoholistische man die als 
een soort dorpsgek werd gezien en de pop die links van hem staat moet de vorige burgemeester 
voorstellen waar allemaal attributen aan zijn vastgemaakt van zaken die hij tijdens zijn burge-
meesterschap gestolen zou hebben. Verder kwamen er nog poppen bij van een groenteman met 
een gezicht en lichaam die van groenten waren gemaakt, een artesano, een bekende grootgrond-
bezitter en ten slotte een pop van een toerist met een camera. De pop die de voormalige burge-
meester voorstelde had de eerste prijs gewonnen.17  
 

                                                 
15  Observaties 19/02/03. 
16  Observaties 19/02/03. 
17  Observaties en gesprekken met verschillende Piseños op dia de compadres, 20/02/03.  
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Foto 64. Carnavalsdans op het Pisaq podium.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een Piseña vertelde over de verschillen tussen hoe compadres vroeger en nu werd gevierd. 
Vroeger werden deuren van verschillende compadres om ze belachelijk te maken bijvoorbeeld 
de nacht van tevoren met houtskool zwart gemaakt maar tegenwoordig worden er allerlei grove 
bejegeningen op muren en deuren geklad, iets wat volgens haar duidde op een teloorgang van 
normen en waarden. Ze vertelde ook over veranderingen voor het gehele carnavalsfestival:  

Vroeger was er op zaterdag een feest, in tweeën opgesplitst, ouderen en jongeren. Het feest van de ou-
deren vond plaats beneden bij de kapel, er was een mis en daarna werd er met meel gespeeld en ook 
wel met water maar niet met ballonnen. In plaats daarvan werden ingewanden van een varken gebruikt, 
wat op een ballon lijkt, met water gevuld. De watergevechten gingen er niet zo heftig aan toe als te-
genwoordig want we hadden natuurlijk niet oneindig veel varkens. Er werd toen ook veel gedanst. De 
jongeren kwamen bij elkaar in het huis van iemand, dit gebeurde wel in overeenstemming met de ou-
ders, niet zoals nu: chiao me voy, (doei ik ga) tegenwoordig is er een verlies van controle. Jongens 
moesten frisdrank meenemen en de meisjes iets te eten, meestal broodjes, liefst zelf gemaakt. Dit was 
bedoeld om het hart van een jongen te veroveren.18 

Op dia de comadres werden er zes poppen gemaakt door de verschillende asociaciones. Foto 63 
laat er een aantal zien. De afgebeelde poppen waren karikaturen van een Duitse non die altijd 
geld op komt halen tijdens de mis (op deze foto overigens niet zichtbaar), de vrouw van de 
voormalige burgemeester, die overigens samen met haar echtgenoot al dansend, terwijl er 
trouwmuziek werd gespeeld, de plaza opkwamen en comadre Paulina, een sacamefoto uit 
Amaru die naar Pisaq komt om geld te verdienen zodat ze voor haar vele kinderen kan zorgen. 
Verder was er een pop gemaakt van een wailaka, een vrouw die volgens de makers ervan: “niks 
kan en niks weet, ze kan niet koken en ze kan niet wassen en ze kan niet voor haar man en kin-
deren zorgen en haar man mishandelt haar omdat ze niets kan.” Ten slotte was er een pop die 
Paspa Siki werd genoemd, vergezeld van een briefje dat volgens de makers voorgelezen moest 
worden. Op het briefje stond het volgende:  

Ik heb mijn cuys en rest van mijn dieren achtergelaten om deze vriendelijke jongemannen te helpen bij 
deze wedstrijd opdat zij me mooier konden maken. Ik ben gekomen op mijn ezeltje, een goede vriend, 
die altijd mijn man vertelt wat ik doe, maar ik ben altijd trouw, zoals iedereen, toch? Verder heb ik voor 
iedereen van deze kleine hoek uit de wereld een boodschap: geen oorlog voeren! Geen oorlog!19  

Ook al weten Piseños zelf niet precies waarom er comadres en compadres wordt gevierd en de 
enige verklaring ervoor luidde dat het simpelweg costumbre is, wil dat niet zeggen dat er geen 
diepere betekenis achter deze presentaties te vinden is. Het is opvallend dat zowel de poppen  
 

                                                 
18  Gesprek met srta P2., 21/02/03. 
19  Observaties en gesprekken met leden van het gemeentehuis 27/02/03. Op het moment van de wed-

strijd en er door een gemeentefunctionaris door de luidspreker werd gepraat zat ik ook binnen in het 
kantoor.  
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Foto 65. “Vrouwenroof”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
van comadres als van compadres eigenlijk een soort dwarsdoorsnede laten zien van wat belang-
rijke en vooral indrukwekkende persoonlijkheden zijn in de leefomgeving van Piseños. Een van 
mijn informanten noemde het maken van deze poppen een vorm van kunst, wat overigens duidt 
op een gevoel van trots. Ook al weten Piseños dus niet de exacte betekenis en geschiedenis van 
deze traditie, ze zijn er wel trots op. 

Normaalgesproken hoeft er voor de performances in Pisaq geen geld betaald te worden en 
maken ze deel uit van de Pisaq experience. In 2003 wekte het dan ook mijn verbazing dat de au-
toriteiten van Pisaq op de dag van het dansfestival entreegeld vroegen. Om de plaza op te mo-
gen waar het grote festivalpodium stond, moesten mensen uit Cuzco één sol entreegeld betalen, 
toeristen drie sol en mensen uit de berggemeenschappen vijftig centavos. In 2003 vond het grote 
festival in Pisaq op 2 maart plaats. Hoewel de dansen in voorgaande jaren altijd frontstage wer-
den opgevoerd en dus altijd zichtbaar waren voor toeristen, werd in 2003 voor het eerst ook in 
het Engels uitleg gegeven aan wat er te zien was op het podium. Zowel Piseños, gidsen, als toe-
risten waren hier erg enthousiast over.20 Van ‘s morgens vroeg tot een uur of acht ‘s avonds 
werden er allerlei verschillende dansen opgevoerd. De dansgroepen waren ingedeeld in drie 
klassen: comunidades, dansgroepen van Pisaq en professionele dansscholen die voornamelijk 
uit Cuzco afkomstig waren. In de meeste dansen die werden uitgevoerd waren steeds terugke-
rende thema’s te vinden en allemaal reflecteerden deze thema’s het dagelijkse leven in de An-
des. Op deze dag werd frontstage een performance neergezet van thema’s die backstage en in 
the mind van Piseños en comuneros belangrijk zijn. Om een indruk te krijgen van deze presenta-
ties volgen hier een aantal beschrijvingen van dansen. 

Een indrukwekkende dans werd opgevoerd door een dansgroep uit Chawaitiri. Naast een grote 
groep dansers waren er ook twee schapen aanwezig op het podium. Aan het begin van de dans 
werd lunes suyu uitgebeeld. Elk jaar wordt in de comunidades op maandag na carnaval een 
schaap geofferd aan de apus en aan de drie Andes werelden zodat er een goede reproductie zal 
zijn in het volgende jaar. In de dans was te zien hoe de apus werden aangeroepen, cocabladeren 
werden geofferd en chicha op de grond werd gegoten en gedronken door de dansers. Naarmate 
de dans vorderde, werden de bewegingen van de dansers steeds wilder en mensen begonnen hun 
controle te verliezen en begonnen om te vallen. Volgens de Spaanse vertaler was in deze dans te 
zien dat carnaval een feest is van vermaak en dat deze periode de enige in het hele jaar is dat 
mensen niet aan werk hoeven te denken. Er werd benadrukt dat de poblador andino, de Andes 
bewoner, in de steek is gelaten door de Staat, doorgaans de problemen die hij tegenkomt zelf 
oplost en het hele jaar door moet werken met de carnavalperiode als enige uitzondering. Uitein-
delijk bleven er twee dansers als laatste achter op het podium waarmee werd aangeduid dat zij 

                                                 
20  Het Oficina de Cultura van het gemeentehuis had mij gevraagd om bij elke dans een korte toelichting 

in het engels te geven voor toeristen zodat zij zouden weten waar de dansen over gingen. De meeste 
dansen werden eerst in het Quechua becommentarieert, vervolgens in het Spaans vertaald en daarna in 
het Engels. 
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de meeste kracht hadden. Dit thema van kracht kwam overigens in veel dansen naar voren in de 
context van ofwel het afbakenen van land, ofwel het veroveren van een vrouw.  

Carnaval is namelijk ook een periode waarin de grenzen van de comunidad en de landbouw-
gronden opnieuw worden bepaald maar ook wie de nieuwe leiders van de comunidades zullen 
zijn. Tijdens de uitleg van de dansen werd dit steeds rio de sangre (rivier van het bloed) ge-
noemd. Leiders in de comunidad zouden niet worden gekozen door middel van verkiezingen 
maar door te dansen en te vechten waardoor duidelijk wordt wie de sterkste is en het dorp mag 
regeren. In de dansen was te zien hoe de mannen elkaar eerst de hand schudden en vervolgens 
vochten voor land, autoriteit of vrouwen.21 Aan het einde van sommige dansen was te zien hoe 
ze aan het einde van het gevecht elkaar wederom de hand schudden om te laten zien dat ze nog 
steeds hermanos (broeders) waren. Carnaval is dus een periode waarin de macht opnieuw wordt 
gedefinieerd in de comunidades. De varayoc bekleden ook tijdens carnaval hun nieuwe functie 
zoals we in de vorige paragraaf zagen. 

Verder is carnaval ook een periode waarin mannen en vrouwen elkaar ontmoeten en veel dan-
sen beeldden chInca chInca uit. Hierbij is te zien hoe vrouwen aan het dansen zijn met mannen 
en hoe de mannen de vrouwen proberen te veroveren waarbij het nodige duw-en trekwerk nodig 
is. Er is bijvoorbeeld te zien hoe mannen bepaalde kledingstukken van vrouwen afpakken, 
waarop de vrouwen de man proberen te slaan met hun waraka (een soort zweep). In de dansen 
is te zien dat de man van alles probeert te doen om de vrouw te veroveren maar deze is moeilijk 
te krijgen (zie foto 65). Ook in de muziek kwam dit aspect herhaaldelijk terug en de tekst van de 
liederen die werden gezongen gingen daar ook over. Voorbeelden hiervan zijn teksten als: 
“waarom probeer je te ontsnappen, komt toch bij mij, waarom probeer je te ontsnappen” en “ik 
ben geen ladder waar je elke keer op kunt klimmen.” In andere dansen is te zien hoe mannen 
verkleed zijn als bepaalde vogels die in hun leefomgeving voorkomen zoals de Huallata, een 
vogel die in de buurt van hoog gelegen meren leeft en witte veren heeft. Door zich als deze vo-
gels verkleed zo aantrekkelijk mogelijk aan vrouwen te presenteren, proberen zij de vrouwen te 
veroveren. Wat alle dansen die over het veroveren van een partner gaan gemeen hebben, is dat 
het er soms hardhandig aan toegaat, dat er veel weerstand wordt geboden door de vrouwen maar 
dat de man uiteindelijk altijd wint. Vrijwel alle dansen eindigen ermee dat de vrouw over de 
schouder van de man het podium af wordt gedragen. Later werd mij uitgelegd dat het in veel 
berggemeenschappen traditie is dat in de carnavalperiode mannen uit het ene dorp vrouwen uit 
naburige dorpen gaan “halen”. Het is zeer gebruikelijk dat vrouwen in deze tijd “gestolen” wor-
den of dat paren “verdwijnen”. Deze paren komen meestal pas terug als er een bewijs is dat ze 
bij elkaar horen, namelijk als de vrouw zwanger is, aldus de uitleg van de vertalers bij een van 
de dansen.22 

Carnaval is een periode die staat voor vruchtbaarheid, veel landbouwproducten rijpen in deze 
tijd en veel bloemen staan in bloei omdat het aan het einde van de regentijd is. Andere thema’s 
die worden gepresenteerd hebben betrekking op het dagelijkse leven in de comunidad zoals het 
bewerken van het land, het spinnen van wol en weven. Veel dansen beelden ook een offer aan 
Moeder Aarde uit en worden gedanst om een specifieke apu te eren. Ook werd in 2003 een dans 
opgevoerd ter ere van de regen omdat dankzij de regen de gewassen en de bloemen kunnen 
groeien en bloeien. Andere dansen werden opgevoerd om bepaalde bloemen die in deze tijd van 
het jaar groeien te vereren, zoals de K’antu, die oorspronkelijk op de hoeden van vrijgezelle 
vrouwen werden vastgemaakt of de Panti, een medicinale plant. Ook was er een dans die uit-
beeldde hoe de bloemen van de Panti dezelfde kleuren hebben als de tejidos die ze maken.  

De “spontane participatie” vindt op een vrij kleine schaal plaats. Het mag zo zijn dat tijdens 
het carnavalfestival alle berggemeenschappen participeren maar deze participatie wordt min of 
meer opgelegd door de lokale overheid van Pisaq. Tevens moet de mensen uit de berggemeen-
schappen een paar dagen voor de danswedstrijd een document inleveren waarin een samenvat-
ting van de dans moet staan wat de participatie al minder spontaan maakt. Bovendien kregen de 
dansers de opdracht om zich zo authentiek mogelijk te presenteren vanwege het grote aantal toe-
risten dat naar Pisaq zou komen voor het carnaval. In de berggemeenschappen worden ook dan-
sen opgevoerd met carnaval en het viel mij op dat deze dansgroepen als het ware dubbele “per-

                                                 
21  Het vechten om land of vrouwen tot er bloed vloeit wordt ook wel tinku genoemd. 
22  Observaties 2/03/03. 
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formance identiteiten” hadden. De uitvoering van de dansen wordt niet alleen bepaald door de 
lokale overheid in Pisaq maar wat traditioneel is en wat niet wordt ook van bovenaf bepaald. De 
prijzen die de dansers kunnen winnen zijn afhankelijk van het authenticiteitgehalte dat de jury in 
Pisaq eraan geeft. Ook al wordt de wijze waarop carnaval wordt uitgevoerd op de frontstage be-
invloed door ideeën van de lokale overheid, is carnaval backstage toch erg belangrijk voor Pise-
ños en comuneros. Ook al worden ze geacht om een authentieke dans neer te zetten, wil dat niet 
zeggen dat het carnavalsfeest geen betekenis meer voor hen heeft in the mind.  

De twee belangrijkste evenementen van de carnavalsperiode zijn de dag dat de danswedstrijd 
wordt gehouden op het grote podium op de plaza van Pisaq en de dag dat de winnaars van deze 
wedstrijd hun dansen opvoeren bij de ruines. De weken voor de grote wedstrijd zijn erg interes-
sant omdat er veel gediscussieerd wordt over deze evenementen. Er werden bijvoorbeeld be-
paalde eisen aan de kleding van de dansers gesteld. Deze moesten traditionele kleding dragen, er 
mocht geen plastic gebruikt worden en er moest op authentieke instrumenten worden gespeeld. 
Bovendien moesten mensen uit de comunidades bien representados (goed gerepresenteerd) naar 
Pisaq komen omdat er tijdens carnaval veel toeristen in Pisaq zouden zijn die foto’s wilden ma-
ken. Vervolgens zouden toeristen deze foto’s in hun land laten zien en daarom moesten comu-
neros en Piseños zich zodanig presenteren dat Pisaq trots op ze kon zijn.23 Er waren ook heftige 
discussies in het gemeentehuis bij het parlamento comunal (gemeenteraad) met betrekking tot 
het prijzengeld. Dit prijzengeld werd vastgesteld op driehonderd sol voor de eerste prijs, twee-
honderd sol voor de tweede prijs en honderd sol voor de derde prijs. Volgens sommige Piseños 
was dit veel te weinig geld omdat de kostuums erg duur zouden zijn en comuneros bovendien 
met de bus naar Pisaq komen wat extra geld kost. Volgens medewerkers van het gemeentehuis 
“konden zij niet meer missen, moesten ze alle dansers ook al te eten en te drinken geven en had 
het municipio belangrijkere werken die erg veel geld kostten.”24  

In de weken die vooraf gaan aan het carnaval probeerde het oficina de cultura de dansgroepen 
zoveel mogelijk richting “authentieke presentatie” te sturen. Dansers worden beoordeeld op hun 
traditionele kleding en dansgroepen die teveel gebruik maken van moderne elementen worden 
zelfs gediskwalificeerd. Señor R2. vertelde wat er volgens hem bijzonder was aan dansen in de 
regio en ook het verschil met de kleding die tegenwoordig veel gedragen wordt en kleding die 
men vroeger droeg tijdens carnaval. Uit zijn betoog komt duidelijk naar voren dat hij voor een 
herwaardering van de oude dansen is en modernisering veroordeelt. Hij vertelde:  

De bedoeling van dit carnaval is: recuperar danzas tipicas (typische dansen in ere herstellen). Elke 
dans is een ritueel, een ceremonie, deel van een geheel net als wij in deze wereld. Dit in tegenstelling 
tot de westerse wereld waar het individu centraal staat. In de typische dansen van hier kan men altijd 
een synchronisación (synchronisatie) vinden, een zekere orde. Niet iedereen hier echter waardeert dat 
evenzeer. Het commentaar van de mensen hier is dat ze elke keer hetzelfde zien: siempre lo mismo este 
baile de indios (altijd hetzelfde, die dans van de Indianen). Een verschil in kleding van carnaval die 
men vroeger gebruikte en nu is dat men nu elke keer kortere rokken draagt, vroeger kwamen de rokken 
tot de enkels en waren ze simpel, zwart met rode geweven randen. Nu ziet men niet alleen steeds korte-
re rokken maar ook allerlei borduursels die afkomstig zijn uit andere gebieden, sterk gebaseerd op kle-
ding van het carnaval van Huancayo en dat is niet van hier […] Vroeger had het carnaval ook een ande-
re benaming. Vroeger, voor de kolonisatie heette het Pujllay en de dansen heetten Q’aswa. Ongeveer 
twintig jaar geleden zijn dit soort benamingen verdwenen. Een ander gebruik dat is verwenen is het be-
zoeken van de apus wat drie of vier dagen in beslag nam. Nog een verandering is de tijd waarop het 
carnaval plaatsvindt. Nu is dat afgesteld op de katholieke kalender. Carnaval vond vroeger wel onge-
veer in dezelfde periode plaats, in de vruchtbare tijd, in de regentijd.25 

Tijdens de voorbereidingen van carnaval spraken verschillende Piseños hun zorgen uit over de 
grote concurrentie die bestond met andere plaatsen in de regio. Ze maakten zich er zorgen over 
dat in Taray, Urubamba, Calca en Ccoya op dezelfde dag als in Pisaq, dansen “gestaged” wer-
den. Een medewerkster van het gemeentehuis vertelde dat de burgemeester van Pisaq had voor-
gesteld om affiches van het carnaval van Pisaq over de posters van de andere plaatsen heen te 

                                                 
23  Gesprek met sr R2., 23/02/03 (regidor de cultura in 2003). 
24  Toen ik in 2007 met mensen over het carnaval van dat jaar sprak waren ze ontevreden over de prijzen 

die toen beschikbaar waren gesteld. Men had namelijk bedacht om in plaats van geld meubels als prijs 
aan te bieden wat erg moeilijk te verdelen was tussen de verschillende participanten. 

25  Gesprek met sr R2., 26/02/03. 
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hangen.26 Carnaval werd afgesloten op een zondag met een spetterend feest in de ruines van Pi-
saq, waar zowel veel toeristen op afkwamen als Piseños. Het ging er heftig aan toe met water-
gevechten en alle voorbijgangers werden besmeurd met meel. 

Niet alleen in Pisaq zijn er discussies over hoe de dansen zo authentiek mogelijk gepresen-
teerd zouden moeten worden. Aan de ene kant hebben deze discussies te maken met het toeris-
me maar ook op andere plaatsen in Peru waar geen toerisme is staat authenticiteit ter discussie. 
In een studie over muziek in de Mantaro vallei schrijft Romero bijvoorbeeld dat er een continu 
debat bestaat over carnavaldansen. Deze gaan bijvoorbeeld over hoe enerzijds de moderne 
huaylas de authentieke dans deformeren en de “authentieke” dans niet goed wordt gepresenteerd 
omdat er nieuwe stapjes en choreografische figuren worden uitgevonden en anderzijds hoe oude 
huaylas niet de “authentieke” geschiedenis van ritueel en dans belichamen ondanks de moeite 
die wordt gedaan om het werk van boeren te dramatiseren. (Romero 2004: 60) 

In de comunidades is dit heel belangrijk omdat dit de periode is waarin de autoriteiten her-
nieuwd worden. In tegenstelling tot het districtsdorp waar vooral gefeest wordt, heeft carnaval 
in de comunidades een diepere betekenis omdat er allerlei ceremonies plaatsvinden die te maken 
hebben met het vernieuwen van de autoriteiten maar ook met betrekking tot het (opnieuw) afba-
kenen van de grenzen van de comunidad en het verloop van de tijd. Volgens Pérez Galán is car-
naval zeer belangrijk in de berggemeenschappen en leren comuneros spelenderwijs betekenis te 
geven aan hun visie op de wereld:  

Zoals het geval is bij elke andere symbolische taal is het “spel” de gekozen wijze om kennis over te 
brengen en te delen in de sociale gebruiken van die comunidades. Door op deze manier te spelen gaan 
de runas (mensen) van een status over naar de volgende, spelend beginnen ze hun partners te kennen, ze 
leren om te dansen en intrumenten te bespelen en spelend vernieuwen ze ook op comunaal niveau de 
pacten en allianties met andere buur-ayllus en ze reactiveren de grenzen van hun territorium. In feite is 
dit betreffende spel de rituele taal die door de runas wordt gebruikt om jaar na jaar de orde die hun visie 
op de wereld structureert te recontrueren (Pérez Galán 2004: 158).27  

Een belangrijke jaarlijks terugkerende festiviteit voor de comuneros is het T’inkuy Chiwchillani. 
Bij het Chiwchillani-meer, vier uur bij Chawaitiri vandaan vindt dan een bijzondere ontmoeting 
plaats.28 Bij het meer komen vrijgezellen mensen uit omliggende gebieden elk jaar bij elkaar om 
een speciale dans uit te voeren. Men is verkleed als huayatas, een vogelsoort die veel gezien kan 
worden in de buurt van het meer. De dans beeldt verschillende activiteiten in verschillende fases 
van het leven uit. De achterliggende gedachte is dat men zo kan laten zien wat belangrijk is en 
waar men goed in is en op die manier een partner kan vinden, aldus señor R2.29 Tijdens deze 
festiviteit wordt door middel van spel de toekomst van jonge paren bepaald. Er wordt gedanst 
en gefeest met het doel om een juiste partner te vinden. Señor O. die vaak bij het Chiwchillani is 
geweest vertelde erover:  

Sr O:  Het gaat zo in zijn werk: vrijgezelle meisjes gaan naar deze plek en vrijgezelle jongens gaan er-
naartoe met als doel om verliefd te worden. Sommige jongens gaan er te paard naartoe. De meis-
jes zien er mooi uit en hebben mooie juwelen. […] Wat de jongen dan doet is praten tot het 
meisje en dan zegt hij: ik ben verliefd aan het worden op jou vanwege je mooie haren, vanwege 
je mooie ogen vanwege je gezicht en ten slotte pakt hij een kledingstuk van haar af, het kan bij-
voorbeeld haar montera zijn of haar manta. En omdat hij haar kledingstuk afpakt moet de ñusta 
hem volgen dus ze loopt achter de jongen aan. Want met een kledingstuk te weinig kan ze niet 

                                                 
26  Srta P2., 21/03/03. 
27  Vertaald uit het Spaans:  

Como en el caso de qualquier otro lenguaje simbólico, el “juego” es el medio elegido para transmitir y 
compartir el conocimiento de las practices socials de estas comunidades. Jugando de este modo, los 
runas transitan de un status a otro, jugando comienzan a conocer a sus parejas, aprenden a bailar y a 
tocar instrumentos, y tambien jugando renuevan comunalmente los pactos y alianzas con otros ayllus 
vecinos y reactualizan los límites de su territorio. En definitive, ese peculiar juego es el lenguaje ritual 
utilizado por los runas para reconstruir, año tras año, el orden que estructura su vision del mundo 
(Pérez Galán 2004: 158). 
Voor een uitgebreide beschrijving van carnaval een alle symbologie, en verschillende dansen, beteke-
nissen van machus et cetera zie Pérez Galán 173-225. 

28  T’inkuy betekent letterlijk “ontmoeten” in het Quechua. 
29  Sr R2., 26/02/03. 
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naar huis teruggaan. Want dan zal haar vader vragen waar haar montera is of waar hij rok is, hij 
zal haar vragen wat er gebeurd is. De jongeman probeert haar te versieren door te gaan spelen, te 
gaan zingen, totdat de twee met elkaar beginnen te praten en zo worden ze verliefd op elkaar. 
Diegenen die te paard gaan moeten het meisje met alle macht het paard ophijsen wat niet makke-
lijk is. Als hij erin slaagt gaat zij met hem mee en dan worden ze op een intiemere manier ver-
liefd op elkaar. Hij neemt haar mee en als ze terugkomen beginnen de piropos, los gestos.  

B:  En wat als het meisje niet wil? 
Sr O:  De man blijft gewoon aanhouden met zijn tactieken. Siempre consigue pues! (Hij bereikt altijd 

zijn doel namelijk!). En als hij niemand vindt dan wacht hij tot het volgende jaar. En als het 
meisje weigert, ja, dan heeft hij ook een probleem want se queda en la nada het blijft bij niets. 
Over het algemeen willen ze daarna samenwonen en krijgen ze hun kinderen.30  

Dat deze gelegenheid vooral belangrijk is voor de mensen backstage blijkt uit de minimale op-
komst van toeristen. Deze waren in 2004 op één hand te tellen en de toeristen die er waren, wa-
ren vooral van Peruaanse afkomst.  

Kortom, de dansen representeren culturele modellen die voor de Piseños en comuneros bete-
kenis hebben. Het zou kunnen zijn dat deze culturele modellen zijn beïnvloed door de eisen die 
door het comité van de lokale overheid gesteld waren. Immers, ze moesten zo authentiek moge-
lijk gepresenteerd worden en moderne elementen moesten geweerd worden waardoor de wens 
om andere, moderne elementen van culture in the mind van de dansers is ingeperkt. Dit neemt 
niet weg dat het carnaval voor de participanten minder belangrijk is geworden maar wel dat de 
thema’s die gepresenteerd werden gebaseerd waren op een manier die wederom voldeed aan de 
wens tot het zo onveranderd mogelijk laten voortbestaan van de Andes cultuur. Het carnavalfes-
tival heeft dus een belangrijke betekenis niet alleen voor toeristen maar ook voor de lokale be-
volking. Er zijn echter ook spanningen te constateren over hoe de dansen worden uitgevoerd. 
Aan de ene kant wil het gemeentehuis bijvoorbeeld dat de dansen zo typisch en authentiek mo-
gelijk worden uitgevoerd maar aan de andere kant zijn er ook mensen in Pisaq die juist moderne 
elementen willen inbrengen. Achteraf sprak ik bijvoorbeeld met een aantal Piseños die zich erg 
fel uitlieten over de dansen. Een Piseño vond het vreselijk dat alles op een podium was gepre-
senteerd en geënsceneerd, hij noemde het zelfs prostituir a la cultura (prostitueren van de cul-
tuur) en het festival van de finale van de danswedstrijd bij de ruines noemde hij zelfs een ver-
woesting van het cultureel erfgoed. 
 
7.3. De Virgen del Carmen 
De hele maand juli staat in Pisaq in het teken van het feest ter ere van de Virgen del Carmen. In 
een folder die aan de bezoekers van het feest wordt uitgedeeld staat de geschiedenis beschreven 
van de verbintenis tussen de Virgen en Pisaq en het ontstaan van het feest. De beschrijving in 
deze folder is gebaseerd op versies van oudere mensen van het district van Pisaq en komt over-
een met verhalen die Piseños mij hebben verteld. Omdat het verhaal over de vondst van de Vir-
gen en haar “zusje” nogal uitgebreid zijn, heb ik de gebeurtenissen omtrent de vondsten en de 
gevolgen hieronder samengevat:  

Rond ongeveer het jaartal 1899 werd, op de haciënda van Ayñas (ongeveer 500 meter ten oosten van 
Pisaq), door de eigenaren in een verborgen raam in een afbrokkelende muur die tussen hun moestuin en 
de haciënda stond, een beeld van de Virgen del Carmen gevonden. Wat vreemd was aan deze verschij-
ning was dat haar jurk door het verstrijken van de tijd was aangetast en onder het stof en spinnerag zat 
maar dat het gezicht van het beeld vrij van stof was, onaangetast en stralend, ondanks het verstrijken 
der tijd. De arbeiders van de haciënda waren hier getuige van en ze waren zo enthousiast dat ze voor-
stelden om dit beeld naar de kerk van Pisaq te brengen, vergezeld door musici en dansers van de 
“Q’olla” uit de comunidad Ampay. Vanaf deze datum bleef het beeld van de Virgen del Carmen in Pi-
saq. Drie à vier jaar na deze verschijning, werd op dezelfde haciënda in dezelfde muur nog een beeld 
gevonden van de Virgen del Carmen, maar van een kleiner formaat vergeleken met de eerder gevonden 
Virgen. Net als bij de eerste was ook haar gezicht in perfecte staat en slechts haar kleding was aangetast 
door het verstrijken der tijd. De datum van deze tweede verschijning kwam overeen met de festiviteiten 
van de eerste Virgen del Carmen en daarom werd zij naar Pisaq gebracht waar ze aanwezig was bij de 
religieuze akten die ter ere van de Virgen werden gehouden. Na deze dagen werd ze teruggebracht naar 
de haciënda. Na een aantal jaren wilde de eigenares van haciënda het beeld niet meer afstaan omdat de 
Virgen er minder mooi begon uit te zien en ze wilde dat er voor deze Virgen op de haciënda een mis 

                                                 
30  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
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zou komen. De avond voordat dit zou gebeuren had de eigenaresse van de haciënda echter een droom 
waarbij een in het zwart geklede vrouw met in haar handen een lichtgevende staf op een dreigende toon 
zei: “Ik en mijn zus die in Pisaq is, wij zijn tweelingen en daarom moet er voor ons tweeën samen 
feestgevierd worden, wat geeft jou het recht om mij geen toestemming te geven samen met haar te zijn 
zodat er feest voor ons gevierd kan worden? Als jij doorgaat met dit te verbieden zal ik jou het leven 
ontnemen met deze puñal.” De volgende dag, op 15 juli werd de eigenaresse van haciënda’s ‘s morgens 
wakker en vanaf die dag is het de gewoonte om elk jaar op 15 juli de Virgen del Carmen de Ayñas van 
de haciënda naar het centrum van Pisaq te brengen.31  

Hoewel het feest van Virgen del Carmen het meest uitbundig wordt gevierd in Paucartambo en 
veel toeristen daarheen gaan, is het feest ook in Pisaq in de afgelopen decennia uitgegroeid tot 
een toeristische trekpleister.32 Volgens Pérez Galán zou de groei van het feest in de afgelopen 
drie à vier decennia te verklaren zijn doordat Piseños heiligen met mestiezen connotaties steeds 
meer gingen vereren (Perez Galán 2004). Dit heeft er samen met de uitbreiding van de artesana-
le markt voor gezorgd dat het feest belangrijker werd. In de afgelopen jaren heeft als gevolg 
hiervan ook een uitbreiding plaatsgevonden van het aantal dansen en het aantal blijft elk jaar 
toenemen. Tot aan 1984 waren er slechts vier dansgezelschappen: Qollas, K’achampa, Mestiza 
Qollacha en Saqra. Elke dansgroep bestaat uit ongeveer twintig dansers en elke groep heeft een 
groep musici die hen begeleidt. De toename zou te maken kunnen hebben met een diep gewor-
teld geloof in de krachten van de Virgen maar ik vermoed dat de gegroeide financiële middelen 
als gevolg van de toerisme-industrie ook een belangrijke rol hebben gespeeld. Met betrekking 
tot de kapel waar de Virgen staat zijn in Pisaq allemaal discussies gaande maar uit een gesprek 
met een van mijn informanten kwam duidelijk naar voren dat toeristen de doorslaggevende fac-
tor waren om de kapel te verplaatsen. Op het moment staat de Virgen namelijk, behalve tijdens 
het feest uiteraard, in een kapel bij hotel Royal Inca , iets buiten het dorp. De kapel is daar ge-
bouwd omdat de Virgen op die plek gevonden is. Nu bestaat het idee om een nieuwe kapel voor 
haar te bouwen maar volgens verschillende Piseños is dat eigenlijk nergens voor nodig omdat er 
binnen Pisaq een geschikte kapel is die bovendien “voor toeristen veel toegankelijker is. Zo 
kunnen alle toeristen het hele jaar door onze mooie Virgen zien en niet alleen de toeristen die in 
Royal Inca verblijven”.33 

De dansers representeren vooral personages die archetypes zijn van bepaalde periodes van tij-
dens en na de koloniale tijd, zoals bijvoorbeeld de Chilenos en Khapaq Negro. In de dans van 
Aaccca Chilenos bijvoorbeeld liepen er een aantal figuren rond met maskers met overdreven 
grote neuzen, dit was overigens ook het geval bij de Majeños. Volgens sr R2. hadden de mas-
kers te maken met “de invasie van de Spanjaarden die was gebaseerd op angst en leugens”. 
Omdat de Spanjaarden veel zouden liegen zouden zij, net als Pinocchio een lange neus krijgen. 
Hij vertelt erbij dat Indianen altijd wordt afgebeeld met kleine neuzen en de aristocraten met een 
puntneus.34 Volgens andere informanten stonden grote neuzen symbool voor macht en geld. 
Andere dansen zijn persiflages op groepen van buiten de regio zoals bijvoorbeeld stammen uit  
 

 
 
 

                                                 
31  Uit de folder Programa General de la festividad de la Santísima Virgen del Carmen, door het ge-

meentehuis vervaardigd en verspreid. 
32  Een interessant boek over het feest in Paucartambo is Máscara. Transformación e identidad en los 

Andes. La festividad de la Virgen del Carmen, van Gisela Cánepa Koch. Over Pisaq bestaat zo een 
uitgebreid boek nog niet maar er zijn wel veel overeenkomsten te vinden tussen de beide feesten. Een 
groot verschil is dat het feest van de Virgen in Pisaq vooral door en voor Piseños is georganiseerd 
terwijl de cargo’s voor het feest in Paucartambo vooral door mensen worden gedragen die in Cuzco 
wonen. De meeste bezoekers zijn ook uit Cuzco afkomstig. Het feest is overigens ook populair bij toe-
risten. Doorgaans ontvangt dit dorp bijna nooit bezoekers maar tijdens de festiviteiten groeit hun aan-
tal sterk. Overigens kan een reden dat Virgen del Carmen in Pisaq door Piseños zelf wordt georgani-
seerd zijn dat ze door het hele jaar heen geld verdienen uit de toerisme-industrie en daardoor meer te 
besteden hebben voor zo een groot feest. Paucartambo ontvangt doorgaans geen toeristen en is voor de 
financiering van het feest afhankelijk van migranten (Koch 1998). 

33  Gesprek met sra I., 3/04/04. 
34  Gesprek met sr R2., 17/07/04. 
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Foto 66. Poster om de feestperiode  
aan te kondigen 

Foto 67. Virgen wordt door de straten gedragen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het regenwoud van Peru, de K’apaq Ch’uncho en handelaren van het Boliviaanse hoogland,de 
Qollas. Daarnaast zijn er ook nog dansen waarin monsterlijke en fantasierijke verschijningen 
centraal staan zoals bij de Saqras, Chinasaqras en K’achampa. (Pérez Galán 2004: 131). 

Over het algemeen waarderen toeristen het feest dat ter ere van de Virgen del Carmen wordt 
gevierd en er zijn veel internationale maar vooral veel nationale toeristen die speciaal hiervoor 
naar Pisaq komen. Wel heb ik verscheidene malen een punt van ergernis kunnen horen van toe-
risten. Veel Piseños dragen immers sportschoenen onder de “traditionele” danskleding wat het 
optreden minder authentiek zou maken.35 Op foto 67 is te zien hoe dansers van K’achampa tij-
dens een van de processies de Virgen door het dorp dragen. De dansen hebben backstage een 
zeer belangrijke betekenis en Virgen del Carmen is vooral een feest voor Piseños en door Pise-
ños georganiseerd maar er bestaat wel een groot besef met betrekking tot de presentatie front-
stage. De kostuums worden in eerste instantie aangepast aan eventuele “observanten” frontsta-
ge. Een danser van de Q’olla vertelden bijvoorbeeld dat zij de grondleggers waren voor “nette” 
kostuums. Volgens hem moeten kostuums mooi gemaakt zijn, schoon en representabel. Als 
dansers namelijk in vieze kleding verschijnen is dat niet goed voor het imago van Pisaq. Het 
was volgens hem ook belangrijk om “een authentiek Pisaq te presenteren tijdens de dansen voor 
de Virgen.”36 Verder bestaan er discussies over de presentatie van het dorp als geheel naar toe-
risten toe tijdens de festiviteiten rondom de Virgen. Net als met carnaval wilden sommige men-
sen geen grote borden waar Cuzqueña (een lokaal biermerk) op werd geadverteerd. Men wilde 
een zo authentiek mogelijke presentatie van het feest en van het dorp presenteren. Volgens se-
ñor F2. die voor het gemeentehuis werkt ontstond elk jaar weer het risico dat het feest van Vir-
gen del Carmen van een religieus feest in een commercieel bierfeest veranderd zou worden. In 
2004 bijvoorbeeld werd er niet meer met Cuzqueña borden geadverteerd en dus aan deze wens 
gehoor gegeven maar in plaats daarvan hadden ze nu een enorme opblaasbare fles gebruikt om 
reclame te maken, wederom tot grote ergernis van sommige Piseños.37 

Het feest van de Virgen del Carmen is voor de meeste toeristen nauwelijks te begrijpen van-
wege de symboliek in de dansen en de hele betekenis van het feest. Zij zien slechts een beperkt 
deel van alle festiviteiten en betekenis. Uit de vragen die verschillende toeristen mij stelden 

                                                 
35  Observaties en gesprekken tijdens V.del Carmen onder andere 17/07/04. 
36  INTERVIEW 32, sr F2., 5/04/04. 
37  Gesprek met sr R2., 20 juli 2004. 
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bleek het vermoeden te bestaan dat het feest vooral voor de toerisme-industrie werd gevierd. 
Voor de Piseños echter is het feest een van de belangrijkste gebeurtenissen in het jaar. Toeristen 
die tijdens het feest aanwezig zijn, worden welkom geheten maar het feest draait zeker niet om 
hen. Wat toeristen ook ontgaat zijn de talloze voorbereidingen die eigenlijk het gehele jaar 
plaatsvinden met als hoogtepunt de maand waarin het feest losbarst. Het volgende gespreks-
fragment is slechts een voorbeeld van de moeite die wordt gedaan om de Virgen te eren. Tege-
lijkertijd laat het zien hoe belangrijk zij backstage is in de betekenisgeving van Piseños. 

Vijftien dagen voor het feest dachten wij het wel even te kunnen organiseren, we dachten dat het mak-
kelijk was. Ik heb een neef die leraar is en die vroeg aan mij of ik niet wilde dat mijn dochter zou dan-
sen. Ik vroeg toen aan hem welke dans en hij zei Chunchacha. Ik vroeg me af hoe het binnen vijftien 
dagen geregeld kon worden en zijn vrouw had aangeboden de kleding te naaien. Alle ouders van de 
meisjes moesten dertig sol neertellen en we hebben de familie F. gebeld of ze de muziek wilden verzor-
gen en zij vroegen er geen geld voor, dus alleen de kleding kostte geld. Daarna moest er ook eten ko-
men en elke dag hadden we bijeenkomsten om te vergaderen. Dit was zeven jaar geleden. Zo is de dans 
ontstaan, maar de dertig sol was niet genoeg. Er moest steeds wat meer bij. Uiteindelijk heeft het ons 
meer dan tweehonderd sol gekost. Ik vind het heel veel geld, maar het is uiteindelijk wel de moeite 
waard!38 

De intensiteit van de voorbereidingen neemt toe naarmate de dag van 14 juli nadert: dansen 
worden geoefend, kostuums worden hersteld, huizen van de carguyoc, de mensen die voor het 
desbetreffende jaar een cargo hebben, dragen worden schoongemaakt en versierd, er worden 
enorme hoeveelheden drank en voedsel aangesleept, de kerk krijgt een grote schoonmaak en de 
plaza wordt schoongespoten door de lokale brandweer.39 Bovendien vinden er vanaf 30 juni el-
ke dag, zowel ‘s morgens, ‘s middags als ‘s avonds speciale missen plaats in de kerk van Pisaq. 

 

Tabel 1. Uitgaven Virgen del Carmen in 1996. Bron: Pérez Galán 2004: 129. 
 
Het publiek op de frontstage mist ook aspecten als prestige en hiërarchie, die heel belangrijk 

zijn in de organisatie van het feest. Virgen del Carmen is het grootste feest dat Pisaq kent en Pi-
seños zijn het hele jaar bezig met voorbereidingen zoals het maken van kostuums, het bedenken 
van choreografieën voor de dansen en vooral met sparen omdat er enorme kosten gemoeid zijn 
bij de uitvoering van het feest. Zo was ik vele malen getuige van de hurk’a, een gebeurtenis 
waarbij op symbolische wijze de overeenkomst om economisch bij te dragen aan het feest wordt 
vastgelegd. De carguyoq bezoeken een aantal maanden voordat het feest plaatsvindt vrienden, 
familie en kennissen en bieden hen ronde zoete broden aan van verschillende grootte en iets te 
drinken zoals bier of wijn. Als deze geaccepteerd worden betekent dit dat de overeenkomst rond 
is en er worden afspraken gemaakt over waarin zij precies zullen bijdragen. Piseños die een car-
go hebben zijn voornamelijk financieel belast maar eer speelt ook een prominente rol. Als men-
sen een cargo op zich nemen worden zij ervoor verantwoordelijk gehouden dat er wordt ge-
danst, dat er mooie kostuums komen en dat er een bijzonder feest ontstaat.40 Als carguyoc een 
waardeloos feest neerzetten kan ze dit nog lange tijd kwalijk worden genomen. Er zijn dus 
enorme kosten verbonden aan de uitvoering van het feest. Pérez Galán heeft voor het jaar 1996 
een schatting gemaakt van uitgaven van de twee meest toonaangevende dansen. Volgens haar 

                                                 
38  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 
39  Observaties juli 2004 en in het bijzonder 14 juli.  
40  Gesprek met sr L. en sra J2., 29/03/04. 

 Khapaq Negro Waililla/Mestiza Qollacha 
voedsel twee grote varkens en twee kleine (300 

kilo vlees in totaal); 80 cavia’s, 30 kip-
pen, een stier, 4-5 schapen, 10 kazen een 
fooi voor de koks. 
 

vijf varkens, 30 kippen, 20 cavia’s, een 
stier. 

dranken 100 kratten bier; pisco, wijn en rum (1 
krat); vijf kratten frisdrank en ongeveer 
100 liter chicha. 

60 kratten bier, 10 kratten frisdrank, 4 
arrobas maïs voor chicha. 

muziek orkest met acht leden. orkest met elektronische instrumenten, 
zes personen. 
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besteedde Khapaq Negro bijvoorbeeld 5000 dollar en Wailillas of Mestiza Qollacha ongeveer 
3000 dollar (Pérez Galán 2004: 129). Uit het overzicht in Tabel 1 kan een indruk verkregen 
worden van waar dit geld aan wordt besteed. 

Naast afzonderlijke dansen die deze grote carguyoc dragen besteedt ook de algemene mayor-
domía (de hoogst aangestelde carguyoc,verantwoordelijk voor het gehele feest) duizenden dol-
lars aan soortgelijke producten. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van 
missen voor de Virgen en het vuurwerk dat op een van de avonden plaatsvindt. Opvallend is dat 
veel van de carguyoq niet in Pisaq wonen of een groot deel van het jaar elders verkeren. Meestal 
betreft het mensen die grote successen hebben geboekt in de artesanía en daarom in de stad zijn 
gaan wonen of in het buitenland. Zij beschikken doorgaans over meer economische middelen 
om het feest te sponsoren. Nog een grote kostenpost is de kleding die nodig is bij elke dans. Af-
hankelijk van het soort kosten is men per dans per jaar tussen de 250 en 600 dollar kwijt. Delen 
van de kostuums kunnen opnieuw gebruikt worden voor het daaropvolgende jaar maar er is 
soms verstelwerk nodig en als er nieuwe mensen zich bij een dans aansluiten, moet er voor hen 
ook een kostuum gemaakt worden. Elke afzonderlijke dans heeft overigens ook een asociación 
met een Junta Directiva, vergaderingen en statuten, die niet alleen werkzaam is in de maand juli 
maar het hele jaar door participeert in het culturele en religieuze leven in Pisaq (Pérez Galán 
2004: 131). Het bestaan van deze verenigingen vindt vooral “achter de schermen” plaats en ook 
de concurrentie tussen de verschillende verenigingen is alleen backstage zichtbaar. Pérez Galán 
benadrukt vooral de hiërarchische structuur die ten grondslag ligt aan alle aspecten met betrek-
king tot de Virgen. Zo zijn in de praktijk alleen de meest succesvolle Piseños in staat om een 
cargo op zich nemen en aangezien ze niet zomaar iedereen wordt uitgenodigd voor de feesten 
backstage, worden veel mensen, vooral armere mensen, buitengesloten van bepaalde activitei-
ten. Toen ik in Pisaq was in 2004 werd ik overal uitgenodigd omdat men vond dat ik alle aspec-
ten omtrent het feest moest ervaren. Het viel mij echter op dat de meeste mensen slechts naar 
één feest gingen omdat zij tot die groep behoorden en zij vertelden als ik vroeg of zij mee gin-
gen naar andere feesten het niet gebruikelijk was.  

De afgelopen jaren heeft zich een interessante ontwikkeling voorgedaan waarbij Piseños pro-
beren om enigszins uit de enorme kosten te komen. Op 18 juli bijvoorbeeld stelen dansers van 
de Q’ollas allerlei attributen en aan het einde van de dag verkopen ze die voor een klein bedrag 
bij de brug van Pisaq. Het geld wordt gebruikt om in toekomstige jaren een dans opnieuw te 
kunnen financieren. Zoals we eerder hebben gezien vindt een groot deel van de festiviteiten 
frontstage plaats. Dit betreft vooral activiteiten overdag. ‘s Avonds wordt er feestgevierd in de 
huizen van mensen die een cargo voor de afzonderlijke dansen op zich hebben genomen. Er be-
staat een behoorlijke concurrentie tussen de verschillende dansen en hoewel er in principe geen 
wedstrijden worden gedaan, heerst er toch een sterke competitieve sfeer. Iedereen probeert de 
mooiste kleding te hebben, de mooiste choreografie, de beste muziek en het meest uitbundige 
feest.41 Het is dus een feit dat feesten erg belangrijk zijn maar dit wil niet zeggen dat ze verkla-
ren waarom mensen dansen en wat de symboliek erachter is. Zowel tijdens Virgen del Carmen 
als carnaval vroeg ik dansers waarom ze bepaalde kleding aan hadden, wat de dans symboli-
seerde en dergelijke maar slechts weinig mensen gaven antwoord, soms tot grote ergernis van 
vooral ouderen. Zo vertelde de wat oudere señor C. mij op geïrriteerde toon:  

Denk je dat ze weten waarover het gaat? Zelfs de danseressen die de dans uitvoeren weten niet wat de 
dansen betekenen, ze dansen maar ze weten niet wát ze dansen. Meest prominente voorbeeld is de dans 
van de Qollatcha, dit is een dans van alleen vrouwen die als prinsessen zijn verkleed. Deze wordt ge-
danst door jonge meisjes die geen idee hebben waar het over gaat.42 

Bovenstaande uitspraak was een van de meest kritische. Ook andere, vooral oudere, informan-
ten vertelden mij dat er vroeger veel meer respect was voor de Virgen en dat mensen veel meer 
in haar geloofden en daardoor veel meer toegewijd waren.43  

 
 

                                                 
41  Het viel mij overigens op dat ‘s avonds bij de mensen thuis vrijwel niemand een masker droeg. Hier is 

dus letterlijk en figuurlijk sprake van wat Goffman dropping the masque noemt. 
42  Gesprek met sr C., 3/04/04. 
43  Bijvoorbeeld INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
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Foto 68. Feestvaandels bij srta M2 thuis, foto is door haar gemaakt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar staat de Virgen del Carmen voor? Waarom werken Piseños een heel jaar lang om een 
groot deel van hun verdiende geld in vier dagen uit te geven aan kostuums, eten en drank? Is dat 
omdat ze wel van een feestje houden of zit er meer achter? Laten we naar een aantal uitspraken 
van Piseños kijken over hun voornaamste motivaties:  

Ik ben er in de loop der tijd in meegesleept. Veel mensen in Pisaq geloven in de Virgen, omdat ze bang 
zijn dat ze hen anders zal straffen. De wispelturigheid van de Virgen in combinatie met mensen die zich 
slecht gedragen resulteert regelmatig in een ongeluk, ziekte, een brand of andere vervelende dingen. 
Laat ik je het voorbeeld geven van een Piseño. Hij was een jaar zijn cargo niet nagekomen, omdat hij 
ergens anders was. Toen hij terug kwam verloor hij in korte tijd alles wat hij had, zijn huis, zijn auto. 
Dat is wat er gebeurt als je niet trouw bent aan de Virgen. Sommige mensen komen een jaar hun cargo 
niet na, het jaar daarna hebben ze dan veel ongeluk. Veel mensen doen het jaar erna juist wel weer een 
cargo omdat ze bang zijn dat het weer een jaar slecht zal gaan.44 

De Virgen is heel erg castigosa (bestraffend). Ik weet het nog goed, het was een donderdag en ik vond 
dat ik wel genoeg geld had uitgegeven en ik zei tegen mijn dochter dat het zo wel goed was, maar het 
was wel zo dat er veel ontbrak. Mijn dochter was toen een beetje kwaad, maar ik had het nog niet ge-
zegd of er kwam een vreselijk harde windvlaag die het plastic van het kraampje op de plaza afblies en 
bijna werd mijn gezicht daardoor verwond. En toen dacht ik “O jee, dat is de Virgen”. Ik begon toen te 
huilen en mijn nichtje lachte me uit en zei dat ik het niet kon maken mij terug te trekken en dat de Vir-
gen mij daarom strafte. Sindsdien heb ik een nog groter geloof in de Virgen. Als je haar niet gehoor-
zaamt, straft ze je.45  

                                                 
44  Gesprek met sra R., 14/07/04. 
45  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 

Foto 69. Virgen del Carmen bij sr B. thuis. 
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De Virgen straft echt! Daarom geloof ik ook in haar. Een paar jaar geleden wilde ik met mijn jongste 
zus dansen bij de Chunchachas maar het mocht niet van mijn moeder. De volgende dag stond ons huis 
in brand. Dat was de straf van de Virgen. Het was een waarschuwing voor nog veel ergere dingen die 
zouden kunnen gebeuren en daarom stond mijn moeder uiteindelijk toe dat ik mocht gaan dansen.46  

Wij dansen voor de Virgen om ons geloof aan haar te laten zien. Wij willen dat ze ons beschermt tegen 
al het slechte. Ik geloof heel sterk in de Virgen del Carmen. Zij is heel machtig. Mijn zwager H. was 
een keer een carguyoc, maar op diezelfde dag was er een verjaardag en ik moest daar eigenlijk ook bij 
zijn. Mijn man is wel gegaan met zijn broer, maar ik bleef thuis en moet je eens luisteren hoe vreselijk 
machtig de Virgen was. De hogedrukpan waarin ik aan het koken was, ontplofte over mijn hele gezicht 
en ik was vreselijk verbrand. Mijn hele gezicht was een chicharron. Gelukkig was er rond die tijd een 
groep artsen uit België en zijn hebben me genezen.47 

De belangrijkste reden dat Piseños feestvieren voor de Virgen is dus dat zij grote krachten heeft 
en niet schroomt om mensen te straffen. Deze angst komt voor een deel ook voort uit het ver-
haal over de ontstaansgeschiedenis van de Virgen die eerder is beschreven. Hierin bedreigt de 
tweelingzus van de eerste Virgen de eigenaresse van de haciënda met een knal.  

Hoe belangrijk de Virgen is, bleek ook uit de vele foto’s die zijn gemaakt in het kader van de 
foto-elicitatie opdracht. Hieruit werd extra duidelijk dat de Virgen frontstage een belangrijke rol 
vervult maar dat de betekenis die in the minds van Piseños aan haar wordt gegeven nog veel 
groter is en weinig te maken heeft met toerisme. Verschillende huishoudens in Pisaq hebben een 
deel van hun woning ingericht om het hele jaar door eer te kunnen betuigen aan de Virgen. We 
zagen al dat in de werkplaatsen van Piseños meestal wel wat posters van het feest van Virgen 
del Carmen hangen maar in veel huizen speelt ze een nog grotere rol en is haar afbeelding ook 
in andere vertrekken zichtbaar en betekenisvol. Foto 68 is daar slechts een voorbeeld van. Dit is 
een van de twee foto’s die beantwoordde aan “meest belangrijk voor u bij u thuis” en de Piseña 
die deze foto heeft gemaakt vertelde me dat deze is genomen in de religieuze hoek van het huis. 
Zij vertelde mij over haar geloof in de Virgen en legde mij uit waarom het zo belangrijk was om 
een religieuze hoek in huis te hebben en waarom zij haar vereert:  

Ik geloof heel erg sterk in de Virgen del Carmen en ik geloof ook dat zij kan straffen. Ik heb daar ook 
voorbeelden van. Twee jaar geleden bijvoorbeeld hadden mensen uit Lima een cargo gekregen voor het 
feest. We hadden spullen gekregen die daarbij horen maar drie maanden van tevoren kwamen ze terug 
om alles terug te geven, ze wilde zich terugtrekken van hun verplichtingen. En weet je wat er is ge-
beurd? Ze zijn overleden in een busongeluk! Een ander voorbeeld was uit 1981, mijn moeder heeft mij 
dit verteld. De man die dat jaar de Mayordomo was had een jurk gestolen van de Virgen. Die avond 
ging hij naar huis en zijn huis had vlam gevat terwijl hij sliep. Van iedereen die in het huis was, was hij 
de enige die was overleden. Mij persoonlijk is nooit iets gebeurd maar ik kom dan ook mijn verplich-
tingen na. Een jaar heb ik driehonderd sol aan mijn hurca besteed en de Virgen heeft me daarna gehol-
pen om alles weer terug te verdienen.48 

Een andere Piseño maakte foto 69 en noemde deze plek de belangrijkste in zijn huis. Hij moti-
veerde het maken van de foto op interessante wijze en vertelde ook iets over de reden waarom 
hij elk jaar voor de Virgen danst:  

Dit is in mijn woonkamer. Ik ben katholiek en ik geloof heel erg in de Virgen del Carmen. Er is zo ont-
zettend veel onrecht in de wereld en zij is de enige die recht kan doen geschieden. Ik dans in Ccapac 
Negro. Ik ben de aanvoerder van de dans en leid de dans. Ik ben de enige die een masker heeft met tra-
nen. Ik ben aan het huilen en moet betalen voor alle fouten van alle mensen. Ik ben als het ware een ge-
vangene van de Virgen. Mijn dans is de enige dans waarbij de passen speciaal en alleen voor de Virgen 
zijn en echt religieus zijn.49  

Het is fascinerend om te zien hoe tijdens en rondom de festiviteiten van Virgen del Carmen alles 
aan haar krachten wordt gerelateerd. Zo viel het mij op dat een balkon van een restaurant dat al 
in februari klaar had moeten zijn in juli opeens binnen een paar dagen was gemaakt. Een Piseño 
die de timmerman kende vertelde mij dat hij haast had gemaakt omdat hij een waarschuwing 
had gekregen van de Virgen. Hij had namelijk een stuk van zijn vinger afgezaagd en voor hem 

                                                 
46  Gesprek met een danseres van Chunchacha, 16/07/04. 
47  INTERVIEW 7., sra A., 7/04/04. 
48  Gesprek over foto’s met srta M2., 22/08/04. 
49  Gesprek over foto’s met sr B., 26/08/04. 
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was dat een teken om zo snel mogelijk het balkon af te maken want “wie weet wat er verder zou 
kunnen gebeuren.”50  

Behalve dat de Virgen straft, zoals uit het bovenstaande blijkt en veel mensen bang voor haar 
zijn, heeft zij ook een goede kant. Als Piseños doen wat ze wilt, worden zij beloond en verdie-
nen ze bijvoorbeeld hetzelfde bedrag wat ze aan haar verering hebben moeten besteden terug. 
Naast haar macht om ongelukken te veroorzaken als mensen haar niet vereren, kan zij er ook 
voor zorgen dat ongelukken een goede afloop hebben. Zij heeft ook goede krachten. In het vol-
gende citaat vertelt een Piseño die ruim twintig jaar deel uitmaakt van de dansgroep Q’ollas 
over zijn ervaringen met de Virgen:  

Wij dansen uit devotie voor de Virgen. Zij is heel machtig. Weet je, als ik een probleem heb ga ik naar 
de Virgen alsof ze mijn moeder is. Ik vraag haar dan om mij te helpen. Als je problemen hebt, of als ik 
examen moest doen dan vroeg ik haar om hulp en zij heeft me altijd geholpen. […] Ik zal je een voor-
beeld geven van haar goedheid: Toen wij het kapelletje van de Virgen aan het construeren waren, was 
er een jongen Pablito. Hij was op het dak bezig en ik weet niet waarom hij eraf viel. Hij raakte de grond 
en hij had niks. Ik herinner mij dat wij de kapel binnenrenden en haar vroeger waarom dit was gebeurd 
als wij al onze wil en kracht aan het geven waren zodat zij haar kapel kreeg. Maar ja, die jongen had 
niks, geen schrammetje. Het is een wonder! Dit zijn dingen, dingen die wij niet kunnen begrijpen.51 

Net als andere culturele modellen waarin Piseños geloven zoals bijvoorbeeld de apus en Pacha-
mama wordt de Virgen dus een persoonlijkheid toegeëigend die ambigu is: ze beloont en ze 
straft.  

De mensen die niet in de Virgen geloven zijn doorgaans van het protestants evangelische ge-
loof. Niet alle Piseños die ik sprak waren echter enthousiast over hoe het feest tegenwoordig 
wordt gevierd. De volgende uitspraak is een voorbeeld van een informant die wel in de Virgen 
gelooft en ook in andere heiligen maar het hele cargo-systeem afkeurt en met name de huidige 
uitwerking ervan. Zo vertelde hij:  

Ik heb respect voor alle tradities die ooit hebben plaatsgevonden in Pisaq, carnaval, Virgen del Carmen, 
Corpus Christi. Ik geloof er in maar ik vind het niet fijn om in de feesten te zijn, maar ik geef wel geld 
als het nodig is en ik het kan missen. Ik hou op zich wel van dansen, maar ik hou er niet van dat ze je 
verplichten bepaalde dingen te doen. Ik geloof wel in toegewijdheid aan de cargo, maar het is jammer 
dat het in Pisaq vaak resulteert in toegewijdheid aan de drank. Hier in Pisaq vieren mensen geen feest 
meer vanwege de Virgen; het is meer bedoeld om eraan te verdienen. Het is een soort handel geworden 
met financiële interesses.52 

 
7.4. De Andes als beleving  
Terug naar hoe er een nieuwe fase aan de experience werd toegevoegd, de transformatiefase. 
Ook bij het culturele model van de kosmologie geldt dat ze lang voor de komst van toerisme erg 
belangrijk was in de regio, vandaag de dag nog steeds een toonaangevende rol speelt in het sys-
teem van betekenisgeving bij de lokale bevolking en pas sinds korte tijd ook bij toeristen onder 
de aandacht wordt gebracht. Mystiek toerisme of esoterisch toerisme dat gebaseerd is op ge-
dachten uit de Andes kosmologie wordt steeds populairder en is met name in Cuzco regio 
booming business geworden. In Pisaq worden er ook in toenemende mate ceremonies speciaal 
voor toeristen georganiseerd. Volgens een Piseño die mystiek toerisme organiseert ontvangt hij 
in het laagseizoen tussen december en maart gemiddeld tachtig toeristen en tussen mei en okto-
ber tussen de vijfhonderd en duizend.53 Over het algemeen zijn Piseños niet blij met deze ont-
wikkeling omdat de meeste mensen die zich bezighouden met mystiek toerisme volgens hen 
weinig verstand hebben van de Andes kosmologie en geen echte curanderos (geneesheren) zijn. 
Bovendien vragen ze veel geld voor hun werkzaamheden. De burgemeester van Pisaq vertelde 
over deze nieuwe mode:  

Mensen in Pisaq beginnen door te hebben dat de Andes kosmologie en rituelen in zijn en gebruiken hun 
kennis voor de toerisme-industrie. Steeds meer toeristen komen niet alleen naar Cuzco en de Heilige 
Vallei om Indianen te kijken maar ook om deels te participeren in de cultuur. Vooral de Andes kosmo-

                                                 
50  Gesprek met sr A3., 17/07/04. 
51  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
52  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
53  INTERVIEW 39, sr C2., 13/07/04. 
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logie trekt hen. In Pisaq houden vooral C, P en T zich bezig met het “strikken” van toeristen. Ze doen 
zich voor als sjamanen, zeggen dat ze coca kunnen lezen maar dat is helemaal niet zo. Het zijn een stel-
letje leugenaars en oplichters. Maar ze zijn wel slim. Ze weten wat toeristen zoeken en spelen daar op 
in, ze verdienen ontzettend veel geld op die manier maar toeristen krijgen op deze manier misschien 
wel een verkeerd beeld van de realiteit.54 

Er worden niet alleen offerceremonies gedaan maar ook ander soorten ceremonies die deels met 
de Andes kosmologie te maken hebben en deels met andere culturen, soms uit andere delen van 
Peru. Een Piseño die zichzelf “mystieke gids” noemt, vertelde over zijn werk:  

C2:  Ik verkoop replica’s van antieke voorwerpen, vooral stenen en veren van condors. De replica’s van 
stenen zijn vooral bedoeld voor ceremoniële mesas. Ik verkoop ook kettingen van stenen. Dit doe 
ik nu ongeveer acht jaar. De reden dat ik deze producten verkoop is dat esoterische toeristen veel 
houden van stenen en hout. Het is een goede zaak want er is weinig concurrentie en het verdient 
goed. Verder doe ik rituele reinigingsceremonies.  

B:  Kun je daar wat over vertellen? 
C2:  Het gaat als volgt in zijn werk: met de condorveren ga ik van het hoofd naar de voeten van de 

voorkant van een persoon en daarna aan de achterkant van beneden naar boven. In het noorden 
doen ze dit ook maar dan met veren van adelaars. In het noorden doen ze deze ceremonie ook met 
speciale barras de limpia die ik ook verkoop. Voor een rituele reiniging vraag ik meestal niks om-
dat de toeristen dan meestal al iets van me hebben gekocht. Ik doe geen ceremonies met ayahuas-
car maar misschien dat ik het in de toekomst wel zal doen maar dat is iets wat je pas kan als je er 
heel veel van afweet. Ik heb het wel genomen. Het is slecht om te experimenteren met deze zaken 
omdat je de plant met veel respect moet behandelen want het is een heilige plant.55  

Er zijn ook curanderos in de regio die zowel voor de lokale bewoners als voor toeristen ceremo-
nies uitvoeren. Deze vragen aanzienlijk minder geld voor hun diensten maar passen hun werk-
zaamheden wel aan. Zo vertelde een curandera uit de buurt mij dat als er toeristen komen ze tra-
ditionele kleding aantrekt omdat toeristen dat graag willen zien. Bovendien legt ze van alles uit 
en ze staat toeristen toe om foto’s te maken en zelfs te filmen. Ze benadrukte dat het slecht is 
veel geld te vragen voor het werk wat ze doet en dat de mensen die misbruik maken van de 
goedgelovigheid van de toeristen op een dag gestraft zullen worden voor hun hebberigheid.56 
Lokale curanderos leverden kritiek op “nep-curanderos” die vooral rituelen uitvoeren voor het 
geld. Het zou niet goed zijn als het uitvoeren van pagos een soort routine wordt en uit puur 
commercieel oogpunt worden gedaan.57 De afgelopen jaren wordt er ook steeds vaker curan-
deros uit verafgelegen gebieden gehaald zoals bijvoorbeeld Q’eros met alle gevolgen van dien. 
Señora D4. vertelde:  

Er worden door reisbureaus en gidsen steeds vaker paqos gehaald uit verafgelegen comunidades zoals 
bijvoorbeeld uit Q’eros. Het eerste jaar vragen ze tien sol, het jaar daarop tien dollar en de jaren daarna 
twintig of vijftig dollar maar dan gebeurt er iets met ze: ze verliezen hun krachten. Dit is al velen over-
komen. Ze gaan wel door met het werk vanwege het geld maar ze worden nooit meer als eerst.58 

Le Borgne beschrijft in een artikel over het idealiseren van deze groep mensen (Le Borgne 
2005). Ze worden niet alleen als meest “traditionele” bewoners van de Peruaanse Andes gezien 
maar ook als experts in het uitvoeren van offerrituelen. Het gebied van de Q’eros werd op de 
kaart gezet door indigenistas in de jaren twintig die hun manier van leven veridealiseerden en 
bestempelden als “laatste Inca’s”. J. Núñez del Prado, tevens een bekende antropoloog in de 
Cuzco-regio speelde hierin een prominente rol.59 Tegenwoordig zijn de Q’eros, hoewel ze niet 
de enige curanderos in de Cuzco-regio zijn, de meest gezochte en meest populaire mensen ge-

                                                 
54  Gesprek met sr C3., 17/04/04.  
55  INTERVIEW 39, sr C2., 13/07/04. 
56  Gesprek met sra E4., 2004. 
57  Gesprek met sra D4., 16/07/04. 
58  Gesprek met sra D4., 16/07/04. 
59  Tegenwoordig komt deze Juan Núñez del Prado zelfs naar Nederland om workshops en lezingen te 

geven over de Andeskosmologie. In februari 2007 was hij er voor het laatst met zijn zoon, met als 
doel de “levende wijsheid van de Inca’s naar je toe te brengen. Hun seminars bieden een complete In-
ca training en universele inwijdingsweg uit het Hart van de Andes”, aldus de folder van dit seminar. 
Meer hierover zie: www.qoya.nl. 
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worden voor het doen van offers, zowel bij Cuzqueños als toeristen en hebben ze een status van 
autenticos sabios indios (authentieke wijze indianen) (Le Borgne 2005: 174). 

Volgens de Piseño die allerlei ceremonies uit commerciële belangen doet, is het niet zo erg 
om geld te vragen en volgens hem is het ook niet waar dat paqos en curanderos hun gave verlie-
zen als ze voor toeristen werken. Volgens hem: “proberen ze (de curanderos) nog steeds mensen 
te helpen en het enige verschil is dat ze misschien een huis hebben van modern materiaal.”60 Pi-
saq is vooral aantrekkelijk voor mystieke toeristen vanwege de ruïnes. Volgens zowel mensen 
in de regio die mystieke ceremonies uitvoeren als toeristen zelf is er een speciale energie in het 
ruïnecomplex Intihuatana te vinden. Ook zijn er verschillende mensen van buiten Pisaq in deze 
regio neergestreken om speciale rituelen uit te voeren. Zo zijn er mensen die ayahuascar-rituelen 
en San-Pedro rituelen uitvoeren. Deze zouden vanwege de bijzondere energie in deze regio 
mensen kunnen genezen.61 Tijdens een bezoek aan de ruïnes hoorde ik bijvoorbeeld een gids te-
gen zijn toeristen zeggen dat zij alle negatieve energie moesten ontladen en ze zich moesten la-
ten vollopen met positieve energie die bij hen naar binnen kon stromen via de ruïnes.62 

Aan de ene kant proberen Peruanen ceremonies zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen 
voor toeristen maar dit lukt niet altijd en er worden vaak speciale aanpassingen gemaakt. Ik heb 
met meerdere informanten gesproken die zowel ceremonies met toeristen bijwoonden als cere-
monies met alleen Peruanen backstage. Laten we naar een aantal verschillen en overeenkomsten 
kijken tussen deze ceremonies frontstage en backstage. Het is vanzelfsprekend dat bij ceremo-
nies voor toeristen er van alles wordt uitgelegd over de handelingen die verricht worden. Bij Pe-
ruanen wordt zelden gesproken, iedereen weet immers wat er gebeurt. Verder worden pagos 
voor toeristen vooral ‘s nachts “in scène gezet” en worden ze vooral uitgevoerd in de buurt van 
ruines omdat dit “mysterieuzer” zou zijn dan overdag op een gewone locatie. Bij Peruanen 
backstage heeft het doen van een pago bij ruines geen meerwaarde en deze vinden dan ook altijd 
thuis plaats of op de chakra. Verder kleden de curanderos of paqos en andere participanten zich 
zo “authentiek” mogelijk, oftewel in poncho en met een chullo op. Dit is bij pagos onder de lo-
kale bevolking minder belangrijk.63 Ook heb ik mensen die offerceremonies uitvoeren gevraagd 
of zijzelf ook in de Pachamama, apus en het offeren geloven. De meeste mensen maken een 
groot onderscheid tussen het uitvoeren van rituelen voor toeristen en wat zijzelf geloven. Op de-
ze betekenisgeving backstage werd in hoofdstuk 4 ingegaan. Er zijn echter ook mensen die de 
Andes kosmologie puur zien als commerciële mogelijkheid. Verschillende medewerkers van 
mystieke reisbureaus bijvoorbeeld gaven aan te geloven wat ze “predikten” maar vooral omdat 
het moest voor het toerisme.64 

Zelf ben ik ook op verscheidene esoterische tours gegaan om te kijken hoe de Andes kosmo-
logie aan toeristen werd gepresenteerd. Hoogtepunten van dit soort excursies zijn het maken van 
een despacho en de hele uitleg die erbij hoort en het vervolgens ritueel verbranden ervan. De 
ene keer gaan deze ceremonies gepaard met wensen en gebeden, de andere keer met meditaties. 
Soms wordt er puur met elementen en ideeën uit de Andes gewerkt en andere keren worden er 
ideeën uit Oosterse tradities bijgehaald. Bij een vierdaagse workshop die ik in Pisaq heb bijge-
woond, stonden de vier elementen vuur, water lucht en aarde centraal en veel van de “oefenin-
gen” die we moesten doen waren erop gericht om deze elementen beter te leren kennen. Verder 
vonden er veel meditatiesessies plaats en andere bewustwordingsrituelen. Overigens waren tij-
dens deze workshop alle participanten op twee curanderos en één Limeña na allemaal afkomstig 
uit westerse landen. Bij een eendaagse excursie naar het dorp Huasau, waar veel curanderos 
wonen, moesten alle toeristen een voor een in een cirkel gaan staan waarop de curandero alco-
hol eromheen goot en in brand stak. Op deze manier zouden de participanten gezuiverd worden 
alvorens over te kunnen gaan tot het maken van het despacho.  

Piseños hebben zo hun eigen ideeën over wat esoterische toeristen zouden zoeken in Peru. 
Over de paqos en curanderos zijn zij erg kritisch als dit oplichters zijn, maar ze hebben ook wel 

                                                 
60  INTERVIEW 39, sr C2., 13/07/04. 
61  Gesprek met sr D2., 14/03/04. 
62  Gesprek met een gids, naam onbekend, 4/04/04. 
63  Gesprek met sr E4 en sr E5., 23 april 2004. 
64  Gesprek met een medewerker van een reisbureau in Cuzco, 23/04/04. 
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verklaringen voor deze nieuwe interesses bij westerlingen. Señora J. en señor A2. legden mij dit 
uit:  

Er komen vaak toeristen die van hieruit een pago willen doen voor hun tierra en dat kan, want de aarde 
is één. Het is als het ware een boodschap die je dan stuurt. Ik denk ook dat er veel toeristen speciaal 
daarvoor komen. Ik denk dat dat is omdat zij meer dankbaar zijn en bewuster. Want de waarheid is dat 
wij veel schade toebrengen aan de aarde. Misschien beseffen zij dat en willen ze daarom een pago doen 
om zich beter te voelen. Voor toeristen is een pago denk ik hetzelfde als voor ons, met als enige ver-
schil dat het hen veel meer geld kost, zowel voor de producten die ervoor nodig zijn, als voor het ritueel 
zelf. Wij weten bijvoorbeeld precies wat het moet kosten.65 

Volgens een andere Piseña heeft het feit dat er steeds meer mystieke toeristen zijn ermee te ma-
ken dat toeristen het verleden steeds meer gaan gebruiken om aan hun behoeftes in het heden te 
voldoen. Ze vertelde mij hierover en ook over hoe zij in het dagelijks leven regelmatig wordt 
geconfronteerd met toeristen die op zoek zijn naar de mystiek in de Andes:  

De reden dat toeristen zich zo aangetrokken voelen tot het hele gebeuren is de geschiedenis. Ze zijn niet 
zo goed geïnformeerd dat dit vroeger bestond en nu niet meer. Toeristen baseren hun ideeën op dingen 
die lang geleden gebeurden. Zo heeft het heel lang geleden meteorieten geregend en die stenen waren 
heel belangrijk voor de Inca’s en ze gebruikten ze om rituele drinkbekers van te maken en tegenwoor-
dig vinden campesinas deze soms nog wel. Voor hen betekent het geluk om ze in huis te hebben, deze 
stenen zouden al het negatieve wegsturen en hen beschermen. Vroeger werd deze stenen ook gebruikt 
voor hartproblemen. Er zijn twee stenen van, het mannetje en het vrouwtje en deze twee zouden gema-
len moeten worden en daarna gedronken moeten worden. Toeristen zijn hier achter gekomen, ze weten 
ervan en ik denk dat zij geloven dat als zij deze stenen aanraken het hen energie zal geven. Wat voor 
steen dan ook geeft hen energie. Mensen zeggen soms ook tegen mij dat ik spullen verkoop die sjama-
nen gebruiken, zoals rituele kleden, tasjes voor de coca maar ik vertel hen dat ik dat verkoop omdat het 
producten zijn die bestaan. Ik vertel erbij dat deze vroeger werden gebruikt voor dit soort ceremonies 
maar dat ik dat soort dingen niet kan doen alleen om geld te verdienen. Ik ga toch niet liegen over iets 
wat ik niet precies weet. Ik zou natuurlijk de toeristen van alles wijs kunnen maken, dat ik speciale ce-
remoniële producten heb, dat de stenen hen zullen laden met energie maar ik zou mij dan slecht voelen 
over mezelf. Ik hou er niet van om de toeristen op te lichten. Er zijn zoveel toeristen die zich laten op-
lichten, die denken dat ze hun ziel kunnen schoonwassen door een bloemenbad te nemen zodat ze weer 
gezond zijn met hun energie. En ik weet niet eens waar dit allemaal vandaan komt want het is met zo-
veel culturen gemengd dat wij niet eens weten wat het is. Wij zijn wat dit betreft ook onwetend. Laatst 
nog was er een vrouw, een toerist die op zoek was naar iets wat haar geluk zou brengen en zij vroeg dat 
aan mij. Ik antwoordde dat ik het niet wist maar wel dat ik stenen had die haar misschien wat positieve 
energie zouden kunnen geven. Ze vroeg aan mij of er niet iemand was die in coca kon kijken. Ik heb 
haar doorverwezen naar X. Daarna wilde ze dus iemand die haar hand zou kunnen lezen of zo en heb 
haar eerlijk gezegd of ze nou daadwerkelijk dacht dat ze op deze hoogte en in dit gebied iemand zou 
vinden die haar hand zou kunnen lezen […]. Ik heb haar verteld dat ze niet in die onzin moest geloven. 
Ze begon toen te lachen.66  

Een jonge Piseño legde mij uit wat deze nieuwe toeristen in Peru en Pisaq komen doen volgens 
hem en verbaasde zich erover dat toeristen zich meer aangetrokken voelen tot culturele model-
len die met de Andes kosmologie te maken hebben dan hijzelf:  

Er komen er (esoterische toeristen) steeds meer van. Die komen speciaal voor pagos a la tierra, 
schoonwassen van hun lichaam, condorveren, amuletten. Toeristen waarderen dit soort dingen vrese-
lijk. Overdreven eigenlijk, soms meer dan wijzelf. Ze gaan liever naar boven naar de ruines om de 
energie van de stenen te voelen, van de maan, van de zon, dingen van Inca’s. Ik woon er heel dichtbij, 
maar ik voel me niet aangetrokken door ceremonies bij de ruines of zo, haha. De Inca’s waren heel erg 
mystiek en de toeristen willen het nu ook.67 

Piseños reageerden wisselend op nieuwe ontwikkelingen zoals het gebruiken van ayahuascar bij 
verschillende ceremonies, wat in hoofdstuk 2 is besproken. Bijna allemaal keurden zij het ge-
bruik van ayahuascar af met als belangrijkste motivatie dat toeristen vaak worden opgelicht. 
Bovendien is het gebruik om ayahuascar voor ceremonies te gebruiken afkomstig uit een ander 

                                                 
65  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04. 
66  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
67  INTERVIEW 27, sr E., 7/06/04. 
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deel van Peru en daarom niet zou moeten worden “verkocht” als traditionele Inca ceremonie en 
niet verward en vermengd moeten worden met ceremonies zoals het pago a la tierra.68 

Niet alleen op de souvenirsmarkt is de concurrentie de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook 
bij nieuwere fenomenen zoals mystiek toerisme neemt het aantal mensen die hiermee werkzaam 
zijn toe. En ook al neemt het aantal mystieke toeristen toe, het wordt voor “traditionele” curan-
deros steeds moeilijker om op te boksen tegen reisbureaus die precies weten wat toeristen zoe-
ken en die veel meer connecties hebben in de westerse wereld. Verschillende lokale curanderos 
deden bij mij hun beklag over deze toegenomen concurrentie. Behalve dat de nieuwe charlata-
nes, oftewel oplichters, niet echt weten hoe ze westerlingen moeten helpen, vragen ze ontzettend 
veel geld voor een pago, die bovendien geen vruchten afwerpt omdat de uitvoerder geen echte 
sjamaan is. De toerist gaat vervolgens terug naar zijn land zonder resultaat en met een slechte 
indruk van Peruaanse mystiek, aldus een bekende curandero, afkomstig uit de comunidad 
Amaru.69  
 
Conclusie 
In dit hoofdstuk is gekeken naar hoe Piseños en comuneros een aantal belangrijke culturele mo-
dellen in het Pisaq Theater presenteren. In tegenstelling tot sacamefotos tejedoras en presenta-
ties door verkopers van artesanía die in het vorige hoofdstuk werden besproken betrof het hier 
culturele modellen die al lang voor de komst van toeristen een belangrijke rol speelden in de le-
vens van Piseños en comuneros en die tegenwoordig in eerste instantie vooral voor henzelf en 
hun systeem van betekenisgeving van belang zijn. Dat er in de loop der tijd een speciaal publiek 
is bijgekomen om performances te aanschouwen verandert niets aan de lokale betekenis van de-
ze modellen. Zonder het toeristenpubliek zouden ze ook worden uitgevoerd. Wel is het zo dat er 
over een deel van de performances wordt nagedacht en er kleine aanpassingen ontstaan om het 
publiek een “authentieke” experience te geven. 

Tevens kwam naar voren dat de performance van de varayoc een belangrijke act in het Pisaq 
Theater is. Toeristen verwachten de varayoc te zien te krijgen en in Pisaq zorgt men ervoor dat 
dit gebeurt. De varayoc vormen een van de belangrijkste culturele presentaties, zowel voor toe-
risten als Piseños en hoewel ze in het verleden een tijd niet hebben “opgetreden” hebben de au-
toriteiten er alles aan gedaan om hun performance te stimuleren, met succes. De varayoc bleken 
erg belangrijk in het verschaffen van een bijzondere Pisaq experience en wij zagen hoe zij op 
“typische wijze” op zondag naar Pisaq te komen. Dat ze tegenwoordig elke zondag komen heeft 
echter weinig te maken met de betekenis die er backstage in de comunidades aan deze autoritei-
ten wordt gegeven en voornamelijk met de dwingende overheid van Pisaq, die ze als toeristische 
attractie op de frontstage in het Pisaq theater wil “tentoonstellen”. We zagen dat varayoc niet al-
leen belangrijk zijn voor het toeristenpubliek maar ook voor Piseños die in the mind veel waarde 
hechten aan hun bestaan. Het gaat hier vooral om de fysieke presentatie en niet zozeer om wie 
de varayoc zijn en wat ze feitelijk representeren. Backstage in de comunidades vervullen de va-
rayoc ook een belangrijke rol in de beleving van cultuur van de comuneros maar hun functie 
backstage is niet zoals in Pisaq op uiterlijk vertoon en commerciële doeleinden gericht maar op 
de organisatie van de comunidad als geheel. Hun backstage rol is vooral op respect gebaseerd 
zoals uit de verschillende gesprekken bleek. 

De feesten spelen een belangrijke rol op de frontstage waar ze door het toeristenpubliek aan-
schouwd kunnen worden maar er is ook duidelijk geworden dat dit in tegenstelling tot eerder 
behandelde “being-ourselves-for-you-presentaties” voornamelijk voor de lokale mensen een be-
langrijke backstage-in the mind betekenis hebben. We zagen hoe carnaval vooral betekenis 
krijgt in the minds van Piseños en comuneros en de voorbereidingen, betekenis en rituelen 
hoofdzakelijk backstage belangrijk zijn maar dat de dansen frontstage plaatsvinden. Ze kunnen 
dus ook door toeristen bekeken worden en onderdeel uitmaken van een authentieke experience. 
De dansen worden op een enorm podium gestaged en aan de wereld zichtbaar gemaakt maar 
backstage bleken er allerlei discussie plaats te vinden over het te presenteren authenticiteitgehal-
te van de performance. Er kan geconcludeerd worden dat een speciale carnaval-experience bij 
het publiek niet afhankelijk is van kennis over de geschiedenis en de betekenis die backstage bij 
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de verschaffers van deze performance al dan niet bestaan maar dat het puur om de presentatie 
gaat. Frontstage is vooral belangrijk dát carnaval plaatsvindt maar backstage betekent carnaval 
veel meer. Overigens hoeft deze betekenisgeving in the minds niet te betekenen dat Piseños we-
ten wat alles voorstelt, wat de geschiedenis is en waarom ze doen wat ze doen. Meestal wordt 
volstaan met de verklaring “es costumbre”. Dit es costumbre is voor henzelf belangrijker dan de 
reden dat het voor de toeristen bestaat. We zagen echter ook dat hoewel carnaval backstage be-
langrijker is dan de frontstage presentatie, er wel van alles aan wordt gedaan om toch een “au-
thentieke” show neer te zetten en dat er in 2003 zelfs uitleg aan de dansen werd gegeven in het 
Engels zodat het toeristenpubliek iets meer van de performance zou begrijpen. De lokale over-
heid heeft dus wel degelijk invloed op de wijze waarom carnaval vorm krijgt maar heeft zoals 
we zagen geen allesbepalende invloed op de betekenisgeving backstage. Door de dansen die 
frontstage worden opgevoerd te observeren, kon een beeld worden geschetst van wat voor Pise-
ños en comuneros belangrijk is zoals de Andes kosmologie en het uitvoeren van offerceremo-
nies, de marginale positie van de Andes bewoners, de natuur, het afbakenen van landbouw-
grond, spel en het veroveren van partners. Ook zagen we dat in de comunidades carnaval erg be-
langrijk is in de jaarlijkse structuur en dat de frontstage presentatie in Pisaq tijdens het carna-
valsfeest slechts een fractie weergeeft van de totale zingeving.  

De Virgen del Carmen is een ander voorbeeld van hoe een feest frontstage een belangrijke 
functie vervult voor het toerisme maar vooral backstage van grote betekenis blijft. Dat het feest 
zo heeft kunnen groeien heeft vermoedelijk te maken met de groei van de toerisme-industrie 
waardoor artesanos meer geld hadden te besteden, maar ook met een steeds dieper geworteld 
geloof in de Virgen. We zagen dat er net als bij carnaval discussies bestaan over (het authentici-
teitgehalte van) de presentaties in het Pisaq Theater maar dat ook bij deze festiviteit de frontsta-
ge presentatie aan het publiek slechts een fractie is van wat het backstage in the minds van Pise-
ños en comuneros betekent. Ook al blijkt het feest op het eerste gezicht op een toeristische at-
tractie vindt de werkelijke zingeving elders plaats zoals duidelijk werd uit de vele lokale stem-
men die in dit hoofdstuk gepresenteerd werden. Piseños dansen niet voor de Virgen om toeristen 
een bijzondere experience te geven maar omdat ze bang zijn dat ze gestraft zullen worden als ze 
haar niet vereren. Ook sociaal-hiërarchische verhoudingen en prestige bleken backstage erg be-
langrijk te zijn maar over de exacte betekenis van de dansen bleken weinig lokale mensen ken-
nis te hebben. Desalniettemin was iedereen backstage wel op de hoogte van de risico’s als de 
Virgen niet vereerd zou worden. De betekenisgeving van dit feest moet dus niet gezocht worden 
in wát Piseños dansen maar waaróm ze dansen en hoe het geloof in de Virgen hun levens (van 
hun gedachten tot de inrichting van hun huizen) bepaalt.  

Concluderend betekent de groeiende toeristensector niet dat cultuur slechts als commerciële 
strategie wordt aangewend en slechts op die manier betekenis krijgt. Door feesten als carnaval 
en Virgen del Carmen uitvoerig te bestuderen is duidelijk geworden dat Piseños en comuneros 
niet hun culturele identiteit verliezen door de komst en de groei van het toerisme maar dat deze 
feesten backstage, in the minds van de lokale bevolking grote betekenis hebben en slechts ge-
deeltelijk veranderen. De vraag is of dit puur door het toerisme komt of doordat cultuur altijd 
aan verandering onderhevig is. Vermoedelijk is dit een combinatie van beide. Het hoofdstuk 
eindigde met een paragraaf over hoe bepaalde elementen uit de Andes kosmologie in het Pisaq 
Theater gestaged worden en hoe er in the mind en backstage over deze nieuwe ontwikkelingen 
gedacht wordt. Met name lokale stemmen over curanderos, nepsjamanen en allerlei ceremonies 
zijn de revue gepasseerd en hieruit kan geconcludeerd worden dat de pretenders met de nek 
worden aangekeken maar dat deze wel veel geld verdienen door kosmologie op de toeristische 
frontstage te verkopen. Ook werd duidelijk dat er grote verschillen bestaan in het uitvoeren van 
bepaalde ceremonies op een backstage of een toeristische frontstage. 
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Foto 70. Mummies in het gemeentehuis, foto door sr W gemaakt. 

Foto 71. Incaterrassen, foto gemaakt door sra D..

Foto 72.: Willka Raymi opvoering.
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HOOFDSTUK 8 
 
 
 
Spanningen in het Pisaq Theater: 
tussen trots en schaamte 
 
 
Inleiding 
In vorige hoofdstukken heb ik geschreven over hoe Piseños en comuneros zich op het Pisaq po-
dium aan hun publiek presenteren, namelijk zo “authentiek” mogelijk. Er worden kostuums 
aangetrokken en souvenirs verkocht die verwijzen naar het verleden maar ook naar de erfenis 
van dit verleden. Mensen in de berggemeenschappen zouden nog erg dicht bij dit verleden staan 
en we zagen hoe sacamefotos en tejedoras belangrijke toeristische trekpleisters zijn geworden. 
Het is inmiddels duidelijk waar toeristen naar op zoek zijn, hoe Piseños en comuneros zich in 
het theater presenteren om aan de verwachtingen te voldoen en hoe gidsen een belangrijke in-
terveniërende rol spelen in het geheel. Maar wie zijn deze acteurs en hoe zien zij zichzelf en an-
deren? Het is duidelijk geworden hoe artesanos en comuneros zich frontstage presenteren en 
voor een deel is het ook duidelijk hoe zij over allerlei artefacten en de productie ervan backstage 
denken maar wat valt er over hun identiteit te zeggen? Het zelfbeeld en het beeld dat mensen 
van anderen hebben, bepaalt namelijk voor een groot deel culture in the mind en dit beïnvloedt 
ook weer deels hoe deze op het podium performed wordt.  

In Pisaq wordt, net als in het gehele toeristische gebied in Peru, het Inca verleden veridealise-
reerd. Hierop is het toerisme gebouwd. Het is opmerkelijk om te zien hoe dit Inca verleden in 
het Pisaq Theater wordt uitvergroot en commercieel wordt gemaakt. Mensen zijn daar trots op. 
Aan de andere kant heerst er een diepgeworteld gevoel van schaamte onder Piseños en comu-
neros. In dit hoofdstuk wordt dit continuüm tussen trots en schaamte over de Piseño- en comu-
nero identiteit uitgediept. Gevoelens en ideeën over schaamte, vinden voornamelijk backstage 
plaats, in the minds van Piseños en comuneros, onttrokken aan het oog van toeristen. Veel van 
deze “diepe” gedachten en gevoelens kwamen pas na jaren onderzoek doen aan het licht en 
werden mij pas duidelijk tijdens het analyseproces van mijn veldwerkdata. Door te kijken naar 
het beeld dat mensen van zichzelf en van anderen hebben, kan iets worden gezegd over identi-
teit en daarmee wordt duidelijk wie de mensen backstage zijn en volgens welke schemata of 
culturele modellen ze handelen. Er wordt dus naar verklaringen gezocht voor waarom de bewo-
ners in dit gebeid doen wat ze doen en waarom ze denken wat ze denken maar deze keer vanuit 
het perspectief van identiteitvorming en sociaal-culturele oogpunten. 

In dit hoofdstuk schets ik eerst een kader over identiteitskwesties in Peru in het algemeen. 
Vervolgens beschrijf ik hoe Piseños zichzelf zien en laat ik zien hoe het trots-schaamte continu-
um “thuis” tot uiting komt. Zelfbeeld wordt voor een groot deel gevormd door te vergelijken 
met anderen. Voor Piseños zijn “de anderen” voornamelijk mensen uit de comunidades. In pa-
ragraaf 8.3 komt de visie van Piseños over comuneros aan bod, want ook de comuneros zijn een 
essentieel onderdeel van het Pisaq Theater. Daarom leren we ook hun zelfbeeld kennen. Het 
gaat bij het trots-schaamte continuüm om interne conflicten van lokale bewoners – dus om hoe 
zij zichzelf zien – wat weer gebeurt door zich te positioneren ten opzichte van anderen. Ten 
slotte ga ik in op allerlei conflicten die tussen mensen bestaan. Door de lokale bevolking wordt 
dit ook wel verwoord als pueblo pequeño infierno grande, oftewel: klein dorp grote hel. In deze 
paragraaf gaat het vooral om externe conflicten tussen verschillende bewoners die zijn geba-
seerd op identiteitsconstructies en gevoelens van trots en schaamte.  
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8.1 Identiteit in Peru  
Er is veel geschreven over etniciteit- en identiteitskwesties in Peru en de conclusie die hieruit 
getrokken kan worden is dat er allerlei variaties en definities mogelijk zijn. Zo zijn er grote ver-
schillen te constateren tussen zelfdefinities, definities van de overheid en definities van weten-
schappers. Wie Indiaan en wie Mesties zijn in Peru staat niet vast. Het is wel duidelijk dat het 
Indiaanse deel van de bevolking en de bodem van de sociale en economische ladder bij elkaar 
horen en dat de elite, die slechts een klein deel van de Peruaanse bevolking uitmaakt, neerbui-
gend is ten opzichte van de lagere klasse. Tegenwoordig zijn er nog mensen die indígenas als 
achtergesteld en dom zien en tijdens mijn veldwerk hoorde ik mensen regelmatig zeggen dat 
mensen ver weg in de berggemeenschappen net als beesten leven of “net kinderen zijn ongeacht 
hun leeftijd”. Het neerkijken op het Indiaanse deel van de bevolking komt in heel Peru voor. Zo 
schrijft Nyrop hierover:  

Language aside, the question of ethnic differences is a complex one in Peru. There is a sierra saying, 
“The Indian is the animal closest to man.” Although there is considerable ambiguity about the criteria 
for ethnicity, there is little doubt that in the minds of most Peruvians to be an Indian is to be inferior. 
The common stereotype of Indians holds that they are drunken, superstitious, lazy, dirty, addicted to 
coca and engage in “pagan” religious practices (Nyrop 1981: 73). 

Maar gaat deze discriminatie wel over etnische aspecten? Is het niet meer een kwestie van so-
ciale status? Laten we nog even verder kijken naar de creatie en het opnieuw creëren van cate-
gorieën waarin mensen in Peru jarenlang zijn ingedeeld.  

In de meeste literatuur en ook in reisgidsen staat vermeld dat de Peruaanse bevolking onder te 
verdelen valt in drie groepen: blanken, Mestiezen en Indianen. Tegelijk lezen we over een inde-
ling in de hogere, midden- en onderklasse. Wie echter Mesties, Indiaan of blank is, is niet altijd 
duidelijk. Oorspronkelijk was een opwaartse mobiliteit van Indiaanse onderklasse naar midden-
klasse alleen mogelijk voor de paar Indianen die een opleiding konden genieten door zich aan 
het religieuze leven te wijden of deel te nemen in het leger. In de twintigste eeuw werd een op-
waartse mobiliteit mogelijk voor Quechua en Aymara Indianen vanwege migratie, seizoensar-
beid en betere opleidingsmogelijkheden (Nyrop 1981: 61). Volgens verschillende auteurs die 
onderzoek hebben gedaan in de regio zijn de termen daarom nu niet zozeer raciale als sociaal-
culturele categorieën.1 Blanken of criollos behoren tot de hogere klassen, als iemand Mesties 
wordt genoemd behoort hij tot een mindere of lagere klasse en als iemand Indiaan wordt ge-
noemd, behoort deze tot een lagere klasse. Ofschoon de term Indiaan vaak op een denigrerende 
manier wordt gebruikt, erkent iedereen dat er mobiliteit is tussen de verschillende etnische 
groepen. Er zijn een aantal criteria waarvan taal de belangrijkste is. In eerste instantie worden 
mensen die Quechua spreken of Aymara als Indiaan bestempeld maar er zijn ook heel veel Mes-
tiezen die Quechua spreken en andersom ook veel indígenas die Spaans spreken. Verder worden 
kledingstijl, coca kauwen en religieuze praktijken allemaal gebruikt om Indianen te onderschei-
den maar al deze criteria kunnen ambigu zijn en gemanipuleerd worden. Zelf geweven kleding, 
ojotas,2 kleurrijke ponchos, chullos (mutsen) en llicllas (geweven doeken) worden altijd in as-
sociatie gebracht met Indianen. Individuen echter veranderen hun kledingstijl voortdurend; in de 
stad kleden ze zich als Mestiezen en als ze toeristen zien of mensen die bij de overheid werken 
doen ze zich Indiaans voor. Ook zijn er veel mensen die zichzelf als Indiaan bestempelen maar 
goedkope kleding dragen om op het veld te werken en hun traditionele met de handgeweven 
kleding bewaren voor feestelijke gebeurtenissen (Nyrop 70-75).  

Er worden ook wel eens verbanden gelegd tussen etniciteit en geografische en economische 
componenten in Peru. Sommige auteurs beweren dat Indiaan zijn in evenredige mate toeneemt 
met de hoogte in de Andes. Hoe hoger je komt, hoe minder Mestiezen je aantreft en hoe dichter 
je bij de steden komt, des te minder duidelijk de etnische grenzen worden. Wat betreft het on-
derscheid tussen indianen en cholos is het nog onduidelijker. Het heeft te maken met het ver-
schil tussen zelfdefinities en hoe anderen een persoon definiëren. Zo kan een individu zichzelf 
als Mesties beschouwen terwijl zijn buren hem als cholo definiëren. Dezelfde persoon kan in het 

                                                 
1  Bekende auteurs op dit gebied zijn bijvoorbeeld Nyrop, Marisol de la Cadena, Romero.  
2  Dit zijn een soort sandalen die van autobanden worden gemaakt en vooral door mensen in het hoog-

gebergte worden gedragen. 



 

 203

hooggebergte een Indiaan zijn en een cholo als hij jaarlijks naar de kust migreert. Cholos kun-
nen omschreven worden als: “go-betweens, bypassing local whites and mestizos and linking 
their community directly to the national political system” (Nyrop 1981: 75). Marisol de la Ca-
dena is een antropologe die de Peruaanse etniciteitkwestie heeft uitgelicht. Ze laat in haar boek 
Indigenous Mestizos zien hoe veel Peruanen zich voortdurend begeven op een continuüm tussen 
een Indiaanse en Mestieze etniciteit. Ze laat zien hoe Mesties en Indiaan geen gefixeerde identi-
teiten zijn maar afhankelijk van de context kunnen veranderen. Een indigenous mestizo is vol-
gens haar een de-indianized individu die tegelijkertijd Mesties en indígena kan zijn. Ook laat ze 
zien dat het mestizaje proces in Cuzco weinig te maken heeft met ras en veel te maken heeft met 
sociale mobiliteit. Voor Indigenous Mestizos heeft Indiaan of Mesties zijn volgens haar niet te 
maken met bloed of unilineaire acculturatie maar met het verbeteren van sociale omstandighe-
den wat mogelijk is door middel van scholing (de la Cadena 2000). Ook Romero ziet mestizaje 
als een cultureel en sociaal proces en noemt dit een geleidelijke toe-eigening van moderniteit 
door de Indiaanse Andes boer (Romero 2004). Overigens kan over wat wel en niet modern is 
ook eindeloos gediscussieerd worden maar dat is op deze plaats niet van belang. 

Meerdere auteurs hebben een link gelegd tussen de periode van het indigenismo en het heden-
daags toerisme. In beide periodes wordt het Inca verleden geëssentialiseerd (zie bijvoorbeeld 
Pérez Galán 2004: 236) en daardoor ontstaat een gesimplificeerd beeld van het Indiaanse verle-
den. (Silverman 2002). De beweging van het indigenismo wilde dat Inca tradities opnieuw ge-
waardeerd werden. Eigenlijk hadden indigenistas een geromantiseerde blik van de Indiaan: In-
dianen werden gezien als erfgenamen van het glorieuze Inca rijk. In de periode dat het indige-
nismo haar hoogtijdagen had, werd er op zoek gegaan naar folklore in afgelegen gebieden. Een 
bekende indigenista (van Indiaanse komaf) was fotograaf Martín Chambi, die veel foto’s heeft 
gemaakt van de Indiaanse bevolking van het Andes gebied in Peru. Tot en met vandaag de dag 
vormen zijn foto’s een belangrijk naslagwerk. Eigenlijk hebben de indigenistas Inca tradities 
herontdekt. Wat opviel was dat de meeste indigenistas afkomstig waren uit de hogere klassen 
van de Peruaanse samenleving en er kan gezegd worden dat er als het ware twee werelden be-
stonden: de wereld van de hogere klassen die het Inca verleden aan het essentialiseren en ideali-
seren waren en de arme rurale zones waar de mensen woonden die eigenlijk het dichtst bij het 
Inca verleden stonden maar geen idee hadden waar de discussies in Cuzco over gingen. Eigen-
lijk gebeurt tegenwoordig iets soortgelijks binnen de toerisme-industrie. Zowel indigenistas als 
spelers in het hedendaagse toerismeweb idealiseren het Inca verleden met als grote verschil dat 
het doel hiervan in het toerisme is om iets te bereiken in de hedendaagse globale economie. In 
het artikel “¡Me friegan los condores! Lo Tradicional y lo Moderno en el Cuzqueñismo” waar-
schuwt Villafuerte Medina voor een homogenisering van het verleden in het algemeen en van 
ervaringen in het verleden wat volgens hem leidt tot een homogenisering van identiteit en in het 
geval van Cuzco voor een homogenisering en idealiseren van het Inca verleden. Volgens hem 
wordt in Cuzco identiteit op retrospectieve wijze geconstrueerd waardoor de Cuzqueño identi-
teit erg rigide is geworden. Deze rigiditeit beïnvloedt weer de wijze waarop er naar de toekomst 
wordt gekeken (Villafuerte Medina 1998: 94). In dit artikel wil hij laten zien dat Cuzco in de ja-
ren vijftig enorm is veranderd en dat de “simpele structuren” die aan het einde van het bestaan 
van de haciënda’s zijn verdwenen en dat het traditionele van een vrijwel gesloten comunidad 
campesina tot het verleden behoren. Tegenwoordig is de stad zowel sociaal als economisch zeer 
heterogeen met vele actoren met uiteenlopende objectiviteiten en subjectiviteiten. Hij schrijft 
dat verschillende actoren verschillende belangen hebben en geeft hierbij het voorbeeld van het 
toerisme waarbij de Cuzco-identiteit (hij benoemt dit als Cuzqueñismo) voor een ondernemer 
die werkzaam is in de branche op heel andere zaken is gericht dan een bewoner van het histo-
risch centrum.  

Voor mijn studie is het belangrijk te beseffen dat identiteiten in Peru open zijn en worden be-
paald naargelang de situatie en afhankelijk door het podium waarop wordt gespeeld. Zoals we 
zagen begeven mensen zich in het gebied in en rondom Cuzco zich op een continuüm tussen In-
diaan en Mesties. Mensen in Pisaq begeven zich op datzelfde continuüm maar behalve de ge-
noemde categorieën, categoriseren mensen zichzelf en anderen voornamelijk naar plaats van 
herkomst. Meestal worden mensen geclassificeerd als Piseño, comuneros of “van buiten”. In 
deze classificaties zijn ook weer nuances aan te brengen: men is artesano, campesino of profesi-
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onal.3. Wat dit betreft heeft de la Cadena gelijk: sociale mobiliteit wordt namelijk voor een 
groot deel bepaald door scholing. In Pisaq wonen ook professionals en hoewel ze zelfde werk 
vinden als professional, worden ze als “meer” gezien omdat ze hebben gestudeerd. Deze men-
sen zullen zich echter niet in eerste instantie Mesties noemen maar Piseño, tenzij ze op de uni-
versiteit hebben geleerd dat er een onderscheid is. Tijdens mijn onderzoek gebruikten bijvoor-
beeld meerdere informanten het woord amestificado om aan te duiden dat zaken of mensen mo-
derniseren. Deze term heeft overigens meer de betekenis van modern of avanzado, woorden die 
ook vaak worden gebruikt om over vooruitgang te praten. Het gaat hier dus niet om een indeling 
naar etnische afkomst of ras maar over sociale status. Hoe Piseños en comuneros zichzelf en an-
deren classificeren hangt af van de podia waar ze zich op een bepaald moment begeven (thuis, 
op de plaza, in de stad et cetera). 

Indio of Cholo zijn woorden die vaak worden gehoord en deze worden meestal gebruikt voor 
grapjes, koosnaampjes (zo bestaat er een liedje getiteld linda mi cholita, mooi mijn kleine cho-
la), of als scheldwoord. Als deze woorden worden gebruikt om iemand uit te schelden is dat 
meestal verwijzend naar de plaats van herkomst: de comunidad, waar mensen geen scholing 
zouden hebben genoten. Tijdens de anderhalf jaar die ik in totaal in Pisaq doorgebracht heb ik 
nog nooit iemand horen zeggen “Die Indianen uit de comunidad.” Piseños noemen deze mensen 
namelijk comuneros of campesinos. Mensen uit de comunidad zullen zichzelf bovendien nooit 
“indio” noemen maar comuneros of campesinos en meestal wordt de naam van de comunidad 
erbij genoemd. Verder was het opvallend dat van alle Piseños die ik heb gesproken, slechts één 
zich Mesties noemde en de rest noemde zichzelf altijd Piseño of artesano. Als ik hen tijdens in-
terviews vroeg hoe ze zichzelf zouden identificeren of benoemen antwoordden vrijwel alle men-
sen dat ze “trotse Piseño” waren. Wel bestempelen mensen zich als “Inca ” voor de toerisme-
industrie. Indio en cholo bestaan vooral backstage, voor anderen dan zichzelf. 

In dit proefschrift spreek ik alleen over indios, cholos en mestizos als de lokalen dat zelf doen. 
Op de een of andere manier heeft de geschiedenis ervoor gezorgd dat academici Peruanen altijd 
willen indelen naar Indiaan of Mesties of zoals we hebben gezien later als indigenous mestizo. 
Waarom moeten deze mensen in deze hokjes worden gestopt als hun identiteit van andere facto-
ren afhangen zoals plaats en educatie? Ik wil niet ontkennen dat een persoon verschillende iden-
titeiten kan hebben maar volgens mij heeft dit weinig te maken met de etnische categorisering 
die zoveel jaren heeft plaatsgevonden. Mensen in de Andes nemen misschien verschillende 
identiteiten aan al naar gelang de situatie waarin of het podium waarop ze zich bevinden maar 
deze tijdelijke plaatsgebonden identiteiten zijn afhankelijk van het podium waar de betreffende 
personen zich bevinden. Wat dat betreft zijn Andes bewoners niet anders dan alle andere men-
sen. Afhankelijk van de situatie wordt er in onze hersenen aanspraak gemaakt op bepaalde cul-
turele modellen (in the mind) die vervolgens worden uitgevoerd (in the world). Niemand op de-
ze wereld gedraagt zich in alle verschillende podia waarop hij of zij zich begeeft op dezelfde 
manier omdat er in elke situatie weer aanspraak wordt gemaakt op andere culturele schema’s. 
Als ik naar mijn werk ga, gedraag ik mij anders dan thuis of wanneer ik bij vrienden ben en ik 
kleed mij ook anders al naar gelang het podium waar ik mij op begeef. Mensen in Peru begeven 
zich ook voortdurend op verschillende podia waardoor hun identiteiten mobiel zijn maar dit 
heeft niet veel te maken met of ze Indiaan of Mesties zouden zijn. Het is daarom dat ik pleit 
voor een benadering die uitgaat van culturele modellen en presentaties frontstage en beleving en 
betekenisgeving backstage in plaats van mensen in te delen naar etnische categorieën die ze zelf 
niet eens handhaven en van bovenaf worden bepaald.  
 
8.2. Wij zijn Inca’s, geen Indianen!  
De grenzen tussen trots en schaamte zijn subtiel getrokken. 

Als wij bezig zijn met de verkoop moeten we altijd een glimlach op ons gezicht hebben, ook al zijn we 
boos. Je moet altijd een soort blijdschap laten zien en proberen bij hen in de smaak te vallen, omdat je 
toch moet verkopen. Soms is het wel moeilijk, vooral als er weinig handel is. Ik trek soms een poncho 
aan en heb meestal een band om mijn hoofd en anders een muts. Dan lijk ik op een Inca . Wij schamen 
ons er niet voor omdat het iets is van ons, het is typisch. In Cuzco echter ga ik niet met zo een band om 

                                                 
3  Met professional wordt hier bedoeld dat iemand scholing heeft gehad die verder gaat dan de lagere en 

middelbare school. 
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mijn hoofd rondlopen, want daar zou het veel aandacht trekken. Dan denken ze dat ik een indio ben! 
Het is net als met een Fransman die laatst een muts bij me kwam kopen. Hij zei dat hij in Parijs niet met 
die muts op kon lopen omdat iedereen hem zou aanstaren en uitlachen. Mijn vader draagt op de plaza 
een poncho en een chullo en ik heb hem een keer gevraagd of hij dat ook naar Cuzco zou aantrekken. 
Hij zei toen dat hij het wel zou doen, maar dat hij de noodzaak er niet van inzag, vooral om te voorko-
men dat hij zou opvallen en dat mensen hem voor indio zouden uitschelden. Deze zaken zijn om te ver-
kleden voor toeristen. Ik kan niet naar de universiteit gaan met mijn muts en mijn band om. Dan denken 
ze dat ik een revolutionair ben. In principe zouden ze niks slechts tegen me kunnen zeggen omdat het 
natuurlijk is, maar toch. Mensen in Pisaq verkleden zich bijna niet voor toeristen en gaan zo onopval-
lend mogelijk gekleed, omdat ze het probleem van discriminatie willen vermijden.4 

Het is duidelijk dat verkleden vooral als strategie op het Pisaq podium bestaat en dat als men 
van het podium vandaan gaat naar een ander podium, zoals de universiteit of de stad, gevoelens 
over het zelfbeeld veranderen. Het definiëren van identiteit en etniciteit is dus afhankelijk van 
context en geschiedenis. Volgens Pérez Galán zijn er drie momenten te onderscheiden waarop 
er veranderingen zijn gekomen in de definiëring van de etnische categorieën in Pisaq, die veel 
complexer zijn dan de meestal genoemde tweedeling tussen Indianen en Mestiezen. Tijdens de 
koloniale periode werd er een juridisch onderscheid gemaakt tussen Indianen aan de ene kant en 
Spanjaarden aan de andere kant. Eind negentiende eeuw kwam hier verandering in wat te maken 
had met het invoeren van een nieuwe klasse van landbezitters die llactataytas werden genoemd 
of mistis. Zij waren de autoriteiten van het dorp en eigenaren van haciënda’s en zij hadden de 
politieke en economische macht in handen in het hooggebergte tot aan de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. Het derde moment vond plaats na de landbouwhervormingen. Vanaf dat moment 
werden mensen van de oudere generatie nog steeds mistis genoemd maar de Piseños die in de 
ambachtsindustrie werkten kregen de naam mestizos te zijn (Pérez Galán 2004: 124-127). 

Tegenwoordig bestaat in Pisaq een vrij onduidelijke visie op etniciteits- en identiteitskwesties. 
In eerste instantie lijkt dit onzichtbaar; frontstage is er weinig van te merken. Ik werd me pas na 
verloop van tijd in het veld enigszins bewust van de dubbele lading die etnische termen hebben 
en kwam er bij het analyseren van mijn data pas achter dat Piseños zich voortdurend bewegen 
op een continuüm tussen trots en schaamte. Het Inca verleden wordt op de frontstage geïdeali-
seerd en bepaalde culturele modellen worden uitvergroot om te voldoen aan het beeld dat toeris-
ten hebben of willen krijgen van de Peruaanse Andes bevolking maar we zagen ook hoe de Pi-
seño, meestal met commerciële motieven, bereid is om zichzelf te plooien en te buigen naar de-
ze “authenticiteitswens”. Dit betekent overigens niet dat deze frontstage presentatie wordt afge-
dwongen. In de meeste gevallen kiezen mensen er zelf voor om zich als “authentieke Inca’s” of 
authentieke afstammelingen van de Inca’s te presenteren. Er bestaan wel ideeën om alle verko-
pers op de markt en traditionele uitstraling te geven maar vooralsnog komen verkleedpartijen en 
performances vooral voort uit individuele motivaties. Identiteit wordt in deze gevallen dus be-
wust als strategie gebruikt om geld te verdienen of voor politieke doeleinden. 

Een concreet voorbeeld waarbij het Inca verleden of de indígena-identiteit in Pisaq wordt ge-
bruikt, werd duidelijk in het gedrag van een voormalige burgemeester. Deze man verkleedde 
zich als varayoc om invloed te kunnen uitoefenen en geld te bemachtigen voor de ontwikkeling 
van Pisaq. Een Piseño vertelde mij dat hij door zich zo te verkleden zelfs visa heeft bemachtigd 
voor Japan en de Verenigde Staten. Vervolgens is een groot deel van de fondsen die hij op deze 
manier verworven had waarschijnlijk in eigen zak verdwenen.5 Tijdens lokale politieke cam-
pagnes proberen kandidaten door zich traditioneel te kleden, stemmen te werven in de bergge-
meenschappen. Een voormalig gemeenteraadlid vertelde mij hoe dit in zijn werk ging en hoe 
erop werd gereageerd:  

In de politieke campagne heb ik mij bijvoorbeeld traditioneel verkleed. Mijn moeder kwam uit Amphay 
en in die comunidad zeiden ze dat ze op mij zouden stemmen onder de voorwaarde dat ik traditionele 
kleding zou dragen. Mensen in Pisaq waardeerden dit helemaal niet en zeiden dat het slecht was dat ik 
me identificeerde met mensen uit Ampay en dat ik in het dorp woonde en geen reden had om mij zo te 
kleden. De mensen uit de comunidades echter vonden het geweldig.6 

                                                 
4  INTERVIEW 27, sr E., 7/06/04. 
5  O.a. INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
6  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
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Piseños zijn vooral trots op hun cultureel erfgoed, voornamelijk op het Inca verleden. Zo vroeg 
ik in een interview aan señor L. of hij zichzelf wilde omschrijven. Hij antwoordde:  

Ik voel me Piseño en ben gelukkig om geboren en getogen te zijn in dit dorp. Ik ben trots op mijn ruïnes 
en op mijn apus Lingli, Ñusta en Puka Pukara. En ik ben de zoon van een señora campesina humilde 
(arme boerin). Ik voel me rustig, Piseño omdat ik hier geboren ben en ik ben trots op alles wat we heb-
ben van onze voorouders. Door hen hebben we een inkomstenbron en werk voor alle Piseños.7  

Uit gesprekken maar ook uit de foto-elicitatie opdracht werd duidelijk dat het Inca verleden niet 
alleen voor toeristen belangrijk wordt geacht maar ook backstage in the mind van de Piseños. 
Een jonge Piseño maakte foto 70 en vertelde daarover:  

Dit zijn de mummies in het gemeentehuis. Ze zijn sinds kort geëxposeerd. Het is heel belangrijk dat ze 
er zijn zodat zowel Piseños als toeristen de cultuur van onze antepasados (verleden/voorouders) ken-
nen. Alles wat je ziet in deze vitrine is perfect, de tejidos zijn mooi afgewerkt. Op school hebben we uit 
boeken veel over vroeger geleerd, maar nu kun je het van dichtbij zien en zelfs aanraken. Hier zie je 
hoe geweldig onze Inca’s waren en dat ze geëxposeerd zijn is belangrijk voor onze kennis over onze 
cultuur.8 

Het was interessant dat een andere Piseño, señor R2., precies dezelfde foto had gemaakt en hij 
benadrukte nog meer hoe belangrijk het is dat deze mummies geëxposeerd zijn, niet alleen voor 
de toeristen maar vooral voor de Piseños:  

Hier zie je mummies, resten van onze voorouders. Wat wij willen doen is iets van vroeger aan de men-
sen laten zien. Ik wilde al voor lange tijd de traditionele vormen en het authentieke laten zien aan de Pi-
seños. Nu presenteren we Pisaq als een artesanaal dorp met spullen van overal. Wat we moeten laten 
zien is onze identiteit, zonder ons ervoor te schamen. We moeten dat van vroeger laten zien. Vroeger 
was alles een ritueel en heilig. Voor het eten werd eerst wat aan de Pachamama gegeven, voor het was-
sen moest eerst gevraagd worden voor genoeg water. Met deze foto wilde ik het dagelijkse respect wat 
Piseños zouden moeten hebben laten zien. Veel mensen hebben namelijk geen respect maar gebruiken 
wel het verleden voor hun zaken, het verleden wordt als strategie gebruikt maar er is weinig respect 
voor en veel schaamte.9 

Wat opvallend is aan deze toelichtingen is dat beide Piseños hun trots en identiteit afmeten aan 
de presentatie van deze mummies, van de voorouders, van de Inca’s. Volgens de tweede infor-
mant zouden Piseños tegenwoordig moeten leven zoals vroeger in de Inca tijd, omdat men toen 
nog respect had. De idealisering van het verleden, en vooral de gebruiken die daarbij horen, 
wordt hier wederom benadrukt. Aan de ene kant zijn deze Piseños trots dat deze mummies zo 
mooi geëxposeerd zijn en ze zijn trots op alles wat deze overblijfselen van het rijke verleden re-
presenteren. Aan de andere kant zegt de tweede informant dat hoe Piseños nu leven minder-
waardig is ten opzichte van hun voorouders. 

De ruines en terrassen onderweg naar de ruines vormen eveneens een belangrijk gespreks- en 
foto-onderwerp. Een Piseña die foto’s van de terrassen had gemaakt voor de foto-elicitatie ver-
telde (zie foto 71):  

Dit zijn de terrassen. Dit is belangrijk omdat ze van stenen gemaakt zijn. Hoe zouden de mensen van 
die tijd die stenen toch gedragen kunnen hebben? Ze zeggen dat de Inca’s heel sterk en groot waren, 
groter en sterker dan wij. Het is een wonder dat ze dit zo hebben kunnen bouwen. Ik ben er trots op en 
tegelijkertijd verwonderd dat het na zoveel jaar nog steeds bestaat.10 

Opmerkelijk is hier dat de Inca’s geïdealiseerd worden als groot en sterk, voorouders waar tegen 
wordt opgekeken en dat ze worden afgezet tegen deze Piseña zelf maar ook haar dorpsgenoten. 
Zij waren “groter en sterker dan wij”. Hiermee plaatst ze niet alleen de Inca’s op een voetstuk 
maar geeft ze aan dat Piseños tegenwoordig minder waard zijn. Een andere Piseña maakte een 
foto van de ruines en de terrassen. Ook zij sprak met bewondering over dit culturele erfgoed van 
Pisaq en stelde zelfs voor een voorbeeld aan de Inca’s te nemen binnen de huidige landbouw-
problematiek:  

                                                 
7  INTERVIEW 2, sr L., 31/03/04. 
8  Gesprek over foto’s met sr W., 21/08/04. 
9  Gesprek over foto’s met sr R2., 27/08/04. 
10  Gesprek over foto’s met sra D., 22/08/04. 
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Deze foto is gemaakt om de terrassen te laten zien die de Inca’s in de bergen hebben gemaakt. Het is 
heel bijzonder, het is een prachtig landschap. Voor toeristen vormen deze terrassen een belangrijk aan-
trekking. Het werk wat de Inca’s vroeger deden kan zo gereconstrueerd worden, je kunt er achterkomen 
hoe ze hun landbouw uitvoerden. Wij zouden hier wat van kunnen leren, tegenwoordig zouden we weer 
op die manier onze landbouwgronden moeten bewerken en dan zou iedereen genoeg grond hebben.11 

Overigens moet worden opgemerkt dat deze Piseños misschien wel erg trots zijn op “hun In-
ca’s” maar dat ze in feite weinig kennis over de Inca’s hebben. Op school wordt er wel iets over 
het Inca verleden verteld maar zoals we in het tweede hoofdstuk zagen, is er ontzettend veel on-
bekend. Bovendien zijn ook historici er nog niet helemaal uit. Piseños hebben, net als toeristen 
trouwens, een mythisch beeld van de Inca’s en zien ze als een bijzonder volk uit een andere tijd. 
Ze zien hen wel als hun voorouders maar feitelijke kennis over dit verleden hebben ze niet. 

Naast overblijfselen uit het Inca tijdperk zijn Piseños ook erg trots op de producten die ze te-
genwoordig maken en verkopen. Zo vertelde een jonge Piseño mij over tejidos:  

Ik vind het denigrerend om over artesanía te spreken, het is kunst. Door veel mensen hier en door Euro-
peanen en Amerikanen wordt het echter niet zo gezien. Als je naar een schilderij van Picasso kijkt dan 
is dat wel kunst maar waarom zouden de tejidos dat niet zijn? Er zit zo veel werk in het weven, elke fi-
guurtje en elke beestje heeft betekenis en stelt iets voor. Dit wordt van generatie op generatie overge-
dragen.12 

Een artesano vertelde enthousiast over cerámica:  
Ik maak cerámica. Ik hou niet alleen van antropologische dingen maar ook om cerámica te bestuderen. 
Klei is oneindig. Elke keer weer nieuwe dingen en nieuwe combinaties om te kijken of er iets beters 
uitkomt. Ik ben heel trots en gelukkig omdat ik domineer wat mijn voorouders ook domineerden. (Pakt 
de suikerpot op.) Dit is het werk dat ik maak, mooi hé? En dat is uniek, want bijna niemand maakt ze 
zo. Ik maak al dertig jaar artesanía en deze cerámica heeft voor alles gediend, tot aan de opleiding aan 
toe en het hebben van al mijn kinderen, haha.13 

Bij andere Piseños werd het gevoel van trots vooral gevormd door de producten die ze op een 
volgens hen eerlijke manier aan toeristen verkopen:  

Ik verkoop op de plaza spullen waarvan ik denk dat de toeristen het mooi vinden. Ik hou er niet van ze 
voor de gek te houden, zoals veel ander mensen wel doen. Ik wil ze spullen verkopen die goed zijn en 
waar ze iets aan hebben. Niet dat het een wegwerpproduct is. Daarom ben ik trots, trots op wat ik ver-
koop.14 

Het liefst verkoop ik tejidos uit de comunidades van Pisaq omdat ik graag aan toeristen verkoop wat 
van ons is, iets wat typisch is voor Pisaq, iets wat in deze zone wordt gemaakt. Het is mooi om tegen de 
toerist te kunnen zeggen dat het typisch van hier is.15 

Veel Peruanen schamen zich voor hun afkomst maar er ontstaat ook bewustwording over wat 
lokaal de “culturele rijkdom” (nuestra riqueza cultural ) wordt genoemd. Zo beklaagde een van 
mijn informanten zich erover dat aan toeristen altijd wordt verteld dat mensen in de Andes 
vroeger geen schrift zouden hebben. Volgens hem hadden de Inca’s misschien geen schrift zoals 
wij dat tegenwoordig kennen maar ze lazen wel de wolken, het weer en de sterren. Ook hij idea-
liseerde de campesino en zei dat de campesino de sleutel naar kennis zou hebben omdat mensen 
uit de comunidades veel dichter bij de natuur leven en heel veel weten. Juist omdat ze zo veel 
weten, en vooral een ander type kennis hebben, zouden ze niet gewaardeerd worden door andere 
Peruanen.16 

Dat Piseños trots zijn op het Inca verleden en alle vertoningen die daarbij horen, valt op bij 
performances van verschillende feesten en festivals. Zo was ik op 29 augustus 2004 bij het 
Willka Raymi festival aanwezig dat plaatsvond bij de ruïnes van Pisaq (zie foto 72). Het idee  
 

                                                 
11  Gesprek over foto’s met sra C3. augustus 2004. 
12  Gesprek met sr G., 14/03/04. 
13  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. Sr M. is artesano maar heeft in zijn jonge jaren antropologie gestu-

deerd aan de universiteit van Cuzco. 
14  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 
15  INTERVIEW 27, sr E., 7/06/04. 
16  Gesprek met medewerker van AMA tours, een spirituele reisorganisatie in Cuzco, 2004. 
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Foto 73. Trots poserende ñustas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
was om een toneelstuk op te voeren dat vergelijkbaar was met het Inti Raymi in Cuzco. In het 
toneelstuk werden offers gedaan aan Moeder Aarde en het idee was om aan toeristen te laten 
zien hoe dit in zijn werk ging. De motivatie achter het organiseren van dit gebeuren is “om Inca 
tradities in hun ere te herstellen en te bewaren voor volgende generaties”. Tegelijkertijd is het 
“bedoeld om toeristen een stuk Inca traditie te laten zien in hun traditionele omgeving”, aldus 
een van de organisators van het festival.17 Het festival had om tien uur moeten beginnen omdat 
op dat uur de meeste toeristen de ruïnes bezoeken maar toen het toneelstuk eenmaal begon, was 
het al een paar uur later en waren de meeste toeristen al verdwenen. Bovendien was het hele to-
neelstuk in het Quechua en de paar toeristen die nog aanwezig waren om het schouwspel te ob-
serveren waren vrij snel afgehaakt.18 Desalniettemin waren de acteurs ontzettend enthousiast 
over het feest en trots op hoe ze eruit zagen. Alle acteurs van het toneelstuk hadden prachtige 
kostuums aan. Hun trots bleek uit het feit dat iedereen die ik tegenkwam voor en na het toneel-
stuk wilde dat ik foto’s van hen zou maken om aan iedereen te laten zien. Op foto 73 is te zien 
hoe een team actrices trots aan het poseren is. Na afloop van het toneelstuk vroegen de acteurs 
mij wat ik ervan vond en ze benadrukten nog eens hoe mooi ze er uitzagen en dat ze bevoor-
recht waren om meegespeeld te hebben in het toneelstuk. 

Er kan geconstateerd worden dat de Inca cultuur en de cultuur uit de berggemeenschappen 
door Piseños wordt ingezet voor toerisme als inkomensstrategie en dat aan de andere kant wordt 
neergekeken op mensen uit de berggemeenschappen. Er zijn echter ook mensen die vinden dat 
mensen uit de comunidades juist veel meer waard zijn en veel dichter bij het Inca verleden staan 
en op een meer duurzame wijze met hun omgeving omgaan dan de Piseños. Señor R2. legde dit 
als volgt uit:  

Het probleem hier in Pisaq is dat iedereen maar wil moderniseren. Wat van vroeger is, interesseert men 
zich niet meer voor. Wij van Pisaq leveren altijd maar kritiek op de comunidades en zeggen dat ze daar 
vies zijn en niet eens een toilet hebben maar niemand realiseert zich dat wij hier ontzettend veel aan het 
vervuilen zijn. Mensen uit de campo (platteland) leven harmonieus met de Pachamama en hebben daar 
respect voor.19 

Ondertussen zijn veel Piseños ook afhankelijk van hun compadres in de berggemeenschappen. 
Toen het toerisme in Pisaq in toenemende mate vorm begon te krijgen en steeds meer Piseños 

                                                 
17  Met “traditionele omgeving” wordt het archeologisch complex Intihuatana bedoeld. 
18  Observaties, 29/082004. 
19  Gesprek met sr R2., 2003, exacte datum niet genoteerd. 
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souvenirs begonnen te maken en later ook begonnen te reizen, hadden Piseños de hulp van co-
muneros om op hun chakras te werken hard nodig.20 

Piseños zijn trots op de huidige situatie van het dorp en op de Piseño identiteit. Dat deze trots 
in een adem wordt genoemd met schaamte heeft meestal te maken met hoe de bewoners de an-
dere Piseños zien:  

Ik ben gelukkig en trots omdat er geen ander dorp is zoals Pisaq. Pisaq is speciaal. De mensen zijn mis-
schien een beetje slecht maar het dorp is mooi. Mensen zijn slecht omdat ze alleen aan winst denken, en 
niemand zet zich ooit in voor het dorp.21 

Ik heb met veel informanten gesproken over etnische kwesties en het gevoel van schaamte dat 
Piseños hebben. Velen van hen wijden dit schaamtegevoel aan de toerisme-industrie. Door zich 
“traditioneel” te presenteren op de markt, verdienen mensen steeds meer geld waardoor ze een 
hele andere houding hebben gekregen ten opzichte van mensen die het minder hebben. De vol-
gende uitspraak geeft heel goed weer hoe er wordt gedacht over dit schaamtegevoel. Deze in-
formant wil overigens dat Piseños zoveel mogelijk hun tradities blijven behouden:  

Señorita Beti, Er zijn zoveel mensen hier die zich niet meer op een indígena-manier willen kleden, geen 
ojotas willen dragen en geen coca meer kauwen. Mijn man denkt hier wel anders over als ik maar ik 
denk er het volgende over: naarmate de tijd voorbijgaat veranderen er zaken namelijk. Dit verandert via 
generaties; een moeder draagt bijvoorbeeld een rok maar haar dochters willen zich dan niet op dezelfde 
manier meer kleden als een moeder. Zij schamen zich daarvoor en dat komt door de mensen, zij kunnen 
naar die meisjes kijken en ze bekritiseren, zij kunnen dan zeggen dat zij indias zijn, dan wordt er ge-
zegd: “Oh kijk, zij dragen ojotas”. Mensen hier schamen zich snel ergens voor. Mensen schamen zich 
er bijvoorbeeld voor dat hun kinderen hier op Tambohuacso les hebben. Mensen hier lopen er heel 
creidas (arrogant, uit de hoogte) bij, men kan zien dat ze geld hebben, ze lopen rond met goede kleren, 
dan denk je toch niet dat ze rondlopen terwijl zij coca aan het kauwen zijn? Mensen zijn bang dat zij 
door anderen bekritiseerd zullen worden. Als je op de markt rondloopt word je door iedereen geobser-
veerd en dan wordt er over je gepraat en dan zeggen ze “kijk zij heeft dit en dat gekocht” en als je met 
ojotas de plaza opgaat zal iedereen naar je kijken en het zien.22 

Een informant ging in op het idee om heel Pisaq verkleed aan toeristen te presenteren en gaf een 
verklaring voor een mislukking 

De vereniging waar ik lid van ben heeft samen met burgemeesters bedacht om onze artesanía beter aan 
de toeristen te verkopen door ons te verkleden in typische kleding van hier. Het is niet doorgegaan om-
dat sommige mensen zich schamen om zich zo te kleden. Sommige doen wel een muts op en trekken 
een poncho aan als de toeristen er zijn maar anderen willen dat niet. De schaamte komt voort uit het feit 
dat wij ons dan indígenas voelen, veel mensen vinden dat niet leuk. Ik zet soms wel mijn muts op en 
doe en poncho aan. De toeristen maken dan soms foto’s van mij en ik motiveer andere mensen om het-
zelfde te doen maar ze willen niet. De toerist houdt van typische kleding, soms willen ze de poncho die 
ik op dat moment aan heb. Soms verkopen we dan wel beter maar soms ook niet.23 

Volgens een andere Piseña was het idee om zich te verkleden voor toeristen bijna doorgevoerd 
maar was het afgeketst vanwege een Piseño die meerdere mensen ervan wist te overtuigen dat 
ze zich “niet als cholos en indios moesten verkleden omdat ze op die manier hun persoonlijk-
heid lieten degraderen.”24 Haar man, die zich wel in poncho en met chullo kleedt voor de toeris-
ten ondervindt dagelijks wat het is om uitgelachen te worden maar hij zet toch zijn performance 
voort omwille van het geld. Zijn vrouw vertelde daarover het volgende:  

Mijn echtgenoot wordt altijd uitgelachen dat hij zich zo kleedt. Ze schelden hem uit voor cholo of zeg-
gen dat hij uit een of andere comunidad komt. Ze zeggen dat hij het gezicht heeft van die en van deze 
en de enige die hem feliciteren voor hoe hij eruit ziet en ook nog van hem kopen zijn de toeristen. Toe-
risten vinden het leuk hoe hij zich kleedt want ze willen altijd foto’s van hem maken. Ik kan mij een 

                                                 
20  Gesprek met sr C., 3/04/03. 
21  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
22  INTERVIEW 30, sra E2. (vrouw van sr R2) 14/06/04. Tambohuacso is de school in Pisaq. De meeste 

Piseños willen hun kinderen echter een “betere” opleiding geven en sturen ze naar Cuzco. Piseños be-
kritiseren de lokale school omdat de laatste jaren steeds meer comuneros hun kinderen ook naar deze 
school sturen waardoor het niveau van het onderwijs achteruit zou zijn gegaan. 

23  INTERVIEW 2, sr L en sra J2., 31/03/04. 
24  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
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dag herinneren dat er toeristen waren die alleen van mijn echtgenoot wilden kopen en toen wij een te-
jido haalden bij mijn broer wilden ze het niet. Ze zeiden: “Nee, nee, het geld is voor die Inca !25 

Nog een manier waaruit blijkt dat Piseños liever niet geassocieerd worden met de “indígena-
identiteit”, blijkt uit het grote aantal verzoeken om hun naam te veranderen. Señor R2., die op 
het gemeentehuis werkt, vertelde dat velen hun achternaam willen veranderen van een Quechua 
naam in een naam die meer Spaans klinkt:  

Op een dag kwam er bijvoorbeeld een man naar mij toe en hij vroeg mij: “Meneer , wat kan ik doen om 
van achternaam te veranderen?” Dus ik vroeg hem of zijn ouders dat wisten, die persoon was toen on-
geveer 25 jaar. Hij antwoordde dat zijn ouders dat niet hoefden te weten omdat zijn ouders boeren wa-
ren, en wat had hij aan een naam van iemand uit de comunidades? Hij zei dat zijn kinderen op school 
bij de naam worden genoemd en dan denken de andere klasgenoten dat zijn kinderen uit de comunidad 
komen. Zij schamen zich voor hun ouders en grootouders! Dit is slechts een voorbeeld van het negatie-
ve zelfbeeld van mensen.26 

Dat Piseños liever als Mesties worden gezien heeft ook te maken met globaliseringtendensen 
zoals bijvoorbeeld (seizoens-) migratie. Jongere Piseños trekken naar de steden voor studie en 
werk. De wat oudere Piseños zijn zeer kritisch over jongeren die hun ouders op een negatieve 
manier zouden beïnvloeden. Zo vertelde een Piseño mij:  

O:  Er zijn veel mensen die het zat zijn om die prachtige ponchos te dragen. Laat het mij aan je uitleg-
gen, zij hebben een zoon in Lima, een in Arequipa, een in het buitenland en zo krijgen zij nieuwe 
ideeën. Bijvoorbeeld, de zoon die in Lima woont komt terug hiernaartoe en zegt: mama, trek die 
traditionele kleding toch uit! Trek dat toch uit want jij zorgt ervoor dat ik mij schaam. Weet je wat 
papa, ik neem een wit overhemd voor je mee en een stropdas, alsjeblieft verkleed je!  

B:  Denk je dat het een kwestie van schaamte is? 
O:  Ja, in eerste instantie is het een kwestie van schaamte want de zoon is niet zo culto, hij is niet zo 

goed opgeleid, hij waardeert niet de dingen van Peru. Een voorbeeld: hier in het dorp hebben wij 
een Ñusta, zij is een juweel. Ik heb tegen de burgemeester gezegd dat zij een prijs verdient. Het is 
een verhaal dat gaat over een vrouw die weigert haar traditionele kleding uit te doen. Zij spreekt al-
leen Quechua, geen Spaans. Deze vrouw wil haar typische kleding niet afstaan, haar kinderen heb-
ben mooie kleding voor haar gekocht maar zij antwoord dan: Nee, ik ga dat echt niet aantrekken, 
no me insistas! (dring er niet op aan!) Verplicht mij niet mijn kleding te veranderen! Deze vrouw is 
gelukkig hoe zij is, dat is toch prachtig, wat een mooie traditie. Het zou gewaardeerd moeten wor-
den dat zij “het vroeger” bewaart. Vroeger droeg men ponchos en chullos en broeken tot op de 
knie.  

B:  En heeft u die kleding ook ooit gedragen?  
O:  Nee, ik ben namelijk amestificado.  
B:  En uw vader?  
O:  Nee, hij was ook mestizo. Je moet goed weten Beatrice dat er in Peru veel verschillende rassen 

zijn: het indígena-ras, het Mestiezen-ras en het Spaanse ras. De Spanjaarden zijn hiernaartoe ge-
komen en hebben de prachtige cultuur van Peru vernietigd, jij kent de geschiedenis toch ook wel!27 

Het is interessant om te zien dat deze Piseño vindt dat tradities behouden moeten blijven terwijl 
hij zich ondertussen tóch Mesties voelt. Hij schaamt zich niet voor de “Indiaansheid” die in zijn 
geboorteplaats bestaat, sterker nog, hij is er trots op, maar tegelijkertijd presenteert hij zichzelf 
als Mesties. Verder zoekt hij de verklaring voor de verandering in houding en presentatie van de 
Piseños niet alleen in hedendaagse globaliseringtendensen maar grijpt hij ook terug op de kolo-
niale periode. Hij is niet de enige die de Spanjaarden de schuld geeft van ellende. Zo vertelde 
señor B.:  

Ik denk dat we vooral het slechte hebben geleerd van de Spanjaarden. Toen ze Peru veroverden kwa-
men vooral slechte mensen naar Peru. Delinquenten enzo. En dit hebben wij geërfd. Als Peru door een 
ander land was veroverd, hadden we misschien een betere mentaliteit gehad. Peruanen zijn lui, en dat 
komt door de Spanjaarden.28  

                                                 
25  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
26  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04.  
27  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
28  INTERVIEW 7, sr B., 7/04/04. 
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Volgens een andere informant “moeten de oorzaken van onderontwikkeling van tegenwoordig 
ook gezocht worden in het koloniale verleden. Door deze periode zouden mensen hun identiteit 
verloren zijn en tegenwoordig onwetend zijn over de eigen rassen en tradities die erbij horen”.29 

De informant die me zei trots te zijn op zijn cultuur (señor O.), sprak zichzelf later weer tegen. 
Dit geeft mijnsinziens aan hoe hij zich voortdurend op een soort trots-schaamte continuüm be-
geeft. Aan de ene kant zegt hij trots te zijn maar tegelijkertijd plaatst hij zichzelf als Mesties uit 
Pisaq toch boven mensen uit de berggemeenschappen. En ondertussen levert hij kritiek op hoe 
andere Piseños met comuneros omgaan:  

O:  Ik schaam mij in ieder geval niet. Andere mensen schamen zich wel, zij schamen zich bijvoorbeeld 
om Quechua te spreken.  

B:  U heeft zoals u net vertelde allemaal compadres in de berggemeenschappen toch?Zij zijn uw 
vrienden? 

O :  Ja, ik spreek Quechua met ze, ze zijn mijn vrienden, mijn compadres, mijn ahijados.  
B:  Ziet u verschillen tussen hen en uzelf? 
O:  Nee, het enige is misschien dat ik iets meer weet dan zij, dat ik meer kennis heb, maar als mense-

lijke wezens zijn wij hetzelfde. Ik behandel comuneros op dezelfde manier als andere mensen. Ik 
ga zitten om bij hen in hun huis te gaan eten aan de tafel hier. Als ze hier komen nemen ze ook hun 
eigen spullen mee, hun stuk kaas, hun coca, hun chuño en canchita, hun aardappels en zij bieden 
mij dan ook alles aan.30 Op mijn beurt geef ik ze wat ik heb, soep, mijn brood, wat prachtig om te 
delen, wat een mooie manier om te leven!  

B:  En wat vindt u ervan hoe Piseños omgaan met de mensen uit de comunidades?. 
O:  Ik doe dat niet hoor. Ik wil niet zeggen dat ik iedereen geweldig behandel maar ik vind wel dat ze 

hier moeten kunnen komen. De comuneros komen naar mij toe en vragen of zij hun spullen hier 
even kunnen laten liggen. Mensen mogen het altijd achterlaten als zij het willen tot de volgende 
marktdag, dan hoeven zij er niet meer mee te slepen naar boven als ze hun spullen niet verkopen. 
Maar soms antwoord ik hen dat er geen plaats is en dat ik niet weet waar ik het moet laten. En het 
komt ook wel eens voor dat het kwijtraakt, er komen hier namelijk veel mensen en dieren en kun-
nen dan misschien worden meegenomen. Dan komen ze dat bij mij en vragen wat er met hun bulto 
(pakketje, bagage) is gebeurd. […] Ik ben de enige die dit voor hen doet. Hier staat niemand op de-
ze manier voor ze klaar. Niemand, er zijn zoveel mensen met genoeg ruimte, zoals bijvoorbeeld het 
gemeentehuis maar niemand biedt hen deze gelegenheid die ik hen bied. Want in werkelijkheid ha-
ten zij hen, daarom krijgen zij geen hulp. Zij worden uitgemaakt voor vieze Indianen en ondertus-
sen zijn ze heel aardig, arme mensen! Want de comuneros zijn cariñosos (liefdevol) en cultos 
[….]. Soms ben ik aan het praten met iemand en dan wachten ze stilzwijgend totdat ze iets kunnen 
zeggen, dat is cultuur! Zij hebben kennis! Pobrecitos, misschien weten ze niet goed hoe zij een toi-
let moeten gebruiken want waar zij vandaan komen is het heel erg koud.31 

Deze man is vooral trots op zichzelf, plaatst zich boven andere Piseños omdat hij comuneros 
wél waardeert, plaatst zichzelf tegelijkertijd boven de comuneros omdat hij meer kennis heeft en 
plaatst de comuneros weer boven Piseños (ook al is hij er zelf ook een). Het idee dat “die arme 
comuneros er ook niks aan kunnen doen” komt vaker terug.  

Het is opmerkelijk dat sommige informanten zeggen zich niet te schamen voor hun afkomst 
maar zich ondertussen wel verheven voelen boven hun ouders. Het viel mij op dat als ik aan Pi-
seños vroeg wat hun ouders vroeger deden zij werkzaam waren in de landbouw en veeteelt en 
dat er dan als het ware verontschuldigend werd gezegd dat “zij slechts boeren waren” en “ze 
wisten niet beter”.32 Wat opvalt is dat veel Piseños zeggen zichzelf niet anders te voelen dan 
mensen uit de comunidades maar dat ze daar meestal direct iets aan toevoegen waardoor ze 
zichzelf tegenspreken. Dat werd duidelijk uit voorgaande citaten maar laten we naar nog een 
aantal voorbeelden kijken. Hiermee wil ik aantonen dat de “wij-zij beleving” erg ambigu is en 
dat het er op lijkt dat Piseños zich wel lijken te schamen om slecht te spreken over mensen uit 
de comunidades:  

                                                 
29  Gesprek met gids, sr J4., 2004. 
30  Chuño zijn in de vrieskou gedroogde aardappels en canchita gedroogde en gebakken maïs wat typisch 

voedsel voor de Andes is.  
31  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
32  Bijvoorbeeld INTERVIEW 14, sra J en sr A2., 17/04/04. 
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Ik voel me niet anders dan mensen uit de comunidades, integendeel. Ik probeer altijd hun vriend te zijn 
en hen niet te discrimineren, omdat ze mensen zijn net als wij. Misschien hebben ze dan minder oplei-
ding gehad, dat wel, maar dat is het enige.33 

Bovendien zeggen veel Piseños dat vooral andere Piseños de comuneros slecht behandelen en 
dat ze dit afkeuren zoals in de volgende citaten naar voren komt:  

De comuneros zijn de meest eerlijke personen en de meest opgelichte. Om hen wordt niet bekommerd 
door de autoriteiten en ze komen daardoor niet vooruit. Niet op het gebied van cultuur, niet op het ge-
bied van onderwijs en niet op het gebied van economie.34  

Wij discrimineren mensen uit de comunidades niet. Zij zijn paisanos (landgenoten/dorpsgenoten) en 
brengen ons eten, vlees, kaas, aardappels, chuños. Anderen discrimineren hen wel, bijvoorbeeld als het 
tijd is om te ontbijten dat je hen wegstuurt. Wij hebben bijvoorbeeld een meisje in huis en we behande-
len haar als onze eigen dochter. Ze heeft een hele oude vader en is in de steek gelaten door haar moe-
der. Iemand moet toch voor haar zorgen? Wij zorgen tenminste voor haar. Andere Piseños behandelen 
hun ahijados slecht.35 

Het minderwaardigheidsgevoel dat veel Piseños hebben uit zich niet alleen door zich af te zetten 
tegen comuneros maar ook op andere manieren. Piseños willen altijd dat hun kinderen “meer 
zijn later” en profesionales worden, waarover later meer, maar een vaak gehoorde uitspraak is 
ook “wij zijn slechts artesanos”.36 Piseños willen hun kinderen in Cuzco naar school sturen om-
dat de mensen daar meer cultas (beschaafd) zijn zoals een andere Piseña dat verwoordde. Ook 
hier is weer sprake van dat zij minder zou zijn dan mensen in de stad en ze vertelde mij hoe daar 
op haar en haar kinderen wordt neergekeken omdat zij uit een dorp komt.37 

Het trots-schaamte continuüm werd ook uitgelicht toen ik de methode van foto elicitatie wilde 
toepassen. Het kwam herhaaldelijk voor dat informanten, die mij wel eerder te woord wilden 
staan op de plaza, niet wilden meedoen aan de foto opdracht. Zo antwoordden verscheidene 
mensen dat ze niet wilden dat andere mensen de armoede waarin zij leefde zouden kunnen zien. 
Verder viel het op dat mensen die wel meededen vooral foto’s hadden gemaakt van zaken in de 
huiskamer, over het algemeen het betere verzorgde vertrek in het huis. Het was mij al eerder 
opgevallen dat veel mensen niet stonden te springen dat ik bij ze thuis zou komen. Verschillen-
de informanten die me op straat, in eethuisjes en op de markt graag te woord stonden hadden 
opeens als excuus dat ze eerst het huis moesten opruimen en opknappen voordat ik daar kon 
komen. In sommige gevallen heb ik de interviews daarom in de openbare ruimte gehouden 
(voornamelijk op het marktplein en in eethuisjes) De foto methode was bedoeld om alsnog een 
indruk te krijgen van hun huizen maar in veel gevallen had deze poging geen resultaat. 

Het is overigens niet ongewoon dat niet alle dimensies van cultuur per foto bereikt kunnen 
worden. In elke cultuur zijn er activiteiten die open zijn voor publiek en er zijn omstandigheden 
die persoonlijk zijn. Zoals Collier en Collier schrijven: “Each culture sets its distance” (Collier 
& Collier 1986: 134). Het was opvallend dat geen enkele van mijn informanten een foto had 
gemaakt in de kerk. In interviews en gesprekken vertelden ze mij wel dat dit heel belangrijk 
voor hen was. Dit bleek wel uit het feit dat sommigen informanten foto’s hadden gemaakt van 
de buitenkant van de kerk. Uit de gesprekken bleek vervolgens dat het ging om wat er zich bin-
nen afspeelde en dat die foto’s symbool stonden voor het katholieke geloof in het algemeen. 
Verder had geen enkele informant foto’s gemaakt van ceremonies voor Moeder Aarde. Dit valt 
deels te verklaren door het feit dat de meeste Piseños slechts één keer per jaar een offer doen, 
maar zij vertelden mij ook dat dit een privé-gebeuren was. De meeste mensen wilden liever niet 
dat andere inwoners van het dorp zouden weten dat zij er dit soort tradities op nahielden. Dit be-
tekent niet dat er geen waardevolle data zijn verzameld. Eigenlijk is het net zo interessant om te 
kijken waar geen foto’s van zijn gemaakt als waar wel foto’s van zijn gemaakt. Door met de in-
formanten hierover te praten kan inzicht worden verkregen in hun visie op de cultuur en wat zij 
wel en niet belangrijk vinden. 

 
                                                 

33  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
34  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
35  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04. 
36  Onder andere INTERVIEW 14, sra J en sr A2., 17/04/04. 
37  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
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Foto 74. Toilet bij sra P. thuis, de foto is door haar gemaakt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sommige informanten lieten mij wel thuis toe. Een deel van de foto’s zijn eerder in de studie 

opgenomen maar waar het om trots en schaamte gaat, staat hier. De foto’s 74 en 75 zijn door 
een Piseña gemaakt die erg trots op haar huis is. De motivaties voor het maken van deze foto’s 
luiden als volgt:  

Deze foto heb ik gemaakt omdat er in Pisaq veel mensen geen toilet hebben en het op straat moeten 
doen. Het is belangrijk dat iedereen en toilet heeft. Ik snap niet dat als er riolering is dat mensen het op 
straat moeten doen. Pisaq is namelijk een toeristisch dorp en vervuiling kan toch niet zo aan toeristen 
getoond worden?! Ik heb deze foto niet genomen omdat ik mijn toilet zo mooi vind maar ik vind het 
een essentiële noodzakelijkheid dat iedereen het heeft. 

Deze foto heb ik gemaakt omdat de voeding van mensen afhangt van hygiëne. Sommige huizen hebben 
keukens met dieren er in en op die manier worden de uitwerpselen van de dieren met het eten van de 
mensen gemengd. Er zijn veel mensen die gezondheidsproblemen hebben, vooral kinderen hebben last 
van maaginfecties en huidaandoeningen. Mijn keuken is schoon en zo zou het bij iedereen moeten 
zijn.38  

Door te laten zien hoe schoon en netjes het bij haar thuis is en door te zeggen dat het bij ieder-
een zo zou moeten zijn, geeft deze vrouw eigenlijk aan dat zij erg trots is op hoe haar woning 
eruit ziet en ze zou willen dat andere mensen ook zo zouden kunnen leven.  

Het minderwaardigheidsgevoel dat de meeste Piseños hebben werd duidelijk belicht bij ge-
sprekken over henzelf ten opzichte van toeristen. Zo vroeg ik Piseños of zij verschillen zagen 
tussen henzelf en toeristen. Hieronder volgen enkele fragmenten van gesprekken, overigens al-
len van artesanos, die illustreren dat ze erg opkijken naar toeristen en zichzelf ten opzichte van 
hen als minderwaardig beschouwen:  

B:  Ziet u verschillen tussen uzelf en de toeristen? 
P:  Ja, er zijn veel verschillen. De grootste verschillen zijn dat toeristen altijd gente fina (verfijnde 

mensen) zijn. Ze zijn schoon en netjes in tegenstelling tot Peruanen. De meeste toeristen die hier 
komen eten laten geen enkel korreltje rijst op de tafel achter, en Peruanen laten een zooitje achter. 
Het lijkt erop dat hun opvoeding beter is dan van ons.39 

Ja, veel verschillen. Toeristen hebben een veel grotere graad van cultuur. Wij gooien bijvoorbeeld alles 
op de grond, toeristen zoeken een prullenbak. Wij eten wat dan ook op elk tijdstip, toeristen zoeken een 
goede plek om te zitten.40 

Ik zou net als de toeristen willen reizen en zien hoe de economische vooruitgang is, terugkomen en de-
ze ideeën hier in Pisaq brengen. Vooral wat betreft hoe mensen met elkaar omgaan en hoe de hygiëne 
geregeld is. Ik denk dat mensen in het buitenland veel meer georganiseerd zijn. Ik heb bijvoor-  
 

                                                 
38 Gesprek over foto’s met sra P., augustus 2004. 
39  INTERVIEW 3, sra C3., 1/04/04. 
40  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
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Foto 75. Keuken bij sra P. thuis, de foto is door haar gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beeld van Amerikanen geleerd dat als zij zeggen dat iets op een bepaalde tijd af moet zijn dat het ook 
zo moet gebeuren en anders willen ze niet met je samenwerken. Ik vind dat een goede manier van wer-
ken, daar kunnen wij Piseños van leren.41 

V:  Er zijn grote verschillen te zien in het uiterlijk, lengte, kleuren maar vooral de kleding. Een toerist 
kan van ver van een Peruaan onderscheiden worden, alleen al door naar de schoenen te kijken. Als 
je naar de schoenen van een Peruaan kijkt zie je de armoede. Wij hebben geen geld om een goed 
paar schoenen of goede broek te kopen. Zij wel.  

B:  Zou u als de toeristen willen zijn?  
V:  Vooral wat betreft het feit dat ze geld hebben en de hele wereld kunnen over reizen maar voor de 

rest ben ik heel gelukkig om Peruaan te zijn en met het werk wat ik doe.42 

Toeristen zijn beter opgeleid. Ze komen uit een wereld die meer open is. Ik heb bijvoorbeeld geen idee 
hoe een computer werkt maar zij wel. Zij weten hoe het Internet werkt, ik heb geen idee, ik kom uit een 
dorp, hoe kan ik het zeggen, wat meer van costumbre is, uit de stad zijn mensen meer avanzado (ont-
wikkeld). Als hier in het dorp iemand make-up op heeft dan is er iets speciaals aan de hand en spreekt 
iedereen erover maar toeristen dragen meestal make-up en wij denken dan dat ze naar een schoonheids-
salon gaan of zo. Als wij de toeristen zien dan vragen we ons af uit wat voor wereld die persoon komt. 
Zij komen uit een wereld die meer ontwikkeld is dan de onze. Ik ga ervan uit dat die personen die geen 
geld hebben niet komen en daarom denk ik dat ze uit ontwikkelde landen komen. Verder hebben men-
sen die geen goeie opleiding hebben geen idee wat Machu Picchu is of waar Pisaq ligt. Ik denk dat er in 
de hele wereld arme mensen zijn, niet alleen in Peru maar de rijke mensen kunnen hier naartoe ko-
men.43 

Toeristen zijn hetzelfde als ik, maar ja, misschien is er een verschil in educatie. Toeristen hebben heel 
veel kennis omdat zij opgeleid zijn aan universiteiten. Zij wonen in een ontwikkelde stad waar veel 
technologie is, veel comodidad (comfort). Maar als personen zijn wij hetzelfde. Toeristen zijn wel heel 
eerlijk. Vroeger had ik hier een kleine hostal. Ik vroeg ze dan waarin zij werkten en dan antwoorden zij 
bijvoorbeeld dat ze in een restaurant borden wasten en ik zei dan, wat mooi! Toeristen liegen nooit, in 
tegenstelling tot Piseños, en onze broeders uit de berggemeenschappen zijn ook bien mentirositos (erg 
leugenachtig, verkleinwoord).44 

In de tweede uitspraak werd al onderstreept dat de betreffende informant net als toeristen zou 
willen reizen, wat een van de mogelijke demonstratie-effecten is in Pisaq. In de volgende tekst 
komt dit demonstratie-effect ook naar voren. Deze Piseña vergelijkt zichzelf met toeristen en 
benijdt ze omdat toeristen doen waar zij van droomt:  

Natuurlijk voel ik mij anders dan toeristen want ik ben een verkoopster die probeert haar spullen te ver-
kopen en zij zijn diegenen die komen om te kopen en een beetje geld achterlaten. Zij zijn de paseo en ik 
denk altijd: Oh wat is het mooi dat zij kunnen reizen en dat wij als ezels moeten werken en dat wij ner-

                                                 
41  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
42  INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
43  INTERVIEW 21, sr S., 24/05/04. 
44  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
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gens ergens heen kunnen de paseo. Dat is het eerste wat ik bedenk, hoeveel geld hebben zij gespaard 
om hier naartoe te komen. Stel je voor dat wij naar de Verenigde Staten zouden gaan of naar Neder-
land! Soms zie ik stelletjes, en dat is goed voor hen want ze hebben nog geen kinderen. Onze realiteit 
hier is anders, als wij klaar zijn met studeren, soms alleen de middelbare school afmaken, dan hebben 
we al heel snel onze familie en wij denken nooit aan het naar buiten gaan van ons land zoals toeristen 
en daarom voel ik mij anders. Ik weet dat toeristen heel erg hard werken om hier te komen. Wij blijven 
gewoon als gekken werken zonder ergens komen. Er zijn in Pisaq maar heel weinig families die op va-
kantie gaan misschien één of twee uit het dorp, maar niet zo massaal als toeristen.45 

Deze uitspraken zeggen niet alleen iets over hoe Piseños toeristen zien. Door over “de Ander”, 
in dit geval de toerist, te praten, wordt duidelijk hoe ze die Ander zien maar vooral ook hoe ze 
zichzelf zien. Toeristen zijn slim, goed opgevoed, eerlijk, belezen, goed gekleed en ontwikkeld. 
Dit staat lijnrecht tegenover het beeld dat Piseños van zichzelf en andere dorpsgenoten hebben: 
leugenachtig, oneerlijk, slecht opgeleid. Aan de andere kant vertelden Piseños mij ook dat ze 
hoewel ze toeristen wel proberen te waarderen en aardig tegen ze proberen te zijn, toeristen ze 
niet altijd een goed gevoel geven. Zo vertelde een Piseña:  

Als je sommige toeristen twintig sol vraagt gooien ze je product neer en kijken ze boos. Andere toeris-
ten zijn heel vriendelijk en nemen foto’s van je, vinden je werk mooi. Sommige toeristen geven je een 
rotgevoel omdat ze heel weinig bieden voor je producten. Ze geven je dan het gevoel dat hun geld veel 
meer waard is en dat ze belangrijker zijn. Japanners zijn heel aardig, omdat ze van perfecte spullen 
houden maar ze doen soms wel moeilijk als het niet perfect is.46 

 
8.3. Dronken luie campesinos of dragers van een rijke cultuur?  
Comuneros vormen aan de ene kant een “toeristische attractie” maar aan de andere kant wordt 
er vrij denigrerend over ze gedacht en vaak worden ze slecht behandeld door Piseños. Er wordt 
op verschillende manieren beredeneerd wat de oorzaak zou kunnen zijn van de “minderwaar-
digheid” van de campesino. In het antwoord op een vraag van mij komt duidelijk naar voren dat 
die arme campesinos er eigenlijk niets aan kunnen doen. Hun minderwaardigheid zou een direct 
gevolg zijn van de loop van de geschiedenis:  

B:  Heb je een idee hoe het komt dat er zo denigrerend wordt gedaan tegen mensen uit de bergge-
meenschappen? 

Sr. R2:  Ik heb het er wel eens over gehad met twee goede vrienden van me en wij denken dat het komt 
omdat de rassen zo ontzettend vermengd zijn geraakt. Wij hebben bijvoorbeeld razas indí-
genas, pure rassen, van de Inca cultuur en zo. Wij weten dat deze mensen heel erg speciaal 
waren, zij kenden bijvoorbeeld geen jaloezie. Deze indígenas hielpen elkaar er bestond ayni. 
Toen kwamen er mensen van andere plaatsen, zoals Manco Ccapaq, en toen bijvoorbeeld de 
Spanjaarden kwamen dachten mensen uit de comunidades dat dit de wiracochas waren. Ze 
dachten dat ze goed waren. Maar zij waren het niet. Zij werden veroverd en gemestificeerd en 
men zegt dat er bij ons daardoor een interne pijn over is gebleven, dit houden ze vast en daar-
om gaat het nu niet goed. Alles is zo in in de war geraakt. Mensen uit Pisaq bijvoorbeeld kij-
ken in de spiegel en zien dat ze nog steeds donker zijn maar dan zien zij andere mensen die 
nog veel donkerder zijn dus wat doen ze? Zo gooien al deze haat die diep in hun zit eruit!47 

Een veel besproken probleem van mensen uit de berggemeenschappen is alcoholisme en vaak 
wordt er een direct verband gelegd tussen alcoholisme en geweld. Tijdens mijn veldwerk heb ik 
herhaaldelijk horen vertellen over gewelddadige situaties. Neem het verhaal van een jonge 
vrouw die afkomstig is uit de comunidad Amphay maar in Pisaq werkzaam is. Toen wij samen 
haar comunidad bezochten vertelde ze mij:  

Mijn vader mishandelde altijd mijn moeder en ook mijn broertjes en zusjes. Gelukkig is mijn vader nu 
overleden. Mijn vader dronk ontzettend veel en sloeg mijn moeder heel hard, met stokken en stenen. 
Hij sloeg ook mij en mijn broers en zusjes en ook de dieren. Hij sloeg regelmatig cavia’s en kippen 
dood. Een keer heeft hij mijn moeder bijna doodgeslagen. Ik kwam thuis en ze lag bewusteloos op de 
grond en ik dacht dat ze dood was. Gelukkig was dat niet zo. Ik heb heel vaak gebeden dat God mijn 
vader mee zou nemen, nu voel ik me daar wel een beetje schuldig over maar ja, aan de andere kant is 

                                                 
45  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. 
46  INTERVIEW 14, sra J., 17/04/04. 
47  INTERVIEW 30., sr R2., 14/06/04. 
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het wel beter voor iedereen zo, vooral voor mijn moeder, die is nu veel rustiger. In de tijd dat mijn va-
der zo gewelddadig was, probeerde ik zo min mogelijk thuis te zijn. Nu kan ik weer rustig mijn moeder 
opzoeken. Toen mijn vader en moeder met elkaar trouwden was hij heel anders. De drank is er lang-
zaam ingeslopen.48 

Het is waar dat er in de berggemeenschappen veel gedronken wordt maar dit is niet alleen daar 
het geval. Piseños zeggen dat comuneros zoveel drinken omdat ze ociosos (nietsnutten) zijn 
geworden en lui. Ook is het zo dat er veel geweld is in de comunidades waarbij er vaak alcohol 
in het spel is. Volgens Piseños zou geweld inherent zijn aan het campesino zijn. De grote pro-
blemen zouden zijn ontstaan in de koloniale tijd toen de Spanjaarden alcohol introduceerden en 
de problemen daarna zijn alleen maar erger geworden. Campesinos zouden drinken omdat hun 
leven heel zwaar is en ze door het drinken van alcohol hun problemen zouden kunnen vergeten. 
Toen ik een aantal medewerkers van de NGO Cedep Ayllu vroeg naar geweld in de Andes ant-
woordde een van hen:  

Geweld in relaties is iets heel normaals in de Andes. Het is een deel van de cultuur en wordt van gene-
ratie op generatie overgebracht. Denk maar aan het veelgehoorde mas me pegas, mas te quiero (hoe 
meer je me slaat, des te meer hou ik van je). Laat ik je het verhaal vertellen van een ander lid van deze 
NGO. Hij was een keer in een comunidad en toen zag hij hoe een man zijn vrouw aan het slaan was. 
Mijn collega wilde haar gaan verdedigen maar wat gebeurde er toen? Ze gingen hem allebei te lijf! In 
de Andes zijn geweld, jaloezie en vreemdgaan heel normaal.49 

Hoewel Piseños vooral de campesinos afschilderen als dronken luie mensen lijken ze hun ei-
gen dronkenschap te ontkennen en als ze toegeven veel te drinken geven ze ook hier zowel de 
schuld aan het koloniale verleden als aan hun “zwakke genen”. In veel berggemeenschappen is 
het alcoholisme echter aanzienlijk afgenomen als gevolg van de opkomst van allerlei nieuwe re-
ligies die het consumeren van alcohol verbieden. In tegenstelling tot berggemeenschappen die 
door evangelisch protestanten worden gedomineerd wordt er in comunidades waar men katho-
liek is veel meer alcohol geconsumeerd met als resultaat dat er veel ziektes zijn die verband 
hebben met buitensporig alcoholgebruik. Verder geldt dat hoe meer mensen in berggemeen-
schappen zijn bekeerd tot het protestantse geloof, des te beter de gemeenschap economisch af is. 
Piseños veroordelen de snelle opkomst van nieuwe geloven echter omdat dit afbreuk zou doen 
aan de authenticiteit van cultuur. Ze worden zelfs als bedreiging voor de toeristische industrie 
gezien. Alle sacamefotos en tejedoras die ik heb gesproken vertelden mij dat de problemen die 
voortvloeien uit het consumeren van alcohol de laatste jaren lijken af te nemen. Volgens een 
comunera uit Chawaitiri is niet alleen de hoeveelheid alcohol die geconsumeerd wordt afgeno-
men maar zijn de problemen vooral minder groot omdat men andere soorten drank nuttigt:  

Vroeger vond ik het niet leuk in de comunidad omdat er veel gedronken werd. Nu is dat veel minder en 
is het veel beter. Ik wil niet drinken en ik wil niet dat andere mensen drinken omdat ze dan doodgaan. 
Er zijn al heel veel mensen aan drank overleden in mijn comunidad. Vroeger dronken ze vooral alcohol 
metílica (pure alcohol) maar tegenwoordig drinken ze zaken die niet meer zo sterk zijn. Mensen hebben 
nu ook meer geld om dit te betalen. Er wordt ook veel mate (kruidenthee) en frisdrank gedronken. 
Soms met feesten wordt er chicha (maïsbier) gedronken.50 

Het aantal ruzies is daardoor afgenomen en ook de mate van heftigheid van deze ruzies is min-
der geworden. De ruzies díe ontstaan hebben meestal te maken met een tekort aan landbouw-
grond en vee van de ene familie dat graast op het land van de ander. De problemen die tussen 
verschillende comunidades ontstaan hebben daar ook mee te maken. Het grote verschil met een 
aantal jaren geleden is dat de conflicten minder hoog oplaaien omdat er tegenwoordig minder of 
geen drank in het spel is.51 

Tijdens de interviews die ik met Piseños heb gehouden, hebben we gesproken over hun zelf-
beeld en het beeld dat ze hebben van mensen in de comunidades. Behalve dat ze het idee hebben 
dat ze lui zijn en alcohol consumeren worden de verschillen ook op andere wijzen verwoord. De 

                                                 
48  Gesprek met sra M3., afkomstig uit Amphay (woont nu in Cuyo Chico) 21/03/03. 
49  Gesprek met sr A3., 18/03/03. 
50  INTERVIEW 49, tejedora R., Chawaitiri, 26/07/04. 
51  O.a. INTERVIEW 46, sacamefoto-tejedora V., Viacchia, 25/07/04. 
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onderstaande uitspraken spreken voor zich en laten zien hoe Piseños comuneros als “anders” (de 
ander) bekijken. Ik vroeg of er veel verschillen bestonden met de mensen uit de comunidades: 

Ja, ik zie veel verschillen. Want de campesinos denken op een heel andere manier dan wij. We hebben 
een heel ander cultuur dan zij. Campesinos bijvoorbeeld, bekommeren zich niet om vooruitgang. Zij 
willen dat hun kinderen net zo zijn zoals zij: boeren. Ze denken niet aan hun toekomst. Wij daarentegen 
willen dat onze kinderen profesionales zijn en wij offeren veel op voor onze kinderen.52 

Mensen uit de comunidades lijken een beetje op kinderen in hun mentaliteit. Aan de andere kant zijn 
mensen uit de comunidades veel eerlijker dan hier. En ze geven je altijd iets van wat ze hebben, ook al 
hebben ze bijna niks. Grootste probleem in de comunidades is het alcoholisme waardoor mensen min-
der hard kunnen werken en al het geld dat ze hebben gaat daaraan op zonder te denken aan de kinderen. 
Die worden verwaarloosd. Kinderen daar leven als een stelletje dieren, er wordt bijna niet naar omge-
keken, maar ze zijn eraan gewend. Ze worden niet eens ziek. Ze lopen de hele dag door de stromende 
regen, zonder schoenen, eten niet op tijd en toch worden ze niet ziek.53 

Ik voel me anders dan comuneros omdat ik hier woon en zij in de comunidades. Het heeft te maken met 
de lokaliteit, niet met kleding ofzo. Als een comunero zich net zo kleedt als ik, ziet hij er hetzelfde uit. 
Wel heb ik een hogere graad van cultuur dan zij. Dat wel en ik heb meer spullen.54 

S :  Veel mensen uit de comunidades weten niet eens hoe ze zich moeten kleden, ze weten niet hoe ze 
hun kleren met elkaar moeten combineren. Zij waren vroeger van een andere kleding, zoals je mis-
schien heb gemerkt zijn er mensen die geel met groen combineren en dat past niet of rood met 
paars en dat ziet er ook niet uit. Je moet het verstand hebben om de kleuren met elkaar te combine-
ren. 

B:  Sinds wanneer dragen ze andere kleding volgens u? 
S:  Ze hebben ongeveer tien jaar geleden hun kleding veranderd. Nog een groot verschil is dat mensen 

uit de comunidades Quechua spreken, ze zijn ze niet zo voorbereid, ze spreken mote55. [B: zoals 
ik?] Nee, buitenlanders spreken anders mote dan de mensen uit de comunidades. Comuneros ver-
anderen de vocalen steeds en kunnen het maar niet leren. Ik geloof niet dat mensen uit de comuni-
dades echt anders zijn, maar ze leven op hun eigen manier. Hun leven is rustig en gelukkig, ze 
staan op, gaan naar hun chakra, hoeden de hele dag hun dieren. Op hun eigen manier leven ze ge-
lukkig. Ze hoeven geen elektriciteit te betalen en geen licht. Ik denk niet dat ze zo erg af zijn. Ik 
denk dat mensen die uit de comunidades naar de stad zijn gegaan erger af zijn want die moeten wel 
voor alles betalen en hebben geen water, in de comunidades hier is er altijd wel een beekje waar ze 
water uit kunnen halen.56 

Ik sprak een Piseño die aan de ene kant zegt heel aardig te zijn voor zijn compadres uit de berg-
gemeenschappen maar uit de manier waarop hij spreekt blijkt zijn denigrerende houding. Ook 
uit zijn woorden komt naar voren dat de lijn tussen “de hardwerkende campesino” en “de luie 
dronkelap” erg dun is en naar gelang de situatie kan verschillen. Bovendien waren comuneros 
vroeger er veel beter aan toe dan nu. Señor C. vertelde het volgende:  

Ik spreek altijd met ze, geef ze advies, vertel ze dat ze iets zus moeten doen of zo moeten doen en leer 
ze dat ze vroeg op moeten staan en niet ociosos moeten zijn en dat als ze op de chakra werken dat ze 
mest moeten gebruiken om een goede oogst te krijgen. Verder dat ze goed water moeten geven, ik hou 
van op de chakra werken en leer het ze graag. Ik ga goed om met mensen uit de comunidades omdat ze 
me helpen op mijn chakra, ik heb ook veel ahijados en compadres in de comunidades. Ik ken alle co-
munidades van Pisaq. De verschillen met twintig jaar geleden zijn dat de mensen toen veel meer sanos 
waren en ze waren trabajador (hardwerkend).57 Verder waren ze katholiek, dronken wel alcohol maar 
ze dronken niet wat er nu is, de alcohol metílica, vroeger dronken ze caña en dat was niet zo schadelijk. 
Vroeger werkten ze een week voor de haciënda en de week daarna voor henzelf. Ze hadden enorme 
oogsten, de huizen waren vol en de armste familie had vijftig schapen, ze hadden alpacas, ze hadden 
koeien, ze hadden paarden. Chawaitiri heeft nu niks meer, het is vreselijk, het is triest, ze zijn tegen-
woordig gewend om dingen te krijgen, ze werken niet alsof het voor hen is, ze zijn nu osiosos en het 

                                                 
52  INTERVIEW 3, sra C3., 1/04/04. 
53  INTERVIEW 4, sra D., 3/04/04. 
54  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
55  Mote, eigenlijk gekookte maïs, is echter ook een manier om te zeggen dat iemand slecht Spaans 

spreekt. 
56  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
57  Sano betekent gezond. Vermoedelijk bedoelt deze informant hier niet alleen gezond van lichaam maar 

ook van geest. 
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zijn dronkelappen en dieven. Elke dag drinken ze, vroeger alleen met feesten en op zondag, de mensen 
zijn verziekt! Chawaitiri was vroeger de beste haciënda, ze hadden alles en nu niks meer. Het heeft er 
niks mee te maken met het feit dat het terrein verslechterd zou zijn, vroeger werkten ze om de beurt een 
stuk land af en lieten het dan rusten en dat werkte perfect, er wordt nu bijna helemaal niet meer ge-
werkt. Het is hun eigen schuld.58 

Het volgende fragment laat zien hoe Piseños in een paar minuten zowel comuneros als het ware 
omlaag kunnen praten, als luie dronkelappen neerzetten en aan de andere kant kritiek leveren op 
Piseños die hen uitbuiten en comuneros als minderwaardig behandelen:  

Er zijn veel verschillen tussen mij en mensen uit de comunidades. Ze zijn anders wat betreft hun manier 
van leven. Ik wil niet slecht over ze praten maar ze leven een beetje als dieren. Een comunero is com-
pleet adormecido (ingedut) wat door alcohol komt. En dat betreft zowel mannen als vrouwen. In prin-
cipe zijn we allemaal gelijk maar als zij drinken geloven ze in niks en niemand en zijn het een stelletje 
wildebrassen. Ik denk dat ze zoveel drinken om zich een beetje af te leiden en niet te hoeven denken 
aan de alledaagse dingen. Een dronkelap vergeet alle behoeften. Er zijn echter ook mensen in de comu-
nidades die evangelisch zijn en niet drinken en goed voorbereid zijn. Sommige van hen zijn niet naar 
school geweest en zijn toch vreselijk slim.[..] Mensen uit de comunidades zijn wat het toerisme betreft 
het slechtst af. Zij hebben geen directe band met toeristen. Mensen uit de comunidades komen bijvoor-
beeld met hun aardappels naar Pisaq. Zij verkopen hun aardappels niet aan de toeristen en mensen uit 
Pisaq geven hen een misère voor hun producten en verkopen hen dan vervolgens als een heel duur pro-
duct. Als zij zout, suiker, olie nodig hebben, hoeveel aardappels moeten ze dan wel niet daarvoor in de 
plaats afstaan? Een arroba aardappel kost vijf, zes of zeven sol, wat kun je met zo weinig geld doen? 
Stel je voor wat je allemaal moet doen om een zak aardappels te produceren, ze werken het hele jaar 
rond om dat de produceren! Hoeveel hebben ze zichzelf wel niet moeten opofferen! Toerisme is voor 
sommige mensen goed maar voor anderen helemaal niet. Ik noem mensen uit de comunidades papa-
chos en mamachas, niet cholos, wat veel mensen in Pisaq wel doen en zo behandelen ze hen ook. Ik 
noem ze ook wel eens waikis, broers. Mensen in Pisaq noemen ze indios. Als Piseños ze nodig hebben 
spreken ze hen lief aan maar anders behandelen ze hen slecht en discrimineren ze hen. Dit is ook nog 
eens stom omdat toeristen komen om te zien hoe mensen uit de comunidades eruit zien en hoe ze leven, 
in feite zijn ze aantrekkelijker dan de Piseños. Mensen hier uit het dorp realiseren zich dat niet.59 

Weer een andere Piseño geeft NGO’s en de Peruaanse staat de schuld van een verandering in 
mentaliteit van mensen in de comunidades:  

Er heeft een gigantische verandering plaatsgevonden in onze comunidades. Op een gegeven moment 
zijn mensen hen gaan vertellen dat ze niet uitgebuit moesten worden, goed behandeld moesten worden. 
De NGO’s vertelden hun dat. En nu zijn ze gewend aan het paternalisme, dat hun alles wordt gegeven 
door papa gobierno, papa alcalde, papa ONG,60 en daarom is er geen ontwikkeling. Ze zijn gewend al-
les te krijgen en niet ervoor te werken. Ze zijn lui geworden. Als je de comunidades vergelijkt met die 
van Taray die niet zoveel steun hebben gehad, dan zie je dat zij alert zijn en hard werken, goed georga-
niseerd zijn, je kunt niet tegen hen liegen. De NGO’s die naar Pisaq zijn gekomen hebben misbruik 
gemaakt van het culturele niveau hier en nu zijn onze comuneros verpest.61 

Niet iedereen laat zich negatief uit over mensen uit de comunidades en zien dat ze belangrijk 
zijn:  

Ik heb goede contacten met de comuneros onder andere omdat mijn ouders wortels hebben in de comu-
nidades. Dat feit zorgt ervoor dat er een soort harmonie is en dat we een soort liefde voelen voor de 
comunidades en de comuneros. Wij kopen ook onze producten van hen. We moeten ze wel waarderen. 
Wat zouden we moeten eten als zij er niet waren?62  

Mensen uit de comunidades zijn heel eerlijk en denk ik dat er heel weinig jaloezie bestaat. Dat denk ik 
omdat ik vroeger onderwijzeres ben geweest in de comunidades. Iedereen droeg dezelfde kleding en er 
was niemand die goed gekleed was. Iedereen was hetzelfde en de kinderen kwamen altijd met ojotas 
naar school. In de berggemeenschappen helpt men elkaar en deelt men. Aan de andere kant zijn er wel 
een paar comunidades die aan het veranderen zijn vanwege de religie.63 

                                                 
58  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
59  INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
60  Papa de overheid, papa de burgemeester, papa de NGO. 
61  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. 
62  INTERVIEW 27, sr E., 7/06/04. 
63  INTERVIEW 30, sra E2., 14/06/04. 
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Foto 76. Kraampje met adoptiefdochter, foto gemaakt door sra A2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn ook veel Piseños die een kind uit de comunidades in huis hebben genomen en als het wa-
re geadopteerd hebben. Dit gaat meestal langs lijnen van compadrazco en in plaats van dat Pise-
ños slecht over hen praten zijn ze erg blij met hen en zelfs trots. Bij de foto-elicitatie vroeg ik 
Piseños bijvoorbeeld foto’s te maken van zaken in hun dorp die belangrijk voor hen zijn en veel 
mensen maakten toen foto’s van hun familie maar ook van hun “extra” familie. De Piseña die 
foto 76 heeft genomen vertelde erover:  

Hier zie je de markt, de artesanale markt. Ik zou eigenlijk een markt willen zodat de plaza niet de hele 
tijd bezet is. De plaza moet vrij zijn zodat toeristen kunnen uitrusten. Verder zie je mijn zoon en het 
meisje dat ik geadopteerd heb. Zij was toen vier jaar en wees. De reden dat ik voor haar zorg is omdat 
ik geen dochter had en wel graag een meisje wilde hebben. Ze komt uit Amaru en is heel lief. Ze is als 
een dochter voor mij.64 

Volgens señor F. zijn comuneros juist meer waard zijn dan Piseños. In het volgende fragment 
legt hij uit waar dat volgens hem door komt:  

Ik denk dat de mensen uit de comunidades een veel betere opleiding hebben gehad als de mensen uit 
het dorp en ze zijn meer bekwaam. Alleen omdat de Piseños economisch beter af zijn denken ze dat ze 
beter zijn, dat is het probleem. Bijvoorbeeld, vergelijk eens een Piseño die nog niet eens zijn secunda-
ria (middelbare school) heeft afgemaakt maar wel een zaak heeft en kapitaal van zijn artesaníaproduc-
tie. Vergelijk dat met een persoon die op de universiteit heeft gestudeerd en zijn graad heeft gehaald, 
daar is het verschil. Wij denken dat omdat iemand uit het dorp komt die persoon beter is terwijl de per-
soon uit de comunidades meer gecultiveerd is. Mensen in de comunidades zijn opgevoed om te overle-
ven.[…] Ik voel me niet beter dan iemand uit de comunidad! Ik ga mezelf niet beoordelen! Of andere 
mensen beoordelen! Ik waardeer mensen om de cultuur die ze hebben en in de comunidades hebben ze 
dat. Zij hebben tenminste cultuur! Bijvoorbeeld, als je ziet hoe het proces van enamoramiento (verliefd 
worden) in zijn werk gaat! Die woorden! Zij zeggen bijvoorbeeld, zoete bloem, mooie bloem! Als men-
sen in de comunidad zover waren dat zij een partner nodig hadden dan droegen zij een bloem op hun 
hoed en dan zag je meteen wie vrij was, prachtig!65 

Het is interessant om te zien hoe deze ideeën lijnrecht tegenover de ideeën van andere Piseños 
staat. Dit zou ermee te maken kunnen hebben dat deze Piseño vaak vanwege zijn werk in de 
berggemeenschappen is geweest waardoor hij de realiteit van de comuneros kent.66 

                                                 
64  Gesprek over foto’s met sra A2., 22/08/04. 
65  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
66  SrF2 is artesano maar werkt ook voor het municipio en komt daardoor regelmatig in de comunidades. 
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Niet alleen mensen uit de comunidades worden als minderwaardig gezien en voor indios of 
cholos uitgemaakt. Señor R2. die ook tot een muziekgroep behoort, vertelde dat hij en zijn fami-
lie vaak worden gediscrimineerd, naar zijn zeggen omdat zij openlijk uitkomen voor hun geloof 
in de Andes kosmologie. Ik vroeg hem hoe hij zich hieronder voelde en hij antwoordde:  

Je vroeg hoe ik mij voelde toch? Soms maken mensen mij en mijn muziekgroep uit voor van alles en 
nog wat en wordt mijn dochter op school gepest omdat ik lang haar heb en dat ik een indio zou zijn en 
zo. Ze zeggen soms ook dat ik op een vrouw lijk. Dat doet in eerste instantie wel pijn maar ik probeer 
het te begrijpen. Piseños zijn zichzelf gewoon een beetje kwijtgeraakt. Ik maak mij niet zo een zorgen. 
Ik voel mij vaak juist bevoorrecht, met een waardigheid omdat ik kan zeggen dat ik ben wie ik ben. 
Wat de mensen van mij zeggen ben ik ook, dan maar een indio, ik ben er trots op want indios zijn 
waardige mensen.67 

Ik heb deze Piseño tijdens mijn verschillende veldwerkperiodes vele malen gesproken en het 
was opvallend dat hij veel affiniteit had met comuneros of indios zoals hij ze hier noemt. Omdat 
hij zichzelf meer als indio dan Piseño ziet en wordt gezien veroordeelt hij de Piseños die deze 
“kracht” niet waarderen. 

Pisaq is voor een groot deel opgebouwd uit migranten. Piseños die er al langere tijd wonen, la-
ten zich vrij negatief uit ten opzichte van nieuwelingen, ook al zijn ze er zelf ook niet geboren. 
Over mensen die uit de comunidades komen, wordt bijvoorbeeld gezegd dat vooral vanwege 
deze mensen de markt in Pisaq een chaos is. Dit zou slecht zijn voor het toerisme. De groei van 
het aantal nieuwelingen leidt bij sommige Piseños tot een gevoel van onveiligheid zoals blijkt 
uit het volgende:  

Vroeger konden wij gewoon gaan waar wij wilden. Ik laat mijn dochters nu nergens alleen naar toe 
gaan. Vroeger gingen wij alleen naar de chakras, dat kan tegenwoordig echt niet meer. Er kan hen van 
alles overkomen. Dit heeft ook te maken met dat er veel mensen van buiten zijn gekomen en dat het 
dorp enorm gegroeid is waardoor we niet iedereen kennen. Vroeger was er veel meer controle, iedereen 
kende elkaar en vertelde elkaar alles.68 

Aan de andere kant zijn er ook Piseños die inzien dat comuneros op zoek zijn naar een alter-
natieve overlevingsstrategie en zij keuren de manier waarop andere Piseños over ze denken af. 
Uit het volgende fragment blijkt dat de wijze waarop Piseños hierover denken soms zelfs binnen 
families verschillen. Zo vertelde een artesana mij over hoe zij tegen comuneros aankijkt en hoe 
dat haaks staat op wat haar echtgenoot vindt:  

Om te kunnen overleven en omdat ze geen andere uitweg meer zien komen ze naar het dorp en probe-
ren ze te maken wat wij maken en ze kijken hoe we ons geld verdienen. Zo wonen er veel hier. De re-
den dat ze hier komen is omdat ze een beter leven willen. Ik hou ervan om ze op een gelijkwaardig ma-
nier te behandelen, maar ik zie dat anderen dat niet doen. Ik zie ze als onze gelijken, maar mijn echtge-
noot ziet allerlei defecten, hij zegt dat ze heel koppig zijn en hij zegt dat mensen van boven moeilijk le-
ren.69 

Een andere Piseña veroordeelde de wijze waarop comuneros doorgaans behandeld worden ook 
en gaf de verbeterde economische situatie van Piseños die door het toerisme veroorzaakt is de 
schuld. Ze zei me dat zij op Piseños neerkijkt. De oplossing zoekt zij echter op een “hoger” ni-
veau:  

E2:  Oh, het is vreselijk. mensen uit Pisaq die zich zo pituco (uit de hoogte) gedragen die zeggen tegen 
hen: Oh jij cholo! En op zijn minst de sacamefotos worden dagelijks uitgescholden, omver geduwd 
en weggestuurd. Zij vinden dat de sacamefotos toeristen lastiggevallen. Mensen uit Pisaq margina-
liseren de mensen uit de berggemeenschappen. Ze worden altijd uitgemaakt voor cholos en indios.  

B:  Waarom denk je dat mensen uit de comunidades zo behandeld worden? 
E2:  Het is heel lelijk hoe zij behandeld worden en het heeft er mee te maken dat mensen in Pisaq het 

economisch beter krijgen. Wat helemaal erg is zijn de mensen uit Pisaq die naar de kerk gaan en 
van hun zonden vergeven willen worden en zich goed gedragen maar zodra zij de kerk uit, begin-

                                                 
67  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04. 
68  INTERVIEW 32, sra M2., 1/06/04. 
69  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
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nen ze meteen weer ruzie te maken. Denk je niet dat ze zelfs God aan het bedriegen zijn? God zou 
op een dag de mensen kunnen straffen en dan komen er geen toeristen meer, want dit is niet goed.70 

Naast de ideeën die Piseños over “gewone” comuneros hebben, hebben velen van hen ook 
uitgesproken meningen over sacamefotos en tejedoras die op marktdagen in Pisaq aan het werk 
zijn. Het volgende fragment is een voorbeeld van hoe de meeste Piseños die op de markt verko-
pen sacamefotos behandelen en hoe er over hen wordt gedacht:  

Ga weg! Wat zijn jullie vervelend, stelletje ociosas, bedelaars! Hebben jullie niets beters te doen?! [En 
tegen mij: ] Zie je wat ze doen? Ze jagen de toeristen weg, zo koopt er natuurlijk niemand! Ze verdie-
nen geld zonder er iets voor te hoeven doen! Het is slecht, kinderen laten liever foto’s maken van hun 
gezicht en kleding en gaan daardoor niet naar school!71 

In hoofdstuk 6 hebben we gezien hoe sacamefotos zich aan toeristen presenteren op de frontsta-
ge en hoe ze de backstage ook een betekenis hebben maar er zou ook gezegd kunnen worden dat 
er sprake is van een soort “tussen-stage”. In principe zouden toeristen die Spaans verstaan bo-
venstaand fragment kunnen horen waardoor er ook op de frontstage een beeld ontstaat van de 
relatie tussen Piseños en sacamefotos, een beeld dat verdergaat dan de vriendelijk lachende arte-
sano en de mooi poserende sacamefoto. Deze tussen-stage gaat echter aan veel toeristen voorbij 
omdat velen van hen zich ook storen aan de opdringerigheid van de sacamefotos. Uit observa-
ties van de “tussenstage” kan er dus al geconcludeerd worden dat Piseños “tegen” de sacamefo-
tos zijn. Deze houding komt backstage, in the mind ook heel sterk naar voren. Op de frontstage 
waar het cultureel model van de “mooie uitgedoste lachende indígena” aan toeristen wordt ge-
presenteerd, proberen Piseños zich nog enigszins in te houden; ze moeten de toeristen immers te 
vriend houden om hun eigen culturele modellen nog te kunnen verkopen. Backstage, in ge-
sprekken waar niemand hen kon horen, uitten de Piseños zich behoorlijk fel over de sacamefo-
tos. Veel Piseños die ik heb gesproken keurden het werk van de sacamefotos af en zien ze als 
bedelaars die de toeristen onbeschoft behandelen.72 Behalve dat het mij tijdens observaties op-
viel dat sacamefotos vaak slecht werden behandeld zoals in het eerste fragment uit deze para-
graaf duidelijk naar voren komt, kwam het thema tijdens gesprekken en interviews ook uitge-
breid aan bod. In een gesprek met twee artesanos die hun hele leven in Pisaq wonen vroeg ik 
wat ze zo vervelend vonden aan de sacamefotos en zij antwoordden mij het volgende:  

Sacamefotos komen naar Pisaq en vallen de toeristen lastig. En de toerist vind het niet leuk om lastig 
gevallen te worden. De toerist wil vrij zijn. Wat goed zou zijn is als de toerist zelf kan besluiten of ze 
wel of geen foto willen nemen, maar niet dat ze zo onder druk worden gezet. Het is slecht dat de vaders 
en moeders van de sacamefotos hun kinderen naar Pisaq brengen en omdat de kinderen verdienen de 
ouders niet meer hoeven te werken zoals vroeger. Nadat ze hun kinderen hebben verkleed staan hun 
ouders op de hoek van de plaza toe te kijken hoe de sacamafotos aan het werk zijn. De volgende dag 
nemen ze hun kinderen mee naar Cuzco en laten ze daar ook werken. Het is slecht omdat ze zo niet 
naar school gaan. Het municipio van Pisaq heeft op een gegeven moment de autoriteiten van de com-
munidades tot de orde geroepen en in de schoolperiode mochten de kinderen niet meer komen om te 
werken. Maar ze zijn er nu toch op dinsdag en donderdag. Het begon met twee sacamefotos uit Amaru, 
deze zijn nu getrouwd en die komen niet meer. Dit is ongeveer tien jaar geleden. Maar nu komen er 
heel veel. Ik geloof nu zelfs dat ze kinderen krijgen om de kleintjes rond te dragen, zodat er foto’s van 
ze gemaakt worden. En als ze geen kinderen hebben lenen ze ze van andere mensen.73 

De grootste ergernissen zijn dat het aantal sacamefotos dat in Pisaq werkzaam is, toeneemt en 
dat de manier waarop ze zich presenteren op the frontstage steeds opdringeriger wordt. Een ar-
tesano verwoordde het als volgt:  

Er komen er steeds meer en meer bij. Het is niet meer vanwege noodzaak, het is een gewoonte gewor-
den. Ze zitten je aan te staren als hongerige honden en al het geld wat verdiend wordt, wordt uitgegeven 
aan drank.74 

                                                 
70  INTERVIEW 30, sra E2., 14/06/04. 
71  Observatie en gesprek met sra X., 25/02/03. 
72  Bijvoorbeeld INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
73  INTERVIEW 2, sr L en sra J2., 31/03/04. 
74  INTERVIEW 25, sr B., 3/06/04. 
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Vrijwel alle Piseños geloven dat onderwijs de oplossing is voor de huidige problemen in Peru 
en in hun samenleving.75 Behalve dat ze dit idee uitdragen in hun eigen dorp, denken ze dat voor 
mensen in de berggemeenschappen scholing ook de enige echte oplossing is om armoede tegen 
te gaan en een betere toekomst voor toekomstige generaties te garanderen. Hun grootste be-
zwaar met betrekking tot de sacamefotos is dan ook dat dit werk kinderen ervan weerhoudt om 
naar school te gaan:  

Het probleem met de sacamefotos is dat ze niet naar school gaan. Hun moeders trekken hun typische 
kleding aan vanaf dat ze heel klein zijn. Ze zijn eraan gewend geraakt en zij zullen hetzelfde met hun 
kinderen doen. Zo leren ze nooit om te lezen en schrijven. Het is een schande! Ik hoor regelmatig toe-
risten aan sacamefotos vragen hoe ze heten en waar ze vandaan komen maar de sacamefotos kunnen 
geen antwoord geven omdat ze niet kunnen praten en schrijven in het Spaans omdat ze niet naar school 
gaan.76 

Er zijn inderdaad veel communicatieproblemen tussen toeristen en sacamefotos maar de impres-
sie die zij “managen” is meestal toch lucratief. Volgens een Piseña wekken de sacamefotos de 
indruk dat ze thuis honger lijden omdat ze altijd alles willen eten en drinken wat de toeristen 
nuttigen. Hiervoor zou de toerist volgens haar bezwijken en toegeven om een foto te maken.77 
Deze zelfde Piseña maakte zich wel zorgen over de indruk die sacamefotos op toeristen achter-
laten omdat de indruk wordt gewekt dat ze honger lijden terwijl ze “genoeg te eten hebben in 
hun comunidad”. Volgens haar zou de oplossing zijn dat de overheid alle comuneros en dus ook 
de sacamefotos verplicht zou stellen naar school te gaan omdat er op de manier waarop het nu 
gaat er “een nieuwe generatie analfabeten aan zit te komen en de zone met een massa opgeza-
deld raakt die geen cultuur heeft”. De meeste Piseños die ik heb gesproken over de “sacamefo-
to-problematiek” vertelden mij dat de mensen uit de comunidades niet niets doen omdat ze arm 
zijn maar omdat zoals een informant het pakkend verwoordde “er niet van houden om echt te 
werken en dit werk wel lekker makkelijk vinden, gelukkig zijn en dat zonder te zweten”.78 Ook 
sacamefotos worden dus als luie mensen bestempeld. 

Weer andere Piseños maakte zich druk over de wijze waarop toeristen eenmaal terug in eigen 
land op negatieve wijze zouden berichten over Peru vanwege de opdringerigheid van de saca-
mefotos:  

Het is belangrijk dat ze er zijn, omdat toeristen komen om een bepaalde indruk op te doen en zij zijn 
wat de toerist zoekt. Het slechte is dat ze de toeristen veel achtervolgen en de toerist verplicht doen 
voelen foto’s van ze te maken. Soms geven ze een sol om van hen af te zijn en ze willen niet eens een 
foto van ze maken. De sacamefotos komen naar Pisaq om geld te verdienen en hebben niet door dat ze 
publiciteit leveren voor de markt van Pisaq. Wat slecht is, is dat de toerist soms een beetje boos ver-
trekt. Ik stel me voor dat de toerist thuis de foto’s laat zien en andere mensen het prachtig vinden maar 
dat ze erbij vertellen dat ze wel irritant zijn. Dit is dus de propaganda voor Pisaq!79  

Weer andere Piseños gaven toe dat de sacamefotos inderdaad een probleem vormden, met als 
grootste bezwaar dat ze toeristen wegjagen waardoor de inkomsten van artesanos omlaag zou-
den gaan. Een oplossing werd gezocht in het creëren van een plek in de buurt van de plaza waar 
de sacamefotos “zichzelf aantrekkelijk geënsceneerd aan toeristen konden presenteren”. Op de-
ze wijze zou het de ambulante en de daarmee gepaard gaande “irritante” presentatie worden te-
gengegaan en zou de toerist zelf kunnen beslissen of ze foto’s wilde maken of niet.80 

Hoewel we in hoofdstuk 6 hebben gezien hoe sacamefotos frontstage toch een aantrekkelijke 
presentatie voor toeristen vormen en sommige gidsen sacamefotos als authentiek aan hun toeris-
ten proberen te “verkopen”, geven gidsen backstage vaak toe dat ook zij zich storen aan de ma-
nier waarop sacamefotos te werk gaan. Ook zij noemen de opdringerigheid als meest storende 
factor. Bovendien worden toeristen gedwongen om steeds meer te betalen voor een foto en vaak 

                                                 
75  Later ga ik uitgebreid in op komt Piseños onderwijs zien als de basis van hun toekomst en die van hun 

kinderen. 
76  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
77  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
78  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 
79  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04. 
80  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. 
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wordt er voor de toerist bepaald waar foto’s gemaakt worden. Een van de gidsen die ik sprak 
verwoordde het als volgt:  

Vroeger stelden deze personages zich respectvol op en vroegen een sol voor het maken van een foto 
maar tegenwoordig zijn ze met zijn vijven en elk van hen vraagt een sol! Dit gebeurt heel vaak en het is 
een onaangename indruk die de toerist krijgt, niet vanwege die sol maar vanwege het feit dat ze naar 
huis gaan met een foto die zo geposeerd is […] en dat het bovendien een verplichting is en wat ook heel 
erg is, is als zij zich voor het landschap plaatsen waardoor ze de passagiers als het ware verplichten om 
ook een foto van hen te maken maar dat willen de toeristen misschien helemaal niet, die houden mis-
schien meer van het natuurlijke.81 

Ik sprak overigens één Piseña die toegaf dat ze sacamefotos soms vervelend vond maar aan de 
andere kant wel begreep waarom ze dit werk doen. Ze vertelde:  

Ik vind de sacamefotos leuk, maar op sommige momenten storen ze wel de verkoop omdat ze de toerist 
afleiden. Er is zoveel concurrentie tussen hen dat ze altijd de toeristen aan het lastigvallen zijn. Mensen 
uit Pisaq hebben altijd kritiek op ze en zeggen dat het bedelaars zijn, maar ik voel wel met de sacamefo-
tos mee, dat ik zie omdat ze uit de armste comunidades komen. En als ik zie dat een toerist een dollar 
aan een kindje geeft, weet ik dat die tenminste een dag goed zal kunnen eten. Ik denk dat ze het geld 
goed besteden. Ik denk dat het geld vooral is om te eten, niet om de comunidades te verbeteren.82 

En een andere Piseño vertelde dat toeristen de sacamefotos juist leuk vinden en hij veroordeelde 
het gedrag van zijn dorpsgenoten ten opzichte van de sacamefotos:  

Toeristen zoeken andere dingen. […] Het leukste vinden ze foto’s maken. Van de varayoc, van de 
sacamefotos. Toeristen vinden ze mooi, ik hoor ze altijd zeggen dat ze mooi zijn maar velen van mijn 
dorpsgenoten haten die arme vrouwen. Zij zeggen dan steeds: no molestes! Val die toerist niet lastig! 
Maar dat is niet lastigvallen, de toerist maakt een foto van hen, geeft ze een sol zodat zij een frisdrankje 
kunnen kopen. Zij verdienen echt niet veel. Maar mijn collega artesanos hebben geen concept van wat 
die mensen zijn.83 

Over tejedoras wordt veel minder negatief gedacht en gesproken dan over sacamefotos zoals we 
eerder zagen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er niet zoveel tejedoras naar Pi-
saq komen als sacamefotos en dat de tejedoras die er zijn zich minder opdringerig opstellen. De 
meeste van hen hebben een eigen plek op de markt en als ze werkzaam zijn als sacamefoto vindt 
dat meestal daar plaats waardoor Piseños er niet zoveel last van hebben. Volgens een tejedora 
uit Chawaitiri ligt de reden waarom zij minder beledigd worden elders. Zij legde trots uit:  

Ze zeggen dat mensen die vroeger uit Chawaitiri naar Pisaq kwamen beledigd werden maar het is mij 
nooit gebeurd omdat ik hier pas sinds kort werk. Een tijd geleden zijn de straten van Pisaq opnieuw be-
tegeld, zo ook de straat waar ik verkoop.84 Hiervoor zijn stenen gebruikt uit mijn comunidad en daarom 
durven Piseños nu niks meer tegen ons te zeggen: wij hebben immers geholpen met het aanleveren van 
de stenen voor hun straten.85 

Er zijn ook Piseños die erg trots zijn op de tejedoras, zoals bleek uit de motivatie voor het ne-
men van foto 77. Señor W. vertelde:  

Hier wil ik de wachachas laten zien, de weefsters. Deze foto representeert de textielkunst en die is 
prachtig. Vroeger bonden ze de kinderen zo vast en veel mensen doen het nog steeds. Mensen uit Pisaq 
kopen deze tejidos daarvoor van de comuneros. Deze vrouwen uit de comunidades laten beetje bij 
beetje hun talent zien. Steeds meer laten ze aan toeristen zien hoe er wordt gewerkt. Toeristen vinden 
dat leuk om te zien.86 

Señor R2. maakte ook een foto van tejidos die nu door comuneras op de markt worden verkocht 
en was vooral trots op de tejidos uit deze zone. Hij vond het belangrijk dat deze aan toeristen 
worden verkocht en hij vond het ook een goede ontwikkeling dat de tejidos door de tejedoras 
 

                                                 
81  Gesprek met gids, sr J4., 2004. 
82  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
83  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
84  De straat die van de plaza naar de ruïnes loopt. 
85  INTERVIEW 40, tejedora R., Chawaitiri, 26/07/04. 
86  Gesprek over foto’s met sr W., 21/08/04. 
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Foto 77. Weefster, trots voor sr W., foto is door hem gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zelf worden verkocht.87 
De Piseños die niet trots zijn en ook helemaal niet blij zijn met deze nieuwe ontwikkelingen 

zijn de mensen die op de markt werkzaam zijn en zelf ook tejidos verkopen. Zij voelen door de 
komst van de tejedoras immers een toegenomen concurrentie. Tot een aantal jaren geleden ver-
kochten deze comuneros hun tejidos namelijk aan Piseños die ze vervolgens voor veel hogere 
bedragen aan toeristen konden verkopen. Zoals we eerder zagen nemen steeds meer tejedoras 
het heft in eigen hand en kiezen zij ervoor om geen gebruik meer te maken van de tussenhande-
laren positie van de Piseños. Daardoor wordt het voor Piseños niet alleen steeds moeilijker om 
aan handgeweven producten uit de berggemeenschappen te komen die zeer geliefd zijn bij toe-
risten maar wordt het ook steeds moeilijker om de tejidos die ze in hun assortiment hebben aan 
toeristen te verkopen. En toerist koopt doorgaans namelijk liever een tejido van een “authen-
tiek” uitziende comunera dan van een modern uitziende Piseño. Uit gesprekken met Piseños 
bleek dat dit de doorslaggevende reden was om zich ook te verkleden zodat de toeristen zouden 
denken dat zij ook “authentiek” waren.  

Hoewel sommige Piseños enerzijds kritiek hebben op de verkleedpartijen die frontstage 
plaatsvinden en anderzijds bang zijn dat cultuur in de comunidades verloren gaat omdat zij thuis 
steeds vaker synthetische kleding dragen, zijn er ook Piseños die daar een verklaring voor zoe-
ken:  

In de comunidades dragen de mensen deze (B: zelf geweven) kleding niet meer zoveel. De meeste 
mensen dragen ook synthetische kleren, ze dragen normale kleding zoals wij. Er wordt een trueque uit-
gevoerd tussen hun traditionele kleding en onze kleding. Daardoor dragen ze hun traditionele kleding 
niet meer. Deze vrouwen die deze kleding hebben geweven, hebben hun ponchos en tejidos niet meer 
nodig zoals vroeger en daarom verkopen ze die aan ons. Ik denk dat ze deze kleding niet meer willen 
dragen omdat andere mensen hen zeggen dat ze een indio zijn, een cholo, een indígena. De maatschap-
pij behandelt hen als minderwaardig. Mensen beginnen zich te schamen en ze willen zich niet minder 
voelen. Om dat te vermijden proberen ze zich te mestificeren. Ik denk dat ze minder gediscrimineerd 
worden als ze zich kleden zoals wij.88 

Kleding drukt dus een belangrijke stempel op hoe iemands identiteit wordt gezien en het uiter-
lijk van comuneros kan in hun voordeel of nadeel werken. Kleding zegt iets over identiteit en in 
Peru is het zo dat een goede scholing kan leiden tot een stijging op de sociaal-maatschappelijk  
 
 

                                                 
87  Gesprek over foto’s met sr R2., 27/08/04. 
88  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
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Foto 78. Trots op artesanía  
in Cuyo Chico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ladder. Volgens een Piseña die ik sprak gaan deze twee zaken, kleding en scholing, vaak samen 
en worden ze door comuneros aangewend om een betere positie te krijgen op de sociaal-
maatschappelijke ladder:  

Mensen uit de comunidades sturen hun kinderen naar scholen in Pisaq of Cuzco en daar leren kinderen 
zich anders te kleden. Door zich modern te kleden denken ze te kunnen ontsnappen aan het indígena 
zijn. En door zich modern te kleden valt af te lezen dat ze een goede opleiding hebben gehad. Als ze ty-
pisch gekleed naar school zouden gaan zouden zij zich slecht voelen.89 

 
8.4. Zelfbeeld van comuneros 
Net als Piseños willen comuneros het beste voor hun kinderen en als zij daartoe instaat zijn la-
ten ze hun kinderen in Pisaq naar school gaan. Het is niet ongebruikelijk dat kinderen uit de 
comunidades een tijd bij hun compadres in Pisaq gaan wonen. Deze compadres verzorgen hun 
ahijados en betalen dan hun schoolgeld. Ahijados moeten in ruil hiervoor helpen in het huishou-
den. Ze helpen bij de verzorging van de kinderen van hun compadres en ze helpen mee in de 
productie van artesanía. Verder helpen ze ook bij het op- en afbouwen van de markt en soms 
ook bij de verkoop van souvenirs. Over het algemeen moeten deze kinderen uit de comunidades 
hard werken maar dit is een van de weinige mogelijkheden om een begin te maken met iets op 
te bouwen buiten de comunidad. Het andere alternatief is verhuizen naar de stad maar daar zijn 
ze vaak slechter af. Als men eenmaal vertrokken is uit de comunidad wordt er thuis, backstage, 
wel verwacht dat er wordt teruggekeerd voor bijvoorbeeld feesten of om financieel mee te hel-
pen. Op definitieve terugkeer wordt echter vol onbegrip gereageerd. Señor J5., afkomstig uit 
Cuyo Grande, probeerde dit aan mij uit te leggen:  

Mijn ouders begrijpen helemaal niets van mij. Ze zeggen tegen mij dingen als: “Waarom kom je terug 
naar de comunidad als je naar de universiteit bent gegaan en een goede universitaire opleiding hebt ge-
had?”90 

Maar je kunt wel hun werkplaatsen fotograferen zoals ze zijn. Artesanos in de comunidades bij 
wie ik thuis ben geweest, waren trots en vooral op hun werkplaatsen. Tijdens een bezoek aan 
Cuyo Chico drong een artesano familie er bijvoorbeeld op aan dat ik foto 78 zou maken. Trots 
vertelde hij hoe het productieproces in zijn werk ging:  

                                                 
89  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
90  Gesprek met sr J5., Cuyo Grande, 19/04/03.   

Foto’s 79 en 80. Verkleedpartij in Ccotataki. 
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J5: Eerst worden er lange repen van klei gemaakt met een speciale machine. Met een mal worden de 
figuren uitgesneden en er worden dan gaatjes in gemaakt. Dat zie je nu. Daarna wordt het gedroogd 
en gebakken. Daarna geverfd, soms met vernis eroverheen, soms met lak. Dat is betere kwaliteit en 
dan blijft de verf langer zitten. Daarna worden er met een stempel afdrukken in gemaakt. 

BS: Wat verdien je hieraan?  
J5: Als er comerciantes langs komen, krijgen we per afgewerkt oorbellenpaar zestig cent en per ketting 

twintig. Het voordeel van deze producten is dat we er niet zoveel materiaal voor nodig hebben. En 
bovendien bakken we alles in onze eigen oven. Mensen vinden onze artesanía mooi. Een vriend 
van me heeft me uitgenodigd om zijn spullen in Brazilië te verkopen maar voorlopig blijf ik liever 
hier. Het is wel fijn te weten dat er in Brazilië opties voor me zouden kunnen zijn.91 

Bij bezoek aan de berggemeenschappen bleek dat mensen zich schamen voor hun uiterlijk. Tij-
dens een bezoek aan de comunidad Ccotataki bijvoorbeeld wilde ik een foto maken van een 
aantal comuneros maar ze lieten het niet toe. Ze zeiden dat ze vies waren en dat ik daarom geen 
foto van ze kon maken. Ik was in gezelschap van een vrouw die jaren terug lerares was geweest 
in Ccotataki en zij bleef aandringen bij de comuneros. Vervolgens was er een vrouw die voor-
stelde om met haar mee naar haar huis te gaan, alwaar zij zich ging verkleden. Haar “gewone” 
kleding werd speciaal voor de foto verruild voor feestkleding en nadat ik mijn foto’s had ge-
maakt moesten de voormalig lerares en ik de kleding ook aandoen zodat “de mensen in het land 
konden zien wat voor een mooie costumbres Peru heeft”, aldus de comunera. Op foto’s 79 en 80 
is te zien hoe de voormalige lerares met wie ik was eerst de feestkleding van de comunera aan 
moest trekken (boven). Op deze foto is ook te zien hoe de comunera normaalgesproken gekleed 
gaat. Op de tweede foto is de verkleedpartij compleet. 

 
8.5. Pueblo pequeño infierno grande 
De uitspraak: Pueblo pequeño infierno grande — letterlijk vertaald, klein dorp grote hel — heb 
ik vaak van Piseños gehoord in lastige situaties. Dit betrof zowel moeilijke situaties voor hen-
zelf als voor mij als onderzoeker. Als ik aan hen vroeg waar de spanningen die er bestonden 
door werden veroorzaakt werd een verklaring gezocht in het feit dat Pisaq een pueblo pequeño 
en daardoor een infierno grande zou zijn. Laten we kijken naar hoe deze uitspraak van “klein 
dorp, grote hel” in het dagelijkse leven wordt beleefd. Door naar de verklaringen en gevoelens 
achter deze uitspraak te kijken, kan iets worden gezegd over het beeld dat Piseños van hun dorp 
hebben en alle actoren die daarin een rol spelen. Op deze manier komen allerlei conflicten aan 
het licht. 

Al eeuwen bestaan er spanningen over land volgens de Piseños en ondanks het feit dat het 
grootste deel van de bewoners van Pisaq van de toerisme-industrie leeft komen landconflicten 
nog steeds voor. De manier waarop er tegenwoordig om land wordt gestreden verschilt niet veel 
met conflicten van een aantal decennia geleden en misschien ook wel eeuwen geleden. Aan het 
begin van mijn veldwerkperiode in 2004 werd dit fenomeen overduidelijk toen een groep boe-
ren uit het naburige dorp Taray een stuk land van mijn gastmoeder bezetten. De landbezetters 
hadden zich zonder te vragen op het stuk land gevestigd en bleven daar dag en nacht waken in 
zelfgebouwde hutten. Ze hadden zelfs al allerlei gewassen gezaaid. Toen na gesprekken met 
mijn gastgezin bleek dat de Tareños onder geen beding van plan waren te vertrekken, werden er 
harde maatregelen genomen. Er werd een knokploeg van vijfentwintig mannen samengesteld, 
grotendeels afkomstig uit Cuzco en volgens de familie voornamelijk ex-delinquenten die wat 
wilden bijverdienen. Op 19 maart bestormden zij het stuk land. Er werd gevochten met stenen 
en houten palen maar de bezetters waren met drie keer zoveel man, versloegen de knokploeg 
van mijn gastgezin en bonden ze vast. Na een paar uur arriveerde de plaatselijke politie die niets 
kon doen en versterking moest vragen uit naburige dorpen. Uiteindelijk werd het conflict gesust 
en werden de gehavende gevangenen vrijgelaten. Dit hele voorval eindigde in een rechtszaak 
van het Peruaanse gezin tegen de bezetters.92 Volgens de mensen die ik over dit voorval sprak, 
zijn dit soort gevechten om land niet ongebruikelijk en maken zij deel uit van de Andes cultuur. 
In de Andes is het zoals al eerder ter sprake kwam gebruikelijk dat elk jaar, tijdens carnaval de 
grenzen van het land opnieuw bepaald worden. Tijdens deze afbakeningsbijeenkomsten is het 

                                                 
91  Na afloop van INTERVIEW 11, sr N., Cuyo Chico, 12/04/04. 
92  In 2007 was dit conflict nog niet opgelost en had de familie 5 advocaten op de zaak gezet, zonder re-

sultaat. 
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niet ongewoon om geweld te gebruiken. Volgens de Piseños die ik heb gesproken is dit gebruik 
typisch voor pueblos pequeños.  

Ook hoorde ik talloze malen van mensen dat Pisaq geen ideale omgeving is om onderzoek te 
doen vanwege de talloze conflicten en spanningen die er zijn tussen praktisch iedereen. Volgens 
een medewerker van een NGO die al jaren in de regio werkt is geweld en conflict iets wat inhe-
rent is aan de Andes cultuur. De oorsprong zou gelegen zijn in het afbakenen van territorium. In 
Pisaq bestaan er veel conflicten en het lijkt alsof iedereen ruzie met elkaar heeft. Volgens hem 
zijn er conflicten tussen mensen in Pisaq, tussen Pisaq en comunidades en tussen verschillende 
comunidades. Enerzijds zijn er conflicten die al lang bestaan en die niks te maken hebben met 
het toerisme, zoals conflicten tussen families of vetes binnen families. Maar veel van de heden-
daagse spanningen hebben een directe link met de toeristische industrie en komen vooral voort 
uit de enorme concurrentie.93  

Zoals eerder al is vermeld is de populatie van Pisaq in de afgelopen veertig jaar bijna verdub-
beld wat vooral het gevolg is van migratie. Een deel van conflicten en spanningen tussen men-
sen heeft hiermee te maken en in gesprekken geven migranten vaak aan dat zij niet als volwaar-
dig worden gezien. Mensen die in het dorp geboren en getogen zijn voelen zich duidelijk verhe-
ven boven de nieuwelingen. Volgens Pérez Galán is een manier om als Piseño beschouwd te 
worden om aangesloten te zijn bij een van de ruim vijfendertig asociaciones die vooral in de ja-
ren negentig als paddestoelen uit de grond rezen (Pérez Galán 2004: 38). Tijdens mijn onder-
zoek kwam ik er echter achter dat er ook verenigingen zijn waar vooral migranten bij aangeslo-
ten zijn en verenigingen waar bijna alleen maar oorspronkelijke Piseños toe behoren waardoor 
ook tussen deze organisaties spanningen bestaan. Behalve een moordende concurrentie op de 
souvenirmarkt, is er ook tussen bijvoorbeeld restaurants grote concurrentie ontstaan. De span-
ningen tussen restaurants worden uitvergroot in periodes dat er weinig toeristen naar Pisaq ko-
men. Zo hebben mensen die werkzaam waren in verscheidene restaurants mij benaderd met het 
verzoek om recepten van andere restaurants te bemachtigen. Ook proberen zij voortdurend bij 
toeristen erachter te komen wat zij op verschillende plaatsen hebben gegeten zodat zij hetzelfde 
op de kaart kunnen zetten. Ook tussen gidsen bestaat er grote concurrentie en met name de ge-
vestigde gidsen vrezen voor broodroof. Eerst werden vooral Piseños als grote concurrenten ge-
zien maar tegenwoordig zijn er ook steeds meer mensen uit de berggemeenschappen die oplei-
dingen tot gids volgen. Zo vertelde een gids mij:  

Voor één dag werk waar je vanwege het schreeuwen vreselijke keelpijn aan overhoudt krijg je een mi-
serabele dertig dollar. Er zijn nu ook veel reisbureaus die hier slechts achttien dollar voor betalen, weet 
je waarom? Omdat er tegenwoordig heel weinig gidsen goed worden opgeleid. Alle campesinos willen 
nu ook gids worden, er zijn er veel die toerisme studeren en zij doen tours bijna gratis, alleen voor wat 
eten en fooi. Het is hun schuld dat de prijzen die ze ons, goeie gidsen, betalen zo enorm zakken. Het is 
niet dat ik het de campesinos niet gun, maar ze verpesten het zo wel voor de gekwalificeerde gidsen. Ik 
wordt gelukkig wel veel gevraagd en krijg nog redelijk betaald. Het is tegenwoordig moeilijk om een 
goede gids te vinden.94  

Pisaq heeft over het algemeen een vrij negatief imago en de mensen staan bekend en worden 
bekritiseerd vanwege een zogenaamde hypocrisie en oneerlijkheid. Soms hebben deze ideeën 
weinig te maken met toerisme maar volgens veel informanten komt deze hypocriete houding di-
rect voort uit de snelle ontwikkeling van de toerisme-industrie en de daarmee gepaard gaande 
hebzucht van de bevolking. Vaak wordt de tijd voordat er toerisme was, geïdealiseerd als har-
monieus, rustig en met weinig conflicten. Zie hoe spanningen die eigenlijk niks te maken heb-
ben met toerisme toch daaraan gekoppeld worden:  

Goede Vrijdag is een typisch voorbeeld van de hypocrisie van de mensen in Pisaq. Ze praten veel en ze 
doen alsof ze goed zijn maar ondertussen, ondertussen liegen ze altijd! Kijk naar de feesten van giste-
ren, in plaats van dat de mensen samenwerkten resulteerde het in meer verdeling en in het proces van 
het maken van tapijten werd de hebzucht van de mensen duidelijk, ze vochten om materialen en ze 
kwamen hier naar het kantoor en wilden meer en meer: het is nooit genoeg voor hen!95 

                                                 
93  Gesprek met sr A3., 18/03/03 
94  Gesprek met een gids van Condor Travel, 15/06/04. 
95  Gesprek met sr R2., 19/04/03 Met kantoor wordt het oficina de cultura op het gemeentehuis bedoeld 

die materiaal voor de alfombras beschikbaar stelde. Met Semana Santa is het gebruikelijk om door het 
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Er is ook een groot verschil tussen hoe Piseños zich frontstage presenteren aan toeristen en hoe 
Piseños backstage met elkaar omgaan. De concurrentie op de markt is enorm maar de toerist 
merkt daar doorgaans weinig van. Volgens een artesano die al heel lang op de markt staat zijn 
Piseños op de plaza als er toeristen zijn erg vriendelijk, niet alleen voor de toeristen maar ook 
voor elkaar. Zodra hun publiek echter weg is, “is het alsof ze compleet andere personen zijn.”96 
Over landconflicten wordt op de plaza ook niet gesproken omdat dit slecht zou zijn voor het 
imago van Pisaq. Señor A2. vertelde hierover:  

Het komt vaak voor dat als we op het land gaan werken de grens van de chakra niet gerespecteerd 
wordt. Maar op de markt doen we net alsof ze het niet hebben gemerkt dat de buren van onze chakra 
hebben gestolen en begroeten we hen gewoon vriendelijk en geven wij hen een stuk brood.97 

Nog iets waaruit blijkt dat veel Piseños hun dorp een infierno grande vinden, is hoe zij over an-
dere dorpsgenoten denken en spreken. In interviews stelde ik bijvoorbeeld de vraag of Piseños 
zichzelf anders vonden dan andere mensen in hun dorp. Weinig mensen lieten zich positief uit 
over de ander. Misschien wel de meest felle reactie kwam boven toen ik aan een Piseña vroeg of 
zij dacht dat haar kinderen later ook in de toerisme-industrie zouden werken. Haar antwoord 
luidde als volgt:  

Nee, ik wil niet dat mijn kinderen later hetzelfde doen als ik, misschien als hobby maar verder niet. Ik 
heb geconcludeerd dat artesanos unos ignorantes zijn die niet kunnen lezen, niet kunnen schrijven, niet 
kunnen praten, op dat niveau zitten ze er, wat leer je van ze, niks! En sommige, het is net of ze uit de 
comunidades komen, met hun motes, ze praten niet eens correct. Ik zou iets beters voor mijn kinderen 
willen en niet willen dat ze tussen deze mensen verkeren. Er is toch een groot verschil tussen iemand 
die heeft gestudeerd en iemand die nooit een voet heeft gezet in een school. Wat kun je van zo iemand 
leren?98 

Volgens deze Piseña is het probleem van haar dorp dat veel Piseños een laag opleidingsniveau 
hebben. Andere Piseños wijten het infierno grande aan het toerisme en de toegenomen concur-
rentie daardoor is ontstaan. Piseños zouden daardoor egocentrisch zijn geworden. Zie hoe een 
artesano zich enorm fel uitlaat over “de domme Piseños in de “hel”:  

Het is alsof zich duivels in de hoofden van die artesanos hebben gevestigd en die arme mannen en 
vrouwen weten niks anders te doen dan hun palen, tarimas en stukken plastic op te bouwen. Het is een 
hel omdat het ze niet meer interessert om scholing te genieten. En als er familiebanden zijn, wat zijn die 
dan waard? Het geld, het geld en meer interesseert ze niet. Het is een cochinada (smeerboel). Ik weet 
niet wat ik eraan moet doen zodat dit dorp veranderd. Dat is de hel, daar [hij maakt een armbeweging in 
de richting van de plaza], waar de handel gerealiseerd wordt. Mensen vechten voor 10 centimos op de 
markt. La bestia! Ze willen geen ontwikkeling in dit dorp. Slechts idioten doen iets voor dit dorp.99 

Een andere artesano vergelijkt zijn dorpsgenoten met Bolivianen en mensen uit Puno:  
Ik ben anders, [B: dan andere Piseños] in mijn cultuur, manier van leven, karakter, gedrag. Ik hou er 
bijvoorbeeld van te delen, ik hou er niet van alles wat ik heb voor mezelf te houden. Het probleem hier 
is dat iedereen hier alles altijd maar gratis wil. […] Mensen zijn hier heel egoïstisch, er is geen culture-
le, economische, sociale of politieke voorbereiding. Mensen leven momentaneo (vluchtig), ze willen 
van alles bereiken maar ze zijn van binnen net als een Boliviaan of iemand uit Puno, ze willen van alles 
maar ze hebben geen persoonlijke voorbereiding.100 

De toeristenmarkt en vooral de enorm toegenomen concurrentie heeft er ook voor gezorgd dat 
Piseños continue op elkaar letten en dat gevoelens van jaloezie veel voorkomen. Het volgende 
commentaar geeft een Piseña die zich “anders” voelt en wat de oorzaak is van de mentaliteits-
verandering van haar dorpsgenoten:  

                                                                                                                                               
hele dorp van verschillende vooral natuurlijke materialen zoals houtsnippers en bloemen afbeeldingen 
op de grond te maken. Zo ontstaan er kleurige alfombras, een soort tapijt waar mensen die het beeld 
van Jezus dragen op kunnen rusten. In het volgende hoofdstuk ga ik hier dieper op in. 

96  INTERVIEW 14, sra J., 17/04/04. 
97  INTERVIEW 14, sra A2., 17/04/04. 
98  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
99  Gesprek met sr V., 24/07/07. 
100  INTERVIEW 25, sr B., 3/06/04. 
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Ik ben anders wat betreft mijn manier van denken. Piseños zijn niet zo menslievend. Ze zijn egoïstisch 
en heel agressief in hun manier van denken. Ze denken snel slechte dingen over ander mensen. Mensen 
zijn je altijd aan het observeren als je aan het verkopen bent en leveren kritiek, ze zijn altijd aan het 
roddelen en ze zijn altijd jaloers als het je goed gaat. Ik denk dat het te maken heeft met dat hun eco-
nomisch situatie in korte tijd verbeterd is en nu willen ze meer en meer. Ik probeer ze altijd te zeggen 
dat geld niet het belangrijkste is. Het valt mij op dat als er iemand schade wordt aangedaan dat iedereen 
op de voorste rij zit, maar als er iemand geholpen moet worden zijn ze er niet.101 

Eerder zagen we ook hoe er door sommige Piseños wordt neergekeken op de manier waarop zij 
met toeristen omgaan. Een informant die ruim twintig jaar in Pisaq woont maar eigenlijk ergens 
anders vandaan komt legde mij het verschil uit tussen Piseños en andere Peruanen:  

Een typische Piseño is iemand die misschien heel, euh, euhm, mmm, hoe zeg je dat, erg egoïstisch is 
misschien. Ze vinden dat Pisaq is voor Piseños en verder voor niemand anders en er is een defect bij 
hen en dat is dat ze niet voor hun servicios willen betalen. Waar ik vandaan kom, doet iedereen dat wel 
en op tijd. In Pisaq is het zo omdat de overheid veel heeft geholpen en nu is men gewend aan niet beta-
len. Er is veel paternalisme geweest en dat is niet goed.102 

Volgens Señora S. heeft het er mee te maken dat mensen niet meer zo veel respect hebben voor 
God en ontzettend veel alcohol consumeren:  

Ik ben niet zoals het grootste deel van de mensen die naar brujos rent zodra er iets mis gaat. Ik geloof 
alleen in God. Als mijn zaken goed gaan of niet spreek ik met Hem, Hij weet waarom. Ik ben een van 
de weinige hier in het dorp die niet doet aan dronkenschap en elke keer alle feesten afgaat en vreemd 
gaat, dat is wat er tijdens de feesten gebeurt. Ik ben gelukkig en ik ben gelukkig met hoe mijn zaken 
gaan en dat heb ik aan God te danken. Ik hou niet van roddels die in dit dorp plaatsvinden, ik heb daar 
een hekel aan.103 

Toen ik tijdens mijn veldwerk in 2007 nog verder inging op dit infierno grande thema en 
mensen vroeg wat er nu precies onder verstaan kan worden legden ze me uit dat het vooral te 
maken had met roddelen wat weer te maken had met rivaliteit. Señor LB., personeelsmedewer-
ker op het gemeentehuis legde mij uit hoe het werkte maar zag er ook de lol van in. Hij vertelde:  

Er is veel rivaliteit tussen mensen in Pisaq. Iedereen weet alles van iedereen. Veel mensen gaan hier 
weg zodra ze geld hebben want er is veel afgunst. In alle kleine dorpen is het zo, het gaat anders dan in 
de grote stad. Dat is wat ik la chismografía noem, soms is het zelfs leuk!104 

De “hel” zou op het plaza podium het ergst zijn. Señora E. vertelde over het geroddel in het 
dorp:  

Iedereen kent elkaar en weet alles van iedereen. Mensen zeggen bijvoorbeeld: Zij is zo en zo en hij is 
zus en zo. Er is erg veel idiosyncrasie in het dorp. Als een paar uit elkaar is praat iedereen erover, zo 
gaat dat. Het scheelt wel of je op de plaza werkt of niet. Op de plaza is de hel het grootst omdat ieder-
een elkaar daar in de gaten houdt.105  

Enerzijds vinden Piseños Pisaq achteruitgegaan vanwege egoïsme en individualisme wat aan de 
groei van het toerisme word gewijd. Anderzijds zijn er Piseños die nieuwelingen de schuld ge-
ven van alles wat er mis gaat in hun dorp. De chaos in het dorp zou door hen veroorzaakt zijn, 
evenals het onveilige gevoel dat steeds meer mensen zeggen te krijgen. Andersom vinden co-
muneros Pisaq ook een infierno grande en zien zij Piseños als asociale uitbuiters. Eerder kwam 
naar voren dat relaties van compadrazgo lange tijd allesbepalend waren voor samenwerkings-
verbanden tussen Piseños en hun compadres in de comunidad maar er kwam ook duidelijk naar 
voren dat steeds meer comuneros uit bijvoorbeeld Cuyo Chico niet meer met ze willen samen-
werken. In het volgende citaat wordt volgens mij duidelijk verwoord wat de grootste problemen 
zin:  

                                                 
101  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
102  INTERVIEW 22, sr I., 31/05/04. 
103  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
104  Gesprek met sr LB., 26/07/07. Un chisme is een roddel. Chismografía zou vertaald kunnen worden als 

roddelkunst. 
105  Gesprek met sra E., 24/07/07. 
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Piseños behandelen ons heel slecht. In ons dorp zijn er namelijk een paar jongeren die naar Brazilië 
gaan om onze spullen te verkopen. De Piseños zijn dan jaloers, ze zeggen dat wij de producten voor 
veel minder verkopen er worden boos. Er zijn nog wel mensen die met Piseños samenwerken en daar 
worden ze dan boos op ze zeggen dat het onze schuld is en dat zij niks meer verkopen door ons. Ieder-
een heeft toch recht om te reizen? Maar omdat Piseños de mensen uit Cuyo Chico uitbuiten reizen wij 
zelf, het is niet zonder reden. Het is heel goed dat wij reizen want op deze manier krijgen we steeds 
meer ervaring en zal het steeds beter gaan. Piseños zijn heel snel jaloers en bang voor concurrentie. Bij 
de pista was er een soort markt gebouwd voor wevers uit Chawaitiri maar die is er nu niet meer. Ik weet 
zeker dat de Piseños het niet wilden omdat ze heel jaloers zijn. Misschien hebben zij het wel ver-
brand!106 

Het komt steeds vaker voor dat comuneros zich negatief over Piseños uitlaten en dat relaties die 
misschien honderden jaren bestaan door de nijverheidsproductie die was begonnen als direct 
gevolg van het groeien van de toerisme-industrie in relatief korte tijd worden verbroken en dat 
Piseños de schuld krijgen van zaken die fout gaan. 

Piseños die van andere plaatsen dan de comunidades naar Pisaq zijn gekomen worden ook erg 
slecht behandeld. Zelfs mensen die inmiddels meer dan twintig jaar in Pisaq wonen, worden nog 
steeds als buitenstaanders gezien. Een migrant uit Lima deed zijn beklag:  

Mensen in Pisaq behandelen ons altijd als extranjeros (buitenlanders). In de laatste reünie van artesanos 
stond er iemand op en die zei dat Pisaq voor de echte Piseños moest zijn en dat mensen die van buiten 
komen op moeten rotten. Ik ben toen opgestaan en heb gezegd dat het best was maar dat ik mij afvroeg 
waar die Piseños dan waren als er moest worden schoongemaakt. Ik heb gezegd dat Piseños zich alleen 
maar Piseños voelen als het gaat om het verdelen van de kraampjes op de markt. En wie maakt de rivier 
schoon? Ik heb toegezegd dat dankzij mensen zoals ik Pisaq tot een belangrijk artesano-dorp is ver-
klaard met goede artesanos. Het zijn salvajes! (wilden).107 

Zelfs mensen die uit nabijgelegen districten komen en al heel lang in Pisaq wonen en zich Pise-
ños voelen, worden door andere Piseños niet altijd goed behandeld zoals uit het volgende frag-
ment naar voren komt. Tegelijkertijd wist deze Piseña dit ook te relativeren:  

Ik voel me Piseña maar ik ben niet in Pisaq geboren. Ik heb voor het grootste deel van mijn leven wel 
hier gewoond en voel me zo. Ik ben in Taray geboren maar als mensen hier aan het praten zijn dan zeg-
gen ze van alles. Mensen die hier zijn geboren en altijd hebben gewoond die voelen zich de baas over 
het dorp en soms voel je je dan slecht. Ze weten waar je vandaan komt en ze proberen je dan een slecht 
gevoel aan te praten. En dat terwijl ik hier het grootste deel van mijn leven heb gewoond en mijn moe-
der ook, zo voelen wij ons ook. Mensen uit Pisaq zijn heel trots om Piseño te zijn. […].Ik voel mij niet 
anders dan andere mensen hier. Als er bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd is tussen Pisaq en Ccoya dan 
schreeuw ik altijd “Pisaq” en als mensen slecht over Pisaq spreken dan verdedig ik mijn dorp altijd.[…] 
Mensen uit Pisaq praten wel slecht over mensen van buiten maar zo slecht kan het toch ook niet zijn 
want ik geloof niet dat er anders mensen van buiten zouden zijn. Wij geven iedereen een mogelijkheid. 
Ze hebben het altijd over dat mensen van buiten slecht zijn en dat ze hier niet mogen wonen maar aan 
de andere kant wonen deze mensen wel hier en zijn ze ook deel van het dorp. Omdat wij altijd met toe-
risten hier zijn, is iedereen eigenlijk welkom.108 

Weer een andere Piseña die wel al haar hele leven in Pisaq woont maar waarvan haar ouders 
een stuk landbouwgrond in het naburige Taray hadden, vertelde over de dagelijkse spanningen 
op de markt. Zij benadrukte dat Piseños over het algemeen erg jaloers zijn en ze vertelde open-
lijk over hoe hard het er soms aan toegaat:  

E2:  Mensen in Pisaq zijn erg jaloers op elkaar. Ik begrijp niet waarom mensen zoveel moeten vechten, 
waarom ze zich zo gedragen. Er is altijd wel iets, men maakt ruzie over de marktplaatsen en om 
wat iemand aan heeft. Wij hebben bijvoorbeeld een kraampje van vier vierkante meter en dan zijn 
er mensen die dat willen inpikken. Daar ontstaan de meest vreselijke ruzies uit. Heb je gehoord hoe 
mensen elkaar beledigen op het plein Beti?  

B:   Ik weet dat het gebeurt maar ik heb het nooit zo van dichtbij gehoord, wat zeggen ze dan? 

                                                 
106  INTERVIEW 50, sra A. uit Cuyo Chico, 30/07/04. Met de pista wordt hier de geasfalteerde weg tus-

sen Pisaq en de ruines bedoeld. 
107  INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
108  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. Deze artesana is overigens dezelfde als zij die op de vorige pagina 

kwaad sprak over comuneros en mensen uit andere gebieden die naar Pisaq komen en er dan blijven 
wonen. 
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E2:  Ooooohhh, ze zeggen lelijke woorden, vreselijk, achter mij verkoopt bijvoorbeeld een vrouw. Als 
het regent bijvoorbeeld en het waait dan zegt ze dat het de schuld is van haar buren dat het water 
op haar spullen valt. Ze beledigt bijvoorbeeld ook een vrouw die geen echtgenoot heeft en derge-
lijke, gewoon uit jaloezie Beti! Wat anders is aan mij is dat ik er niet zoveel van hou om met veel 
mensen bij elkaar te komen. Er zijn zaken waarin ik verschil zoals ik je al heb gezegd dat ik er niet 
van hou om spullen duurder te verkopen. Soms voel ik mij alleen en ik praat niet veel met mensen 
want ik zie dat er mensen in groepjes bij elkaar komen en anderen uitlachen en er wordt dan veel 
geroddeld maar ik ben meer op mijzelf en praat met een paar mensen. En omdat ik zo ben, stil, 
denk ik dat ik anders ben dan andere mensen.  

B:  En behandelen mensen je wel eens slecht? 
E2:  Het is mij slechts één keer gebeurt en dat had te maken met mijn plek op de markt. Ik hou er niet 

van om ruzie te maken of mensen te beledigen. Die ene keer heeft een vrouw waarvan ik de naam 
niet zal noemen tegen mij gezegd: “Ga toch naar Taray om te verkopen, je bent op mijn plek” en 
begon tegen mijn tarima te duwen. Ik zette die weer terug en zij duwde weer terug. Toen zei ze 
“omdat jouw echtgenoot in het gemeentehuis werkt denk je dat je zomaar mijn plek in kunt pik-
ken”. Maar dat was een domme vrouw en ik heb niks tegen haar gezegd. Ik praat niet met haar. 
Maar denk je niet dat het geen pijn deed dat ze zo tegen mij sprak? Ik heb zelfs niks tegen mijn 
man gezegd. Wat geeft mensen het recht om te zeggen dat ik naar Taray moet gaan? Want allebei 
mijn ouders komen oorspronkelijk uit Pisaq en zijn slechts daar naartoe gegaan omdat ze daar een 
stuk landbouwgrond hadden. Maar mensen uit Pisaq doen altijd zo tegen mensen die niet hier van-
daan komen. Maar meestal reageer ik niet. Het is beter om niks zeggen.109 

Het “infierno grande idee” is niet typisch voor Pisaq en bestaat ook in de comunidades. Ook al 
worden deze comunidades door Piseños, NGO’s en gidsen als harmonieus afgeschilderd, (be-
halve als de comuneros in Pisaq aanwezig zijn natuurlijk) is ook dit een mythe. Er zijn altijd al 
spanningen in de comunidades om verschillende redenen zoals we eerder zagen. Wel is het op-
vallend dat door de komst van toeristische activiteiten in alle verschillende vormen–artesanía, 
sacamefotos, tejedoras–de concurrentie is toegenomen. Hiervan is sprake binnen berggemeen-
schappen; er ontstaan spanningen tussen mensen die wel en die niet als sacamefoto of tejedora 
werkzaam zijn en tussen families die wel en niet artesanía produceren. Tussen comunidades die 
wel en niet in toerisme werken ontstaan gevoelens van jaloezie. Een voorbeeld hiervan is een te-
jedora die vertelde dat als ze van Chawaitiri naar Pisaq gaat via het lager gelegen Cuyo Grande 
gaat, de mensen haar naroepen en haar werk afkeuren omdat men in Cuyo Grande geen tejidos 
verkoopt en daarom jaloers is op de mensen uit haar comunidad.110 
 
Conclusie 
In dit hoofdstuk is er nog dieper dan in de vorige twee hoofdstukken ingegaan op wat er achter 
de glimlach op de verschillende frontstages zit. Er is niet slechts gekeken naar wat voor beteke-
nis er backstage aan de gepresenteerde culturele modellen wordt gegeven door de lokale bewo-
ners maar vooral naar de verklaringen die hiervoor gevonden zouden kunnen worden. Om te 
begrijpen waarom Piseños en comuneros zich op een bepaalde manier presenteren en waarom 
ze backstage wel of niet een belangrijke betekenis geven aan deze performances, is er gekeken 
naar waar dit door gevoed wordt. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat identiteit een aan-
zienlijke invloed heeft op het gedrag frontstage en backstage van de acteurs in het Pisaq theater. 
Door te beschrijven hoe de verschillende acteurs in het Pisaq Theater zichzelf en anderen zien is 
meer inzicht verkregen in de diepere lagen van culture in mind. Deze hebben op hun beurt weer 
invloed op de performances die op de verschillende podia worden uitgevoerd. 

Er bestaat een grote variatie in de definities van bepaalde groepen in Peru en deze typering is 
afhankelijk van wie de definitie gebruikt en van wat de context is waarin definities worden ge-
maakt. Het belangrijkste voor deze studie is dat identiteiten in Peru open zijn en afhankelijk van 
de situatie kunnen verschillen. We zagen dat mensen in en rondom Cuzco zich voortdurend op 
een soort continuüm tussen Indiaan en Mesties bevinden die afhankelijk van het podium waarop 
zij zich begeven, verandert. Voor Pisaq is het belangrijk in te zien dat mensen zichzelf en ande-
ren categoriseren door naar de plaats van herkomst te kijken in plaats van naar etnische catego-
rieën. Dit betekent niet dat termen zoals indio of cholo niet gebruikt worden in het dagelijkse 
leven maar wel dat deze termen altijd gekoppeld worden aan een locatie. Nog belangrijker is het 

                                                 
109  INTERVIEW 30, sra E2., 14/06/04 
110  INTERVIEW 40, tejedora R., Chawaitiri, 20/07/04. 
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podium waar een individu zich op een bepaald moment begeeft. Culturele modellen die mensen 
in the mind hebben bepalen hoe er op een bepaald moment actie in the world, op de verschillen-
de podia wordt uitgevoerd. Het zijn niet zozeer de etnische, van bovenaf bepaalde, categorieën 
die een bepaalde actie op een podium, frontstage of backstage ten uitvoer brengen maar de ach-
terliggende culturele schemata in the minds van de mensen. 

Er is gaandeweg duidelijk geworden dat een groot deel van de identiteit van de lokale bevol-
king wordt gevoed door gevoelens van enerzijds trots en anderzijds schaamte. Deze schemata 
die Piseños en comuneros delen, beïnvloeden hun gedachten en gevoelens ten opzichte van 
zichzelf en van anderen. Aan de orde kwam hoe Piseños zichzelf zien en hoe dit bij hen thuis, 
backstage, tot uiting komt. De subtiele grenzen tussen trots en schaamte en de open ideeën 
rondom identiteit zijn bepalend voor in the mind betekenisgeving van Piseños. We zagen dat 
aan de ene kant het Inca verleden en de indigena-identiteit als strategie voor politieke en toeris-
tische doeleinden worden aangewend en dat Piseños erg trots zijn op hun culturele erfgoed, zo-
wel naar toeristen als naar zichzelf toe. Door de komst en de groei van het toerisme is er steeds 
meer waardering voor de Inca cultuur bij de toeristen maar er is ook een groeiende bewustwor-
ding bij Piseños over hun culturele erfgoed. Toerisme verandert het zelfbeeld in deze dus in po-
sitieve zin. Echter, door het toerisme hebben Piseños ook meer geld waardoor ze neerkijken op 
mensen die het minder hebben. Door naar de lokale stemmen te luisteren en naar de foto’s te 
kijken die lokale mensen hebben gemaakt, werd duidelijk dat de Inca -identiteit niet alleen be-
langrijk is voor de frontstage presentatie maar ook voor de betekenisgeving backstage. Het Inca 
verleden vormt voor een groot deel de hedendaagse identiteit van Piseños. Samengevat zijn Pi-
seños trots op hun Inca -erfgoed (bijvoorbeeld in de vorm van mummies), de ruines en terras-
sen, zelfgemaakte artesanía, eerlijke verkoop van typische producten, (delen van) hun huizen, de 
kosmologie, feesten hun geloof en tot op zekere hoogte op de comuneros. Wel werd duidelijk 
dat de Inca’s en hun gebruiken geïdealiseerd worden en dat verschillende Piseños zich minder-
waardig voelen ten opzichte van deze “grote wijze voorouders”. De trots op de Piseño identiteit 
wordt vaak in één adem met schaamte genoemd maar deze schaamte bestaat vooral ten opzichte 
van “andere Piseños.” Er wordt ook vaak gewezen naar de toerisme-industrie waardoor “andere 
Piseños” door de komst van de toegenomen economische mogelijkheden arrogant zouden wor-
den en als het ware vergeten wie ze zijn. Andere veroorzakers die Piseños aanwijzen voor een 
teloorgang van cultuur (waardoor zij zich schamen) zijn de mentaliteit van de jongeren en de 
Spaanse koloniale invloed. Veel informanten, afhankelijk van de situatie waar ze zich in bevin-
den en het onderwerp waar over wordt gesproken, drukken trots of schaamte uit over hun identi-
teit en die van anderen. De wij-zij beleving is erg ambigu en het minderwaardigheidsgevoel van 
Piseños kwam op talrijke manieren aan het licht. Piseños voelen zich minderwaardig over hun 
afkomst, opleiding, hun huizen en de vervuiling van het dorp. Het minderwaardigheidsgevoel 
kwam ook naar voren in gesprekken met Piseños over toeristen. Toeristen werden als verfijnd, 
schoon, goed opgevoed, hoog opgeleid, goed georganiseerd, meer “ontwikkeld,” en eerlijke ge-
zien terwijl Piseños leugenachtig, oneerlijk en slecht opgeleid zouden zijn. 

Gevoelens van trots en schaamte worden voor een groot deel gevoed door zich met een andere 
Ander dan de toerist te vergelijken. Door naar de lokale stemmen van Piseños te luisteren werd 
duidelijk dat comuneros, hoewel ze een belangrijk onderdeel van de Pisaq-experience vormen, 
als minderwaardig worden gezien en ook vaak zo worden behandeld. Het beeld van Piseños 
over comuneros is dat ze veel alcohol consumeren, gewelddadig zijn en lui. We zagen dat ook 
hier naar een oorzaak wordt gezocht in het koloniale verleden maar ook de Peruaanse Staat zou 
een mentalititeitsverandering bij comuneros bewerkstelligd hebben vanwege steun die ze in het 
verleden hebben gegeven. Hierdoor zou hard werken niet meer nodig zijn, aldus Piseños. Opval-
lend was dat bij Piseños een vrij statisch beeld over de Ander bestaat en gevoelens van schaamte 
overheersen. Meestal wordt er niet gekeken naar nieuwe ontwikkelingen zoals de opkomst van 
evangelische kerken in de comunidades waardoor alcoholisme en geweld juist enorm zijn afge-
nomen. Piseños bleken wel van de beweging af te weten maar veroordeelden deze beweging 
omdat het de authenticiteit van de comunero-cultuur zou aantasten. Verder worden comuneros 
als andersdenkenden gezien die zich niet om hun toekomst, vooruitgang en de toekomst van hun 
kinderen bekommeren, ze worden als dieren of kinderen beschreven die “minder cultuur hebben 
en slecht Spaans spreken’’. Aan de andere kant worden comuneros door Piseños ook als hard-
werkende mensen gezien en dragers van een rijke cultuur waar respect voor zou moeten worden 
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opgebracht. Ook zagen we dat er Piseños waren die comuneros juist op een voetstuk plaatsten 
en hun identiteit boven die van hun eigen identiteit plaatsten. Doorgaans echter worden comu-
neros die in Pisaq zijn komen werken en soms wonen niet als positief ervaren omdat ze concur-
rentie leveren. Piseños schamen zich vooral voor sacamefotos en in mindere mate voor tejedo-
ras. De wijze waarop Piseños over deze comuneras denken, komt vooral backstage in gesprek-
ken naar voren maar frontstage zijn er ook spanningen voelbaar. Samenvattend zien de meeste 
Piseños sacamefotos als onbeschofte vervelende opdringerige bedelende actoren die niet alleen 
toeristen lastig vallen maar ook de nijverheidshandel verstoren en Pisaq een negatief imago be-
zorgen. Bovendien zorgt deze beweging ervoor dat de jongere sacamefotos niet naar school 
kunnen. Tejedoras uit de comunidades hebben over het algemeen een positiever imago dan 
sacamefotos en Piseños zijn zelfs trots op hen omdat zij worden gezien als dragers van een be-
langrijk stuk cultuur. De kritische Piseños zijn vooral de mensen die hen als concurrent zien. 
Het was echter interessant om te zien dat comuneros als ze zich frontstage presenteren, meestal 
mooi verkleed zijn om aan de wensen van de toeristen te voldoen en zich dan trots voelen. Net 
als Piseños zijn comuneros trots op hun werkplaatsen en het werk wat ze doen. Aan de andere 
kant schamen comuneros zich bij onverwachte backstage bezoeken voor hun kleding en armoe-
dige woonsituaties en wilden ze ook daar dat er geen slechte impressie zou ontstaan. 

Sprekend over externe spanningen tussen verschillende actoren en acteurs en voornamelijk 
over hoe in Pisaq omdat het een klein dorp is, grote spanningen bestaan, bleek dat het een “grote 
hel” zou zijn. Deze ideeën over de dorpsidentiteit bepalen voor een aanzienlijk deel hoe Piseños 
en comuneros zichzelf en anderen zien. Dit zegt dus iets over de Piseño identiteit. Concluderend 
bestaan er spanningen over land, er zijn lang bestaande familievetes en ruzies vanwege concur-
rente in de artesanía tussen Piseños, tussen Piseños en migranten en spanningen tussen restau-
ranteigenaren. We zagen dat al deze spanningen toenemen in tijden van afgenomen toerisme 
omdat de concurrentie dan toeneemt. Bijna alle spanningen die bestaan, spelen backstage af. 
Men is zich ervan bewust dat spanningen en conflicten het imago van Pisaq aantasten en daar-
om proberen Piseños ze zover mogelijk van de frontstage, waar het toerismepubliek een bijzon-
dere en leuke experience moet krijgen, vandaan te houden. Dat Piseños hun kleine dorp als in-
fierno grande zien werd ook duidelijk uit hoe zij over andere dorpsgenoten dachten en spraken: 
ze zouden dom zijn, een laag opleidingsniveau hebben, egocentrisch zijn en veel roddelen. Er 
bestaat zoals in de verschillende citaten werd aangetoond een spanningsveld tussen (oorspron-
kelijke) Piseños, tussen Piseños en nieuwelingen maar ook tussen Piseños en comuneros maar 
ook tussen comunidades. 

Sacamefotos bevinden zich eveneens een continuüm tussen trots en schaamte. Aan de ene 
kant presenteren deze sacamefotos zich zoals we hebben gezien op trotse wijze aan toeristen 
maar aan de andere kant wordt hen van verschillende kanten duidelijk gemaakt dat zij zich ei-
genlijk moeten schamen. Tejedoras worden doorgaans met meer respect behandeld, wat waar-
schijnlijk komt doordat ze minder opdringerig zijn dan de sacamefotos. Sacamefoto-tejedoras 
hebben veel minder problemen met artesanos en watchimanes omdat ze werkzaam zijn bij de 
ruines, ver weg van de grote concurrentiestrijd van de plaza in Pisaq. Uit de gesprekken met alle 
tejedoras, sacamefotos en tejedora-sacamefotos kwam duidelijk naar voren dat de tejedoras het 
meest trots waren op hun culturele modellen en de sacamefotos het minst trots. Dit zou ermee te 
maken kunnen hebben dat de sacamefotos voortdurend worden beledigd als ze aan het werk zijn 
in Pisaq en backstage in hun comunidad het werk ook wordt afgekeurd.  

Er kan geconcludeerd worden dat alle interne spanningen over identiteit en de externe span-
ningen tussen alle verschillende actoren over identiteit en andere zaken die zich vooral backsta-
ge en in the minds van de actoren plaatsvinden in feite al heel lang bestaan maar door de komst 
en de groei van de toerisme-industrie verder zijn ontwikkeld en vooral worden uitvergroot om-
dat er vanaf de vraagkant, vanaf de frontstage, een soort druk bestaat om Pisaq als harmonieus 
en authentiek dorp te zien met vriendelijke authentieke bewoners. In dit frontstage ideaalplaatje 
is geen ruimte voor alle interne en externe spanningen die backstage plaatsvinden maar om te 
begrijpen hoe het gehele Theater functioneert is het wel belangrijk om deze in the mind-
identiteit te beschrijven. In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat backstage in the mind idee-
en niet alleen invloed hebben op wat er op podia wordt gepresenteerd maar dat the front ook ef-
fecten heeft op the back Er zou geconcludeerd kunnen worden dat het gevoel van minderwaar-
digheid of schaamte het gevolg is van de statusverhoudingen op bepaalde podia. Als een toneel 
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of een podium als het ware breder wordt, als deze zich bijvoorbeeld uitbreidt tot Cuzco of Lima, 
of wanneer een podium breder wordt door de aanwezigheid van toeristen, gebeurt er iets op-
merkelijks. Kleding, armoede en status worden gecombineerd en op het betreffende niveau 
werkt dit vervolgens statusverlagend, of statusverhogend. Denk bijvoorbeeld hierbij aan Piseños 
die zich “minder” voelen dan toeristen Hieruit volgt dat toerisme het statuspodium als het ware 
verbreedt, tot een besef van armoede leidt, en daarmee in een gevoel van minderwaardigheid en 
schaamte kan leiden. Dit alles hoeft niet te betekenen dat er “thuis”, backstage waar geen toeris-
ten zijn, een besef van statusverlaging plaatsvindt. Thuis is immers weer een ander podium waar 
weer andere statusverhoudingen bestaan. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL 3 
Bij de uitgang 
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Foto’s 81a en b. Leerlingen van Tambohuacso poseren en dansen op de plaza. 
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HOOFDSTUK 9 
 
 
 
Lokale interpretaties van toerisme 
en ideeën over de toekomst  
 
 
Inleiding 
In dit laatste hoofdstuk wordt de aandacht verlegd naar de lokale discussies over effecten van 
toerisme, de toekomst in het algemeen en over de toekomst van het toerisme in Pisaq in het bij-
zonder. De informatie tot nu toe biedt inzicht in hoe het Pisaq Theater is ontstaan en verklarin-
gen voor hoe er tegenwoordig wordt gewerkt, geleefd en betekenis wordt gegeven. Maar wat 
zijn de mogelijkheden in de toekomst voor de spelers in dit Theater? In dit hoofdstuk wordt ge-
tracht om, door wederom te luisteren naar de lokale stemmen van de meest belangrijke spelers 
in het Theater, een beeld te vormen van hun (in the mind) ideeën over de toekomst. Ik hoop te 
laten zien hoe Piseños, comuneros, gidsen, de lokale overheid en lokale NGO’s over effecten 
van toerisme en de toekomst denken. Deze ideeën over de toekomst zijn niet alleen belangrijk 
vanwege de ideeën op zich maar vooral omdat ze verbonden zullen worden met een thema dat 
de laatste jaren erg belangrijk is in de wetenschap, ontwikkelingssamenwerking en de toerisme-
industrie: duurzaamheid. 

Op het eerste gezicht leek het erop dat mensen in Pisaq en de berggemeenschappen zich voor-
namelijk bezig hielden met het leven en problemen in het heden maar door goed naar ze te luis-
teren werd duidelijk dat ze zich wel degelijk met de toekomst bezighouden. De verschillende vi-
sies op de toekomst van het dorp geven samen een soort lokale definitie over de toekomst van 
het Pisaq Theater (zowel fronstage als backstage). Hoewel de term duurzaamheid vrijwel onbe-
kend is bij de acteurs, biedt deze definitie van de toekomst een soort lokale definitie van duur-
zaamheid. We hebben het hier over een term die wereldwijd “in de mode” is. In het Pisaq Thea-
ter worden veel lokale ideeën over de toekomst besproken die enerzijds wereldwijde duurzaam-
heidprincipes raken en anderzijds juist tegen duurzaamheidprincipes indruisen. Aangezien veel 
nationale en internationale overheden en ontwikkelingsorganisaties duurzaamheid nastreven, is 
het ontzettend belangrijk om inzicht te krijgen in hoe er lokaal over wordt nagedacht, gehandeld 
en gedefinieerd. Door de local voices uit de minds van de spelers in het Pisaq Theater in kaart te 
brengen en de alledaagse performances op de plaza te beschrijven hoop ik een bijdrage te leve-
ren aan grass-root level inzichten die het statische aspect van cultuur, dat zo vaak bestaat op 
meso- en macroniveau, en het topdown beleid dat vaak wordt gevoerd, misschien kan beïnvloe-
den. Zonder te begrijpen hoe de lokale realiteit in elkaar steekt, hebben plannen om een “duur-
zaam toerisme” en een “duurzame toekomst” te bewerkstelligen mijnsinziens weinig kans van 
slagen. 

De onderwerpen van dit hoofdstuk lopen thematisch uiteen maar wat ze gemeen hebben is dat 
ze allemaal te maken hebben met toeristische ontwikkelingen in het Pisaq Theater, de ideeën er-
over uiteenlopen, afhankelijk zijn van welke actoren aan het woord zijn en uiteindelijk een bij-
drage leveren aan een lokale definitie voor de toekomst. Ideeën over de toekomst zijn gebaseerd 
op gebeurtenissen uit en gedachten over het verleden en het heden. In de gepresenteerde discus-
sies zullen daarom veel thema’s uit voorgaande hoofdstukken weer de revue passeren. We zul-
len zien dat de presentatie frontstage en beleving/betekenisgeving backstage, ideeën over de 
toekomst vormen. De eerste paragraaf weerspiegelt de zorg over de teloorgang van cultuur. We 
zullen zien hoe door naar het verleden te kijken en deze te idealiseren, veel mensen zich zorgen 
maken over de toekomst. Deze zorgen leiden ertoe dat Piseños kritisch naar hun toekomst en die 
van toekomstige generaties kijken en actie ondernemen om cultuur te behouden of bepaalde cul-
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turele modellen te creëren die een tijd in onbruik zijn geraakt. Vervolgens wordt verder inge-
gaan op de lokale discussie over het al dan niet verloren gaan van cultuur vanuit materieel-
architectonisch perspectief. Paragraaf 3 gaat over hoe er lokaal over milieu wordt nagedacht en 
hoe men dit belangrijke aspect het liefst in de toekomst zou willen zien en in de vierde paragraaf 
wordt gekeken naar eventuele toeristische mogelijkheden in de berggemeenschappen. Verder 
wordt er aandacht besteed aan hoe er op lokaal niveau gedacht wordt over onderwijs en de mo-
gelijkheden die hierdoor ontstaan om een succesvolle toekomst tegemoet te gaan en op de mo-
gelijkheden en bottlenecks van migratie van vroeger, nu en in de toekomst. Vervolgens komen 
lokale ideeën en concrete plannen aan bod die allen gericht zijn op een beter “nu” en een betere 
toekomst. Ten slotte worden alle toekomstvisies van Piseños en comuneros die in dit hoofdstuk 
aan bod zijn gekomen in een lokale definite voor de toekomst gegoten en zal ik laten zien hoe 
deze ideeën in sommige opzichten wel en in andere niet aansluiten bij principes over duurzaam-
heid op meso- en macroniveau. Uiteindelijk zullen we zien hoe er voor Pisaq een lokale defini-
tie voor duurzaamheid kan worden geconstrueerd.  
 
9.1. ¿Perdiendo la cultura? 
In korte tijd hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in Pisaq. Deze hebben deels te maken 
met het almaar groeiende toerisme, deels met andere moderniserende processen en tenslotte met 
interne veranderingen. Cultuur is nooit statisch. Aan de ene kant kunnen we zien hoe er kramp-
achtig wordt vastgehouden aan traditionele elementen die inzetbaar zijn voor het toerisme en 
aan de andere kant maken veel mensen zich zorgen over het verloren gaan van bepaalde culture-
le modellen. De uitspraak estamos perdiendo nuestra cultura (we verliezen onze cultuur) kan 
regelmatig gehoord worden. Vooral oudere generaties maken zich zorgen over dat hun cultuur 
verloren gaat. Laten we naar een aantal voorbeelden kijken waaruit blijkt wat er precies verloren 
gaat:  

Er gaat van alles verloren, de symbologie en de betekenis ervan gaat bijvoorbeeld verloren. Ook nor-
men en waarden, dingen die men van de grootouders leert worden steeds minder. Het probleem is dat 
men nu niet meer zo vrij is als vroeger maar afhankelijk is van wat de markt wil. Wij zijn niet meer vrij, 
we zijn onderdrukt en afhankelijk van geld geworden.1  

SrB:  Het is vreselijk dat de costumbres van campesinos verloren gaan. La autenticidad se va murien-
do (de authenticiteit is verloren aan het gaan). Ook het voedsel wat we eten is niet meer natuur-
lijk […] Campesinos bijvoorbeeld, die hebben nu cosas de gringos in huis.  

B:  Wat zijn dat, cosas de gringos? 
SrB:   Rugzakken bijvoorbeeld, je ziet steeds meer campesinos met rugzakken waar toeristen ook mee 

lopen, ze denken dat het mooi is en schamen zich om campesino te zijn. Campesinos dragen te-
genwoordig geen queperinas meer.2 

F2:  Kijk señorita Beti, vroeger hadden onze voorouders een cultuur en men moest deze cultuur res-
pecteren maar nu, als we naar de ontwikkelingen kijken, is alles aan het veranderen, de jeugd, de 
ideologieën verdwijnen daarmee. De cultuur is heel erg veranderd.  

B:  Wat heeft er dan voor gezorgd dat er zoveel veranderd is volgens u? 
F2:   In de hele wereld zijn er veranderingen, er zijn innovaties, creaties, er zijn er geavanceerde ap-

paraten, ik denk dat wij misschien in deze etappe waarin wij leven geen ervaring en cultuur heb-
ben die hiervoor nodig is. De Inca’s hadden bijvoorbeeld een cultuur die veel beter was dan die 
waarin wij nu leven. Er bestond respect tussen hen zoals deze drie belangrijke woorden weerge-
ven: amallulla, niet leugenachtig zijn, amaquella, niet lui zijn, amasua, geen dief zijn. Vroeger 
bestond er een unión, harmonie in het werk op het land waar ayni bestond. Vandaag werk ik in 
mijn chakra en morgen ga ik naar zijn chakra om te werken. Tegenwoordig raken al deze goede 
gewoontes verloren. De vraag die nu gesteld moet worden is wat kunnen we doen om al deze 
costumbres te herstellen ? Dit is een vraag die voor mijzelf moeilijk te beantwoorden is. Wat 
doen we?  

B:  U zou dus willen dat deze waarden in ere hersteld worden? 
F2:  Ja natuurlijk, wie zou dat niet willen, om een authentieke cultuur te hebben, een prachtige cul-

tuur, een cultuur waaraan je kunt identificeren wie je bent, hoe je bent toch? Dat is prachtig!3 

                                                 
1  Gesprek met sr R2., 26/02/03.  
2  INTERVIEW 25, sr B., 3/06/04. Queperinas zijn geweven draagdoeken. 
3  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
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Volgens señor Z. is de oorzaak van de teloorgang van bepaalde tradities te wijden aan het beleid 
van de autoriteiten maar vooral aan de manier waarop Piseños denken. We horen de echo van 
een trots-schaamtegevoel. 

Toeristen komen hierheen om costumbres te zien en om de mis in het Quechua te zien en belangrijke 
tradities zoals trueque. Jammer genoeg bestaat het niet meer zoveel wat de schuld is van de autoriteiten 
maar voor een groot deel ook onze schuld omdat wij in Pisaq deze gente campesina niet genoeg waar-
deren en hun niet eens de ruimte geven om hun trueque uit te kunnen voeren. Piseños behandelen deze 
mensen zonder respect omdat ze uit de comunidades komen.4 

Eerder werd duidelijk dat de producten die op de markt in Pisaq verkocht worden grote verande-
ringen hebben doorstaan wat betreft soort artefact, kwaliteit en prijs. Wat de symbolen betreft is 
er een zekere constante waar te nemen; symbolen die typisch zijn voor de Andes regio. De zon, 
maan, condors, slangen poema’s, geometrische figuren en dergelijke overheersen. Met de toe-
nemende mondialisering echter en de veranderingen in mode in het westen en het inspelen op 
deze modeverschijnselen door Piseños, veranderen ook bepaalde symbolische representaties. In 
het volgende gespreksfragment worden hier wat concrete voorbeelden van gegeven en wordt 
ook het thema van “teloorgang van cultuur” aangesneden:  

R2:  Als je bijvoorbeeld een stuk cerámica hebt waar je lama’s op schildert en in het midden daarvan 
schilder je bijvoorbeeld een blaadje van marihuana dan vinden de mensen dat leuk want er zijn 
veel mensen uit Europa die dat consumeren, en daarom vinden ze het leuk. Of stel je voor, je hebt 
een stuk cerámica met allemaal Andes symbolen en in het midden daarvan plaats je een ying en 
yang teken, heb je dat gezien?  

BS:  Ja.  
R2:  Nou, er zijn mensen die naar Pisaq komen en zij zijn bekend met deze symbolen en kopen het 

daarom.  
BS:  Mmm, ok, maar proberen artesanos niet aan de wens van toeristen te voldoen door typische zaken 

van de Andes te verkopen? Denkt u niet dat als toeristen een ying-yang teken zien dan tegen elkaar 
zeggen “wat raar om dit hier te zien”. Denk je niet dat het beter is om door te gaan met schilderen 
maar symbolen te gebruiken die hier vandaan komen? 

R2:   Ik denk dat het een kwestie is van marketing. Ik kan dit verduidelijken door over muziek te praten. 
Ik kan bijvoorbeeld voor jou iets spelen. Muziek voor ons heeft vaak een boodschap en voor velen 
is deze boodschap niet duidelijk. Ze zien niet in wat de zin van deze muziek is. Ik kan bijvoorbeeld 
een huayno voor je spelen op de gitaar, maar ik kan ook Braziliaanse muziek laten horen en dan 
heb je meteen associaties met carnaval en Brazilië. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat veel 
van de Andes muziek en cultuur ten onder gaat aan andere invloeden. Er is bijvoorbeeld een Peru-
aanse groep die allemaal andere instrumenten gebruikt en andere soorten muziek speelt. En er is 
ook een Boliviaanse groep Los Charkis, die een muziekgroep vormden die typische Andes instru-
menten gebruikte zoals panfluiten, en ze gebruiken nu andere instrumenten en muzieksoorten die 
ze van andere groepen hebben afgekeken die niet uit hun gebied komen. Er zijn nu ook muziek-
groepen die ze fusion noemen en zij nemen thema’s over van bijvoorbeeld films die op televisie 
vertoond worden zoals Titanic en die muziek wordt dan gemaakt met panfluit en zo. De toeristen 
horen dit dan en er zijn een paar die zich misschien afvragen van “wat is dit?” Maar het grootste 
gedeelte van de toeristen geeft toe dat het misschien iets geks is maar vinden het wel fijn om iets te 
horen waar zij bekend mee zijn. Ze spelen bijvoorbeeld muziek van de Beatles en dat is populair.5 

Volgens deze Piseño is mondialisering de oorzaak van een teloorgang aan cultuur in zijn leefge-
bied.6 Er bestaat dus een grote zorg over de teloorgang van culturele presentaties en uitingen.  

Om ervoor te zorgen dat cultuur behouden blijft voor toekomstige generaties en voor de toe-
risme-industrie zijn er allerlei ideeën en projecten bedacht en sommigen worden ook uitgevoerd. 
Voor een deel betreft het een nieuw leven inblazen van verloren tradities maar er worden ook 
culturele modellen gecreëerd. Sinds een paar jaar bijvoorbeeld zijn er Piseños die het Willka  
 

 
                                                 

4  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
5  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04, 
6  Overigens wordt in de hele wereld het “vroeger “ en tradities van toen vooral door oudere mensen ge-

idealiseerd en bestaat er veel nostalgie bij hen. Dit moet in gedachten worden gehouden. Sr. R2 is ove-
rigens hooguit veertig jaar oud. Nostalgie, het waarderen en het idealiseren van vroeger komt dus niet 
alleen bij hele oude mensen voor. 
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Foto 82. Nieuwe bestrating,  
foto gemaakt door sr I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raymi of Quello Raymi: festival organiseren. Dit is een toneelstuk dat frontstage wordt opge-
voerd in het ruïnecomplex van Pisaq. Qua vorm en inhoud lijkt dit toneelstuk op het in juni ge-
houden Inti Raymi in Cuzco. Het verschil met Inti Raymi is dat dit feest wordt gehouden ter ere 
van de zon en dat het feest in augustus in Pisaq vooral tradities uitbeeldt die zich in de maand 
augustus afspelen, zoals de offers aan Moeder Aarde. Volgens een van de organisatoren van het 
feest is de bedoeling om Inca tradities in ere te herstellen en te bewaren voor volgende genera-
ties:  

Het toneelstuk moet Pisaq nabootsen tijdens de Inca’s, dat is de essentie van het project Wij willen er 
geen commerciële activiteit van maken maar indirect is het een goede zaak omdat het festival het toe-
risme kan stimuleren. Indirect zou het festival vanwege het toerisme wel commerciële repercussies 
kunnen hebben. Dit soort activiteiten kunnen economische ontwikkelingen met zich meebrengen. Am-
bachtelijke centra, winkels en restaurants kunnen er van profiteren.7 

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat men bezig is om modernisering zoveel mogelijk tegen te 
gaan en terug te grijpen naar traditionele elementen betreft de uitvoering en vormgeving van 
feesten zoals Virgen del Carmen en carnaval. Zo had een van mijn informanten die deelnam in 
de dans K’achampa als doel gesteld om “de dans te onderzoeken en terug te brengen tot haar 
meest authentieke vorm.”8 

Wat de cultuuroverdracht van generatie op generatie betreft constateer ik dat jongeren aan de 
ene kant mee willen gaan met moderniserende tendensen waar ze zich bewust van zijn via tele-
visie en radio. Vooral wat betreft nieuwe muziek zijn Piseños bijzonder goed op de hoogte en 
telenovelas (soapseries) zijn ook immens populair. Dit neemt echter niet weg dat jongeren ook 
voor een groot deel in de Andes realiteit staan. Ik werd mij hier in het bijzonder bewust van toen 
in mei 2004 er feest was vanwege de school Tambohuacso in Pisaq die een jubileum vierde. Op 
deze dag vond er een optocht plaats die liet zien dat elke klas weer anders was gekleed en dat er 
zowel “moderne” als Andes presentaties bij zaten. Sommigen gingen bijvoorbeeld modern ge-
kleed en deden een rock and roll dansje. Anderen waren verkleed als Inca’s en als Ñustas. Ook 
was er een groep kinderen uit een hogere klas die met een kleine Virgen op hun schouders liep, 
voorafgegaan door een jongen die was verkleed als de priester en eromheen liepen twee kinde-
ren die verkleed waren als toeristen die foto’s aan het maken waren van het schouwspel. Ze 
hadden grote rugzakken op, droegen T-shirts met korte mouwen en hadden zonnebrillen op. 

                                                 
7  Gesprek met sr J5., 2/03/06. 
8  Gesprek met sr J5., 2/03/06.Sr.J5 is ook een van de organisatoren en participanten van Willka Raymi 

Foto 83. Stuk “ingestorte” kerk, gemaakt door sr B. 
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Ook in de betekenisgeving van de kinderen spelen zowel traditionele als hedendaagse presenta-
ties dus een belangrijke rol.9 Er waren ook Piseños die een hele andere kijk hadden op de mo-
dernisering in Pisaq. Zo zijn er mensen die inzagen dat sommige tradities juist bleven bestaan 
vanwege het toerisme. Ook was er een informant die vond dat het toerisme juist voor betere 
feesten zorgde:  

Kijk señorita, armoede kan twee kanten op, de economische en de spirituele kant. Volgens mij zijn 
mensen in Pisaq in evenwicht: hun financiën gaan beter vanwege de artesanía en mensen kunnen dat 
investeren in culturele feesten.10 

 
9.2. Behoud en herstel  
Recuperación, (herstel), is een woord dat niet alleen populair is bij de overheid en NGO’s maar 
ook een woord dat door de lokale bevolking in Pisaq en comuneros regelmatig gebruikt wordt. 
Het is opvallend dat het woord recuperación vaak wordt gebruikt door mensen die gestudeerd 
hebben, een tijd in de stad hebben gewoond of werkzaam zijn of zijn geweest bij de lokale 
overheid of NGO’s. Deze wens tot recuperación heeft twee kanten: aan de ene kant wil men cul-
tuur en de daarbij behorende tradities nieuw leven inblazen voor toekomstige generaties en aan 
de andere kant wil men dat ze behouden blijven zodat het dorp aantrekkelijk is voor toeristen. 
Op lokaal niveau bestaan er veel discussies over behoud en herstel waarvan in deze paragraaf 
een aantal de revue zullen passeren. 

Een belangrijk thema over het patrimonio cultural (cultureel erfgoed) is de architectuur en 
vormgeving van Pisaq. Een voorbeeld waarin dit tot uiting komt is het opnieuw bestraten van 
het dorp.11 In 2004 waren er drie straten in het dorp waar ronde rivierstenen plaats hebben ge-
maakt voor platte, “moderne” stenen waar om de twee meter met kleine riviersteentjes afbeel-
dingen zijn gemaakt van elementen uit het Inca verleden en uit de Andes zoals de zon en de 
maan, condors, poema’s, slangen, rituele drinkbekers en dergelijke. Volgens de lokale overheid 
en de inwoners waren de rivierstenen hoogst vervelend om overheen te lopen en als het regende 
konden ze vrij glad worden waardoor menig toerist en Piseño erover uitgleed. Het plan is om 
het hele dorp op deze manier aan te pakken. Een vraag die gesteld kan worden is wat het nieuwe 
betegelen betekent voor het authenticiteitvraagstuk. Want ook al gleden er af en toe mensen 
over uit, ze vormden wel een deel van the Pisaq experience. Toen ik verschillende informanten 
heb gevraagd foto’s te maken van zaken waarvan zij dachten dat het belangrijk zou zijn voor 
toeristen hebben enkelen foto’s gemaakt van de nieuwe straten. Foto 82 is een voorbeeld. De 
motivatie voor het nemen van deze foto luidde als volgt:  

Dit is een straat die nog in constructie is [...]. Het is goed werk wat de burgemeester doet. Het is belang-
rijk dat het dorp er mooier uitziet. Alleen door dit soort werken kan het dorp vooruitgaan. Wij vinden 
de foto mooi omdat er een deel wel af is en een ander deel ontbreekt. Zo kun je vergelijken met hoe het 
vroeger was.12 

Een andere Piseño die ook een foto had gemaakt van een nieuwe straat had de foto gemaakt 
omdat hij het opnieuw bestraten belangrijk achtte voor de ontwikkeling van zijn dorp. De foto 
liet volgens hem zien dat Pisaq vooruitgang aan het boeken was.13 En weer een andere Piseña 
die ook een nieuw betegelde straat op de foto had gezet vertelde me dat ze die had gemaakt om 
te laten zien dat “ons dorp door het opnieuw bestraten steeds verbetert en steeds een beter imago 
laat zien.”14 Volgens señora P. moest het hele dorp eruit komen te zien als de nieuwe straten 
omdat het “veel praktischer en veel mooier” was.15 Samenvattend betekent voor deze Piseños 
het opnieuw bestraten van Pisaq een mooiere, betere presentatie van hun dorp. Dit duidt op  
 

                                                 
9  Observaties woensdag 19/05/04. Deze performance was overigens puur voor de mede-Piseños be-

doeld, er waren geen toeristen op het moment dat de dansen werden opgevoerd. 
10  Gesprek met een artesano (naam onbekend) op 17/05/04. 
11  Sommige delen uit dit hoofdstuk zijn al eerder gepresenteerd in een artikel getiteld: Un pueblo auten-

tico y moderno? Percepciones locales del futuro y turismo sostenible en Pisaq, Peru (2006). 
12  Gesprek over foto’s met sr I., augustus 2004. 
13  Gesprek over foto’s met sr A2., 22/08/04. 
14  Gesprek over foto’s met sra M2., 17/08/04. 
15  Gesprek over foto’s met sra P., augustus 2004. 
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Foto 84. Ruines en graffiti, foto gemaakt door srta L.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ontwikkeling en vooruitgang. Aan de andere kant waren er ook Piseños die vonden dat Pisaq zo 
haar traditionele karakter kwijtraakte en er waren ook toeristen die juist de straten met de ronde 
rivierstenen het mooiste vonden en “romantisch”. Toen ik met een gids sprak die sinds 1991 
niet in Pisaq was geweest gaf hij toe dat er veel was veranderd met name met betrekking tot het 
uiterlijk van het dorp. Volgens hem was het dorp nu veel meer “gemaakt” en modern met ande-
re straten en was Pisaq vroeger meer rustiek. Hij vertelde dat hij zowel de “klassieke” als de 
“moderne” versie mooi vond en zijn toeristen ook.16 

Een ander punt waarover de meningen uiteenlopen betreft de architectuur van de gebouwen in 
Pisaq. Er is een spanning tussen de wens om het koloniale karakter van het dorp te behouden, 
wat samenvalt met de eisen van het INC (Instituto Nacional de Cultura), en om gebouwen een 
traditioneel of beter gezegd “Inca -uiterlijk” te geven. Tijdens de foto-elicitatie opdracht maakte 
een Piseño bijvoorbeeld een foto van de oude kerk van Pisaq (zie foto 83). De Piseño die deze 
foto nam wilde laten zien wat belangrijk is voor zijn dorp, voor hem persoonlijk en voor toeris-
ten. Hij vertelde:  

Het is slecht dat er niet genoeg waarde wordt gehecht aan de kerk. Op deze foto zie je hoe de kerk is 
ingestort en er wordt niks aan gedaan en dat terwijl het wel belangrijk is voor het dorp en toeristen het 
ook mooi vinden. Dit is toch ons patrimonio cultural? Waarom laten we dit verwaarlozen? We moeten 
deze kerk renoveren!17 

Een andere Piseña maakte foto 84 van de ruines, een mooie presentatie van het Inca verleden 
waar ze trots op is. Het uitzicht op dit stuk cultureel erfgoed wordt volgens haar echter verpest 
door de voorgrond. De motivatie voor het maken van de foto luidde als volgt:  

Dit is een foto van de ruïnes, het belangrijkste aantrekkingspunt voor toeristen. Voor mij is het heel be-
langrijk omdat het me doet denken aan alle cultuur die mijn voorouders hebben achtergelaten. Er was 
hier vroeger een hele belangrijke beschaving. Bovendien vind ik het mooi dat de ruïnes in de vorm van 
een condor zijn. De ruïnes trekken toeristen aan wat geld opbrengt voor ons. Zij komen hier voor de ru-
ines maar ondertussen kopen ze onze spullen. Verder zie je op de foto graffiti wat slecht is, dit geeft een 
slecht aanzien. In plaats daarvan zouden er muurschilderingen moeten komen met belangrijke bood-
schappen zoals bijvoorbeeld dat het dorp schoongehouden moet worden. Het zou heel mooi zijn als hier 
muurschilderingen kwamen met mooie kleuren en ze zouden ook nog eens educatief zijn.18 

Er zijn mensen die Inca of pre-Inca symbolen opnemen in de vormgeving van hun huis. Het is 
opvallend dat er vooral aandacht wordt besteed aan de buitenkant, aan het frontstage gedeelte.  
 

                                                 
16  Gesprek met een gids, 7/04/04. 
17  Gesprek over foto’s met sr B., 26/08/04. 
18  Gesprek over foto’s met srta L., 16/08/04. Srta L. maakte ook foto 44 (hoofdstuk 6) waar ze bij ver-

telde dat ze deze werkplaats voor toeristen toegankelijk wilde maken. 
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Foto 85. Pisonai op de plaza,  
foto gemaakt door sra S. 

Foto 86. Vervuiling langs de oever van de Vilcanota, 
foto gemaakt door sra A2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Piseños weten wat toeristen willen zien en steeds meer mensen versieren gevels en binnentuinen 
(patios) met traditionele Andes figuren en presentaties zoals, lama’s, de zon, de maan en vooral 
de chakana. Veel Piseños willen hun huizen opknappen, niet alleen backstage voor zichzelf 
maar ook frontstage. De belangrijkste motivaties zijn om hun huizen “er mooier uit te laten 
zien” en “er meer toeristen op te laten afkomen.”19 

Een van mijn informanten had het idee om zoveel mogelijk huizen in Pisaq op te knappen en 
gebruik te maken van allerlei symbolen uit de Andes. Op deze manier zou Pisaq aantrekkelijker 
gemaakt kunnen worden voor de toeristen. Zijn idee was om er een soort wedstrijd van te ma-
ken van wie het mooiste huis had en hij had bij de burgemeester het verzoek ingediend om prij-
zen ter beschikking te stellen. Door de nadruk te leggen op de huizen zouden er wandelroutes 
voor de toeristen uitgestippeld kunnen worden en zij zouden dan kunnen zien waar de Piseños 
wonen en werken en artesanía aan huis kopen in plaats van op de overvolle markt. Zo zou de 
druk op de markt ook weg kunnen vallen en zou de concurrentie af kunnen nemen, aldus señor 
V.20 Volgens deze informant zou dit project verschillende aspecten van het duurzaamheidideaal 
kunnen bereiken. Hij vertelde hierover:  

Ik wil hiermee bereiken dat Pisaq opnieuw geconstrueerd wordt en dat toeristen behalve het marktplein 
ook de rest van het dorp zullen bekijken. Het is me namelijk opgevallen dat toeristen veel prijs stellen 
op het aantal huizen waar nu al graveringen zijn aangebracht en dat ze daar ook foto’s van maken. Ik 
denk dat door deze wedstrijd niet alleen toeristen op de huizen afkomen, maar dat het ook goed is voor 
de eigenwaarde van de Piseños. Als mensen vervolgens hun artesanía ook thuis gaan verkopen en aan 
de toerist laten zien hoe ze gemaakt worden, zal dit ook goed zijn voor hun zaken en hoeven zij niet 
steeds het marktplein op en alles op en af te bouwen. Het zal het município slechts een kwart kosten 
van wat het herbestraten van Calle Bolognesi heeft gekost. Ze zullen alleen materiaal moeten aanleve-
ren, zoals klei, grond en wat verf. Na de wedstrijd blijft alles gewoon staan en een functie hebben.21 

Hoewel het idee van deze Piseño erop is gericht om Pisaq een traditionele, of zoals ze het ook 
wel noemen “een typische uitstraling”, te geven en er verwacht zou kunnen worden dat de loka-
le overheid hier enthousiast over zou zijn, bleek in een gesprek met de burgemeester van Pisaq 
dat hij zijn twijfels had:  

B:  Wat vindt u van het idee van de gevels in alto relleve? 
C3:   Het is in principe een goed idee, maar het kan ook een negatieve invloed hebben omdat het iets 

nieuws is en niet traditioneel voor Pisaq. Het zal het dorp veranderen. Pisaq heeft een koloniale 
uitstraling en nu zou dat opeens anders worden. Praktisch gezien is het ook moeilijk, omdat veel 

                                                 
19  Bijvoorbeeld  INTERVIEW 1, srta L., 16/03/04. 
20  Gesprek met sr V., 26/02/03. 
21  Gesprek met sr V., 5/03/04. 
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Foto 87. Vilcanota rivier en bebouwing aan de overkant,  
foto is gemaakt door srta M2.

mensen gips op hun huis hebben. Als het door zou gaan, zou het in bepaalde zones in Pisaq moeten 
gebeuren die nog in aanbouw zijn maar niet in het centrum van Pisaq.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Backstage is er ook van alles te zien maar buitenstaanders worden hier moeilijk toegelaten. Toe-
risten zouden het misschien juist interessant vinden om de mengeling te aanschouwen van tradi-
tionele symbolen en producten en de moderne apparatuur die Piseños met het geld dat afkom-
stig is uit de toerisme-industrie. Zoals we in het hoofdstuk over trots en schaamte hebben gezien 
echter, schamen veel Piseños zich juist voor wat zich backstage afspeelt en proberen ze hun cul-
tuur vooral frontstage aan de bezoekers te laten zien. Ook ik werd niet overal backstage toegela-
ten maar het was wel interessant om te zien hoe in sommige huizen er niet alleen producten van 
verschillende tijdperken door elkaar werden neergezet maar dat er soms zelfs verschillende ver-
trekken bestonden die de bewoners als “moderne” en “traditionele” vertrekken bestempelden.23 
 
9.3. Lokale ideeën over ecologische ontwikkelingen 
Hoewel Pisaq vooral bezocht wordt door toeristen die geïnteresseerd zijn in culturele aspecten 
van het gebied en veel minder gericht zijn op de natuur, speelt deze toch een belangrijke rol, al 
is het alleen al vanwege de omgeving waar Pisaq gesitueerd is. In de loop der tijd is er steeds 
meer druk komen te staan op de natuurlijke omgeving van Pisaq. Dit heeft enerzijds te maken 
met een grote toename in het bevolkingsaantal, dat ook weer voor een deel is veroorzaakt door 
het toerisme, als door grotere bezoekersaantallen aan het dorp. Veel Piseños maken zich druk 
over de steeds groter wordende druk op de natuurlijke omgeving, enerzijds vanwege hun eigen 
leefomstandigheden maar hoofdzakelijk omdat zij zich zorgen maken over hoe het dorp gepre-
senteerd wordt aan toeristen. Volgens señor I., de eigenaar van een hotel vlakbij Pisaq voelen 
toeristen zich erg aangetrokken tot de natuur. Pisaq heeft echter te kampen met toenemende mi-
lieuproblemen. Een voorbeeld is de rivier Vilcanota, die langs het dorp stroomt. Deze rivier is 
ernstig vervuild en er zou volgens meerdere mensen wat aan gedaan moeten worden. Señor I. 
vertelde over de experience die toeristen wensen en wat Pisaq te bieden, of eigenlijk niet te bie-
den heeft.  

Toeristen die hier komen houden van de bomen, het groene gras, de bloemen. In Pisaq hebben we hier 
bijna niks van, we kunnen niet eens een tuin aan de toeristen laten zien en we laten de bomen die we op 
de plaza hebben ook doodgaan!24 

                                                 
22  INTERVIEW 10, sr C3., 11/04/04. 
23  29/03/04, bij sr L. en sra J2. thuis. Zijn maakten voor de foto-opdracht foto 48 waar “typische tejidos” 

werden afgebeeld (hoofdstuk 6) maar hadden thuis ook moderne vertrekken. 
24  INTERVIEW 22, sr I., 31/05/04. 
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Over deze bomen die op de plaza staan, de Pisonai, sprak ik met veel mensen en tijdens de foto-
elicitatie werd ook duidelijk dat de Pisonai erg belangrijk zijn voor Piseños. Ze spelen frontsta-
ge, waar de bomen staan, een belangrijke rol. Hier worden ze dagelijks door talloze toeristen 
bekeken en volgens Piseños maken deze bomen hun dorp bijzonder. Ook backstage, in the 
minds van Piseños spelen deze bomen een belangrijke rol en er gaan verschillende verhalen de 
ronde. Een tijd geleden is een van de twee Pisonaibomen door de bliksem geraakt en daardoor 
voor een groot deel afgebrand maar ook weer gedeeltelijk opgebloeid. Over deze boom beston-
den verhalen dat er duendes (kabouters) in zouden zitten en dat het gevaarlijk zou zijn om er ‘s 
avonds langs te lopen. Een paar maanden na mijn tweede veldwerkperiode in 2004 ontving ik 
een email van een Piseño waarin stond dat deze Pisonai was omgehakt, tot groot verdriet van 
vele Piseños. De andere Pisonai die midden op de plaza staat heeft al jaren een ziekte waardoor 
de boom langzaam afsterft. Ik heb met veel Piseños gesproken die dit vreselijk vinden omdat op 
een dag deze belangrijke boom zal verdwijnen.25 

Veel Piseños maken zich druk om de vervuiling in hun dorp, wat duidelijk tot uitdrukking 
kwam toen ze foto’s gingen maken voor de foto-elicitatie opdracht. Een paar Piseños hebben de 
belangrijkste rivier van Pisaq gefotografeerd. Foto 86 is daar een voorbeeld van. De motivatie 
voor het maken van deze foto luidde als volgt:  

Hier wil ik laten zien dat er ontzettend veel vervuiling is en onze burgemeester doet er niets aan. In dit 
gedeelte loopt de riolering leeg en de rivier is op dit moment heel vies. Ik eet bijvoorbeeld daarom geen 
trucha meer. Ik snap niet hoe het zo ontzettend vies kan zijn. Dit is niet alleen slecht voor Piseños maar 
wat zullen toeristen denken als ze dit zien? Het geeft een slecht imago aan Pisaq.26 

Een van de andere Piseñas die een foto (87) van de rivier had gemaakt, motiveerde de keuze van 
de foto ook omdat ze vond dat er iets aan de vervuiling gedaan moest worden maar ook om te 
laten zien dat de wijze waarop de huizen aan de overkant van de rivier zijn gebouwd, gevaar lo-
pen, juist doordat de rivier de laatste jaren in kracht erg is toegenomen. Zij vertelde:  

Wat echt belangrijk is in Pisaq is de rivier. De rivier is heel erg belangrijk maar hij is zo vervuild dat 
het eigenlijk zo niet langer kan. Er moet iets gebeuren. Ik heb vooral deze foto genomen omdat het laat 
zien hoe de huizen aan de overkant van de rivier erbij staan. In de regentijd is het heel gevaarlijk om 
daar te wonen. Eigenlijk zouden ze daar in eerste instantie nooit hebben moeten bouwen. Het heeft te 
maken met de ontkenning van het probleem door de mensen die de terreinen hebben verkocht. De rivier 
is trouwens ook in de loop der tijd veranderd. Vroeger was de rivier smaller en ondiep, nu is de rivier 
breed en diep en dat heeft zo zijn consequenties. Er zou nu wel een bescherming gemaakt moeten wor-
den voor deze huizen in de regentijd.27 

Volgens andere Piseños, die ook een foto van de rivier hadden gemaakt heeft de oorzaak voor 
de vervuiling te maken met de mentaliteit van Piseños en met het beleid van de lokale overheid:  

Deze foto hebben ik gemaakt omdat ik wilde laten zien dat deze rivier belangrijk is voor de ecologie 
van het dorp. Jammer genoeg vervuilen onze dorpsgenoten de rivier. De rivier is prachtig en het is 
jammer dat hij vervuild wordt. Echter, op alle manieren blijft de rivier toch aantrekkelijk voor toeristen, 
misschien zien ze wel niet dat hij zo vervuild is. Het is de schuld van de burgemeester dat er geen recy-
cle-mogelijkheden zijn. Wij vinden het vreselijk en geven ons afval aan de vuilniswagen maar verderop 
aan de rivier wordt het vervolgens toch gedumpt dus eigenlijk heeft het geen zin.28  

Piseños maken zich ook druk om andere vormen van vervuiling, zo bleek ook bij het betoog dat 
señor R2. bij foto 88 heeft gemaakt. Hij wilde aantonen dat er ook andere soorten ecologische 
problemen dreigen. Die bedreigen de toekomst:  

Op deze foto zie je Pisaq en je ziet ook een woord staan waar zona intangible (beschermd gebied) op 
staat. Pal naast het woord zie je hoe er plastic verbrand wordt. Je ziet vervuiling, supermoderne con-
structies en overal kabels lopen. Wat laten we toch zien aan de toeristen? Pisaq is een beschermde zone 
maar ondertussen houdt niemand zich eraan.29 

                                                 
25  Verschillende Piseños maakten foto’s van de Pisonai in het kader van de foto-opdracht. Foto 85 is een 

van deze foto’s. 
26  Gesprek over foto’s met sra A2., 22/08/04. 
27  Gesprek over foto’s met srta M2., 22/08/04. 
28  Gesprek over foto’s met man van sra C3., augustus 2004. 
29  Gesprek over foto’s met sr R2., 27/08/04. 
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Foto 88: Vervuiling rondom het dorp, zona intangible,  
foto gemaakt door sr R2. 

Eerder kwam naar voren dat in Pisaq tegenwoordig weinig mensen landbouwgrond hebben. Ze 
zijn er nog wel met land en vee en zij zien dit bezit als een manier van overleven voor het geval 
het met de toerisme-industrie verkeerd afloopt. Aan de andere kant zal de landbouwgrond in en  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

om Pisaq nooit genoeg zijn voor het aantal inwoners van het dorp en bovendien is de kwaliteit 
van de landbouwgrond volgens veel Piseños sterk achteruitgegaan. Señora S. vertelde:  

Ik heb nog wel een chakra met maïs, trigo, bonen, erwten. Maar tegenwoordig werken we niet meer 
zoveel op de chakra en wijden we ons meer aan de artesanía want op plaatsen waar we vroeger een 
vruchtbare chakra hadden, op berghellingen, groeit nu niks meer. De kwaliteit van het land is sterk ach-
teruit gegaan. Vroeger wisten we precies wanneer het zou regenen en wanneer niet, tegenwoordig is al-
les heel onregelmatig en weet je het gewoon niet meer. Tegenwoordig weet je gewoon niet meer wan-
neer je moet zaaien en vaak mislukt de oogst. Bovendien hebben bergen om ons heen waar vroeger al-
lemaal beken stroomden nu geen water meer en voor de rest zijn wij afhankelijk van de rivier Vilcanota 
en die is heel vies.30 

In Pisaq zelf is niet echt sprake van ecotoerisme maar men maakt zich wel zorgen over bepaalde 
aspecten van de natuur en hoe dit verder moet in de toekomst. Een interessante ontwikkeling is 
dat er in toenemende mate ideeën zijn om een combinatie van ecotoerisme en cultureel toerisme 
te creëren in de berggemeenschappen. Alle plannen en projecten die men daar wil uitvoeren zijn 
erop gericht om, zoals een Piseño het verwoordde, “het ecologisch evenwicht zo weinig moge-
lijk te beïnvloeden en de habitat van de mensen niet te verstoren”.31 Señora S2., die voor een lo-
kale NGO werkt, vertelde over hoe toerisme er hier uit moet gaan zien:  

Er is nu een ecotoerisme-project in gang gezet wat uiteindelijk een soort bomba zal zijn. […] Binnen 
het project van ecotoerisme horen veel dingen: de paden, het is nodig om de wandelingen op deze pa-
den uit te stippelen. De wandelingen moeten plaatsvinden langs bepaalde huizen waar de toeristen eten 
of drinken kunnen nuttigen. De comuneros zijn ook naar Taquile (een eiland in het Titicacameer) ge-
gaan. Er is een organisatie die zelf hospedajes heeft opgezet op de eilanden, wij willen in onze comuni-
dades ook dat soort hospedajes.32 Er moeten herbergen komen en een aardappelmuseum, er moeten 
wandelroutes komen zoals ik al eerder zei. Er zijn ook kaarten gemaakt die de mensen zelf hebben ge-
maakt. Wij hebben een participatieve workshop georganiseerd waar zij aan konden deelnemen en zij 
hebben aangegeven waar al de comunidades lagen. Zij kennen de omgeving immers beter dan wij. Be-
halve herbergen moeten er ook restaurants komen en dat is waar de overheid zou moeten helpen want 
er is veel geld voor nodig. Wij zijn slechts een kleine NGO en kunnen die dingen niet zo goed financie-
ren. We willen zoveel dingen: exposities van artesanía, er moet een gastronomisch restaurant komen 
met eten uit de betreffende zone, vooral veel verschillende soorten aardappelen natuurlijk, er moet ver-
commercialisering gaan plaatsvinden zoals het maken van brood van aardappels, papa chuño en mo-

                                                 
30  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
31  Gesprek met sr J5., 2/03/06. 
32  Over community based tourism in Taquile, zie ook Zorn (2004) en Mitchell&Reid (2001). 
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raya, het maken van medicijnen, en er moet water komen wat van hele goede kwaliteit is. Er zijn bron-
nen waar heel gezond water uitkomt. Verder willen we gidsen uit de comunidades opleiden, zij zijn 
namelijk degenen die het meest weten hoe hun comunidad is, zij kennen de verhalen, de routes, de ge-
schiedenis. De meisjes die op dit moment alles op video opnemen gaan hun eigen radio krijgen en zij 
gaan ook video’s maken en die kunnen dan ook weer verkocht worden. Deze meisjes zijn tussen de 18 
en 22 jaar, hebben hun school afgemaakt maar konden vanwege economische redenen niet verder stu-
deren. Zij weten echter heel goed hoe ze moeten filmen.33 

 
9.4. Toeristische mogelijkheden voor comuneros?  
In de meeste berggemeenschappen leeft men hoofdzakelijk van landbouw en veeteelt. Steeds 
meer berggemeenschappen hebben echter in het toerisme een alternatieve inkomensstrategie ge-
vonden. De vraag is in hoeverre deze nieuwe sector in de toekomst een bijdrage kan leveren aan 
positieve ontwikkelingen in deze gebieden. Allereerst is het interessant en noodzakelijk om te 
kijken naar redenen waarom mensen zouden willen overschakelen op toerisme. Alle bergge-
meenschappen van Pisaq kampen in meer of mindere mate met hetzelfde probleem: een gebrek 
aan geschikte landbouwgrond. Er heeft een gigantische toename plaatsgevonden van de bevol-
king. Dat heeft weer geleid tot landversnippering. De meeste mensen doen ook aan kleinschali-
ge veeteelt maar in veel berggemeenschappen, vooral in de hoger gelegen gebieden, is er weinig 
gras voor het vee. In sommige berggemeenschappen is er zelfs een maximum gesteld aan het 
aantal schapen dat een familie mag bezitten.34 Dit probleem van landtekorten bestaat al een tijd 
en heeft ook in het verleden tot veel conflicten geleid. Een van mijn informanten die nu onge-
veer acht jaar als artesana in Pisaq werkzaam is maar afkomstig is uit Chawaitiri, vertelde mij 
op een dag een verhaal over een landconflict tussen haar comunidad en de nabijgelegen comu-
nidad Cuyo Grande:  

Op een dag was ik gewoon mijn schapen aan het hoeden zoals ik elke dag deed en opeens kwam ik in 
een gevecht terecht over land tussen mijn comunidad en Cuyo Grande. Chawaitiri heeft namelijk veel 
land van goede kwaliteit, we hebben veel pampa (grasland/weideland) en dat willen anderen ook heb-
ben. Het ging er hard aan toe, er werd met stenen gegooid en met palen geslagen. Ik werd ook hard ge-
slagen. Onze comunidad heeft wel gewonnen omdat er een paar mensen heel slim waren: Ze hebben 
een kan waar normaalgesproken olie in zit zwart geverfd en daar hebben ze een stok aan vast gemaakt 
zodat het op een geweer leek. De mensen van Cuyo Grande dachten dat we veel wapens hadden en op 
die manier hebben we gelukkig gewonnen. Dit was tien jaar geleden maar het komt nog steeds voor dat 
mensen uit Cuyo Grande stukken land van ons inpikken aangezien zij met veel meer mensen zijn en 
meer land nodig hebben. Iets anders dat veel gebeurt is dat mensen uit Cuyo Grande willen trouwen 
met mensen uit mijn comunidad. Op die manier kunnen ze ook stukken land bemachtigen.35 

In Cuyo Chico bestaat er een wet die vaststelt dat als iemand van de comunidad overlijdt, de 
grond niet naar de familie van deze persoon gaat maar eigendom blijft van de comunidad. Ver-
volgens wordt in een asamblea comunal (dorpsvergadering) besloten naar wie het land gaat. 
Doorgaans wordt het land gedoneerd aan mensen die geen of weinig land hebben. Op deze ma-
nier zou het beschikbare land op een eerlijke manier verdeeld worden en wordt extreme land-
versnippering voorkomen. In plaats van het te verdelen onder veel kinderen en kleinkinderen, 
wordt het land immers aan een persoon toegewezen die het hard nodig heeft. Dit betekent niet 
dat er geen landtekorten zijn in deze comunidad maar wel dat men probeert om op een zo goed 
mogelijke manier met het beschikbare land om te gaan.36 Een bijkomend probleem van deze 
comunidad is dat ze te maken heeft met een falla ecológica–er zouden scheuren in de grond zit-
ten waardoor een deel van de comunidad zou kunnen wegzakken–waardoor de toekomst erg on-
zeker is.37 

Toerisme kan dus een alternatief bieden voor het bedrijven van landbouw en veeteelt en kan 
er voor zorgen dat de economische druk misschien iets minder wordt. In verschillende bergge-
meenschappen zijn mensen bezig met het ontwikkelen van een betere toekomst. Het is opval-
lend om te zien dat voor plannen in de toekomst, gebruiken en principes uit het verleden worden 

                                                 
33  INTERVIEW 53, sra S2., 15/08/04. 
34  Gesprek met comuneros in Ccotataki, 20/03/03. 
35  Gesprek met sra N2., 15/04/04. 
36  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/07/04. 
37  INTERVIEW 15, sra T., Cuyo Chico, 19/04/04. 
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aangewend. Bij een bezoek aan Chawaitiri vertelde de president van de comunidad me dat zijn 
comuneros samen een salon comunal aan het bouwen waren.38 Hij legde uit dat dit een faena of 
mInca was en een vorm van ayni, elkaar helpen. Hij vertelde mij hoe blij hij was dat deze prin-
cipes hier nog golden omdat er zo projecten gerealiseerd konden worden in de comunidad. Hij 
benadrukte dat de enige manier om aan de toekomst te werken was door ervoor te zorgen dat 
lokale gewoontes en tradities niet verloren gaan. Hij vertelde mij ook over het project parque de 
la papa, dat in de regio plaatsvindt in samenwerking met Pisaq en de hoger gelegen bergge-
meenschappen waartoe Chawaitiri ook behoort. In zijn beschrijving van het project bleek we-
derom hoe belangrijk het was om terug te grijpen naar het verleden:  

Dit project is om het leven in de berggemeenschappen te herwaarderen. Wij zijn bijvoorbeeld al bezig 
om al onze verschillende soorten aardappels opnieuw in gebruik te nemen. Het moet nu gebeuren, 
voordat het te laat is. Dat geldt ook voor onze kleding. Het is goed dat de wevers uit deze comunidad 
hier al mee bezig zijn. Niet alleen leren ze om trots te zijn op wat ze maken maar economisch zijn ze 
ook beter af. Vroeger verkochten ze hun tejidos voor honderd sol aan Piseños die ze voor veel meer 
geld doorverkochten. Tegenwoordig verkopen mijn comuneros deze kleden voor driehonderd sol direct 
aan de toeristen. Er komen tegenwoordig zelfs toeristen met de bus hier naar boven om tejidos te ko-
pen.39 

Mensen in bepaalde comunidades houden zich dus erg bezig met het ontwikkelen van attracties 
voor toeristen, niet als vervanging van de landbouw maar als een aanvulling. Het project van 
parque de la papa is een voorbeeld van hoe de landbouw ook een attractie kan vormen voor het 
toerisme. Er wordt steeds benadrukt dat ze onafhankelijk zijn. Ze zijn wel bereid om financie-
ring te krijgen voor bepaalde projecten zoals het bouwen van een salon comunal maar daarna 
willen zij degenen zijn die de regels maken en beslissingen doorvoeren.40 Of dit helemaal gaat 
lukken is echter ook afhankelijk van beslissingen die in Pisaq worden gemaakt. Zo vertelde de 
burgemeester van Pisaq dat de salon comunal die in Chawaitiri geopend zou worden bedoeld 
was voor de wevers zodat zij daar hun tejidos konden verkopen maar ook bedoeld was om op-
leidingsprogramma’s te houden en eveneens dienst zou moeten doen als een goedkope verblijf-
plaats voor toeristen. Hieruit blijkt dat het district toch haar stempel probeert te drukken op de 
gang van zaken in de comunidad.41  

In Cuyo Chico wil men heel graag de ambachtsindustrie uitbreiden en wil men graag meer 
toeristen ontvangen. Alle comuneros uit Cuyo Chico die ik heb gesproken, gaven aan dat ze een 
toekomst zagen in het toerisme. De presidenta van Cuyo Chico vertelde mij hoe zij de toekomst 
van haar comunidad zou willen zien:  

Ik zou willen dat er veel werk is voor iedereen en ook dat er meer toeristen komen. We zitten dichtbij 
de ruïnes dus het zou in principe wel moeten lukken. Ook zou ik willen dat de souvenirmarkt gereali-
seerd wordt. Verder zou ik willen dat het dorp schoon is. Tenslotte zou ik alcohol willen verbieden wat 
er komt alleen maar narigheid van.42 

Een andere comunero uit dezelfde comunidad vertelde mij hoe de toekomst er volgens hem uit 
zou moeten zien:  

Er komen soms toeristen, dan wandelen ze door het dorp, maar het slechte is dat dit dorp niet voorbe-
reid is om toeristen te ontvangen omdat het niet geordend is. Er zou op zijn minst een tuin moeten zijn 
en met wat straten waar gewandeld kan worden. Weinig toeristen komen hier speciaal voor cerámica, 
maar ze zijn er wel. Deze mensen komen alleen, niet met een gids. Ik denk dat de toeristen die hier ko-
men, geïnteresseerd zijn in hoe er hier in Cuyo Chico met cerámica gewerkt wordt. Ze willen weten hoe 
het proces van het maken is en ze willen weten wat de costumbres van het dorp zijn. Ook al geloof ik 
niet in costumbres omdat ik protestants evangelisch ben, is het wel belangrijk voor het toerisme. Ik zou 
heel graag willen dat er veel toeristen hier kwamen, zodat zij weten hoe het product wordt gemaakt. In 
Pisaq bijvoorbeeld zien ze het alleen als het af is en hebben ze geen idee waar het vandaan komt […] Ik 

                                                 
38  Salon comunal betekent letterlijk een gemeenschappelijke ruimte. Hier worden doorgaans feesten en 

bijeenkomsten georganiseerd voor de hele gemeenschap. 
39  Gesprek met sr O2., Chawaitiri, 21/04/04. 
40  Gesprek met sr O2., Chawaitiri, 21/04/04. 
41  Naar aanleiding van  Gesprekken met sr C3., o.a. 23 juni 2004.  
42  INTERVIEW 15, sra T., Cuyo Chico, 19/04/04. 
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zou willen dat het een geordend en veel mooier dorp wordt en er zou moeten worden schoongemaakt en  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dat er wat betere winkels zouden komen of restaurants. Er zouden wat winkels moeten komen voor ar-
tesanía om een warm welkom te geven aan de bezoekers.43 

De presidenta van Cuyo Chico legde mij ook uit dat het eveneens belangrijk is dat oude gebrui-
ken zoals ayni, faena’s en minka blijven voortbestaan. Om grote plannen te bewerkstelligen 
moet de hele comunidad meehelpen en omdat er ook gezamenlijk wordt besloten of een werk of 
project nuttig is, leidt dit tot saamhorigheid.44 Volgens andere informanten uit dezelfde comuni-
dad is de situatie omtrent de faenas de laatste tijd erg moeilijk omdat veel mensen niet komen 
opdagen.45 

Comuneros uit Cuyo Chico willen wel dat er meer toeristen naar hun comunidad komen zoals 
de informanten hierboven maar wel zoveel mogelijk onafhankelijk van Pisaq. In 2004 werd mij 
verteld dat er een vereniging in oprichting was die een eigen markt wilde opzetten voor toeristen 
en een gezamenlijke werkplaats waar alle artesanos van de comunidad samen zouden kunnen 
werken. Deze werkplaats zou ook toegankelijk worden voor toeristen en met het oog daarop 
zouden de comuneros typische kleding dragen, zoveel mogelijk Quechua spreken en lokaal 
voedsel serveren. De markt, die in 2004 overigens al deels geconstrueerd was, zou opgebouwd 
zijn uit stro, adobe en palen omdat dit typische producten uit de regio zijn. Toen ik vroeg waar-
om ze in Cuyo Chico een eigen toeristisch centrum wilden werd mij het volgende geantwoord: 
“Als wij zo doorgaan om steeds voor de Piseños te werken zullen wij nooit vooruit kunnen ko-
men. Wij moeten dit doen voor de toekomst van onze kinderen!”46 Volgens een andere infor-
mant was deze markt een goed idee maar zou ze veel te klein zijn voor alle artesanos van de 
comunidad en was dit kortetermijndenken een groot probleem in zijn gemeenschap. Hij vertel-
de:  

De markt die nu wordt gebouwd is te klein. Er zou een markt moeten komen voor iedereen. We moeten 
niet alleen maar aan onszelf denken. Er moet van alles veranderd worden, er moet een goed watersys-
teem komen, riolering en een mooie nijverheidsmarkt. […] Ik zou het dorp gerepresenteerd willen zien 
als een mooie zone met Inca -achtige constructies. Ik zou willen dat de huizen veranderen, dat de con-
structies beter worden en er mooie planten langs de weg groeien. […] We moeten niet aan onszelf den-
ken maar aan de toekomst en de enige manier waarop dit bereikt kan worden is als de comuneros mee-
werken met municipalidades.47 

                                                 
43  INTERVIEW 11, sr N., Cuyo Chico, 12/04/04. 
44  INTERVIEW 15, sra T., Cuyo Chico, 19/04/04. Elke eerste zondag van de maand vindt een asamblea 

comunal plaats, en dorpsvergadering waarbij de hele comunidad overleg pleegt. 
45  INTERVIEW 18, sra N. en sr W., Cuyo Chico, 26/04/04. 
46  INTERVIEW 49, sra C., Cuyo Chico, 26/07/04. 
47  INTERVIEW 51, sr D., Cuyo Chico, 30/07/04. 

Foto 89. Markt in aanbouw langs de weg in Cuyo Chico.
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Er gelden ook andere idealen in de comunidades die misschien niet direct betrekking hebben op 
wat men binnen het toerisme wil maar wel op wat men in het algemeen wil. Ook hier geldt dat 
er wordt teruggegrepen op oude ideeën. Zo is het in principe al goed voor de toekomst om tot 
een bepaalde comunidad te behoren. Volgens een van mijn informanten zijn de voordelen om 
bij een comunidad te behoren de volgende: je kunt een stuk terrein gewezen krijgen, je mag be-
horen tot de directiva comunal, wat inhoudt dat je recht hebt op stemmen, en je hebt recht op 
water en op irrigatie. Bovendien kunnen comuneros gebruikmaken van oude principes zoals ay-
ni en mInca en geldt er een speciaal rechtssysteem dat ervoor zorgt dat als comuneros zich mis-
dragen er strenge sancties gelden en deze persoon het recht verliest om comunero te zijn. De 
sterke sociale controle die in de comunidades heerst zou ertoe leiden dat mensen voor elkaar 
zorgen en er minder problemen zijn dan in bijvoorbeeld stedelijke gebieden.48 

In verschillende comunidades worden oude gebruiken zoals de weeftraditie nieuw leven inge-
blazen. Dit wordt meestal geïnitieerd door een (ontwikkelings-)organisatie van buitenaf en heeft 
vaak het effect dat comuneros zelf ook initiatieven gaan nemen. Zo heeft in Chawaitiri een 
NGO haar intrede gedaan die weefdemonstraties voor toeristen organiseert en tejidos van deze 
comunidad in Cuzco in een speciale winkel in het centrum verkoopt. Uit gesprekken met tejedo-
ras uit deze comunidad in Pisaq bleek dat niet iedereen mee mag doen waardoor er conflicten in 
Chawaitiri ontstaan:  

Er doen slechts 55 personen mee met het weefproject. Ze geven speciale weefdemonstraties aan toeris-
ten en hun tejidos worden in Cuzco voor veel geld verkocht. Maar de rest van de comunidad wordt bui-
tengesloten! Dit is niet eerlijk! Bovendien, die toeristen komen gewoon voor de weefdemonstraties, ze 
komen gewoon kijken maar ze doen niets goeds voor ons dorp! Wat hebben wij eraan?!49 

Dit zorgt er wel weer voor dat men in de berggemeenschappen steeds meer over de toekomst 
gaat nadenken. Deze tejedoras, maar ook tejedoras uit andere berggemeenschappen, lieten mij 
weten dat zij meer rechten willen en eigen organisaties willen beginnen zodat hun afhankelijk-
heid van tussenpersonen afneemt. Ze denken dat er misbruik wordt gemaakt van hun tradities en 
weefkunsten. Behalve dat tejedoras zich “willen organiseren”, vindt er op individueel niveau 
ook een opmerkelijke verschuiving plaats. Steeds meer comuneras komen hun producten per-
soonlijk in Pisaq verkopen. Dit is voor hen een meer lucratieve manier omdat er zo geen geld 
blijft steken bij tussenhandelaren. Een nadeel is dat tejedoras meestal slechts Quechua spreken 
wat het moeilijk maakt om aan toeristen uit te leggen wat er zo bijzonder is aan hun weefkunst.  

Behalve dat het project van parque de la papa van verschillende berggemeenschappen een 
toeristische trekpleister probeert te vormen, legt zij ook sterk de nadruk op het bevorderen van 
de zelfstandigheid van de comunidades. Dit kan zijn door toeristische attracties te vormen maar 
ook door de afhankelijkheid op producten uit andere gebieden dan de eigen comunidades te ver-
kleinen. In samenwerking met de NGO ANDES zijn er kassen gebouwd waar comuneros groen-
ten, kruiden en fruit kunnen verbouwen. Vroeger kon men in de hoger gelegen berggemeen-
schappen slechts aardappelen verbouwen en moest men in lager gelegen delen aardappels ver-
kopen of ruilen tegen andere producten. Door de komst van de kassen is het niet meer nodig om 
naar Q’ello Q’ello en Pisaq te reizen.50 

De sacamefotos en tejedoras zijn werkzaam in de landbouw: allen hebben een chakra en vee. 
Toerisme mag voor hen dan wel een extra inkomstenbron zijn, het behoud van een stuk land-
bouwgrond wordt als belangrijkste zekerheid gezien. Een tejedora vertelde:  

Ik vind alles leuk wat betreft het weven. Verder vind ik zowel de chakra als tejidos leuk maar de chakra 
staat op de eerste plaats omdat daar altijd wel van te leven valt. Met tejidos is dat meer onzeker omdat 
je soms wel en soms niet verkoopt. De chakra geeft meer zekerheid.51  

Opmerkelijk is dat ook bij deze comunera het collectieve aspect minder belangrijk wordt in haar 
beleving. Landbouw wordt als meest duurzame inkomstenbron gezien omdat het volgens hen 
meer garanties biedt voor de toekomst dan de toeristensector die als onzeker wordt ervaren maar 
oude Andes tradities zoals ayni worden steeds minder gewaardeerd. Meerdere comuneros die 

                                                 
48  O.a.  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/07/04. 
49  Gesprek met tejedoras uit Chawaitiri, 7/04/04. 
50  Gesprek met sr R2., en srta P2., 10/03/04. 
51  INTERVIEW 40, tejedora R2., Chawaitire, 1/07/04. 



 

 251

werkzaam waren in het toerisme vonden dat er in hun comunidad te veel ayni was. Het kostte 
hen heel veel energie en tijd om op andermans land te werken. Volgens hen leidt dit er soms toe 
dat hun eigen werk eronder lijdt.52 Overigens is het werk van sacamefotos uit Viacchia wel ge-
baseerd op ayni omdat ze samen in een groep werken en de inkomsten onderling verdelen zodat 
iedereen profiteert en er geen concurrentiestrijd hoeft te ontstaan tussen comuneras. Ook al vin-
den sommige comuneros met wie ik heb gesproken, dat er nadelen aan ayni kleven, zitten er dus 
ook wel voordelen aan. Bovendien worden er vrij harde maatregelen genomen als men de auto-
riteit van de comunidad niet gehoorzaamt. In de comunidad proberen de autoriteiten een zekere 
orde te handhaven door zich te baseren op het basisprincipe van ayni. Alle comuneros zijn ver-
plicht mee te werken in faenas en moeten de vergaderingen bijwonen. Als men dit niet doet 
kunnen er harde maatregelen worden genomen. Comuneros die niet aan hun verplichtingen vol-
doen kunnen hierop worden aangesproken, er kunnen boetes worden opgelegd en in het ergste 
geval kunnen ze zelfs uit de comunidad worden gezet.53 

In comunidades waar een grote schaarste aan vruchtbare landbouwgrond bestaat, wordt toe-
risme als een oplossing voor de toekomst gezien. De meeste ruzies die bijvoorbeeld in Amaru 
ontstaan gaan over een tekort aan landbouwgrond wat ontstaan is door toegenomen landver-
snippering. Ook komt het steeds vaker voor dat gewassen ziektes krijgen zoals allerlei schim-
mels en de laatste jaren lijdt de aardappeloogst onder een wormenplaag. Ook het vee wordt 
steeds vaker ziek. Sommige mensen houden daardoor bijvoorbeeld geen schapen meer.54 Op-
merkelijk is dat zelfs in berggemeenschappen waar de productie van artesanía erg belangrijk is 
en de comunidad aanzienlijk heeft veranderd, zoals in Cuyo Chico, mensen de landbouw toch 
als belangrijkste inkomstenbron noemen. Alle informanten uit Cuyo Chico die ik heb gesproken 
antwoordden mij op de vraag waar ze van leefden altijd in de eerste plaats dat dit van de chakra 
was. Artesanía en toerisme werden later genoemd en werden als uiterst onzeker ervaren.55 Vol-
gens een informant – in 2004 presidenta van Cuyo Chico – was weliswaar zeventig procent van 
de comunidad werkzaam in de nijverheidsindustrie maar werkten de meeste mensen ook in de 
landbouw.56 In tegenstelling tot Pisaq zijn mensen dus niet helemaal afhankelijk van deze sec-
tor. Geld dat wordt verdiend met toerisme en artesanía heeft indirect ook een invloed op mensen 
uit de comunidad met andere bezigheden. Zoals een timmerman mij vertelde: “Als er geen toe-
risme is of als er heel weinig toeristen zijn, wordt er weinig artesanía verkocht en dit beïnvloedt 
ook mijn timmermanszaak omdat mensen dan geen geld hebben om in hun huis te investeren.”57 
Een groot probleem waardoor toerisme volgens meerdere informanten nooit echt kan werken in 
de comunidad is omdat er nooit echt geaccepteerd wordt dat niet iedereen gelijk is. Volgens se-
ñor F. uit Cuyo Chico is er bijvoorbeeld veel egoïsme en jaloezie. Mensen in de comunidad wil-
len niet dat het iemand anders beter gaat en aangezien nooit iedereen op dezelfde manier zal 
kunnen profiteren van toerisme zal het nooit voor iedereen een positieve uitwerking kunnen 
hebben.58 Eerder noemde ik al dat als een familie het goed doet dit het “comunidad-gevoel” doet 
inboeten. Een artesano uit Cuyo Chico verwoordde dit op pakkende wijze:  

Tegenwoordig is het zo dat als één iemand in het dorp vooruit komt, de rest van het dorp niet wil dat 
het gebeurt. Maar ik zou graag willen dat die persoon als voorbeeld dient voor het dorp en dat die per-
soon juist meer geholpen wordt. Mensen die vooruit komen; daar wordt jaloers op gereageerd. Iedereen 
zou vrij moeten zijn om te doen wat hij wil, als het iets goeds is. Wat betreft het werk me gustaría salir 
mas allá (ik zou veel verder willen komen). Ik zou willen reizen naar andere landen of andere departe-
menten binnen Peru om mijn spullen te verkopen. Al was het alleen om meer kennis te krijgen van de 
wereld. Ik denk dat als je meer weet, je je beter kunt concentreren en geestelijk kan groeien omdat je je 
beter voelt. Maar mijn mede-comuneros begrijpen dat niet en zien alleen dat ik het goed doe.59 

                                                 
52  INTERVIEW 47, Gesprek met drie samefoto-tejedoras uit Viacchia, 25/07/04. 
53  INTERVIEW 47, Gesprek met drie samefoto-tejedoras uit Viacchia, 25/07/04. 
54  INTERVIEW 41, tejedora F., Amaru, 20/07/04. 
55  Bijvoorbeeld  INTERVIEW 49, sra C., Cuyo Chico, 26/07/04. 
56  INTERVIEW 15, sra T., Cuyo Chico, 19/04/04. 
57  INTERVIEW 18, sr W., Cuyo Chico, 26/04/04. 
58  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/07/04. 
59  INTERVIEW 11, sr N., Cuyo Chico, 12/04/04. 
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Vooral mensen die werkzaam zijn in de toerisme-industrie zijn vooruitstrevend en hebben soms 
interessante ideeën om hun comunidad verder te ontwikkelen. Zo vertelde señor F., die in 1987 
en 1993 president van de comunidad was, dat hij het idee had om alojamientos familiares 
(kleinschalige familie-hostels) op te starten en mooie tuinen aan te leggen maar dat het niet 
heeft gewerkt omdat comuneros wilde doorgaan met “op de traditionele manier leven”. Hij ver-
woordde de oplossing voor het jaloezieprobleem als volgt: “Ik denk dat als we iets van ons dorp 
willen maken de mentaliteit van ons dorp veranderd zou moeten worden en dat kan alleen door 
scholing. Gelukkig merk ik een verandering bij de jongeren: die willen wel en staan open voor 
nieuwe zaken.”60 In hoofdstuk 6 zagen we dat het meeste geld dat met toerisme verdiend wordt, 
vooral ten goede komt aan individuen en families. De enige “grote” veranderingen die in bij-
voorbeeld Chawaitiri werden ervaren waren beter voedsel en betere huizen. In Cuyo Chico wer-
den als grootste veranderingen genoemd dat er tegenwoordig geen huizen met daken van stro 
zijn en dat veel meer mensen een radio of een televisie bezitten.  

Voor de NGO ANDES, die plannen van buitenaf in de comunidades probeert door te voeren, 
is duurzaamheid een van de belangrijkste concepten. In een gesprek met een van de medewer-
kers spraken we over wat wel of niet duurzaam is en over de problemen die bestaan over het 
toepassen van ideeën over duurzaamheid. Een probleem volgens deze medewerkster van AN-
DES is dat de mensen in de berggemeenschappen nauwelijks begrijpen wat duurzaamheid bete-
kent of wat ontwikkeling is. Volgens haar betekent duurzaamheid seguir adelante, oftewel 
vooruitgang boeken. Comuneros zouden bijvoorbeeld wel begrijpen wat een familie onderhou-
den inhoudt maar als het gaat over duurzaamheid van een hele comunidad is het moeilijk om ze 
dat duidelijk te maken. Zij legde uit hoe moeilijk het was om het project van parque de la papa 
op te zetten wat vooral te maken had met de mentaliteit van comuneros die volgens haar door de 
Peruaanse politiek en voorgaande projecten verpest was. Zij vertelde:  

S2:  Voor ons was het aan het begin een beetje moeilijk om het project van parque de la papa te orga-
niseren want de mensen geloofden ons niet toen we zeiden dat het project zelfstandig zou gaan lo-
pen (caminar solo). Sterker nog, ze geloofden ons helemaal niet, ze dachten dat het een verhaaltje 
was, een leugen, dat wij hen voor de gek aan het houden waren. Dit kwam door voorgaande projec-
ten en door de geschiedenis van verschillende overheden want elke overheid was weer paternalis-
tisch. Zij dachten zo: die mensen hebben iets nodig, dat brengen wij hen dan en afgelopen. De be-
woners kregen hun spullen zo op gemakkelijke manier zonder te werken en dachten alleen daaraan 
zonder de bronnen die zij hadden te waarderen. Costumbres raakten langzamerhand in vergetel-
heid. Wij zijn begonnen met het waarderen hiervan en benadrukten dat de mensen deze dingen no-
dig hadden. Wij hielden hier sterk aan vast en soms lachten zij ons uit, ze dachten dat wij een grap-
je aan het uithalen waren maar wij dachten niet en wij gingen gewoon door en door en begonnen 
ook steeds meer dingen publiek te doen. Als wij workshops organiseerden en wij kregen bezoek, 
deden wij altijd eerst een pago aan de Pachamama, aan de apus, dat allemaal en voor de neus van 
de comuneros. Maar zij lachten. Aan de ene kant werd er gefluisterd, mensen zeiden dan “Waar-
om, waarom doen ze dat, het is een grap.” Wij hoorden dit maar wij gingen ermee door, met meer 
zin. Maar soms kwam er individueel iemand naar ons toe en die zij dat ze niet alleen dat deden 
maar nog veel meer en dat die zaken in vergetelheid raakten. Op deze manier probeerden wij hun 
gewoontes opnieuw te waarderen. […] Met de aardappels ging het net zo, ook die waren in verge-
telheid geraakt vanwege het beleid van de Peruaanse staat. Er zijn nu 573 soorten aardappels, dit is 
een lokale verzameling. En er zijn ook 210 soorten die ook van het CIP in Lima zijn (Centro Inter-
nacional de la Papa) waarmee wij een overeenkomst hebben. Zij hebben deze soorten meegeno-
men als bron om ze als genetische bron te kunnen bewaren want ze raakten verloren. Deze aardap-
pels zijn weer teruggebracht naar het gebied waar ze verzameld waren waar deze zone van Pisaq 
onder valt.  

B:  Dus vroeger waren er veel meer soorten aardappels? 
S2:  Ja dat klopt maar ze raakten verloren vanwege de overheid die een campagne heeft gevoerd om 

aardappels gratis weg te geven, zij gaven de zaden van aardappels gratis weg. Dit was een variëteit 
aardappel die in vier maanden groeide, het waren aardappels die groeiden door middel van chemi-
sche processen. Er was meer pesticide voor nodig en geen organische mest. De aardappels groei-
den sneller en dit verkocht beter, dus de mensen hadden wel meer geld maar ze verloren ook hun 
terreinen. Toen hebben wij ze uiteindelijk iets doen realiseren, want zij vroegen zich toen ook al af 
waarom hun landbouwgronden opeens van slechte kwaliteit waren. Dit kwam door de nieuwe 
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aardappels want zij hadden steeds meer en meer mest nodig. Er waren echter altijd papas nativas 
(inheemse aardappelen), die groeiden in de hogere delen. In de lagere delen werd er met de nieuwe 
aardappels gewerkt en met irrigatie, dit kon niet in de hogere gedeeltes. Er waren altijd wat mensen 
die de oude soorten bewaarden. Wij zijn in eerste instantie begonnen met hen te werken. Wij pro-
beerden hen het nut ervan in de laten zien dat het belangrijk was om de aardappels te behouden. 
Als reactie hierop zijn er nu meer aardappels en steeds meer mensen begonnen mee te doen. En nu 
wil iedereen deze papa nativa zaaien. En de papa mejorada verdwijnt langzaam aan.  

B:  En tijdens welke president werd deze nieuwe aardappel geïntroduceerd? 
S2:  Dit was tijdens Fujimori.61 

Volgens ANDES is de enige manier om enige vorm van duurzame ontwikkeling te bewerkstel-
ligen in de comunidades door erachter komen hoe problemen in de comunidad worden opgelost 
en door mensen met elkaar te laten samenwerken.  

Dit laatste is niet makkelijk omdat er in de meeste comunidades conflicten bestaan die varië-
ren van familieconflicten tot intercommunale problemen, zoals we eerder zagen. Volgens deze 
medewerker van ANDES is er in de afgelopen jaren een grote kentering gekomen in de mentali-
teit van comuneros. Volgens señora S2. leefden de mensen van dag tot dag, de mensen dachten 
“Wij zijn zo en zo gaan wij verder” maar door allerlei bewustwordingsprogramma’s beseffen de 
mensen nu dat het belangrijk is om te leren lezen en schrijven en dat het belangrijk is om voor-
uit te komen om te overleven.62 Door dit programma van het parque, zouden comuneros zich 
veel minder schamen voor wie ze zijn:  

De mensen weten nu dat ze de capaciteit hebben om vooruit te komen en om profesional te worden. 
Het enige wat wij doen is hen een spiegel voorhouden en hun mogelijkheden te laten zien. Dat is alles 
wat we doen. Mensen die bezig zijn met het project van parque de la papa weten nu heel goed alles van 
alle verschillende soorten aardappelen en zij werken ermee zoals het vroeger gebeurde. Nu voelen ze 
zich trots op alles wat zij afweten van de oorspronkelijke aardappelen en ze willen ermee doorgaan. 
Bovendien zijn ze gemotiveerd om het aan andere mensen te leren. Wat wij doen is hun ogen openen 
zodat zij zichzelf zien. We willen ze laten zien dat hun stem wel telt. Dat zei bergen kunnen doen ver-
plaatsen, dorpen kunnen doen verplaatsen en dat vanwege de realiteit die zij kennen en het besef daar-
van.63 

In de ogen van ANDES is duurzaamheid dus niet alleen gericht op economische ontwikkelingen 
maar vooral op een bewustwordingsproces. Voor ANDES is het belangrijk dat comuneros be-
seffen wie ze zijn en dat ze mensen zijn met een rijk verleden en een rijke cultuur en met moge-
lijkheden om vooruitgang te boeken in de toekomst. Echter, mensen in de meeste berggemeen-
schappen voelen zich achtergesteld. Door het project van parque de la papa is er ook een grote 
ommekeer op te merken in de houding van vrouwen in de comunidades. Ze schijnen een stuk 
mondiger te zijn geworden en uiten zich op elke bijeenkomst, omdat ze hebben geleerd dat ze 
niet bang hoeven te zijn om te praten en tegenwoordig voelen zij zich zelfs trots, aldus señora 
S2. Ook probeert ANDES comuneros mondiger te maken naar internationale bedrijven toe. 
Volgens señora S2. moet vooral het “intellectuele eigendomsrecht” toegeëigend worden. Het 
komt immers regelmatig voor dat westerse landen naar Peru komen en een patent op een pro-
duct te verwerven:  

Er komen wel eens mensen uit het buitenland, uit de Verenigde Staten en uit Duitsland en zij denken al-
leen aan het patentizeren van alles wat ze zien. Er bestaat bijvoorbeeld iets dat ñuña, hanang purutu 
heet, wat een poroto is en daar heeft men patent op aangevraagd in de Verenigde Staten.64 Wat gebeurt 
er nu, stel een comunero zou dat product willen exporteren naar een ander land dan kan het niet want er 
is al patent op aangevraagd door de Verenigde Staten. Het is niet eerlijk want het gaat over de kennis 
van mensen hier, van vroeger. Wij worden in dit land zo opgelicht! Peruanen zijn mensen die op een 
gastvrije manier gasten ontvangen maar als dit soort dingen gebeuren wordt het minder. Over de hoof-

                                                 
61  INTERVIEW 53, sra S2., 15/08/04. 
62  In de ogen van deze NGO leefden comuneros vroeger “van dag tot dag” maar in werkelijkheid leefden 

comuneros in jaarcycli en volgens vaste patronen. Deze werden bepaald door de natuur (droge-natte 
periode) en de stand van de sterren zoals we in hoofdstuk 4 zagen.  

63  INTERVIEW 53, sra S2., 15/08/04. 
64  Een purutu is een specifieke soort van een poroto, een soort kruising tussen een wortel en een aardap-

pel. 
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den van de mensen hier worden mensen uit het buitenland rijk en dat is de reden dat mensen tegen-
woordig niet meer zo toegankelijk zijn in berggemeenschappen.65  

Volgens de andere NGO die werkzaam is in het district van Pisaq, worden de belemmeringen 
om tot een betere toekomst te komen in de berggemeenschappen gevormd door het enorme 
landtekort en het alcoholisme waardoor veel geweld ontstaat.  

Door buitensporig alcoholgebruik kunnen mensen ook niet zo hard werken. Zo vertelde een 
medewerker van de NGO mij dat mensen op zich de bronnen wel hebben en eigenlijk heel goed 
weten hoe ze dit moeten gebruiken maar het simpelweg niet doen. Bovendien is er in de berg-
gemeenschappen al eeuwen een ongelijke distributie van land waardoor sommigen heel veel 
hebben een andere bijna niets, waar weinig aan te veranderen valt. Wel probeert de NGO pro-
jecten uit te voeren waardoor mensen toch verder kunnen in de landbouw. Een andere mede-
werker van Cedep Ayllu vertelde mij dat door het uitvoeren van dit soort projecten zelfs voor-
komen zou kunnen worden dat comuneros zich teveel gaan bezighouden met toerisme en daar 
dan weer afhankelijk van worden zoals in andere gebieden is gebeurd. In verschillende bergge-
meenschappen heeft de NGO geholpen met het aanleggen van een irrigatiesysteem waardoor er 
een diversificatie en intensificatie van de landbouw kon plaatsvinden. Hierdoor kon men ook 
uien, wortels, kool en sla gaan verbouwen.66 Nog een probleem van het uitvoeren van projecten 
op het platteland is dat comuneros het liefst direct resultaten zien wat bij veel projecten niet mo-
gelijk is. Als comuneros niet direct resultaat zien, hebben ze de neiging om projecten laten zit-
ten en verder te gaan met hun dagelijkse bezigheden. Ook zijn er projecten geweest om toeristi-
sche activiteiten, zoals het maken van artesanía, te stimuleren. De NGO had mensen bijvoor-
beeld kapitaal geleend om te investeren in benodigdheden voor de toeristische sector. Comu-
neros echter investeerden het geld vaak in andere doeleinden en er werd niet begrepen dat het 
geld terugbetaald moest worden waardoor veel mensen in de comunidades schulden hebben bij 
de NGO.67 

Berggemeenschappen beschikken volgens señor Q. echter ook over een bijzondere eigenschap 
die in Pisaq bijvoorbeeld veel minder aanwezig is. In de berggemeenschappen bestaat er nog 
steeds ayni. Mensen zijn verplicht om elkaar te helpen met het bewerken van het land of het 
bouwen van een huis. Toen ik bijvoorbeeld in 2003 met de NGO mee mocht naar Ccotataki 
wees hij er mij op dat een meisje van een arme familie die geen vee bezat elke dag de koeien 
van haar buren hoedde en in ruil daarvoor kregen zij en haar familie de melk te drinken. Met de 
komst van het toerisme worden deze reciprociteitverhoudingen echter anders. Het valt bijvoor-
beeld op dat in berggemeenschappen waar men zich bezighoudt met toeristische activiteiten ay-
ni op het eerste gezicht minder belangrijk wordt dan in berggemeenschappen waar dit niet het 
geval is. Mensen zouden door de komst van het geld steeds commerciëler worden en daardoor 
meer individualistisch. Ayni bestaat echter nog wel en ik heb bijvoorbeeld gezien dat men el-
kaar nog steeds helpt bij bepaalde activiteiten en ook soms samenwerkt bij bijvoorbeeld de pro-
ductie van artesanía, of zoals we zagen bij de sacamefoto-tejedoras van Viacchia die de op-
brengsten verdelen.  

Naast de lokale mensen zelf en de NGO’s die in de comunidades werkzaam zijn heeft de loka-
le districtoverheid ook een vinger in de “toekomstpap.” Volgens de toenmalige burgemeester 
zouden bepaalde problemen moeten worden aangepakt die vooral indirect invloed zouden moe-
ten hebben op de toekomstpotentie van het toerisme in de regio. Volgens hem waren de belang-
rijkste zaken om op te lossen de water toe-en afvoer, het oplossen van het landprobleem en ver-
vuiling van rivieren. Om dit te bewerkstelligen werkt het municipio van Pisaq samen met de 
NGO’s Cedep Ayllu, Runanchis en ANDES. De comunidades zijn volgens de burgemeester nog 
wel aantrekkelijk voor toeristen en in plaats van dat comuneros steeds naar Pisaq voor de toeris-
ten zouden gaan, zouden toeristen juist naar de comunidades moeten gaan omdat het daar nog 
“typisch” zou zijn. Zoals eerder al is geschreven, willen comunidades dit ook en in 2004 vond 
ook de inauguratie plaats van de nieuwe salon comunal in de comunidad Chawaitiri. De burge-
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66  Gesprek met sr Q., 31/03/03 
67  Gesprek met Sr J5., 2/03/03 
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meester noemde deze plek overigens salon de producciones, waar toeristen kunnen zien hoe 
mensen in deze comunidad weven.68  

Een initiatief om over de toekomst van Pisaq en de comunidades te discussiëren was de mesa 
de diálogo, een soort platform waar verschillende actoren met elkaar in discussie konden gaan 
over de toekomst van Pisaq. Deze vond voor het eerst plaats op 11 april 2003. Ook het INC was 
aanwezig en gaf haar visie op hoe het verder moest. Zij benadrukte dat de comunidades een 
waardevol cultureel erfgoed hebben zoals bijzondere muziek, liedjes en verhalen die strategisch 
ingezet zouden kunnen worden. Dit cultureel erfgoed zou een bron kunnen zijn voor werkver-
schaffing voor de lokale mensen. Als voorbeeld gaf ze terrassen die niet meer gebruikt worden; 
door deze opnieuw in gebruik te nemen zou de landbouwproductie omhoog kunnen gaan en bo-
vendien zou dit voor toeristen interessant zijn om te aanschouwen. Volgens het INC zouden ar-
tesanía en tejidos in het bijzonder nieuw leven ingeblazen moeten krijgen en muurschilderingen 
in de regio zoals in Chawaitiri gepromoot moeten worden. Als dit zou gebeuren zouden toeristi-
sche wandelroutes naar de comunidades georganiseerd kunnen worden waardoor de comunida-
des extra inkomsten zouden krijgen. Tijdens deze mesa de diálogo werden de woorden “toe-
komst” en “duurzaamheid” vaak uitgesproken. Toen ik in 2004 echter weer in Pisaq was en aan 
medewerkers van het gemeentehuis vroeg wat er terecht was gekomen van de plannen die tij-
dens het mesa de dialogo waren bedacht, vertelden ze mij dat er niets van terecht was gekomen. 
Over de reden hiervoor waren zij niet duidelijk. Volgens een medewerker van het gemeentehuis 
zou het te maken hebben met persoonlijke en politieke belangen van verschillende actoren.69 

Samenvattend willen comuneros dus vooruitgang maar comuneros die het goed doen en in 
principe voor “ontwikkeling” zorgen – ze zorgen met hun inkomsten uit het toerisme ervoor dat 
er vooruitgang is en dat hun comunidad aantrekkelijker gemaakt kan worden voor toeristen – 
worden vaak bekritiseerd. Dit zorgt er niet zelden voor dat juist de succesvolle comuneros be-
sluiten te vertrekken. Ondertussen zijn er ook andere actoren zoals NGO’s en de lokale overheid 
die zich met ontwikkelingen in, en toekomstplannen van de comunidades bemoeien. Soms drui-
sen lokale initiatieven recht in tegen de ideeën van organisaties op bijvoorbeeld meso-niveau 
zoals het INC. Comunero señor F. vertelde me dat het idee van zijn comunidad om een toeris-
meproject dat tot een betere toekomst zou kunnen leiden niet populair was bij INC:  

Wij zijn een eigen artesanomarkt aan het bouwen naast mijn huis. Het was een idee van mij en een 
vriend en het zou heel mooi worden. Wij wilden het van material noble maken net als mijn huis, maar 
dat mocht niet van het INC.70 Zij wilden mij een boete geven van tienduizend sol. Nu hebben wij het 
gedaan met hout, palen, en een dak van stro, maar nu wilde het INC ons een boete geven van 27 dui-
zend sol omdat wij met deze markt het uitzicht op de ruines weg zouden nemen. Toeristen komen vaak 
tot ongeveer dit punt om foto’s maken van de ruines zodat ze geen entree hoeven betalen. Ik weet niet 
wat er gaat gebeuren met het INC, maar wij gaan toch proberen documenten te regelen en regelingen te 
treffen met de toeristenbussen zodat ze hier in Cuyo Chico stoppen.71  

Deze comunidad is echter wel afhankelijk van toestemming van deze organisatie en de financië-
le consequenties als ze zich niet aan regels houden zijn groot. 
 
8.5. ¿Hace falta de educación?  
Onderwijs is al lange tijd een manier om omhoog te klimmen op de sociaal-maatschappelijke 
ladder in Peru. 

Hier in Pisaq lopen wij achter omdat we handel drijven. Wij kiezen voor artesanía als eerste optie en 
daarom studeren wij niet en daarom komt de bevolking niet vooruit. Mensen in anderen steden bijvoor-
beeld studeren en zijn professioneel. Hier is de eerste optie geld verdienen en daardoor vergeten we te 
studeren.72 

Oorspronkelijk was onderwijs weinig toegankelijk voor de rurale bevolking omdat het in het 
Spaans werd gegeven. Zo leerden de Quechua en Aymara bevolking meestal slechts een paar 
woorden Spaans in hun eerste paar jaar op school en het was niet ongebruikelijk dat leerlingen 

                                                 
68  INTERVIEW 10, sr C3., 11/04/04. 
69  Gesprek met sr F2., 2004. 
70  Material noble: hiermee wordt modern material zoals cement, gips en baksteen bedoeld (geen adobe). 
71  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/07/04. 
72  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. 
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spijbelden of helemaal met school stopten. In Peru is het altijd zo geweest dat de allerarmsten 
weinig mogelijkheden hadden de middelbare school af te maken maar dit neemt niet weg dat de 
lagere en middenklasse van Peru vervolgopleidingen (middelbare school en universiteit) als 
enige manier zagen voor upward mobility (Nyrop 1981: 100). Over de kwaliteit van het onder-
wijs kan gezegd worden dat ook hier een duidelijke sociale stratificatie zichtbaar is. Mensen van 
de elite sturen hun kinderen naar privé-scholen, Mestiezen naar publieke scholen en Indianen 
naar rurale scholen. Nyrop schrijft dat onderwijs “serves as a “gatekeeper”to social advance-
ment, one that limits rather than enhances mobility”, aangezien cholos lesgeven aan Indianen, 
Mestiezen aan cholos et cetera (Nyrop 1981: 100). Het is interessant om te kijken wat er gebeurt 
met ideeën over onderwijs en sociale mobiliteit in een toeristische regio zoals Pisaq. Ideeën over 
onderwijs zijn gericht op de toekomst, op wat mensen voor hun eigen kinderen en toekomstige 
generaties willen.  

Ook in Pisaq gelooft men “dat Peru alleen vooruit kan komen door het volgen van onderwijs”, 
zoals señora P. verwoordde.73 Onderwijs wordt gezien als motor voor sociale en economische 
mobiliteit. Uit bijna alle interviews met de bewoners van Pisaq bleek dat onderwijs als belang-
rijkste strategie werd gezien om succesvol te worden. De meeste mensen zeiden hun kinderen 
een goede opleiding te willen geven omdat zij die zelf niet hadden gekregen wat ook de reden 
zou zijn dat zij zo hard moeten werken. Omdat Pisaq zich heeft ontwikkeld tot een toeristische 
locatie en er veel geld verdiend kan worden, zeggen de mensen dat geld te willen gebruiken om 
hun kinderen een goede opleiding te geven. Tegenwoordig is volgens Piseños alles beter dan het 
dagelijks verkopen op de markt. Zo zei een Piseña: “Mijn werk is om mijn dochters op te lei-
den, zodat ze niet lijden zoals ik. Daarom ben ik mij aan het verbranden in de zon en in de 
kou”.74 Er zijn echter ook veel actoren die beweren dat het hele probleem in Pisaq en omstreken 
het gebrek aan onderwijs is wat enorme gevolgen heeft voor de toeristische industrie. Zo vertel-
de señor J3. dat negentig procent van de hotels van comerciantes zijn die niet de noodzakelijke 
scholing hebben, wat een groot probleem zou zijn omdat ze niet zo geïnteresseerd zijn in het 
bieden van de noodzakelijke service aan toeristen. Volgens hem is het grootste probleem dat 
mensen weinig geld hebben en gewoon maar een zaakje beginnen terwijl er een groot gebrek is 
aan educatie en ervaring.75 Een jonge Piseño vertelde mij hoe hijzelf en zijn vrienden over on-
derwijs denken:  

Er is een verschil tussen oudere en jongere mensen in Pisaq. Jongeren denken anders over dingen. Jon-
geren willen bijna allemaal studeren, iets wat hun ouders meestal niet hebben gedaan. Verder zijn er 
dan nog jongeren die wel willen studeren, maar niet kunnen omdat er geen geld is, of omdat ze de uni-
versiteit niet in komen. En dat frustreert ze.76 

Toerisme kan ook juist een belemmering vormen voor opwaartse sociale mobiliteit.  
Omdat veel jongeren in Pisaq van jongs af aan meehelpen in de artesanía, is dat juist een re-

den om niet door te gaan met hun opleiding. Zo vertelde señorita P2.:  
Jongeren in Pisaq hebben inkomsten omdat ze in de artesanía werken. Dit is voor velen een reden om 
niet met een opleiding door te gaan, wat mij niet juist lijkt. Artesanía is eigenlijk een supplement, een 
extra, het kan niet als hoofdinkomst worden aangewend omdat dit gevaarlijk is. Het biedt namelijk geen 
zekerheid. Het ergste is dat het de jongeren aan scholing ontbreekt (hace falta de educación) en dat de 
jongeren het geld wat ze verdienen niet voor goede of constructieve doeleinden gebruiken. Normaalge-
sproken geven ze hun geld uit aan drank. Het zou beter zijn om het te investeren in een opleiding die 
het hele leven duurt.77 

Een groot deel van wat men in Pisaq educatie noemt (educación) wordt dus bepaald door scho-
ling en opleidingen maar een groot deel van de taken ligt natuurlijk ook bij de opvoeding thuis. 
Een van de meest gehoorde problemen met betrekking tot het opvoeden van kinderen is dat ou-
ders geen tijd hebben voor hun kinderen, wat zou komen door het soort werk dat ze doen:  

                                                 
73  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04 
74  Por eso me estoy quemando en el sol y en el frio. In de Andes zeggen de mensen dat de kou ook ver-

brandt. In het droge seizoen van mei tot oktober is het koud en meestal onbewolkt waardoor de zon 
heel sterk is. De naam van deze Piseña is niet genoteerd. 

75  Gesprek met sr J3., 22/04/04. 
76  INTERVIEW 27, sr E., 7/06/04. 
77  Gesprek met srta P2., 19/04/03. 
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Een groot probleem in Pisaq is dat ouders de hele dag op het plein werken en geen tijd voor hun kinde-
ren hebben. Ze geven hun kinderen ‘s ochtends geld om lunch van te kopen maar wat denk je? Ze ko-
pen daar snoep van en ongezonde dingen en dan zeggen ze tegen hun ouders dat ze geluncht hebben. 
Men beseft niet dat de kinderen de toekomstige generatie vormen. Ze worden nu verwaarloosd en dat 
gaat later consequenties hebben.78 

Een andere veelgehoorde klacht is dat ouders steeds meer controle verliezen over de opvoe-
ding van hun kinderen, wat zou leiden tot een verandering in normen, waarden en gedrag. Vroe-
ger hadden jongeren bijvoorbeeld toestemming van hun ouders nodig om naar een feest te gaan 
maar omdat de ouders tegenwoordig zelf afwezig zijn, doen de jongeren waar ze zin in hebben. 
Veel van de mensen die ik heb gesproken vertelden mij dat er sprake is van een verandering in 
de mentaliteit van de meeste jongeren dat zich vooral uit door geen respect meer te hebben voor 
hun ouders en ouderen en ook niet voor hun cultuur.79 Een ander probleem is dat vanwege de 
focus op het toerisme, de jongeren niet meer van hun ouders leren hoe ze het land moeten be-
werken en met vee om te gaan waardoor er een nog grotere kloof tussen ouderen en jongeren 
ontstaat maar ook een nog grotere afhankelijkheid van het toerisme.80 Volgens sommige infor-
manten ontstaat er door deze problemen een situatie van achteruitgang. Señor F2. vertelde bij-
voorbeeld:  

 
F2:  Ik denk dat omdat alles veranderd is mensen hun afkomst niet meer kennen, misschien geloven zij 

dat zij iets beter zijn hier in Pisaq. Vroeger wilde men altijd dat zijn kinderen algo mejor (iets be-
ters) zouden worden dan de ouders in plaats van de traditionele cultuur. In plaats van dat onze cul-
tuur vooruitgaat gaat alles achteruit.  

BS:  Denkt u dan niet dat de mensen het beste willen voor hun kinderen tegenwoordig? 
F2:  In werkelijkheid willen wij dat allemaal wel maar de jeugd zelf is niet geïnteresseerd, kijk hoe ze 

rondhangen in het midden van het dorp! Ze denken dat geld alles is maar zo werkt het niet. Kijk 
hoe het hier gaat, men maakt de basisschool af en begint al te werken, verdient geld met artesanía, 
en als ze de vijftien of zestien jaar bereiken vinden ze een partner, krijgen een kind en ze hebben 
ook elkaar niet leren kennen op de manier waarop het zou moeten en twee of drie jaar later gaan ze 
al uit elkaar. Het zijn grote problemen. […] Mensen in Pisaq denken niet na over hun toekomst, ze 
denken in het heden. Ik let heel veel op mijn kind en praat veel met hem zoals elke goede vader. De 
jeugd hier is compleet ontspoord, iedereen doet waar hij zelf zin in heeft. Er is geen respect, de 
angst bestaat niet meer, waarom? Dat is omdat de ouders zich aan alcohol hebben gewijd. Het con-
tact dat vroeger bestond tussen ouders en kinderen bestaat niet meer. Vroeger bestond dit respect 
wel, kinderen moesten overal toestemming voor vragen. Als ze wilden eten moesten ze het vragen, 
wat was onze cultuur mooi!  

BS:  En u denkt dus dat het door alcohol komt? 
F2:  Nee, ik denk dat het vooral door het geld komt, dat heeft de hele jeugd verpest.  
BS:  En wat doet de jeugd met het geld? 
F2:  Men wijdt zich vooral aan vermaak en alcohol, kleding die ze bij de toeristen zien, ze willen heb-

ben wat toeristen hebben, dat is nu aan de hand.81 

Volgens señor C. zijn er grote verschillen tussen de houding en het gedrag van de huidige jon-
geren en de jongeren van “zijn tijd”:  

Er is een groot verschil tussen de jongeren nu en mijn generatie. Zij weten niet wat ik weet en ze doen 
niet wat ik heb gedaan. Hun hoofd is leeg, alsof ze modder in hun hoofd hebben. Ik denk dat het komt 
doordat sommige een beetje jaloers zijn. Ik heb me tien jaar lang opgeofferd. ‘s Avonds gaf ik les en 
overdag werkte ik als timmerman.[…] Niet alle ouders offeren zich op zoals ik, veel jongeren hebben 
besloten om in plaats van te studeren in de artesanía te gaan werken. Zo dachten ze sneller en beter te 
verdienen. In die tijd was de prijs van cerámica nog goed maar nu is het heel moeilijk om goed geld te 
verdienen. Nu hebben ze overal geleerd om cerámica te maken, tot in de comunidades aan toe en in an-
dere dorpen vlakbij Pisaq, daarom kan er niet meer veel verdiend worden zoals vroeger, vanwege de 
concurrentie. Vroeger kwamen mensen alleen hier om cerámica te kopen, nu worden alle producten ge-

                                                 
78  Gesprek met sr A3., 20/02/03. 
79  Gesprek met sr G., 20/03/03. 
80  O.a. gesprek met sr G., 20/03/03 en srta P2., 12/03/03. 
81  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 



 

 258

exporteerd en naar allerlei verschillende landen gebracht tegen lage prijzen en nu is het allemaal ver-
pest.82 

Het is niet alleen een klacht die gehoord kan worden in het dagelijks discours van de Piseños 
maar ook op andere plaatsen zoals de kerk, NGO’s en de lokale overheid. Tijdens een mis op 
dia de las mujeres (vrouwendag) hield de priester een preek over het probleem dat ouders hun 
opvoedingstaak wat serieuzer moeten nemen omdat de jeugd van Pisaq anders zou ontsporen.83 
Dat de jeugd zich bezig houdt met feesten en drinken komt volgens de Piseños door mensen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van buiten die naar Pisaq zijn gekomen. Mensen uit de berggemeenschappen, waar de meeste 
migranten vandaan komen, worden namelijk gezien als “domme Indianen” en zouden het slech-
te voorbeeld geven. Zo zegt señora F. in een interview:  

Ik denk dat mensen van mijn generatie veel actiever waren. We sportten, deden aan folklore, we maak-
ten theater en ik voel me nog niet oud, ik doe het nog steeds. Ik open bijvoorbeeld de carnavalsdansen, 
al 25 jaar. Met kerst traden wij op in het theater, verzamelden geld voor de arme kindjes en gaven hen 
cadeaus, chocolademelk en brood. De jeugd doet dit tegenwoordig niet meer. Ik weet niet wat de jonge-
ren bezielt. Misschien dat het leven drukker is, maar het heeft er ook mee te maken dat er veel mensen 
van buiten in Pisaq zijn komen wonen.84 

Ook al wordt er veel kritiek geleverd, Piseños zien hun kinderen als belangrijke actoren in het 
behoud van cultuur en de staat van het dorp. Dit blijkt onder meer uit foto 90 die een van mijn 
respondenten heeft genomen. Op de foto is te zien hoe een vader zijn zoon leert lopen. De ge-
woonte bestaat namelijk om kinderen naar Lima te sturen voor een opleiding wat tot gevolg 
heeft dat cultuur niet van generatie op generatie wordt overgedragen, aldus Señora P. Zij is van 
mening dat ouders die bij hun kinderen opgroeien goed terechtkomen en de toekomst vormen 
van Pisaq. Ze vertelde:  

Wat moet er anders van ons dorp worden? Anders zullen wij een achtergesteld dorp zijn. Op deze foto 
zie je dat de man heel erg toegewijd is aan zijn zoon. Zo zou het moeten zijn. Het is heel belangrijk on-
ze kinderen goed op te voeden, dan is er een grotere kans dat ze hier blijven en dat Pisaq haar authen-
tieke karakter behoudt, zo zullen er ook toeristen blijven komen.85 

Door te kijken naar wat ouders voor hun kinderen willen kan ook inzicht worden verkregen in 
wat men voor toekomstige generaties wil. Vergeleken met een tijd geleden zijn er grote ver-
schuivingen te constateren in ideeën over jongeren, onderwijs en de toekomst. Er zijn directe 
verbanden te vinden tussen toerisme- en artesanía-ontwikkelingen en deze nieuwe toekomstper-
spectieven. Tussen de tien en twintig jaar geleden wilden ouders in Pisaq dat hun kinderen in ar-

                                                 
82  INTERVIEW 12., sr C., 14/04/04. 
83  Observatie 8/03/03. 
84  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
85  Gesprek met sra P over foto’s, augustus 2004. 

Foto 90. Vader met zoon, foto gemaakt door sra P.
Foto 91: Zoon van sra D. aan de studie,  

foto is door sra D gemaakt. 
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tesanía werkzaam zouden zijn omdat dit een goed alternatief was voor de landbouw. Tegen-
woordig echter willen veel ouders dat hun kinderen juist niet in artesanía gaan werken omdat er 
teveel concurrentie is. In gesprekken en interviews kwam naar voren dat ouders vooral willen 
dat hun kinderen profesional worden. Ze willen dat hun kinderen studeren en een “echt beroep” 
leren.86 Señora J2., vertelde over haar wensen voor de toekomst van haar dochter:  

Mijn dochter studeert. Ik zou willen dat ze haar studie afgemaakt en een baan vindt in de lijn van haar 
studie. Ik wil dat mijn dochter profesional wordt. Ze werkt op marktdagen op zondagen, dan wel, en op 
dagen dat ze vrij heeft. Artesanía is alleen voor als mijn kinderen tijd hebben. Ik wil dat mijn dochter 
professioneel is zodat ze niet snel haar familie krijgt en gaat lijden, ze moet onafhankelijk worden.87 

Foto 91 is gemaakt door een Piseña die vond dat scholing heel erg belangrijk was. Ze vertelde:  
Hier zie je hoe mijn zoon aan het werk is. Hij is hier bezig met zijn huiswerk voor zijn studie. Soms 
vind ik hem daar terwijl hij slaapt. Hij moet zoveel studeren dat hij daar soms ‘s ochtends wakker 
wordt. Op een dag zal hij de vruchten plukken van het harde studeren en hij zal beloond worden. Hij is 
de slimste van de hele familie en hij zal onze familiesituatie verbeteren later.88 

Dit was niet de enige Piseña die een foto had gemaakt van haar kinderen. Voor de foto-opdracht 
maakten veel informanten foto’s van hun kinderen en meestal lichtten ze de studerenden eruit en 
vertelden daar vol trots over. De wens dat de kinderen van Piseños een goede scholing genieten 
is dus niet alleen belangrijk voor de toekomst van deze jongeren maar ook voor hun ouders. 
Overigens zijn er ook Piseños die wel willen dat hun kinderen profesional worden maar tegelij-
kertijd wordt het verkopen van artesanía als een vorm van zekerheid gezien voor het geval het 
later niet lukt met het vinden van professional werk. Piseños gaven aan dat ze zich er bewust 
van waren dat er veel profesionales zijn en weinig goede banen.89 Dat Piseños willen dat hun 
kinderen professionals worden is niet iets typisch voor de regio van Pisaq maar iets wat in heel 
Peru gehoord kan worden. In het proefschrift van Jacobijn Olthoff wordt uitgebreid ingegaan op 
hoe ouders van tienermeisjes in de barrios jovenes in Lima over de toekomst van hun dochters 
denken en hieruit komt naar voren dat ser profesional erg belangrijk wordt geacht (Olthoff 
2006). De meeste Piseños denken dat kinderen goed onderwijs alleen kunnen genieten in andere 
plaatsen dan Pisaq. Volgens een van mijn respondenten is een groot probleem dat er teveel ex-
cuses zijn om feest te vieren. Er zou teveel tijd verloren gaan met het voorbereiden van feesten 
en leraren zouden te vaak dronken zijn of een kater hebben vanwege deze feesten waardoor kin-
deren weer slecht onderwijs krijgen.90 Volgens Señor R2. is de wens van ouders om hun kinde-
ren goed terecht te laten komen een teken van een negatief zelfbeeld. Het zou duiden op een 
schaamtegevoel bij de ouders en een wens om trots te zijn op hun kinderen.91 Opvallend is dat 
meer dan de helft van de jongeren die studeren, toerisme studeren en van de jongeren die nog 
niet studeren een groot deel graag toerisme wil gaan doen. Alle jongeren met wie ik heb gespro-
ken en nog niet op de universiteit studeerden, wilden dit maar ze vertelden dat de toegangseisen 
extreem hoog zijn. Er kan twee keer per jaar een toelatingsexamen worden gedaan op de univer-
siteit in Cuzco maar de meeste Piseños zakken hiervoor. Volgens de ouders komt dit enerzijds 
door gebrek aan motivatie en anderzijds door het slechte niveau van het onderwijs. 

Bovenstaande raakt het thema van behoud versus verandering. Toeristen zouden het liefst wil-
len dat culturele uitingen in de Andes niet veranderen. Jongeren in Pisaq zouden cultuur dus 
moeten overnemen van hun ouders zodat de belangrijkste culturele modellen in de toekomst 
kunnen blijven bestaan. Dit is soms erg moeilijk wat ook blijkt uit het volgende citaat van een 
24-jarige Piseño:  

Het liefst zou ik in de toekomst ver weg willen wonen, een chakra hebben met dieren en leven van het 
land. Dat is mijn ideaal maar het kan niet. Er is te veel veranderd. Door de komst van toeristen willen 
mensen van hier nu dezelfde ontwikkelingen als toeristen hebben. Ik zit nu in de artesanía en er is geen 

                                                 
86  Gesprek met sra G2., 31/03/04. 
87  INTERVIEW 2, sra J2., 31/03/04. 
88  Gesprek over foto’s met sra D., 22/08/04. Zij maakte ook foto 90. 
89  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04 en INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. 
90  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
91  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04. 



 

 260

weg meer terug voor mij, ik kan alleen hierdoor overleven, van de landbouw valt niet rond te komen. 
Maar wie weet ooit op een dag als ik rijk ben [...].92 

Veel Piseños zagen in dat het toerisme in Pisaq geen garanties biedt voor de toekomst van hun 
kinderen en maken zich zorgen over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren zoals uit het 
volgende blijkt:  

Ik zou niet willen dat ze in artesanía werken, omdat ik wil dat ze iets meer zijn. Natuurlijk, er zijn wel 
artesanos die profesionales zijn maar die geen werk kunnen vinden in hun richting, maar het grootste 
deel van de artesanos in Pisaq heeft niets gestudeerd, of de studie niet afgemaakt. Misschien verdient 
het even goed, maar het is een heel onzeker bestaan. Stel je eens voor dat er op een dag geen toerisme 
meer is; Pisaq zou niet overleven. Zelfs al reizen de artesanos naar het buitenland, het zijn er nu zoveel 
dat de prijs heel laag is. Het probleem is ook dat men de chakras vreselijk heeft verwaarloosd, maar als 
er geen toerisme meer is, zullen ze wel terug moeten gaan. Een probleem van de jeugd hier is dat ze 
niet meer weten hoe ze het land moeten bewerken. De mensen uit de comunidades weten dat nog wel.93 

De landbouw wordt door de meeste Piseños niet als een reëel toekomstperspectief voor hun 
kinderen gezien omdat ze “nu weten hoe ze makkelijk geld kunnen verdienen”, waarmee de ar-
tesanía wordt bedoeld. Jongeren van tegenwoordig zouden niet alleen weinig verstand van de 
landbouw hebben maar het werken op de chakra ook veel te zwaar vinden.94 

Over de overdracht van het maken van cerámica kan gezegd worden dat jongere generaties 
zich hier bijna niet mee bezighouden. Er zijn nog maar weinig jonge artesanos in Pisaq en als ze 
werkzaam zijn in het vervaardigen van artesanía betreft dit bezigheden zoals het maken van 
oorbellen of het schilderen van keramiek die hun ouders of compadres uit de berggemeenschap-
pen “draaien”. Volgens señor Z. die vanaf het begin van de cerámica-bloei in Pisaq werkzaam is 
is dit niet verstandig:  

Mijn kinderen weten niet hoe ze moeten draaien. Ze willen het niet leren. Ze zouden het moeten leren, 
omdat je tegenwoordig meerdere zaken tegelijk moet kunnen om te overleven. Ze schilderen wel. Maar 
je weet nooit wat de toekomst zal brengen, misschien hebben ze het wel nodig.95 

En andere artesana vertelde dat haar dochters niet hoeven mee te helpen met het produceren van 
keramiek en het verkopen op de markt. “Me da pena” (Ik vind het zielig) zei ze. Omdat zij en 
haar familie zoveel had moeten doormaken en zij als kind al moest werken, wilde ze niet dat 
haar dochters hetzelfde zouden moeten doormaken. Het was volgens haar beter dat haar kinde-
ren al hun tijd en energie aan school zouden besteden.96 

De meeste informanten onderstreepten de belangrijke rol die kinderen en jongeren hadden 
voor het behoud van Pisaq. Motivaties liepen uiteen van het belang van culturele duurzaamheid 
tot de economische en ecologische duurzaamheid van het dorp. Soms spraken mensen zichzelf 
echter wel tegen; jongeren zouden een goede opleiding moeten krijgen zodat ze later een goede 
baan zouden kunnen vinden maar ze zouden in Pisaq moeten blijven wonen. Verder zou de pro-
ductie van souvenirs niet stilgelegd kunnen worden omdat deze een belangrijke aantrekkings-
kracht vormt voor toeristen. Er zou dus gezegd kunnen worden dat jongeren gemotiveerd wor-
den om een mooie experience te vormen voor toeristen. Over de zorgen die worden gemaakt 
over jongeren, hun opleiding, hun opvoeding en de bijkomende angst voor modernisering en 
daarmee het verliezen van authenticiteit kan gezegd worden dat de angst waarschijnlijk groter is 
dan de effecten. Romero schreef bijvoorbeeld over moderniteit en jongeren:  

(In the Mantaro Valley) modernity is in no sense seen as a threat to a distinct regional identity but an 
assurance that the region will be able to stand with equal pride in the context of the national and inter-
national trends. Especially youngsters have the capacity to sample [...] on their way to rediscovering 
their own regional identity: capacity to absorb equally from regional rituals and festival music as well 
as from external urban cosmopolitan music, that is to cross lines freely, back and forth between tradi-
tion and modernity. In the end, all of these cases contradict the romantic vision by which many scholars 
have essentialized the Andean Indian and mestizo as following rigid, fixed, traditional patterns segre-

                                                 
92  Gesprek met sr D3., 13/04/04. 
93  INTERVIEW 4, sra D., 3/04/04. 
94  O.a.  INTERVIEW 7, sr B. en sra A., 7/04/04. 
95  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
96  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. 
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gated from the global trends that have affected the rest of the world, as if all communities in the Peru-
vian Andes had remained “isolated” from modernity and isolated from the mass media culture in their 
own closed corporate Indian space […] (thus) tradition and modernity may coexist, mingle and blend in 
a variety of forms and meanings (Romero 2004: 133 &137). 

Net als Piseños zien comuneros onderwijs als een manier om te stijgen op de sociaal-
maatschappelijke ladder. Volgens señora P. kan toerisme er ervoor zorgen dat kinderen in de 
berggemeenschappen beter onderwijs kunnen genieten:  

Toerisme kan ook voordelen hebben voor mensen in de berggemeenschappen. Vroeger als comuneros 
hun kinderen bijvoorbeeld naar school wilden sturen, moesten ze een heleboel arrobas aardappelen 
verkopen terwijl ze nu met het toerisme ocarinas kunnen maken. Zo kunnen ze er makkelijk duizend 
maken die ze met klei maken die ze in hun eigen gebied vinden en zo kunnen ze vijfentwintig sol ver-
dienen en pennen en schriften voor hun kinderen kopen.97 

Alle sacamefotos en tejedoras die ik heb gesproken gaven aan dat het extra geld wat ze uit de 
toerisme-industrie verdienen voornamelijk aan voedsel wordt besteed maar ook aan onderwijs.  

Basisonderwijs mag dan gratis zijn maar er moet wel geld zijn voor uniformen, schoolboeken, 
schriften en dergelijke. Het was opmerkelijk dat alle sacamefotos en tejedoras als toekomstide-
aal hadden dat hun kinderen naar school konden gaan. Wat dat betreft verschilt hun toekomstvi-
sie weinig van die van Piseños. De meeste jongere sacamefotos en tejedoras gaven aan dit werk 
te doen omdat ze zelf naar school wilden. Opmerkelijk is het verschil tussen hun visie op de 
toekomst en de ideeën die Piseños hebben over hoe sacamefotos en tejedoras de toekomst zou-
den zien. Eerder zagen we dat deze comuneras als lui worden gezien, het hun werk juist zou be-
lemmeren en dat ze een betere toekomst tegemoet zouden kunnen gaan door scholing. De vol-
gende fragmenten van sacamefotos en tejedoras zelf bewijzen het tegendeel. Ik vroeg een aantal 
sacamefotos en tejedoras wat zij graag in de toekomst zouden willen. Zij antwoordden:  

Ik heb geen opleiding en wij kunnen alleen maar weven maar ik wil wel dat mijn kinderen profesiona-
les worden.98 

Ik zou door willen gaan met studeren en lerares willen worden zodat ik les zou kunnen geven in mijn 
comunidad.99 

Ik zou willen dat mijn kinderen zouden studeren zodat zij mij later kunnen helpen.100 

Ik zou door in de artesanía te werken mijn kinderen naar school willen sturen zodat ze allemaal profesi-
onal worden. Mijn dochter wil graag Engels leren en ik wil ook dat ze dit leert maar dan moet ze wel 
naar school.101 

Net als Piseños willen comuneros die werkzaam zijn in toerisme goed Spaans en Engels leren 
omdat ze zich ervan bewust zijn dat ze dan beter met toeristen kunnen communiceren.102 Zo 
ontmoette ik een sacamefoto-tejedora die veel meer verdiende dan haar collega’s omdat ze En-
gels sprak.103 

Volgens comuneros die al een lange tijd in de nijverheidssector werkzaam zijn, heeft toerisme 
tot positieve ontwikkelingen geleid omdat jongeren naar school konden gaan met het geld dat 
binnenkwam uit het toerisme:  

                                                 
97  Gesprek met sra P., 20/04/03. 
98  INTERVIEW 47, verschillende sacamefoto-tejedoras., Viacchia, 20/07/04. 
99  INTERVIEW 45 sacamefoto-tejedora A., Viacchia 25/07/04. 
100  INTERVIEW 38, sacamefoto L., Paru Paru, 4/07/04. 
101  INTERVIEW 37, sacamefoto K., 4/07/04. 
102  Net als in Pisaq zijn ook in verschillende berggemeenschappen vrijwilligers werkzaam. Deze vrijwil-

ligers geven voornamelijk Engelse les op vooral de primaria maar ook wel op de secundaria. Volgens 
een van deze vrijwilligers was het lesniveau erg laag en werd er weinig onderwezen in grammatica 
maar wilden de comuneros graag Engels leren omdat ze het idee hadden dat ze dit zouden kunnen ge-
bruiken voor de toerisme-industrie.  

103  Observatie tijdens INTERVIEW 48 met sacamefoto-tejedora H., Viacchia en INTERVIEW 36, teje-
dora M., Chawaititiri, 4/07/04. 
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Er is verbetering in onze levens gekomen vanwege dit werk. Het belangrijkste wat we hebben kunnen 
doen is onze kinderen een goede opleiding geven en alles wat de kinderen nodig hadden. Mijn oudere 
kinderen hebben allemaal gestudeerd.104 

Vanwege de scholing die deze kinderen hebben gehad, konden drie van de vijf kinderen van 
señora C. in Lima en Brazilië aan het werk. Wel twijfelt ze aan mogelijkheden voor de toekomst 
van haar comunidad vanwege de enorme concurrentie: er moet steeds harder gewerkt worden 
voor dezelfde hoeveelheid geld of voor minder. Net als Piseños willen comuneros voor hun kin-
deren en kleinkinderen dat een beter leven krijgen dan zijzelf of zoals zij het letterlijk ver-
woordden: llegar mas allá que yo of ser mejor que yo.105 Hier vinden we overigens weer het as-
pect van minderwaardigheid. 

Er zijn ook comuneros die willen dat hun kinderen meer bereiken dan zijzelf maar tegelijker-
tijd inzien dat het toerisme haar beperkingen heeft wat vooral komt door de sterk toegenomen 
concurrentie. Een informante uit Cuyo Chico wilde zowel haar kinderen naar school sturen als 
hen nog meer bestaanszekerheid geven naast de nijverheidsindustrie en het toerisme. Ik vroeg 
haar wat zij zou willen dat haar kinderen later zouden doen. Ze antwoordde:  

Ik zou willen dat ze iets beters hadden dan ik. Wij hebben een chakra en ik wil daar een huis op bouwen 
voor mijn kinderen. Zij zouden dan een restaurant of een hotel kunnen hebben zodat ze hun leven zou-
den kunnen verbeteren. Verderop, daarboven heb ik ook een chakra en daar zou ik graag een trucha-
boerderij willen hebben. Dat zou ik willen opzetten en het later doorgeven aan mijn kinderen. In de ce-
rámica is er namelijk veel concurrentie en ik zou er wel mee door kunnen gaan en mijn kinderen ook 
maar ik zou liever willen dat ze iets anders deden waar minder concurrentie in is.106 

Ook aan señor N. stelde ik deze vraag en hij antwoordde:  

Ik zou niet willen dat ze gelijk zijn aan hun vader. Ze moeten heel anders worden, meer opgeleid. Ze 
zouden in ieder geval een beroep moeten hebben zodat ze zekerheid hebben in hun leven. Als ze van ar-
tesanía houden zouden ze dat natuurlijk ook mogen doen, maar dat zou voor erbij zijn, als extra. Ik wil 
dat ze een zekere baan hebben.107 

 
9.6. Migreren of niet? 
Veel Piseños verkeren voor korte periodes in het buitenland met als voornaamste doel het ver-
kopen van artesanía en het opkopen van andersoortige souvenirs. Ook zijn er mensen die voor-
goed naar het buitenland vertrekken. Tegenwoordig zijn er veel Piseños die de wens hebben om 
voor langere tijd naar het buitenland te gaan op zoek naar werk. In de gehele wereld zijn overi-
gens in de afgelopen jaren de migratiestromen enorm toegenomen. Vooral jongeren trekken weg 
uit Pisaq wat mede mogelijk is omdat ze goede opleidingen hebben genoten middels het geld 
dat hun ouders in de nijverheidsindustrie hebben verdiend. Het aantal hoogopgeleide Piseños 
neemt toe maar de meeste van hen trekken weg naar de stad of het buitenland. Een aantal de-
cennia was het opvallend dat steeds meer Piseños die als jongeren naar Lima waren getrokken, 
terugkwamen naar hun geboortedorp vanwege de nieuwe economische mogelijkheden in het 
zich ontwikkelende toerisme. Er zou zelfs gezegd kunnen worden dat de toerisme-industrie mi-
gratiestromen vanuit Pisaq heeft ingeperkt. Señora D. vertelde hierover:  

Artesanía betekende veel meer werk en ook veel meer geld. Vroeger ging iedereen naar Lima voor 
werk, maar omdat er toeristen kwamen en vanwege de productie van artesanía zijn veel mensen juist in 
Pisaq gebleven.108 

Tegelijkertijd heeft de groei van het toerisme en de groei van de nijverheidssector ervoor ge-
zorgd dat er meer mensen naar Pisaq toekwamen om in het toerisme te gaan werken. Het dorp is 
daardoor enorm gegroeid. De laatste jaren trekken steeds meer mensen echter weer weg wat 
grote gevolgen heeft voor de Piseño cultuur. Piseños die in Pisaq zijn blijven wonen, benijden 
vaak familie en vrienden die vlak na de grote artesanía “boom” naar Lima of naar het buitenland 
zijn gegaan. Zo vertelde een Piseña die een tijd in Lima heeft gewoond:  

                                                 
104  INTERVIEW 49, sra C., Cuyo Chico, 26/07/04. 
105  INTERVIEW 51, sr D., Cuyo Chico, 30/07/04 en INTERVIEW 49, sra C., Cuyo Chico, 26/07/04. 
106  INTERVIEW 50, sra B., Cuyo Chico, 30/07/04. 
107  INTERVIEW 11, sr N., Cuyo Chico, 12/04/07. 
108  INTERVIEW 4, sra D., 03/04/04. 
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Ik snap niet waarom ik ben teruggekomen. Als ik was gebleven had ik nu mijn winkel gehad in Mi-
raflores.109 De anderen die daar zijn gebleven hebben nu allemaal een winkel. Daarom zijn er nu nijver-
heidswinkels in Lima. Vroeger bestond dat echt niet.110 

Een vrij nieuwe manier om te emigreren is door een buitenlandse partner te zoeken. In de Cu-
zco regio worden mannen die een buitenlandse partner zoeken bridgeros genoemd en hun 
vrouwelijke tegenhangers bridgeras. Het woord is ontleend aan het engelse woord bridge. Door 
buitenlanders het hof te maken, hopen ze uiteindelijk het land te kunnen verlaten. De toerist is 
in feite dus een “brug” naar de westerse wereld.111 Señor R2. verwoordde dit op de volgende 
wijze:  

Misschien heb je ook wel gehoord van onze landgenoten die relaties hebben met buitenlanders omdat 
ze op die manier Peru uitkomen en een westers land binnenkomen en zo een betere toekomst willen 
krijgen. Misschien heb je van deze uitspraak gehoord: er zijn drie manieren om uit Peru weg te komen: 
en avión, en barco o en gringa (met het vliegtuig, met de boot of met een gringa).112  

De laatste jaren trekken Piseños weg en tegelijkertijd komen er comuneros in Pisaq wonen en 
werken. De meesten hebben nog wel een huis en een chakra in de comunidad maar verblijven 
voor korte of langere periodes in Pisaq, waar sommigen van hen een kamer huren en anderen bij 
compadres logeren. Sommige comuneros hebben zowel in hun comunidad als in Pisaq een ei-
gen woning. Piseña señora P. sprak zelfs over een “invasie” van comuneros die volgens haar 
was ontstaan doordat deze comuneros hun landbouwproducten kwamen verhandelen in Pisaq, 
zagen dat er geld viel te verdienen en zo besloten te verhuizen en zich net als Piseños in de arte-
sanía te storten.113 Een andere verklaring is dat ze voor hun compadres in de artesanía kwamen 
werken en zo kennis maakten met de industrie. 

Er zijn verschillende soorten van migratie te onderscheiden vanuit de berggemeenschappen. 
Er zijn comuneros die een of meerdere periodes per jaar voor seizoensarbeid naar hoofdzakelijk 
subtropische regio’s trekken maar het grootste deel van de comuneros trekt naar Pisaq, Cuzco 
en andere steden om te gaan werken in de nijverheidsindustrie. Veel inwoners van Pisaq zijn in 
feite afkomstig uit omliggende berggemeenschappen. De voornaamste reden waarom ze zijn 
weggegaan uit de berggemeenschappen was om te gaan werken in artesanía en toerisme.114 Co-
muneros uit de meer nabijgelegen comunidades migreren meer dan comuneros uit comunidades 
die verder bij Pisaq vandaan liggen. Het was opvallend dat van de meeste comuneros uit Cuyo 
Chico die werkzaam waren in de nijverheidsproductie, veel familieleden in het buitenland za-
ten.115 Veel mensen uit Cuyo Chico zijn naar Lima verhuisd voor werk. Dat is voor de comune-
ra van wie het volgende citaat afkomstig is juist een reden om niet naar Lima te gaan:  

Ik zou hier willen blijven en hier mijn leven en het dorp verbeteren. Lima is vol, er is geen plek. Nu heb 
ik bovendien kinderen om voor te zorgen en ik moet me zorgen maken om hun toekomst. Ik kan niet 
zomaar weggaan want zij moeten studeren. Nou ja, wie weet als mijn kinderen werk hebben zou ik er-
gens anders heen kunnen gaan. Ik ben wel eens in Lima geweest maar alles is heel duur en ik hou niet 
van het klimaat.116  

Volgens de presidenta van Cuyo Chico zijn er in haar comunidad veel mensen juist niet wegge-
gaan of teruggekomen vanwege de mogelijkheden die de artesanía met zich meebracht. Er zijn 
wel veel mensen naar andere plekken verhuisd maar vergeleken met andere comunidades viel 
het volgens haar in Cuyo Chico wel mee. Volgens haar ontbraken in sommige comunidades he-
le generaties vanwege de migratie en in Cuyo Chico “kun je alle generaties bij elkaar vin-
den”.117 

                                                 
109  Miraflores is een van de betere wijken in Lima waar ook veel toeristen verblijven. 
110  INTERVIEW 2, sra J2., 31/03/04. 
111  Zie voor meer over bridgeros het boek Gringa hunter&other stories van Mario Guevarra Paredes 

(1998). 
112  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04. 
113  INTERVIEW 26, sra P., 04/06/04. 
114  Gesprek met sra N2., Chawaitiri, 15/04/04. 
115  INTERVIEW 44, sr F., 21/07/04 en INTERVIEW 51, sr D., 30/07/04. Beiden afkomstig uit Cuyo 

Chico. 
116  INTERVIEW 50, sra A., Cuyo Chico, 30/07/04. 
117  INTERVIEW 15, sra T., Cuyo Chico, 19/04/04. 
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Overigens komt het vaak voor dat ouders hun kinderen achterlaten bij de grootouders. Zo ver-
telde een comunero uit Cuyo Chico mij:  

Twee van mijn kinderen wonen in Chili en werken daar ook met artesanía. In Chili verdienen ze meer 
dan ze hier ooit zouden doen. Ze hebben hun kinderen en mij achtergelaten omdat het zo makkelijker is 
voor hen. 118 

Comuneros uit Cuyo Chico verkopen zoals we eerder zagen steeds meer artesanía aan mensen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uit Cuzco en aan exporteurs uit Cuzco, Lima of Brazilië maar er zijn ook steeds meer comu-
neros die net als Piseños zelf voor korte periodes naar het buitenland gaan om hun artesanía daar 
te verkopen: “Ik verkoop liever in het buitenland omdat je daar niet in centavos verdient maar in 
dollars of andere munteenheden die veel meer waard zijn dan die van ons”.119 Voor comuneros 
uit de verder gelegen gebieden geldt echter dat het toerisme migratie juist tegenhoudt. De groei 
van de toeristische sector in Pisaq heeft, zoals we zagen, geleid tot een grote toename van het 
aantal sacamefotos en tejedoras. Volgens sommige van hen heeft dit erin geresulteerd dat de 
noodzaak voor hun echtgenoten om in el valle (subtropische gebied) te werken kleiner is ge-
worden. Vooral tejedoras vertelden mij dat hun man tegenwoordig thuis blijft om op de chakra 
te werken en dat hun tejidos genoeg opbrengen om goed te kunnen leven.120 En een andere co-
munera vertelde: “Alleen als hij niks te doen heeft gaat mijn man nu nog in el valle werken”.121 

Vooral jongeren uit comunidades doen pogingen om naar de stad te migreren. Sommige blij-
ven daar maar velen van hen keren gedesillusioneerd terug naar hun dorp omdat ze geen werk 
konden vinden in de stad en omdat dat de kosten zoals voedsel en onderdak niet opwogen tegen 
de baten. De meeste comuneros die weggaan willen namelijk sparen zodat ze in hun comunidad 
iets kunnen opzetten. Eenmaal terug in de comunidad kunnen ze slechts weinig produceren 
vanwege landtekorten waardoor velen slechts aan zelfvoorzienende landbouw kunnen doen, al-
dus een medewerker van de NGO Cedep Ayllu.122 Nog een reden waarom sommigen van hen 
gedesillusioneerd terugkomen is omdat ze in de stad te maken krijgen met discriminatie. Een 
comunera uit Viacchia zei:  

Ik zou in een gezin willen wassen en koken. Ik heb altijd in Cuzco gewoond waar ik waste en kookte 
maar omdat zij mij slecht behandelden ben ik weer naar huis gekomen, dat heb ik zelf besloten. De 
mensen daar vonden dat ik dingen niet goed deed, ze vonden me maar een domme campesina. Ik kreeg 
er wel beter te eten dan thuis.123 

                                                 
118  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/07/04. 
119  INTERVIEW 51, sr D., Cuyo Chico, 30/07/04. 
120  INTERVIEW 34, tejedora R2., Chawaitiri, 01/07/04. 
121  INTERVIEW 47, met 3 comuneras uit Viacchia, 25/07/04. 
122  Gesprek met sr Q., 31/03/03. 
123  INTERVIEW 46, Sacamefoto-tejedora V., Viacchia, 25/07/04. 

Foto 92. Een “vieze” straat, foto gemaakt door sr I. 



 

 265

Voor veel comuneros is (seizoens-)migratie naar de grote stad naast werken in de artesanía een 
uitweg van het dagelijkse leven in de comunidad. Er zijn ontzettend veel jongeren die naar grote 
steden zijn getrokken in Peru en de meeste van hen zitten in Lima of Arequipa. Ook zijn er 
steeds meer comuneras die naar Brazilië gaan om daar als hulp in de huishouding of kinder-
meisje te gaan werken.124 Comuneros die in de stad hebben gewerkt vinden het grootste nadeel 
dat ze zich daar alleen voelen en dat alles geld kost. Ze krijgen weinig betaald waardoor sparen 
om een beter leven op te bouwen in de comunidad van herkomst moeizaam gaat.125 Een tejedora 
vertelde waarom ze liever niet in Pisaq wilde wonen:  

Ik vind alles leuk aan Pisaq maar ik zou er niet willen wonen omdat al het eten gekocht moet worden en 
in mijn comunidad heb ik tenminste de zekerheid dat ik te eten heb en als ik dat niet heb van mijn cha-
kra dan helpen mensen mij. In Pisaq is alles heel individueel.126 

Naast de “financiële voordelen” die er bestaan om in de comunidad te blijven wonen, is een 
vaak genoemde reden dat het in de campo veel fijner wonen is omdat het er rustig is.127 Volgens 
ANDES zorgt het project van parque de la papa ervoor dat de emigratie vanuit de comunidades 
afneemt, in ieder geval de permanente emigratie. Comuneros gaan wel tijdelijk weg om oplei-
dingen te volgen maar steeds meer van hen komen terug aldus een medewerkster van het pro-
ject. Ze vertelde:  

Mensen die onderdeel zijn van het parque willen helemaal niet meer weg. Zij zijn bezig met de toe-
komst en binden zich aan hun comunidad door te zeggen: ik wil mijn hotel hier, mijn huis daar. Mensen 
die vroeger misschien zouden weggaan zijn zich nu aan het settelen in de comunidad. Parque de la Papa 
zorgt ervoor dat mensen juist niet meer weg willen. Ik ken wel twee jongens die aan het doorstuderen 
zijn, de een doet administratie en de andere boekhouding. Op die manier kunnen zij zelf alles managen 
met een hoge opleiding. Er is ook iemand die nog niet eens in de vijfde klas van de middelbare school 
zit en goed is met computers, die heeft een cursus gevolgd bij ANDES en blijft in de comunidad. Er be-
staat hier beneden een beeld van mensen boven dat zij niets weten maar dat is niet waar, zij weten alles! 
Hetzelfde geldt voor planten. De vrouwen die bij dit project zitten kunnen niet eens lezen en schrijven 
maar ze kunnen genezen, ze weten hoe ze medicijnen moeten voorbereiden. […] Ik denk dat dit project 
duurzaam gaat zijn voor iedereen want over een jaar of tien dan zijn wij er helemaal niet meer maar zal 
het project nog bestaan en van de mensen zijn, dat is de reden en zij kunnen het weer aan andere comu-
nidades leren die lijden onder verschillende regeringen. 128 

 
9.7. De toekomst 
Over het algemeen kan er een tweedeling gemaakt worden over de toekomstvisies. Aan de ene 
kant vinden we mensen die op een vrij negatieve manier naar de toekomst van Pisaq kijken en 
aan de andere kant is er ook een grote groep mensen die allerlei nieuwe ideeën heeft om de toe-
komst van het dorp te verbeteren. In deze paragraaf komen beide visies aan bod en er wordt be-
schreven wat de ideeën en plannen voor de toekomst zijn vanuit lokaal perspectief. Volgens het 
overgrote deel van mijn respondenten is het probleem van Pisaq dat door het toerisme en de 
daarmee gepaard gaande modernisering mensen steeds egoïstischer worden. Mensen zouden 
vooral met zichzelf bezig zijn en met het vergaren van materiële rijkdom en ze zouden niet naar 
de toekomst kijken.129 Ik heb Piseños vaak de vraag gesteld hoe zij dachten dat Pisaq er over 
tien jaar uit zou zien om zo een idee te krijgen over hoe zij over de toekomst denken. Er kwa-
men vaker negatieve dan positieve gedachten naar voren. Aan señor C. bijvoorbeeld vroeg ik 
naar zijn ideeën over Pisaq over tien jaar en hij antwoordde het volgende:  

Ik denk dat de mensen die in de artesanía werken naar beneden zullen vallen en blijven vallen, ze zullen 
niet overleven. Nog een probleem is dat het grootste deel van de mensen geen chakra meer heeft, het 
grootste probleem is de landversnippering. Veel mensen die nu in de cerámica werken die willen niet 
eens meer leren hoe ze op de chakra moeten werken, het zijn luilakken. Mensen gaan naar een chakra 

                                                 
124  INTERVIEW 45, Sacamefoto-tejedora A., Viacchia, en INTERVIEW 47, met 3 comuneras uit Viac-

chia, 25/07/04. 
125  INTERVIEW 45 en 46. 
126  INTERVIEW 40, tejedora R., Chawaitiri, 26/07/04. 
127  INTERVIEW 34, tejedora R2., Chawaitiri, 01/07/04. 
128  INTERVIEW 21, sra S2., 24/05/04. 
129  Bijvoorbeeld  Gesprek met sr R2., 26/02/03. 
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bij wijze van tijdverdrijf, ze werken er niet meer goed op zoals vroeger. En als er geoogst moet worden, 
ja, dan zijn ze er wel allemaal! Ook zijn er veel mensen die hun chakra verkopen en daarna gaan ze ma-
is stelen van mensen die nog wel een chakra hebben. Het is stom als mensen niet studeren om andere 
opties te hebben want over tien jaar zal de artesaníamarkt helemaal ingestort zijn en dan hebben mensen 
niks meer.130 

Volgens meerdere informanten is het probleem van de Piseños dat ze niet goed georganiseerd  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zijn en niet vooruitstrevend genoeg. Piseños zouden het wel best vinden zoals het nu is. Een in-
formant zette Pisaq tegenover de comunidades, waar mensen wel vooruitgang zouden willen 
boeken. Volgens deze persoon is de enige manier waarop Pisaq enigszins een zonnige toekomst 
tegemoet zou kunnen gaan door ervoor te zorgen dat ze nieuwe producten van betere kwaliteit 
op de markt zullen brengen. Nu zou de markt te groot zijn en de producten te homogeen en 
loopt Pisaq het risico minder interessant te zijn voor toeristen dan andere dorpen en markten in 
de nabije omgeving.131 Sommige Piseños zeggen weinig vertrouwen te hebben in de toekomst 
van toerisme en artesanía en houden voor noodgevallen wel een stuk land en wat vee achter de 
hand voor het geval het mis gaat.132 Het is opmerkelijk dat voor de één “behoud” een bedreiging 
vormt–Pisaq is daardoor niet origineel en zal haar populariteit daardoor wellicht verliezen – 
maar voor anderen behoud juist een bron van vooruitgang zou kunnen zijn.  

Een veel besproken probleem onder Piseños is de “rommel” in het dorp. Deze rommel zou een 
bedreiging kunnen vormen voor de toerisme-industrie in de toekomst. Piseños vinden dat de 
straten schoongehouden moeten worden om een goede indruk aan toeristen te geven, anders zou 
Pisaq in het buitenland wel eens bekend kunnen komen te staan als vies dorp, wat geen goede 
propaganda zou zijn, aldus señor Z.133 Om te laten zien hoe ernstig het is gesteld met de hygiëne 
van het dorp maakte señor I. foto 92 en vertelde wat hij hiermee wilde aantonen:  

Als wij een district zouden moeten zijn wat vooraanstaand is voor het toerisme kan dit toch niet? Zo 
een straat vol met stoeltjes op de hoek en losse stenen en kijk de urine loopt er gewoon naar beneden, 
vreselijk. We moeten niet zo doen. We moeten ons dorp schoon houden.134 

Om te laten zien dat Pisaq een schone nette plek moest zijn maakte señora A2. foto 93, waarmee 
wordt aangetoond dat er soms wel aandacht is voor het schoonhouden van het dorp.  

In deze straat zie je hoe een vrouw aan het schoonmaken is. Vroeger deed iedereen het op die manier. 
Tegenwoordig wachten veel mensen totdat de service van het gemeentehuis langskomt. Vroeger maak-
ten we elke zaterdag het hele dorp schoon. Ongeveer tien jaar geleden zijn mensen ermee opgehouden 

                                                 
130  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
131  INTERVIEW 22, sr O., 31/05/04. 
132  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04, INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
133  INTERVIEW 9, sr Z., 09/04/04. 
134  Gesprek over foto’s met sr I., augustus 2004. 

Foto 93. Vrouw veegt straat: foto gemaakt door sra A2.
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dat te doen. Ik vond het heel leuk om te zien dat deze vrouw zich herinnerde hoe het moest. Iedereen 
zou het moeten doen! De gemeentereinigingsdienst maakt de straten niet zo schoon. Omdat ze het doen 
hebben ze de mensen verpest en het dorp. Omdat deze dienst bestaat maken de mensen zelf niet meer 
schoon. De reden dat ik deze vrouw van zo ver heb genomen is omdat ik niet wilde dat ze mij zag.135 

Ook andere Piseños hebben foto’s gemaakt van het schoonmaken van straten en gebouwen. Zo 
vertelde señora L2. hoe belangrijk het is om een schoon Pisaq te hebben:136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze foto liet straatstenen zien terwijl ze die aan het schoonmaken waren. Dat de straten schoon zijn is 
het allerbelangrijkst. Op de foto stonden mensen die aan het vegen waren. Hygiëne en mooie straten 
zijn het belangrijkst in Pisaq.137  

Piseños zijn er dus trots op als hun dorp er netjes uitziet maar dat is niet altijd het geval en het 
wordt eigenlijk als uitzonderlijk gezien dat er iets wordt gedaan aan schoonmaken. Veel Piseños 
schamen zich voor hoe hun dorp eruit ziet en vinden dat er maatregelen moeten worden geno-
men. Toen ik een Piseña vroeg voor de foto-elicitatie een foto te maken van zaken die belang-
rijk waren voor toeristen maakte ze foto 94. De reden dat zij hier een foto had gemaakt was om-
dat toiletten erg belangrijk zijn voor toeristen en zij keurde dit toilet af omdat het er vies en 
slecht uitzag. Bovendien moeten toeristen geld betalen om naar het toilet te gaan. Volgens haar 
gaf dit een slecht imago aan Pisaq. Hygiëne is volgens haar een erg belangrijk punt voor toeris-
ten maar in Pisaq wordt daar weinig rekening mee gehouden. Ze zou in de toekomst graag zien 
dat er meer aandacht komt voor dat soort zaken.138 Dezelfde Piseña had overigens ook een foto 
gemaakt van een deel van de plaza om te laten zien dat het daar ook erg vies is.  

Waar de meeste Piseños het over eens zijn is dat zij niet diegenen zijn die de meeste economi-
sche baten hebben bij het toerisme. Ze zijn zich ervan bewust dat het de reisbureaus, hotels, 
luchtvaartmaatschappijen enzovoorts. zijn die het meest verdienen aan het toerisme. Zoals seño-
ra P. verwoordde zijn deze natuurlijk “onmisbaar voor de toerist”. Verder wist zij haar eigen po-
sitie van artesana te relativeren: “artesanía is eigenlijk een extra, als men kan kopen koopt men 
en anders niet.”139 Een groot probleem van vooral comerciantes in Pisaq is dat ze voor het kopen 
van hun marktwaar leningen hebben afgesloten bij banken zoals de caja municipal en in het ver-
leden al bij de lokale NGO Cedep Ayllu. Een Piseño legde mij uit hoe dit in zijn werk ging en 
wat de gevolgen waren en nog steeds zijn voor veel mensen:  

                                                 
135  Gesprek over foto’s met sra A2., 22/08/04. 
136  De foto was mislukt maar ze vertelde wel wat ze erop had gezet. 
137  Gesprek over foto’s met sra L2., 17/08/04. 
138  Gesprek over foto’s met sra M2., 17/08/04. 
139  Gesprek met sra P., 20/04/03. 

Foto 95. Calle Amazonas, foto gemaakt door sr V. 

Foto 94. Toilet voor toeristen,  
foto gemaakt door sra M2.
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Dit geld moet in groepen aangevraagd worden waarvan iedereen tegelijkertijd geld moet aflossen. Wat 
er gebeurt als we één week geen verkoop hebben gehad en ik bied iets aan voor tien sol, de toerist wil 
het daarna voor drie sol, dan zal die ander dat voor dat bedrag verkopen, omdat ze hun quotum moeten 
afbetalen en anders de hele groep de dupe is. Ik heb wel eens wat geleend, maar heb besloten het niet 
meer te doen, omdat de rente heel hoog is, drie procent ongeveer, en ik hou niet van het gevoel dat ze er 
meer aan verdienen dan ik. Er zijn heel veel mensen die er niet in zijn geslaagd schulden af te betalen 
en die moesten dan bijvoorbeeld een stuk chakra verkopen. Anderen zijn weggegaan uit Pisaq en nooit 
meer teruggezien, anderen hebben geld van vrienden moeten lenen en daarna werd er met die persoon 
ruzie gemaakt omdat ze het niet terugbetaalden. Ander mensen hebben van een lening van duizend dol-
lar bijvoorbeeld artefacten gekocht en geen marktwaar, ze kochten bijvoorbeeld televisies en dergelijke. 
Ik heb twee keer van Cedep geleend, dit was rond 1997 maar over duizend dollar moest ik binnen een 
half jaar driehonderd dollar terugbetalen. Dat doe ik niet meer!140  

Door het afsluiten van leningen, zijn veel Piseños in de problemen gekomen en omdat de con-
currentie op de markt zo groot is verkopen ze hun spullen ook niet altijd waardoor de leningen 
moeilijk kunnen worden terugbetaald. Het idee achter het lenen is om een betere toekomst te 
kunnen opbouwen maar de uitwerking ervan biedt weinig toekomstperspectieven.  

Toekomstbeelden kwamen ook naar voren als gevolg van een vraag over wat toeristen zouden 
zoeken. Uit het volgende fragment komt duidelijk naar voren wat er in de toekomst goed zou 
zijn voor toeristen maar vooral ook wat er allemaal niet goed gaat. Voor een groot deel heeft de-
ze negatieve versie weer te maken met mensen die vanuit andere gebieden naar Pisaq zijn ge-
komen en de comuneros en Piseños daardoor zwaardere levens krijgen. Dit heeft vervolgens 
weer invloed op het “typische” karakter van Pisaq:  

B :  Wat denkt u dat toeristen zoeken? 
Sra B:  Ik denk dat ze vooral voor de ruines komen en de paso (onderweg) kopen ze van ons.  
B:  Denkt u dat er toeristen zouden zijn als de ruines er niet zouden zijn? 
Sra B: Ik weet wel zeker van niet. En vooral omdat wij ze niet het comfort geven wat zij zoeken. Ik 

observeer hoe ze naar de ruines gaan en er zijn niet eens wat rieten hutjes om te rusten en be-
scherming te zoeken van de zon. Op ander plekken zijn er langs de rivieren tuinen met bootjes 
waar ze kunnen uitrusten, met mooie planten, dat is wat toeristen zoeken en we hebben het 
niet. Wat toeristen zoeken is een frisse lucht inademen van planten en bloemen en dat er geen 
herrie wort gemaakt en dat ze niet lastig worden gevallen. 

B:  Denkt u niet dat mensen naar Pisaq komen voor de “typische markt”? 
Sra B: (Ze begint te lachen.) Haha, vroeger was het een typische markt. Er zijn nu mensen uit alle de-

len van Peru, uit Puno, uit het noorden, uit Juliaca en nu zijn zij in ons dorp geld aan het ver-
dienen. Vroeger kwamen de campesinos om hun tarwi te verkopen en allerlei anderen typische 
producten, wij deden trueque tussen hun producten en onze maïs. En er kwamen ontzettend 
veel van die vrouwtjes. En moet je nu eens zien. Op die plaatsen verkopen chifleras gebruikte 
moderne kleding. Er was altijd trueque en de campesinos konden hun producten verkopen. Nu 
is er geen plek meer voor hen. Ik ben zo vaak naar het gemeentehuis gegaan en heb gevraagd 
waar de autoriteit nu is, want weet ik veel waar alle groente en fruit vandaan wordt gehaald, 
uit Cuzco en andere gebieden. En wat moeten onze campesinos dan? De campesinos lopen nu 
in de zijstraten met hun aardappels en ik vraag ze waarom ze niet op de markt verkopen. Zij 
antwoorden dan: No nos dejan (ze laten ons niet). En daar komt bij dat mensen die uit Cuzco 
komen hun aardappelen voor zeven sol verkopen, terwijl onze campesinos het voor vijf sol 
verkopen. Het is vreselijk. La tipicidad (het typische) van Pisaq gaat verloren. Ik snap niet dat 
wij ons niet kunnen verenigen en iedereen nu aan het doen is waar hij zin in heeft. Als het zo 
doorgaat blijft er niks van Pisaq over!141 

Positieve zienswijzen met betrekking tot de toekomst van Pisaq hebben vrijwel altijd betrekking 
op de economische situatie. Dankzij toerisme is Pisaq geworden wat het nu is. Het meest duide-
lijke werd dit misschien wel verwoord door señor R. die zich verder overigens vrij negatief uit-
liet over de effecten van toerisme:  

Voor mij persoonlijk zijn de effecten van toerisme slecht maar als we naar de economie kijken heeft 
toerisme toch een positieve invloed. Als we dorpen vergelijken die vlakbij Pisaq liggen zoals bijvoor-
beeld San Salvador, Coya en Taray, zie je dat de mensen daar niet hebben wat de Piseño heeft. In Pisaq 

                                                 
140  INTERVIEW 14, sr A2., 17/04/04. 
141  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. Een chiflera is een populaire benaming voor marktvrouwen die van 

alle verkopen, van batterijen en schoenveters tot tweedehands kleding. 
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is het vanwege het toerisme dat het mogelijk is om belangrijke monumenten te behouden. Pisaq is meer 
ontwikkeld dan andere dorpen, men heeft hier bijvoorbeeld Engels nodig en iedereen wil Engels leren 
vanwege het toerisme. In Coya zie je dat niet. De positieve economische effecten van toerisme kunnen 
ook naar andere dorpen worden uitgestraald. Als er bijvoorbeeld een feest is in Coya gaan Piseños daar 
naartoe en ze staan er om bekend dat ze heel veel geld uitgegeven.142 

Onder de Piseñobevolking bestaan dus positieve en negatieve ideeën over de toekomst maar er 
wordt ook veel nagedacht en gediscussieerd over oplossingen.  

Laten we naar een aantal van deze ideeën kijken. Volgens señor V. was een groot probleem 
dat er na zes uur ‘s avonds niks is te doen in het dorp en hij pleitte voor “activiteiten na zes uur 
‘s avonds”. Dit zou volgens hem de verkoop overdag niet belemmeren.143 Volgens señora S. be-
stond tijdens de termijn van een van de vorige burgemeesters een idee om de hele calle Ama-
zonas mooi te maken met bloemen en bomen. Zij vond het jammer dat dit nooit was gebeurd en 
stoort zich er aan dat veel goede ideeën die bestaan nooit worden uitgevoerd en “het slechts bij 
ideeën blijft”.144 Señor V. maakte voor de foto opdracht foto 95 van deze straat en hij vertelde 
hoe hij de toekomst voor zich zag:  

Ik heb deze foto genomen omdat het de commerciële toekomst van Pisaq weergeeft. Het gaat namelijk 
allemaal op calle Amazonas plaatsvinden. Er gaat een nijverheidsmarkt gemaakt worden en dit zou het 
begin zijn van nieuwe commercie. De hele straat gaat vervolgens winkels maken. Waar je het Cuzque-
ña bord ziet, komt een andere markt, een markt die lijkt op de markt die nu bij Corroa is. Dit is een 
handige plek omdat hier de bussen langs komen die naar Urubamba en Ollantaytambo gaan.145 

Volgens señor I. zou Pisaq het met de markt alleen niet redden in de toekomst en zouden er an-
dere culturele aspecten benadrukt moeten worden zodat Pisaq in de toekomst nog steeds aan-
trekkelijk zal zijn voor toeristen. Hij stelde het idee voor om op de marktdagen een dans op te 
voeren voor toeristen.146 Señor F2. had het idee om de presentatie van producten aan te passen 
aan de smaak van de toeristen en dit zou door middel van marketing bereikt kunnen worden. Hij 
stelde voor om inpakpapier te gebruiken als manier om Pisaq te promoten in de toekomst. Hij 
vertelde:  

Ik zou toeristen goed willen behandelen, en de behandeling geven, hen alle comodidades geven, alle 
mogelijke uitleg en ik denk dat we op die manier meer toeristen zouden hebben en meer verkoop. Je 
weet best dat in de landen waar de toeristen wonen de zaken heel anders zijn. In het buitenland krijgen 
toeristen als ze iets kopen het ingepakt in cadeaupapier in een mooie plastic tas. Wij daarentegen ver-
pakken het in kranten! Maar stel je voor dat wij als wij een bord van keramiek verkopen het inpakken 
in mooi papier waar bijvoorbeeld op staat dat het in Pisaq gemaakt is of zoiets als visita Pisaq (bezoek 
Pisaq). Dit zal hij meenemen als cadeau voor een vriend of familielid en die persoon zal zich afvragen 
waar het vandaan komt en zie daar het logo van ons dorp! Dit is volgens mij marketing, dit is wat wij 
vergeten zijn.147 

Señor O. vindt dat de autoriteiten van Pisaq een museum zouden moeten oprichten zodat de tra-
ditie behouden blijft en zichtbaar voor toeristen. Nog een reden voor een museum is omdat er 
volgens hem veel objecten die in het ruïnecomplex zijn gevonden, door het INC worden meege-
nomen waarvan voor hem onduidelijk is waarheen. Door in Pisaq een museum op te richten 
zouden de artefacten die in het Intihuatana worden gevonden, blijven waar ze horen. Zo vertelde 
deze man: “Ze komen hiervandaan dus moeten ze hier ook blijven”.148 

Er zijn dus veel mensen die zich druk maken over de presentatie van een zo traditioneel moge-
lijk dorp. Er zijn echter ook mensen die dit compleet los zien van nieuwe ontwikkelingsplannen. 
Met name de ideeën over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het promoten van het toe-
risme in het dorp druisen in tegen de wens van toeristen om een “authentiek” Andes dorp te be-
zichtigen. Zo wil een van de verenigingen van handwerklui nieuwe attracties voor toeristen zo-
als een modern uitkijkpunt waar “de toeristen rustig kunnen zitten en genieten van het uitzicht”. 

                                                 
142  Gesprek met sr R2., 19/04/03. 
143  INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
144  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
145  Gesprek over foto’s met sr V., 16/08/04. 
146  INTERVIEW 22, sr I., 31/05/04. 
147  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
148  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
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Foto 96. Kraam van sra M., door haarzelf genomen.

Een hoteleigenaar heeft het idee om een kabelbaan aan te leggen van het dorp naar de ruïnes om  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de toegang tot de ruïnes te vergemakkelijken op een originele manier. Op die manier zou Pisaq 
net als Ollantaytambo en Chinchero bereikbare ruïnes krijgen en de concurrentie kunnen aan-
gaan.149 

Een veel besproken onderwerp in 2004 was hoe de toekomst van de markt en hoe iedereen die 
er verkoopt eruit moest zien. Bijna iedereen in Pisaq was het erover eens dat het niet door kon 
gaan met de markt zoals het op dat moment ging. Een van mijn informanten noemde de markt 
zelfs een tijdbom.150 Zoals we zagen, zijn er namelijk veel artesanía-verkopers bijgekomen, zo-
wel uit Pisaq zelf als uit omliggende berggemeenschappen en Cuzco. Het resultaat is dat het 
plein op marktdagen vol staat met souvenirverkopers en de levensmiddelenmarkt nog maar een 
klein deel van het plein in beslag neemt. Señor Z. omschreef de markt als “een soort labyrint 
waar geen enkele logica in zit waar men diverse spullen verkoopt. Alles is gemengd en er is 
geen reglement van de markt en het kan niemand iets schelen als ze maar hun geld verdienen 
[…] Het is een chaos nu”.151 Veel mensen zeggen dat er elke dag een nieuwe verkoper bijkomt 
en vergeleken met vijf jaar geleden oogt de markt inderdaad veel groter. Nog een oorzaak voor 
de enorme groei van de markt is dat verschillende families zich opsplitsen en verschillende 
kraampjes beheren terwijl voorheen elke familie slecht één kraampje had.152 Bovendien staan er 
elke dag, ook op niet-marktdagen, kraampjes opgesteld waardoor volgens sr F.: “dat wat markt-
dag is haar essentie verliest. Dit kan slecht zijn voor toerisme. Tegenwoordig is de markt van 
Pisaq commercieel en daardoor minder authentiek”.153 Dat de markt als minder authentiek wordt 
gezien komt grotendeels doordat veel verkopers producten op de markt verkopen die ze zelf niet 
hebben gemaakt. Velen maken helemaal geen souvenirs meer en verkopen spullen uit heel La-
tijns Amerika, een ander deel maakt nog wel keramiek maar verkoopt het in het buitenland om-
dat het daar meer opbrengt. Dit gaat niet ongemerkt voorbij aan de toeristen. Zo zei een Engelse 
toerist:  

                                                 
149  De ruïnes van Pisaq zijn bereikbaar per taxi of via een wandeling van anderhalf uur bergopwaarts. 

Veel toeristen ervaren de wandeling als zwaar en vinden de taxi, die heen en terug omgerekend onge-
veer vijf euro kost, duur. Toeristen die lopend naar de ruines gaan vinden dat ze te weinig tijd hebben 
om zowel het archeologisch complex te zien als de markt uitvoerig te bezoeken in een dag. 

150  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
151  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
152  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 
153  Gesprek met sr F., 17/04/03. 
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Het lijkt of de spullen speciaal zijn gemaakt voor toeristen en de producten die men hier op de markt 
verkoopt lijken geen ziel te hebben. Het lijkt of de mensen die het hebben gemaakt er geen ziel in heb-
ben gestopt. Het is geen kunst, het is zielloos. And that feeling takes the meaning away for me. 154 

Souvenirverkopers die nog wel hun eigen producten maken, vinden dat er aandacht aan het pro-
ductieproces besteed moet worden en dat toeristen de kans moeten krijgen om te zien hoe dit in 
zijn werk gaat. Er is een voorstel ingediend om naast het gemeentehuis een gebouw te maken 
waar lessen in handnijverheid gegeven zullen worden en waar toeristen kunnen zien hoe de pro-
ducten tot stand komen. Tegelijkertijd moet er een expositieruimte komen waar bijzondere wer-
ken tentoongesteld worden. De Piseño die dit plan heeft ingediend zei dat het een “uitgebreide, 
luxe en moderne vormgeving moest krijgen, doch met een authentiek karakter.”  

Tijdens de verschillende periodes die ik voor veldwerk in Pisaq heb doorgebracht was “het 
verplaatsen van de markt” dus een veel besproken onderwerp. Bij de foto-elicitatie opdracht 
werden meerdere foto’s van de huidige markt gemaakt om te laten zien dat het “zo niet langer 
kan”. Zo vertelde señora M. over foto 96:  

Dit is mijn kraampje. Een deel van de nijverheidsmarkt. Maar kijk toch naar deze wanorde. Het zou 
veel beter zijn om stabiele stands te hebben. Wij willen hulp. Ik wil geen zooi meer en dat Pisaq weer 
presentabel is voor toerisme. De mensen die al onze spullen importeren, die zouden ons kunnen helpen. 
Wat nu het probleem is: Más tonteamos al turista. (We houden de toerist voor de gek.) Ze kunnen niet 
eens rustig rondlopen hier en daarom zou ik een nijverheidsmarkt willen hebben. Maar hoe?155 

In 2004 waren er concrete plannen om een nieuwe nijverheidsmarkt te bouwen en alle mensen 
die dat wilden konden vóór 1 mei 2004 geld inleggen zodat er collectief een stuk landbouw-
grond net buiten het dorp gekocht kon worden waar een soort “nieuw Pisaq” gebouwd zou wor-
den en waar de gehele markt naartoe verplaatst zou worden. Zo zou het centrale marktplein van 
Pisaq helemaal leeggemaakt kunnen worden zodat het zijn traditionele koloniale karakter terug 
zou krijgen en de toerist rustig op een bankje zou kunnen zitten om daarvan te genieten. De 
ideeën over een locatie varieerden van een stuk terrein vlak buiten het dorp tot een stuk terrein 
dat vrij zou komen na de sloop van de Posta de Salud en ten slotte stukken privé terrein. De 
meest waarschijnlijke optie was echter het stuk grond vlak buiten Pisaq. De meningen over het 
wel of niet opzetten van een nieuwe markt liepen nogal uiteen. Wat al deze ideeën gemeen heb-
ben is dat ze allemaal gericht zijn op de toekomst. Laten wij een blik werpen op deze toekomst-
visies door de ogen van een aantal Piseños.  

Ik zie dit terrein als een soort investering in de toekomst. We kunnen wel dag voor dag leven zoals we 
nu doen, maar ik weet zeker dat ik op den duur spijt krijg dat ik het (een stuk land kopen buiten Pisaq 
waar de nieuwe markt gebouwd gaat worden) niet heb gedaan. Ik weet zeker dat dit andere mensen ook 
zal overkomen. Al is het niet voor mijzelf, al werpt de nieuwe markt geen vruchten af voor mij, dan zal 
het wel voor een of meerdere van mijn kinderen zijn en daar doe ik het voor. We moeten immers ook 
denken aan de toekomst van onze kinderen.156 

Het lijkt me een fabuleus plan. Het lijkt me een goed idee als er een markt komt die goed gepland is, 
zonder echter het typische te verliezen. Zowel de artesano als de toerist zou er comfort uit halen. Want 
op dit moment is het te vermoeiend. Ik hou het in ieder geval niet meer vol om steeds maar weer de 
kraampjes op te zetten, weg te halen, de spullen te dragen en dit alles in de regen en de zon. Het lijkt 
me een goed idee, het zal een soort hypermercado artesanal (ambachtelijke megamarkt) worden, zowel 
voor voedsel als voor het typische deel. Zou het niet geweldig zijn om aan de toerist een bankje aan te 
kunnen bieden in de schaduw van een boom met uitzicht op een groene weide?157 

Ik hoop echt dat de markt er komt want dan komt er misschien meer commercie. Er komen dan meer 
mensen op de markt en ook meer toeristen. We kunnen niet altijd zo door blijven gaan, het is te ver-
moeiend om elke dag alle kraampjes op te zetten en af te breken en de hele dag buiten te zijn.158 

                                                 
154  Gesprek met een toerist, 15/06/04. 
155  Gesprek over foto’s met sra M., 21/08/04. 
156  Gesprek met sra I., begin maart 2004. 
157  INTERVIEW F2, 19/06/04. 
158  INTERVIEW 1, srta L., 16/03/04. 
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Foto 97. De “wanorde” op de plaza, foto gemaakt door sr I.

Over de presentatie van de markt kan geconcludeerd worden dat bijna alle Piseños de huidige 
markt rommelig, vies en chaotisch vinden overkomen, wat vooral toeristen af zou kunnen 
schrikken. Zo zei señor C2. tijdens een debat in het gemeentehuis:  

Ik wil weten wie er verantwoordelijk is voor de orde op de plaza! Wat een schande voor ons dorp! Alle  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
artesanos doen maar waar ze zin in hebben! De toeristen lopen rond in Pisaq alsof het een regenwoud 
is! Een trui hier, een paal daar, we hebben geen respect voor toeristen en ook niet voor elkaar. De toe-
rist kan niet eens rustig rondlopen!159 

De meeste Piseños hebben het idee dat toeristen op zoek zijn naar orde en rust en dat straalt de 
markt niet uit. Een van mijn informanten maakte in het kader van de foto-elicitatie opdracht foto 
97. Hij wilde laten zien dat de markt belangrijk is voor toeristen maar dat het tegelijkertijd een 
wanorde is. Het dorp zou haar aantrekkingskracht langzamerhand verliezen. Volgens de respon-
dent is aan de linkerkant van de foto te zien hoe lelijk de markt is vanwege het plastic en aan de 
rechterkant van het plein is te zien hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Het gedeelte dat het aan-
trekkelijkst is voor toeristen, de levensmiddelenmarkt, is niet eens te zien vanwege alle kraam-
pjes die ervoor staan.160 Een oplossing zou dus zijn een nieuwe markt te bouwen en op deze 
manier zou het centrum van Pisaq een rustpunt kunnen worden voor toeristen maar vooral ook 
voor Piseños want zoals een informant zei: “een plaza hoort een plaza te zijn, geen markt-
plaats.”161 Volgens een andere Piseños werd het hoog tijd dat Piseños hun plaza terugkregen:  

Elk dorp in Peru heeft een plein waar mensen kunnen uitrusten, een babbeltje maken en in de zon zit-
ten. Pisaq is dit al zo lang kwijt. Daarom is het goed dat er een nieuwe markt komt. Nu moeten Piseños 
in de meest barre omstandigheden in de buitenlucht staan, straks hebben ze een plek waar dat niet meer 
hoeft en dan kunnen ze op de plaza lekker ontspannen want daar is een plaza in eerste instantie voor 
bedoeld.162  

Over de vormgeving van het hele gebeuren waren er verschillende meningen. Sommige infor-
manten vonden dat het een moderne markt moest worden, gebouwd met moderne materialen 
(material noble) zoals cement en bakstenen en met een ordelijk en schoon uiterlijk. Anderen 
benadrukten dat als er een “nieuw Pisaq” zou komen, men wel moest proberen om het typische 
te houden door het gebouw van adobe te maken en de straten met oude stenen te betegelen. De-
ze gespreksfragmenten illustreren een aantal ideeën over het materiaal en de vormgeving van de 
markt:  

                                                 
159  Sr C. tijdens cabildo abierto op de plaza, 18/06/04. 
160  Gesprek over foto’s met sr I., augustus 2004. 
161  Gesprek met sr R3., 9/03/04.  
162  Gesprek met sr J6., 9/03/04. 
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Het lijkt me wel een goed idee om de markt te verplaatsen omdat het er misschien voor zou kunnen 
zorgen dat bepaalde bouwstijlen behouden zullen blijven maar dan moeten ze daar natuurlijk wel op 
een zo traditioneel mogelijke manier gaan bouwen. Ja, want de mensen in Pisaq zijn steeds minder op 
de traditionele wijze aan het bouwen Steeds minder huizen worden van adobe gemaakt en steeds meer 
van material noble. Ik ben bang dat de kans vrij groot is dat men dat op het nieuwe terrein ook zal 
doen. Of een nieuwe markt gaat werken is afhankelijk van wat voor beleid er gevoerd zal worden.163 

Als de markt met al het comfort is wat de toeristen nodig hebben dan is het een goed idee. Verder moet 
op een koloniale manier gebouwd worden, alles moet met adobe gebouwd worden. Vroeger werd er 
niet eens toegestaan om te bouwen met moderne materialen, zelfs ijzer voor de ramen was verboden, bij 
de nieuwe markt moet dat ook zo gaan. Het INC reguleert dat.164 

Ik denk dat er wel toeristen zullen blijven komen omdat er elke dag meer toeristen bij komen en omdat 
de nieuwe markt zo mooi wordt met groene regio’s, een theater en bloemen, paarden en dergelijke moe-
ten er wel komen vind ik. Ik vind het bijvoorbeeld een goed idee om een paar kano’s te kopen en in de 
rivier te kanoën. Zo kan er ook wat geld verdiend worden.165 

Een nieuwe markt moest “niet te modern worden”. De markt moest “authentiek en zo typisch 
mogelijk gemaakt worden zodat de toeristen het ook zo zouden zien”, aldus een van mijn infor-
manten.166 Het viel mij op dat in bijna alle gesprekken die ik over de markt heb gevoerd woor-
den als nieuw/ modern en typisch/authentiek moeiteloos in een adem werden genoemd. 

Aan de ene kant zijn er dus positieve geluiden over de plannen om een nieuwe markt te bou-
wen maar er zijn ook veel Piseños die er anders over denken. Zij denken dat Pisaq haar typische 
karakter zal verliezen als het marktplein leeg zal zijn. Zij denken dat het vooral de chaos en de 
rommel zijn die door toeristen gewaardeerd worden. Het lijkt sommige Piseños een slecht idee 
omdat Pisaq haar typische karakter en haar gewoontes die zo interessant zijn voor toeristen zou 
kunnen verliezen. Deze mensen zijn zich ervan bewust hoe belangrijk de experience van de 
markt in Pisaq is voor het toeristenpubliek.  

B:  Wat vindt u van het idee dat ze de markt willen verplaatsen? 
A:  Het lijkt me een slecht idee; Pisaq gaat zo haar tipicidad verliezen, haar originaliteit en haar ge-

woontes. Toeristen komen om iets origineels te zien. Als de markt er komt, wordt dat allemaal an-
ders. Het is nu al het geval dat gidsen een percentage willen hebben van producten die toeristen 
kopen. Wij zijn daar de slachtoffers van en dat wordt straks alleen maar erger.167 

Aan een andere Piseño vroeg ik naar zijn ideeën omtrent de wensen en interesses van toeristen. 
Het viel mij toen op dat hij niet over de markt van Pisaq begon. Toen ik hem vervolgens vroeg 
of hij niet dacht dat mensen ook voor de mercado típico kwamen antwoordde hij erg fel:  

Ha! Que de tipico! Mercado de plastico! (wat voor typisch! Markt van plastic) nee, nee nee, dat bestaat 
niet meer. Misschien zoekt de toerist iets rustieks, maar typisch dat is deze markt niet. En de toerist 
neemt het ergste mee, dit van de sacamefotos. Maar ze vinden het leuk, de toerist is moe van het luxu-
euze en zoekt de armoede, dat is een nieuw aantrekkingspunt. Mijn huis bijvoorbeeld is niet bien are-
glado (letterlijk: mooi gemaakt), maar dat vinden toeristen leuk. Als het bed maar schoon is en er een 
goed matras is maar ze houden ervan als het huis een zooitje is verder.168 

Om het typische karakter toch op de een of andere manier te bewaren zijn er ideeën om de 
markt doordeweeks in het nieuwe gebouw te laten plaatsvinden en alleen op zondag op het 
marktplein op te zetten. Er werd ook regelmatig zorg uitgesproken over de financiële gevolgen 
van het bouwen van een nieuwe markt waarvan het volgende fragment een voorbeeld is:  

Het terrein kost drie miljoen dollar! En het municipio heeft geen geld, dus het moet vanuit de mensen 
zelf komen. Er zijn duizend mensen nodig uit Pisaq die zich inschrijven om het terrein te kopen. Per 
persoon moeten zij drieduizend dollar betalen. Het inlegbedrag is vijfhonderd dollar en moet voor tien 
maart bij de eigenaar zijn. De resterende 2500 dollar zouden ze van de bank kunnen lenen en dan in 
termijnen afbetalen. Maar er zijn meerdere problemen: er moet een vast bedrag per maand worden afge-

                                                 
163  Gesprek met srta M3., 5/04/04. 
164  INTERVIEW 2, sr L., 31/03/04. 
165  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
166  INTERVIEW 14, sra J., 17/04/04. 
167  INTERVIEW 7, sr A., 7/04/04. 
168  INTERVIEW 25, sr H., 3/06/04. 
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lost wat voor veel mensen moeilijk zal zijn in het toeristisch laagseizoen. We zitten er een heleboel jaar 
aan vast en er is geen rekening gehouden met het mogelijk wegblijven van toeristen en geen toeristen 
betekent geen inkomen. Verder is geen rekening gehouden met wat er gebouwd moet worden op het 
stuk land, dat kost ook weer extra geld en waar moet dat dan weer vandaan worden gehaald?169 

Aan de andere kant zouden vaste kraampjes juist tijd uitsparen omdat kraampjes niet meer op- 
en afgebouwd hoeven te worden en zou er geld worden uitgespaard omdat er geen tricicleros 
meer hoeven worden betaald.170 

Andere praktische bezwaren hadden betrekking op de ruimte die beschikbaar zou komen en 
op de locatie. Zo sprak een Piseña die ook regelmatig haar artesanía in Machu Picchu verkoopt:  

Waar niet goed over is nagedacht door de autoriteiten die dit plan hebben bedacht en door alle Piseños 
die denken dat dit een goed idee is omdat er wel vijftienhonderd artesanos zijn en dat er maar plaats is 
voor vijfhonderd, waar moeten de overige duizend dan naartoe? Daar heeft niemand over nagedacht. En 
mochten alle artesanos dan daar naartoe moeten gaan dan krijgen we maar een hele kleine oppervlakte 
om onze spullen te verkopen, wat ook niet goed is omdat mensen niet eens zien wat wij dan verkopen, 
net zoals in Macchu Picchu zoals nu het geval is en iedereen daar is op dit moment ongelukkig.171 Wat 
nog een punt is, is dat wij aan de toekomst van onze kinderen moeten denken, op de markt zoals die nu 
is kunnen wij ouders een stukje van onze marktkraam afstaan aan onze kinderen maar als er een merca-
do artesanal is waarbij allemaal maar een paar vierkante meter hebben waar wij dat niet mee kunnen 
doen, wat moet er dan met onze kinderen gebeuren?172  

Andere mensen waren bezorgd dat tourbussen de toeristen het oude koloniale centrum van Pisaq 
zouden laten zien, zonder naar “het nieuwe Pisaq” te komen en weer andere Piseños kwamen tot 
de conclusie dat Pisaq onvervangbaar is en dat het nooit tot een echt succes zou kunnen leiden 

173. Dit werd in een interview met señor O. duidelijk door hem verwoord:  
B:  Wat vindt u van het idee dat ze de markt willen verplaatsen? 
O:  Ik ben het er niet mee eens want dan wordt dit dorp otra cosa (iets anders/totaal anders). Als een 

goede Piseño, als een goede Peruaan ben ik het er niet mee eens. Ik heb me bijvoorbeeld niet inge-
schreven om arriba (boven, verderop) een stuk grond te kopen. Ze zeiden namelijk dat het een an-
der Pisaq zou worden maar een ander Pisaq zal het nooit worden! De Piseños en de autoriteiten 
hebben zich vergist. Zo een nieuw deel kan nooit zo typisch worden als het oude Pisaq. Wij gaan 
toch niet de toeristen voor de gek houden, zij weten wat natuurlijk is. […] Toeristen weten heel 
goed wat modern is en als er een ander Pisaq wordt gemaakt zal het niet hetzelfde zijn als dit, 
nooit! Dezelfde historische straten de Quitamallu die als beekje uit de bergen komt en uitmondt in 
de Vilcanota? Het zal nooit lukken!174 

Uiteindelijk hadden minder Piseños zich ingeschreven dan het municipio had verwacht. Om de 
markt toch door te kunnen laten gaan had de lokale overheid het idee opgevat om ook andere 
geïnteresseerden een stuk markt te laten kopen. Mensen uit Cuzco waren bijvoorbeeld enthousi-
ast omdat een stukje markt in Pisaq nog altijd veel goedkoper was dan in Cuzco. Hier werd door 
Piseños weer fel op gereageerd vanwege de concurrentiefactor. 

Het hele plan is uiteindelijk niet doorgegaan omdat men de financiering niet rond kon krijgen 
van het dure terrein. In de tussentijd is er een andere locatie gevonden om een nieuwe markt te 
bouwen die iets minder ver weg is vlakbij het centrale plein. Als dit project daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd, zal het grote consequenties hebben voor Pisaq. De markt zou drie verdiepingen krij-
gen. Dit zou het hoogste gebouw van Pisaq zijn en iedereen zou een stalletje krijgen met dezelf-
de afmetingen. Ook over de vormgeving van deze markt lopen de meningen sterk uiteen en of 
de markt er wel moet komen staat ook ter discussie. 

                                                 
169  Gesprek met sr V., 5/03/04. 
170  INTERVIEW 22, sr I., 31/05/04. Een triciclo is een soort bakfiets. In Pisaq worden deze voornamelijk 

gebruikt om artesanía mee te vervoeren van de opslagplaatsen/ huizen naar de plaza en terug. Tricicle-
ros zijn de bestuurders van deze fietsen. Vaak betreft het comuneros die voor Piseños werken.  

171  In Aguas Calientes stonden de marktkraampjes op een punt in het dorp waar alle toeristen langskwa-
men. Een aantal jaar geleden is er een aparte markt gebouwd van material noble met naukeurig afge-
meten stands waar veel minder toeristen langskomen vanwege de niet zo strategische locatie (observa-
ties Machu Picchu 2001 en 2004 en n.a.v Gesprek met o.a. sra M3, INTERVIEW 23, 1/06/04). 

172  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
173  Gesprek met sr A., 26/06/04. 
174  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
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Met de burgemeester van Pisaq heb ik ook gepraat over beleid dat direct invloed op het toe-
risme in Pisaq en in de comunidades zou hebben. Naast het verbeteren van de infrastructuur 
waardoor toeristen makkelijker de verschillende locaties zouden kunnen bereiken, was het vol-
gens hem belangrijk om Pisaq aantrekkelijker te maken. Het grootste probleem van Pisaq was 
volgens hem dat de plaza een rommeltje was in het niet meer de typische plaza was omdat er 
bijna geen typische producten meer worden verkocht. Door de plaza weer typisch te maken en 
vrij van kraampjes en de nieuwe markt te bouwen op een typische manier zou Pisaq aantrekke-
lijker worden voor toeristen. Het idee van het bouwen van de nieuwe markt was dat de plaza als 
monument zou overblijven. Volgens hem is het bouwen van deze markt essentieel voor de toe-
komst van Pisaq. Hij legde mij dit als volgt uit:  

Het probleem op dit moment is dat er te weinig inschrijvingen zijn. Als wij Piseños iets goed willen 
doen voor onze toekomst, dan moeten wij het kopen, want daarna zijn er geen andere mogelijkheden 
meer. Het zou vreselijk zijn als er mensen uit Cuzco zouden komen om stukken terrein te kopen. Ik 
denk niet dat dit het traditionele Pisaq zal veranderen, want de huizen blijven koloniaal en de plaza en 
de straten zullen aantrekkelijk blijven voor toeristen. Wat we ook willen in de toekomst is dat het hele 
centrum van Pisaq voetgangersgebied wordt. We willen dat toeristen in de toekomst niet slechts een uur 
of twee blijven zoals nu, maar langere tijd blijven. De nieuwe markt zal gebouwd worden op traditione-
le wijze; adobe, hout, en dergelijke zodat de toerist zich ertoe aangetrokken voelt.175  

Uit het bovenstaande blijkt dat er veel verschillende ideeën zijn over de markt en het markt-
plein. Waar de meeste mensen het wel mee eens zijn is dat het anders moet. Waar geen rekening 
mee is gehouden is wat toeristen daadwerkelijk van het plein vinden. Toeristen en gidsen heb-
ben namelijk aangegeven dat ze de chaos op de markt juist heel erg leuk vinden en als authen-
tiek ervaren. Dit is de experience die ze zoeken. Op de vraag wat ze van een aparte nijverheids-
markt zouden vinden reageerden ze allemaal geschrokken en zeiden dat voor hen het dorp haar 
typische karakter zou verliezen. Zo zeiden twee toeristen die ik had gevraagd wat ze van de 
plannen om de markt te verplaatsen vonden: “Wat stom! Wat een slecht idee als de markt ver-
plaatst wordt, dan verliest Pisaq zijn charme. We zouden het dan niet meer zo leuk vinden als 
nu, het is nu juist leuk omdat alles bij elkaar is en een lekkere rommel.”176 

Volgens een van de gidsen die ik heb gesproken is het probleem van Piseños dat zij niet trots 
genoeg zijn op hun cultuur en op hun identiteit. Als ze dat wel waren zouden ze vasthouden aan 
de prijzen die ze voor hun producten vragen. Volgens hem is het een bewijs van minderwaar-
digheid dat artesanos ingaan op het eindeloos afdingen van de toeristen. Volgens hem is het de 
eigen schuld van de Piseños dat zij arm zijn en steeds armer worden. Om dit te onderstrepen gaf 
hij een voorbeeld van een Mapuche vrouw die hij in Chili had ontmoet. Zij wilde hem iets ver-
kopen en weigerde om in prijs te dalen. Dit zou duiden op een enorme trots, iets waar Piseños 
nog wat van zouden kunnen leren. Hij vertelde mij dat hij van mening was dat als een toerist 
iets echt wil hebben, hij of zij het bedrag voor gevraagde bedrag bereid is te betalen. Als Pise-
ños deze regel zouden handhaven zou hun handel veel duurzamer kunnen zijn. Dat men de 
markt constant aan het veranderen is, duidt volgens deze gids ook op een minderwaardigheids-
complex en hij beschreef de manier waarop de markt en uitziet als “niet esthetisch met die lelij-
ke stukken plastic die niets met de Inca’s te maken hebben.”177 

Met de burgemeester van Pisaq heb ik ook gesproken over het idee om Piseños, net als in 
Chinchero verplicht te stellen zich te verkleden zodat het dorp aantrekkelijker zou zijn voor toe-
risten. Volgens hem zou het niet zo goed werken als in Chinchero. Hij motiveerde dit als volgt:  

Het is wel een goed idee voor Pisaq om alle artesanos en typische uitstraling te geven, maar ik voorzie 
problemen in verband met de instelling van Piseños. Dat komt vooral omdat Pisaq als toeristencentrum 
veel migranten heeft ontvangen van buiten. Het verschil met Chinchero is dat negentig procent van de 
artesanos ook daadwerkelijk daarvandaan komt, ze hebben een identiteit. Er is hier een te grote diversi-
teit aan personen, ideeën en gewoonten.178 

                                                 
175  INTERVIEW 10, sr C3., 11/04/04. 
176  Gesprek met twee toeristen 30/03/04.  
177  Gesprek met een gids, juli 2004. 
178  INTERVIEW 10, sr C3., 11/04/04. 
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Foto 98. Seguridad ciudadano, gemaakt door sr F2.

Tijdens het interview met de burgemeester sprak hij veel over de huidige situatie in Pisaq en 
over de toekomst maar erg rooskleurig zag hij het niet in. De schuld werd voor een deel bij de 
nationale overheid gelegd en bij migranten maar grotendeels bij de Piseños zelf:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C3:  Pisaq is niet voorbereid om toeristen goed te ontvangen. Toeristen komen hier omdat het inclusief 

is bij hun circuit, bij hun pakket en wij Piseños weten niet hoe we daarvan kunnen profiteren zodat 
er meer toeristen komen of zodat ze langer blijven. Het is hier een wanorde en dat is niet wat de 
toerist trekt. De plaza bijvoorbeeld is niet geschikt voor de komst van toeristen. Toeristen zouden 
misschien de plaza goed willen zien zonder lastig gevallen te worden. En tegenwoordig ergert de 
toerist zich er misschien aan dat hij lastiggevallen en gevolgd wordt. Toeristen worden soms ook 
opgelicht. Niet door de Piseños, maar door de mensen van buiten en we hopen hier iets aan te kun-
nen doen als gemeentehuis, maar we hebben geen economische middelen. De nationale overheid 
doet hier ook niets aan. Pisaq heeft alles, maar het probleem is de inwoners. Die zien toeristen als 
een geldboom.  

B:  Hoe zou u Pisaq het liefst zien over vijf jaar, tien jaar?  
C3  Geordend, een Pisaq met zekerheid, waar mensen elkaar helpen en dat Piseños hun tradities be-

houden, maar zoals ik al eerder zei: dat zal heel moeilijk worden, omdat iedereen ergens anders 
vandaan komt. Van mensen die van buiten komen weten we niet veel. Dat is wat ons verdeelt, 
maar ik zou een Pisaq unido willen zien, dat als iemand in Pisaq aankomt hij zich gelukkig voelt en 
dat er niks slechts gebeurd met de bezoeker en verder wil ik adequate infrastructuren hebben zoals 
een mercado artesanal die goed geordend is, en verder een Pisaq dat niet haar natuur vervuild.179 

Een belangrijk onderdeel van het beleid van de lokale overheid is de oprichting van de seguri-
dad ciudadano of burgerwacht. De Piseño die toen meedeed aan de foto-elicitatie opdracht had 
foto 98 gemaakt. De motivatie voor het maken van deze foto luidde als volgt:  

Dit is een foto van de seguridad ciudadano. Deze zijn er niet alleen voor de toeristen, maar ook voor 
ons. We willen een betere service aan de toeristen bieden, want de toeristen zijn degenen die kopen en 
waar wij aan verdienen. We willen voorkomen dat ze beroofd zullen worden. Het is echter ook om 
diefstal binnen het dorp te voorkomen en deze mannen zijn een soort waarschuwing. Wat we eigenlijk 
zouden moeten doen als we een dief op heterdaad betrappen is hem aan de Pisonai ophangen. Omdat 
deze veiligheidsservice door het gemeentehuis wordt betaald heb ik de foto bij de ingang van het ge-
meentehuis gemaakt.180 

Deze burgerwacht – in de volkmond dus watchimanes genoemd – is er overigens niet alleen 
voor de veiligheid van toeristen en Piseños maar ook om ambulante straatverkopers uit Cuzco 
weg te jagen en om ervoor te zorgen dat sacamefotos de toeristen niet lastig vallen. 
 
8.8. Duurzaam toerisme? 
Inmiddels is een beeld ontstaan van de belangrijkste lokale ideeën over de toekomst. Als we de-
ze ideeën zorgvuldig bestuderen, kan er een link worden gelegd met een zeer belangrijke term in 

                                                 
179  INTERVIEW 10, sr. C3., 11/04/04. 
180  Gesprek over foto’s met sr F2., 19/08/04. 



 

 277

de ontwikkelingssamenwerking maar ook in het toerisme: duurzaamheid. Het fundamentele idee 
van duurzaamheid is immers “voortbestaan in de toekomst”. Ik heb in dit hoofdstuk en in vrij-
wel de gehele studie deze term vermeden omdat ik wenste uit te gaan van lokale gedachten en 
terminologieën. Duurzaamheid kwam niet in het lokale vocabulaire voor. Mijn punt van kritiek 
in het eerste hoofdstuk was dat er niet naar iedereen op de grassroot level wordt geluisterd en 
zelden wordt gekeken naar de lokale uitwerking van toerisme. Dit is wel begrijpelijk gezien de 
ontelbare toeristische bestemmingen in de de wereld. Toch ben ik van mening dat als men pro-
jecten wil uitvoeren die uitgaan van het principe van duurzaam toerisme er naar de lokale 
stemmen geluisterd dient te worden, wat ik in dit hoofdstuk heb gedaan. Hoewel mensen in mijn 
onderzoeksgebied, net als vermoedelijk in andere gebieden, de term duurzaamheid niet gebrui-
ken zijn er wel elementen uit het duurzaamheiddebat die herhaaldelijk naar voren kwamen. Het 
was niet mijn doel om te constateren of toerisme in Pisaq duurzaam is of niet, dat zal immers in 
de toekomst duidelijk moeten worden, maar wel om de verschillende visies op het onderwerp 
uit te lichten en te verbinden met het overkoepelende thema. Inmiddels is duidelijk hoe Piseños 
en comuneros over hun toekomst denken en kunnen de overeenkomsten en verschillen met het 
debat over duurzaamheid op meso- en macroniveau worden bekeken. Zo kan er een lokale defi-
nitie van duurzaamheid voor Pisaq en de comunidades worden ontwikkeld. 

In het allereerste hoofdstuk constateerde ik dat allerlei vormen van “nieuw toerisme” in de 
term duurzaam toerisme konden worden ondergebracht. Volgens de WTO is toerisme duurzaam 
als de industrie “sociaal acceptabel, economisch winstgevend is en geen schade aanricht aan het 
milieu”. Duurzaam toerisme zou armoede op een grassroot niveau tegengaan, lokale gemeen-
schappen in het ontwikkelingsproces betrekken en behoud van cultureel- en natuurerfgoed be-
vorderen. We zagen dat ook de Unesco zich richt op het behoud van materieel en immaterieel 
erfgoed in de toekomst, lokale participatie, bescherming van het milieu en zo weinig mogelijk 
negatieve sociaal-economische gevolgen voor de lokale bevolking. Volgens zowel de WTO als 
Unesco zou toerisme positieve economische en sociale effecten kunnen hebben en zou het be-
houd van cultureel erfgoed tot een gevoel van trots kunnen leiden. Duurzaam toerisme is dus ge-
richt op potentiële toeristische ontwikkelingen van een gebied zonder de status-quo teveel te 
veranderen en zonder “schade” aan te richten. De WTO en de Unesco hebben allerlei idealen en 
projecten die zich voornamelijk op het behoud van cultuur richten. Een interessante ontwikke-
ling bij Unesco is dat er steeds meer aandacht lijkt te komen voor niet-materieel erfgoed. Feit 
blijft dat om “beschermd” te worden en te blijven, gebouwen, gebieden en mensen wel op de 
erfgoedlijst moeten staan. Deze ideeën over behoud van cultuur zijn ook doorgedrongen tot na-
tionale- en soms ook lokale-niveaus maar het blijft zo dat vooral het statische aspect van cultuur 
wordt benadrukt en dat bij veel projecten toch een topdown beleid wordt gehanteerd. Uit de 
voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat de experience die toeristen verwachten en 
beleven nauw samenhangt met de beleving van het verleden en een soort bevroren of gestolde 
“authenticiteit” en tradities. Vanwege het toerisme zijn veel culturele modellen staged en per-
formed en in het Pisaq Theater worden dagelijks voorstellingen opgevoerd op het Pisaq podium 
frontstage. Backstage zijn er vaak hele andere processen gaande en de gemiddelde Piseño 
schuwt “moderniteit” niet. Samenvattend kan gesteld worden dat frontstage presentaties geld 
opbrengen maar niet altijd tot behoud van cultuur leiden. 

Er kan geconcludeerd worden dat in de genoemde thema’s binnen het discours over het patri-
monio cultural in Pisaq er sprake is van een continuüm van traditionaliteit en moderniteit. Er 
lijkt frictie te bestaan over welke experience men de toerist wil geven. De wensen van de lokale 
bevolking om sommige aspecten in hun dorp te veranderen, druisen niet alleen tegen elkaar in 
maar gaan soms ook recht in tegen de traditionele experience die reisbureaus en lokale overhe-
den beloven. We zagen bijvoorbeeld dat veel Piseños een “modern” dorp willen voor zichzelf 
maar ook omdat ze denken dat toeristen dat willen, terwijl er van bovenaf wordt gesteld dat toe-
risme duurzaam is wanneer cultuur behouden blijft. Piseños willen bepaalde culturele modellen 
voor zichzelf houden – zoals in hoofdstuk 4 is besproken – en andere modellen openstellen voor 
de toeristen. Het is dan ook goed om die culturele modellen te moderniseren. Bovendien blijkt 
de wens tot modernisering vooral backstage plaats te vinden waar de economische voordelen 
van het toerisme in materieel bezit wordt omgezet. Hier hebben grote organisaties en nationale 
overheden weinig invloed op. Uit een voorbeeld van de berggemeenschap Cuyo Chico bleek dat 
er soms wel mooie initiatieven bij de lokale bevolking bestaan, zoals het bouwen van een nij-
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verheidsmarkt langs de weg, maar dat een organisatie zoals het INC zich hierin niet kan vinden 
omdat het er niet “traditioneel” genoeg uit zou zien. Wat duurzaam is in de ogen van comu-
neros, namelijk het opzetten van een nijverheidsmarkt voor de comunidad voor nu en in de toe-
komst, is voor het INC niet duurzaam omdat het niet voldoet aan behoud van het cultureel erf-
goed.  

Over het tegengaan van armoede kan gesteld worden dat toerisme en de productie van artesa-
nía in de comunidades als een manier wordt gezien om een betere toekomst tegemoet te kunnen 
gaan. We hebben echter ook gezien hoe kwetsbaar de industrie eigenlijk is. In Pisaq hebben 
weinig mensen nog landbouwgrond en als de industrie instort zullen de meeste Piseños hun 
bron van inkomsten kwijtraken. Misschien verdienen mensen in de berggemeenschappen min-
der aan toerisme maar als de industrie instort zou dit hen veel minder zwaar treffen dan het dis-
trictdorp. In feite zijn Piseños afhankelijk van het toerisme geworden wat wellicht voor nu 
duurzaam is maar de vraag is of dit voor toekomstige generaties ook het geval zal zijn. Volgens 
medewerkers van de NGO Cedep Ayllu is het grootste obstakel van duurzaamheid in Pisaq de 
enorme afhankelijkheid van het toerisme. Señor Q. die al jaren werkzaam is bij de NGO gaf zijn 
visie op duurzaamheid:  

Ik zou best projecten willen beginnen, bijvoorbeeld eco-projecten in Paruro. Daar zijn volgens mij veel 
mogelijkheden voor een toerisme-industrie zonder dat men de oorspronkelijke inkomstenbronnen hoeft 
te verwaarlozen. Toerisme zou dan slechts als extra inkomstenbron dienen. Het probleem van Pisaq is 
de enorme afhankelijkheid van het toerisme en dat tachtig procent van de bevolking en de producten die 
men verkoopt, ergens anders vandaan komen. De toerist merkt dit op en komt niet meer of koopt min-
der en dat is natuurlijk niet duurzaam.181 

We zagen dat het hele beleid van ANDES op de toekomst is gericht. Ze richten zich erop 
vrouwen mondig en machtig te maken. Dit proberen ze te doen door een alfabetiseringspro-
gramma op touw te zetten. Verder worden regionale producten en tradities zoveel mogelijk in 
ere hersteld en hier wordt een uitgebreide registratie aan toegevoegd waardoor “niks meer verlo-
ren gaat”. Ook ANDES gebruikt dus belangrijke tradities uit het verleden als strategie voor een 
betere toekomt. Dit is iets wat nu goed werkt maar het is de vraag of dit in de toekomst ook zo 
zal zijn. Hierover kan worden opgemerkt dat als men in de comunidades doorgaat zoals nu die 
kans er wel is omdat toerisme niet de voornaamste inkomstenbron is. In de berggemeenschap-
pen is in het denken over toeristische mogelijkheden in de toekomst de industrie namelijk 
slechts een aanvulling op bestaande bronnen van inkomsten zoals landbouw en veeteelt. Opval-
lend was dat hoewel comuneros het woord duurzaamheid niet kennen, door na te denken over 
toerismemogelijkheden in hun omgeving, door over vooruitgang te spreken en door bewust de 
afhankelijkheid ten opzichte van Pisaq te willen verkleinen, hun ideeën wel aansluiten bij het 
duurzaamheiddebat dat op hogere niveaus wordt gevoerd. 

Wat toekomstige generaties betreft kan geconcludeerd worden dat Piseños willen dat hun kin-
deren een goede opleiding genieten en een aantal culturele uitingen die ook belangrijk zijn voor 
het toerisme blijven uitvoeren. Jongeren hebben een belangrijke rol in het voortbestaan van het 
dorp en idealiter gezien zouden ze als ze volwassen zijn in Pisaq moeten blijven. Waar men ech-
ter geen rekening mee lijkt te houden is dat de markt eigenlijk al verzadigd is en dat er weinig 
banen zijn voor hoger opgeleiden binnen het dorp. Vermoedelijk zal een deel van de jongeren 
die een goede opleiding heeft gehad in de toekomst geen goede baan kan vinden in Pisaq en 
daarom verhuizen naar de steden. Een ander deel zal omdat ze geen baan vinden toch in Pisaq 
blijven en souvenirs verkopen op de overvolle markt, net als hun ouders. Eigenlijk wacht veel 
jongeren ongeveer hetzelfde lot als dat van hun ouders en misschien krijgen ze het wel nog 
zwaarder. Veel Piseños die tegenwoordig op de markt staan om souvenirs te verkopen hebben 
namelijk een goede opleiding achter de rug. Behalve dat een deel van mijn informanten aangaf 
dat ze zelf een universitaire studie achter de rug had en geen baan kon vinden, bleken er veel 
profesionales in Pisaq aan het werk te zijn als taxichauffeurs of verkopers van artesanía.  

Waar Piseños het over het algemeen over eens zijn is dat wat Pisaq in de toekomst een conti-
nue en groeiende stroom toeristen nodig heeft die het dorp mooi vinden, waarderen en veel geld 
uitgeven. Waar ze het niet altijd over eens zijn is hoe ze dit willen bewerkstelligen. De talrijke 
tegengestelde ideeën van Piseños, comuneros, reisbureaus, het INC, NGO’s, de lokale overheid 
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en dergelijke over hoe de (duurzame) toekomst van Pisaq en comunidades eruit moet zien, wor-
den op hoger niveau zelden besproken. Ook moet worden opgemerkt dat er sprake is van tegen-
gestelde belangen en kan wat voor Piseños een goede (duurzame) toekomst vormt, voor bij-
voorbeeld comuneros een slecht toekomstscenario zijn en andersom. Wat organisaties die zich 
met duurzaamheid bezighouden waarschijnlijk niet beseffen is dat nooit alle partijen op alle 
vlakken kunnen profiteren. Idealiter gezien zou dat wel zo zijn en dit zou, met name in de berg-
gemeenschappen waar men nog steeds nastreeft gelijk te zijn, het toppunt van duurzaamheid 
zijn maar ik vermoed dat dit in de praktijk moeilijk uitgevoerd zal kunnen worden.  

Wat ik in dit hoofdstuk wilde aantonen is dat duurzaamheid een complex onderwerp is dat 
door het westen is bedacht en meestal top down verwezenlijkt wordt maar qua inhoud wel over-
eenkomsten vertoont met hoe er op lokaal niveau over de toekomst wordt gedacht. Een duur-
zaam Pisaq zou, in de woorden van de lokale bevolking “een goede toekomst” inhouden en een 
constante of liefst groeiende stroom toeristen naar de regio in standhouden. Deze toeristen zou-
den ook veel geld te besteden hebben en genieten van de frontstage performances. Dit zou ertoe 
leiden dat migratie niet nodig is en toekomstige generaties in het dorp blijven wonen. Ook zou-
den culturele modellen behouden blijven, het dorp er netjes en schoon uitzien zonder dat het mi-
lieu vervuild wordt en zou iedereen economisch profiteren en zou men backstage kunnen mo-
derniseren zonder in de problemen te komen. 
 
Conclusie 
Dit hoofdstuk ging over lokale interpretaties van de effecten van toerisme op het Pisaq Theater 
en over lokale ideeën over haar mogelijkheden in de toekomst. Op het eerste gezicht leek het 
erop dat mensen vooral bezig waren met het leven en de problemen van alledag maar er is zo-
veel veranderd in het dorp en de concurrentie op de toeristenmarkt is zo groot geworden dat 
mensen gedwongen worden om wel na te denken over het toerisme, over de toekomst en hoe het 
allemaal verder moet met nieuwe generaties. Deze interesse over het voortbestaan van het dorp 
en de continuïteit van cultuur komt vooral voort uit dagelijkse onzekerheden. Er wordt veel na-
gedacht en gesproken over de toekomst en er bestaan wensen om een gedeelte van deze in the 
mind ideeën over de toekomst uit te voeren zodat er frontstage betere podia en backstage een be-
tere leefomgeving kunnen ontstaan. Door lokale stemmen te laten horen en door foto’s te bekij-
ken die mensen zelf hebben gemaakt, is er een gevarieerd beeld ontstaan. Door te laten zien hoe 
de acteurs (Piseños en comuneros) en andere actoren (lokale overheid, gidsen, NGO’s) in de da-
gelijks praktijk met de toekomst bezig zijn werd duidelijk dat de inhoud van deze ideeën soms 
aansluiten bij de inhoud van ideeën over duurzaamheid op meso- en macroniveau. In de ver-
schillende visies die ik in dit hoofdstuk heb gepresenteerd, passeerden veel thema’s uit voor-
gaande hoofdstukken de revue en we zagen dat presentaties frontstage op de toerismepodia en 
betekenisgeving backstage uiteenlopende ideeën over de toekomst vormen. We zagen dat er in 
Pisaq een spanning bestaat tussen het streven naar moderniteit en de presentatie en performance 
van tradities. Dit leidt tot levendige discussies over toerisme en haar toekomst in het dorp. 

Er kan geconcludeerd worden dat er aan de ene kant wordt vastgehouden aan traditionele cul-
turele modellen die inzetbaar zijn als “authentieke” publiekstrekkers en dat er een zorg bestaat 
over de frontstage performance en toeristische experience en aan de andere kant bleek deze zorg 
vooral backstage in the mind, bij de persoonlijke betekenisgeving aan de culturele schemata te 
liggen. Vooral oudere mensen die Pisaq van zowel voor als tijdens de toeristische ontwikkeling 
kennen, maken zich zorgen over veranderingen in de cultuur van Pisaq. Het verleden wordt in 
de ogen van deze Piseños geïdealiseerd. De angst dat cultuur verloren kan gaan bleek juist een 
impuls te zijn om kritisch tegenover de toekomst te staan en kwam in de praktijk tot uiting door 
het behoud van bestaande tradities te stimuleren en verloren tradities nieuw leven in te blazen 
zodat ze ook voor toekomstige generaties belangrijke culturele modellen zouden kunnen vor-
men. Deze nieuwe impulsen bleken zowel voor de backstage in the mind betekenis voor lokale 
mensen als fronstage voor toeristen betekenis te kunnen krijgen en bovendien daardoor een fi-
nancieel neveneffect te hebben op de (backstage) wereld van Piseños en comuneros. Modernise-
rende invloeden waar toerisme er een van is die ook weer allerlei moderniserende invloeden met 
zich meebrengt, zorgt er dus voor dat traditionele modellen juist blijven voortbestaan.  

Behoud en herstel van architectuur bleek een belangrijk gespreksonderwerp. We zagen dat er 
een wens bestond om het hele dorp opnieuw te bestraten omdat het een mooiere en betere pre-
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sentatie zou geven wat op ontwikkeling en vooruitgang zou duiden. Aan de andere kant zijn er 
Piseños die vinden dat het dorp zo haar traditionele karakter kwijtraakt. Ook bleek er een span-
ning te bestaan tussen de wens om het koloniale karakter te behouden en om gebouwen te ver-
anderen en juist meer een “Inca -uitstraling” te geven. Ook al verschillen de meningen over hoe 
Pisaq er in de toekomst uit zou moeten zien, bleken veel mensen erover na te denken en werd 
zowel de frontstage betekenisgeving, namelijk of het dorp aantrekkelijk zou zijn voor toeristen, 
verwoord als de persoonlijke in the mind beleving, namelijk dat Piseños met een “mooiere” ar-
chitectuur meer gevoel van eigenwaarde zouden krijgen. 

Op lokaal niveau denkt men ook over ontwikkelingen op milieugebied. Veel Piseños maken 
zich druk over de toegenomen druk op de natuurlijke omgeving. Ook hier bleek dit denken over 
de toekomst van het milieu enerzijds belangrijk te zijn vanwege de eigen leefomstandigheden en 
in the mind beleving en anderzijds vanwege de frontstage presentatie van het Theater aan het 
toeristenpubliek. Alle Piseños die ik heb gesproken bleken een schonere rivier te willen, vervui-
ling in en om het dorp te willen tegengaan en meer aandacht aan de flora en fauna te willen be-
steden in de toekomst. Zo zou er een eco-toerisme kunnen onstaan die met het bestaande, voor-
namelijk culturele, toerisme gecombineerd zou kunnen worden in de toekomst.  

Verder zagen we dat gezien de huidige problematiek van landtekorten, versnippering en ziek-
tes van gewassen en vee toerisme een aantrekkelijk alternatief voor de toekomst biedt voor co-
muneros. In verschillende comunidades worden projecten opgezet en om dit te bewerkstelligen 
worden gebruiken en principes uit het verleden aangewend. Ook in de comunidades bleek men 
druk bezig te zij met het herstellen van tradities, enerzijds omdat dit voor hun culture in mind 
erg belangrijk is, anderzijds omdat ze beseffen dat dit erg belangrijk is voor de authentieke ex-
perience van toeristen. Door naar de lokale stemmen van comuneros te luisteren, evenals naar 
NGO’s die in de regio werkzaam zijn, bleek dat er in sommige gebieden flinke stappen worden 
ondernomen om in de toekomst met toerisme bezig te zijn en dat in gebieden waar nog weinig 
met toerisme wordt gewerkt, wel de wens bestaat om meer mogelijkheden te ontwikkelen. Co-
muneros willen dat hun afhankelijkheid ten opzichte van Pisaq afneemt en dat ze er economisch 
op vooruitgaan waardoor hun kinderen een betere toekomst tegemoet kunnen gaan. Er kon ech-
ter ook geconcludeerd worden dat hoewel toerisme als goed alternatief wordt gezien, gevoels-
matig in alle comunidades, zelfs de comunidades waar de toerisme en de artesanía productie al 
gevestigd zijn, de landbouw op nummer één staat en toeristische attracties slechts als aanvulling 
worden gezien. Het zal vermoedelijk erg moeilijk zijn om iedereen te laten profiteren vanwege 
principes van ayni en gevoelens van jaloezie. Overigens gebuikten de NGO’s ANDES, Cedep 
ayllu en de lokale overheid termen als toekomst, seguir adelante en bewustwordingsprocessen 
om duurzaamheid te definieren. Ten slotte zagen we dat ideeën van comuneros over de toekomt 
soms wel maar niet altijd strookten met ideeën van lokale NGO’s, de overheid van Pisaq en na-
tionele organisaties zoals het INC.  

Zowel in Pisaq als in de comunidades is men van mening dat een goede opleiding tot grotere 
mogelijkheden en succes in de toekomst zal leiden. We zagen dat ideeën over het onderwijs ge-
richt zijn op wat mensen voor hun eigen kinderen en toekomstige generaties willen en in hun 
ogen is het een belangrijke motor voor sociale en economische mobiliteit. Verder kan er gecon-
cludeerd worden dat juist de groei van het toerisme heeft geleid tot een grotere bewustwording 
van het nut van onderwijs bij de huidige generatie artesanos die op de markt staan. Aan de ande-
re kant bleek dat veel jongeren juist in de artesanía willen werken. Naast scholing wordt een be-
langrijk deel van educación ook door de opvoeding thuis bepaald en we zagen dat de ideeën 
hierover nogal kritisch waren. Door de groeiende toerisme-industrie zouden ouders steeds min-
der tijd en aandacht voor hun kinderen hebben wat een verandering in normen, waarden en ge-
drag met zich mee zou hebben gebracht wat consequenties voor de toekomst zou hebben. On-
danks alle kritiek op jongeren, hun opleiding en opvoeding of gebrek daaraan, bleken Piseños 
hun kinderen en de jeugd in het algemeen toch als belangrijke actoren te zien die het behoud 
van cultuur en de staat van het dorp veilig zouden kunnen stellen. Vrijwel alle ouders bleken, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld tien jaar geleden toen men wilde dat jongeren in de artesanía gin-
gen werken, dat hun kinderen in de toekomst profesional worden. Deze wens om de jeugd te 
professionaliseren komt voort uit een groeiend besef dat toerisme geen garanties biedt voor de 
toekomst (vanwege de enorme concurrentie) en de landbouw ook weinig potentieel biedt. In de 
comunidad wordt toerisme echter gezien als een mogelijkheid om tot beter onderwijs te komen 
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omdat er zo economische middelen ontstaan. Het was interessant om te zien dat in tegenstelling 
tot de beeldvorming bij Piseños van sacamamefotos als dom en lui, uit gesprekken met hen naar 
voren kwam dat ze net als Piseños vooruitgang wilden door onderwijs.  

In de zesde paragraaf werd ingegaan op migratie. Er kan geconcludeerd worden dat toerisme 
een aantal decennia geleden ervoor zorgde dat Piseños in hun dorp bleven (en sommigen speci-
aal voor het toerisme terugkeerden) dus dat toerisme emigratie tegenhield maar tegenwoordig 
juist weer een push-factor is om weg te gaan. Terwijl Piseños wegtrekken wordt het dorp voor 
mensen uit de comunidades juist aantrekkelijker vanwege het toerisme en leidt het tot zowel 
korte termijn als lange termijn migratie bij hen. Een interessante ontwikkeling was dat in bij-
voorbeeld Cuyo Chico, de comunidad die zich het meeste met toerisme bezighoudt, toerisme 
migratiestromen juist weer remt en net als Pisaq een aantal decennia geleden, een terugkeer van 
vertrokken inwoners ondervindt evenals een toename in kortetermijn migratie vanwege de arte-
sanía. In comunidades die zich recent met toerisme bezig houden wordt de wens tot vertrekken 
enerzijds afgeremd vanwege nieuwe mogelijkheden in het toerisme in hun eigen comunidad en 
anderzijds vanwege slechte ervaringen met migratie naar de steden.  

Piseños en comuneros bleken uiteenlopende toekomstvisies en concrete plannen te hebben om 
een mooie of betere toekomst tegemoet te gaan. Wat in ieder geval duidelijk is geworden, is dat 
Piseños en comuneros zeker over de toekomst nadenken en iedereen wil dat het dorp en de co-
munidades in de toekomst aantrekkelijk zullen zijn voor toeristen. Er kwamen zowel positieve 
als negatieve scenario’s aan bod maar voor veel negatieve scenario’s worden oplossingen ge-
zocht. Een groot deel van de toekomstwensen hangt samen met het willen creëren van een mooi 
Theater voor henzelf maar vooral voor het toeristenpubliek. Vanwege de afhankelijkheid van dit 
publiek willen ze dat Pisaq mooie podia heeft, nu en in de toekomst, die aan de wensen van het 
publiek voldoen. Piseños vinden het belangrijk dat Pisaq een schoon net dorp is met mooie stra-
ten, goede sanitaire voorzieningen voor toeristen, ze willen dat hun drop “typisch” overkomt, 
wat volgens de negatieve zienswijze nu moeilijk te vinden is en waar in de toekomst iets aan 
gedaan zou moeten worden. Positieve toekomstvisies bleken vooral betrekking te hebben op de 
economische situatie Er zouden activiteiten na zes uur ‘s avonds moeten komen, het dorp zou 
aantrekkelijker gemaakt kunnen worden met flora en fauna en de culturele modellen die voor 
toeristen interessant zouden kunnen zijn zoals het aanbieden van artesanía in cadeaupapier, dan-
sen en een museum zouden ontwikkeld moeten worden. Verder zijn er plannen om een nieuwe 
markt te bouwen die orde en rust uitstraalt maar toch typisch is, een gebouw ter beschikking te 
stellen waar toeristen kunnen zien hoe en door wie artesanía wordt gemaakt met expositieruim-
tes en een kabelbaan aan te leggen die van het dorp naar de ruines loopt. Wat opvalt bij het be-
studeren van de lokale toekomstvisies is dat de nadruk ligt op impressies die Piseños en comu-
neros aan toeristen willen geven. Het gaat hier voornamelijk om frontstage impressiemanage-
ment en de economische betekenis die dit backstage voor hen, de bewoners zou kunnen hebben. 
Natuurlijk spelen backstage in the mind ideeën ook een rol maar deze lijken op een tweede 
plaats te staan. Sommige toekomstplannen van Piseños en de lokale overheid zouden interessant 
voor toeristen kunnen zijn maar andere ideeën verschillen van de gewenste experience van toe-
risten.  

Tot slot zagen we dat hoewel in Pisaq de term duurzaamheid vrijwel niet gebruikt wordt, be-
halve door de plaatselijk NGO’s en een enkele keer de lokale overheid, er in de ideeën over de 
toekomst wel elementen waren die aan het wereldwijde duurzaamheiddebat gekoppeld konden 
worden. Hierdoor ontstond een interessante vergelijking en kon tot een soort lokale definitie van 
duurzaamheid in toeristisch Pisaq worden gekomen. Duurzaamheid is een complex onderwerp 
dat door het westen is bedacht en meestal top down geïmplementeerd wordt maar vertoont qua 
inhoud zeker overeenkomsten met hoe er op lokaal niveau over de toekomst wordt gedacht. Een 
duurzaam Pisaq zou, “een goede toekomst” inhouden en een constante of liefst groeiende 
stroom toeristen naar de regio. Deze toeristen zouden ook veel geld te besteden hebben en ge-
nieten van de frontstage performances. Dit zou ertoe leiden dat migratie niet nodig is en toe-
komstige generaties in het dorp kunnen blijven wonen. Ook zouden culturele modellen behou-
den blijven, het dorp er netjes en schoon uitzien zonder dat het milieu vervuild wordt en zou ie-
dereen economisch profiteren en zou men backstage kunnen moderniseren zonder in de proble-
men te komen.  
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Conclusies 
 
 
Toerisme neemt een toonaangevende plaats in de huidige mondialiserende wereld in. Dit heeft 
grote effecten op macro-, meso- en microniveau en heeft tot de nodige discussies over het on-
derwerp geleid op verschillende niveaus en vanuit verschillende oogpunten en disciplines. Er is 
veel over het thema geschreven. Wat echter ontbreekt is het lokale perspectief. Dit kan worden 
bevorderd door een beschrijving en analyse te geven van lokale presentaties en lokale stemmen 
in Pisaq en haar comunidades. Aangezien stemmen en percepties op het grassroots level, waar 
toeristen ontvangen worden, vaak genegeerd worden heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om de-
ze mensen een stem te geven. Het ging hier niet om de directe en indirecte positieve en negatie-
ve effecten van toerisme op de regio maar om inzicht te verkrijgen in gedragingen en gedachten 
van de lokale bewoners in de toeristische context. Hoe presenteren de actoren in Pisaq zichzelf 
en hun cultuur aan toeristen op de verschillende frontstages van het Pisaq Theater? Al snel werd 
duidelijk dat deze presentaties slechts één kant van de realiteit weerspiegelden zodat achter de 
coulissen gekeken moest worden naar de kant van betekenisgeving die zich in the minds van Pi-
seños en comuneros afspeelt. Ik heb de presentaties op en gedachten over de frontstage, de plek 
waar toeristen en lokale bewoners elkaar ontmoeten, en over de handelingen en ideeën backsta-
ge, de plek waar lokale bewoners samen zijn en normaalgesproken geen toeristen komen, uit-
voerig aan de orde laten komen. Uiteraard zijn de grenzen tussen de verschillende podia open en 
worden ze voortdurend bijgesteld. De wijze waarop dit tot uiting komt heeft weer te maken met 
welke actoren (of acteurs) zich op een bepaald podium begeven en door de culturele modellen 
of schemata die deze mensen in the mind hebben. 
 
Theatermetafoor 
Om antwoord te krijgen op de vragen hoe mensen in Pisaq culturele modellen als inkomensstra-
tegie gebruiken, welke betekenis zijzelf aan deze culturele modellen geven en wat dit alles over 
de duurzaamheid van toerisme kan zeggen, heb ik gebruik gemaakt van de theatermetafoor van 
Goffman en van de ideeën van Shore over culturele modellen. Het doel was om te laten zien hoe 
de bewoners uit Pisaq en de omliggende berggemeenschappen bepaalde delen van hun cultuur 
aan toeristen presenteren en wat het verschil was tussen deze presentaties frontstage en de bele-
ving of betekenisgeving backstage. Er wordt misschien vaak gedacht dat mensen op lokaal ni-
veau door de toerisme-industrie “hun cultuur en identiteit verliezen”, maar ik heb door de lokale 
mensen aan het woord te laten en een blik in hun leven backstage te werpen willen aantonen dat 
er vele dimensies aan cultuur en identiteit bestaan en dat hoewel het er misschien op het eerste 
gezicht op lijkt dat Piseños en comuneros slechts geïnteresseerd zijn in de commercialisering 
van hun cultuur bij nader onderzoek blijkt dat op de backstage veel schemata nog steeds erg be-
langrijk voor ze zijn. Toeristen, reisorganisaties, gidsen, de Unesco, nationale en internationale 
overheden en dergelijke, maken zich misschien druk over het verloren gaan van cultuur, maar 
om te kijken of dit werkelijk gebeurt is een lokale visie noodzakelijk. Natuurlijk verandert cul-
tuur, dat gebeurt overal ter wereld, en het staat vast dat veranderingen in een toeristische con-
text, sneller plaats zullen vinden, maar dit betekent niet dat cultuur verdwijnt. 

Goffman gebruikte zijn theatermetafoor als instrument om te beschrijven hoe mensen hun sta-
tus in verschillende contexten op strategische wijze gebruiken. De metafoor is ook een geschikt 
instrument om de complexe processen die in toeristisch Pisaq plaatsvinden in kaart te brengen. 
Er zijn auteurs geweest die een klein deel van de theatermetafoor hebben gebruikt, namelijk 
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daar waar het over staging ging (Stanley 1998, MacCannell 1973, 1976, 1992) maar dit ging 
niet diep. Ik heb geprobeerd om Goffman’s instrumentarium te gebruiken om een beschrijving 
en analyse aan te bieden van de processen die in de toeristische context van Pisaq en haar berg-
gemeenschappen plaatsvinden. Verder heb ik de Theatermetafoor van Goffman aangevuld door 
niet alleen te kijken naar wat er allemaal op de verschillende podia in het Pisaq Theater gebeurt, 
maar ook naar wat de achterliggende gedachten van de verschillende actoren (of in de woorden 
van Goffman “acteurs”) zijn. Daarvoor heb ik concepten gebruikt van Shore, die met zijn cultu-
rele modellen of schemata veel van soortgelijke cognitieve processen houvast kan geven.  

Op basis van al mijn bevindingen kan een groot deel van de onderzoeksdata in een speciale 
theatermetafoor worden gegoten die is toegespitst op Pisaq en haar berggemeenschappen. In het 
Pisaq Theater is een “toerismepodium” waar dagelijks allerlei performances plaatshebben op de 
frontstage, die beïnvloed worden door de verwachtingen van het publiek maar ook door de 
backstage van de acteurs. Deze frontstage-performances hebben op hun beurt invloed op wat er 
backstage gebeurt. De Piseños en mensen uit de berggemeenschappen zijn de acteurs die een 
performance opvoeren op het toerismepodium. Dit podium bevindt zich echter niet op één loca-
tie maar op verschillende locaties zoals de plaza, het ruïnecomplex en de comunidades. Op de 
verschillende podia zijn verschillende groepen van acteurs werkzaam die kunnen worden on-
derverdeeld in subgroepen (wat overigens niet betekent dat deze homogeen zijn). Zowel binnen 
de groepen als ertussen kunnen conflicten ontstaan over de performance. Toeristen vormen het 
publiek en komen naar de settings en performances kijken met bepaalde verwachtingen over 
wat ze zullen aantreffen. Backstage is er het privé-leven van de acteur; bij de mensen thuis, 
waar doorgaans geen toeristen komen. Het publiek, de toeristen, heeft ook een backstage: ver-
wachtingen. Op het toerismepodium zijn ook mediators aanwezig, de gidsen, die invloed uitoe-
fenen op wat het publiek wil zien en op de performance van de acteurs. Onder backstage van de 
acteurs vallen in deze theatermetafoor niet alleen de fysieke settings van de acteurs maar ook 
hun minds, wat ze denken en doen. Dit beïnvloedt ook weer de frontstage. Een beschrijving van 
frontstage en backstage is onvoldoende zonder een analyse van de betekenisgeving op de ver-
schillende podia. Gedrag wordt bepaald door interacties tussen het publiek en de acteurs en dit 
gedrag komt weer tot stand door hoe culture in the mind, in the world wordt gepresenteerd. Het 
gepresenteerde in the world, op de podia, wordt dus geobserveerd door het publiek dat er ver-
volgens in the mind weer betekenis aan geeft. Ik merkte op dat toerisme in Peru en in Pisaq in 
het bijzonder een speciale context vormt omdat er andere processen plaatsvinden op econo-
misch, cultureel en sociaal gebied over betekenisgeving dan op plaatsen waar geen toerisme 
plaatsvindt. Bovendien is dit gebied speciaal omdat het in de Andes ligt waar weer op een ande-
re manier betekenis wordt gegeven aan culturele modellen dan elders. Toerisme zorgt er in mijn 
ogen niet voor dat het hele systeem van betekenisgeving van de lokale bevolking aan de basis 
verandert maar wel dat er nieuwe uitingen en toepassingen door kunnen ontstaan. Er komen ook 
als het ware verschillende podia bij waar nieuwe uitingen ontstaan. Deze zijn wel gebaseerd op 
betekenissen van podia en schemata die al eerder bestonden. 
 
Verwachtingen 
Een belangrijke dimensie van het Pisaq Theater, die niet in het theater zelf te observeren valt 
maar wel een cruciale rol speelt in de daadwerkelijke presentaties en beleving is de beeldvor-
ming die van te voren ontstaat bij het publiek. Ondanks dat toerisme als een “schone” industrie 
wordt gezien, kleven er veel neveneffecten aan en de industrie is hoogst kwetsbaar. In cultureel 
toerisme wordt authenticiteit vaak ingezet als essentieel onderdeel van de experience en lokale 
mensen spelen hierop in door een performance te geven die aan de wensen van toeristen vol-
doet. Authenticiteit is een begrip dat de basis vormt in de beeldvorming bij zowel toeristen, 
reisbureaus als lokale bewoners maar er kan geconcludeerd worden dat authenticiteit in principe 
een commerciële term is waarop toerisme grotendeels wordt gebouwd en dat de daadwerkelijke 
invulling van het begrip in the eye of the beholder ligt. Of de strategie om zo authentiek moge-
lijk over te komen werkt, hangt enerzijds af van de overtuigingskracht van de “verkopers van 
authenticiteit” en anderzijds van wat de eventuele “kopers van authenticiteit” in the mind heb-
ben. Of een staged performance als authentiek wordt ervaren, heeft te maken met de interactie 
tussen publiek en acteurs frontstage en met de wijze waarop er betekenis aan wordt gegeven in 
the mind. Door de beeldvorming die door reisbureaus, internet, reisbrochures en dergelijke 
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wordt gecreëerd wordt bepaald wat toeristen van hun bezoek aan Peru en Pisaq verwachten 
maar ook hoe ze hun bezoek beleven.  

Beeldvorming bij het publiek kan worden bepaald door de geschiedenis van een land. De ge-
schiedenis van Peru uit de tijd van de pre-Inca’s en de Inca’s en de talrijke overblijfselen uit de-
ze periodes spreken tot de verbeelding van vele westerlingen. Peru heeft vooral door de wijze 
waarop reisbrochures en websites het land promoten een mysterieus, magisch, exotisch en bijna 
mythisch imago. Daarnaast geven specifieke periodes juist een negatief imago waardoor toeris-
tencijfers sterk afnamen. De verwachtingen die toeristen van tevoren hebben, bepalen voor een 
groot deel wat hun experience op reis zal zijn en leiden tot een stereotypering en essentialise-
ring. Essentiële concepten in de beeldvorming van tevoren en de ervaring zelf, zijn in Peru “het 
echte”, “het authentieke”, “het traditionele” en “het typische”. Deze concepten zijn zowel van 
tevoren, tijdens, als na de reis zeer belangrijk voor het toeristisch publiek. De invulling van deze 
begrippen is afhankelijk van wat het publiek in the mind heeft en de culturele modellen of 
schemata van elk individu zijn sterk bepalend voor hoe de verschillende toerismepodia worden 
ervaren. Verwachtingen die de media over Pisaq scheppen zijn haar typische markt met traditio-
nele producten, de ruines, de kleurrijke bewoners en de typische producten die zij verkopen. 
Door deze geschapen verwachting is het publiek dat naar Pisaq komt op zoek naar het traditio-
nele en onveranderde in de Andes.  

De gepresenteerde performances in Pisaq voldoen voor sommigen aan de verwachtingen en 
voor ander publiek stemt de daadwerkelijke experience niet altijd overeen met de beeldvorming 
die zij van tevoren hadden. Deze ontevredenheid ontstaat waar op “moderne”, “niet-
authentieke” presentaties wordt gestuit. Op lokaal niveau wordt hier weer op ingespeeld door 
nieuwe podia te creëren zoals podia waar performances worden uitgevoerd die met de Andes 
kosmologie te maken hebben. Er wordt dus geprobeerd om een nieuwe experience frontstage te 
creëren opdat het publiek toch een authentieke ervaring kan verkrijgen. Het creëren van nieuwe 
“acts” kan bij de acteurs en mediators tot een groter gevoel van eigenwaarde en economische 
vooruitgang leiden. De rol die (groepen van) intermediators spelen in de verwachtingen van te-
voren en experiences in het Pisaq Theater moet niet onderschat worden. Zowel de staat, interna-
tionale reisorganisaties, lokale overheden, reisbureaus als gidsen zijn belangrijke actoren binnen 
impressiemanagement. In Pisaq zagen we dat gidsen veel macht hebben omdat de indruk en in-
formatie die zij aan de toeristen geven vaak bepaalt hoe de interactie tussen het publiek en de 
acteurs plaatsvindt. Het succes van de frontstage presentatie door Piseño-acteurs is niet zelden 
afhankelijk van de schemata die de gidsen voor en tijdens de performance, in the minds en al 
bestaande schemata van de toeristen proberen te brengen. Er kan geconcludeerd worden dat de 
geslaagdheid van een performance in het Pisaq Theater afhangt van de verwachtingen en expe-
riences van toeristen die gevormd worden door beeldvorming die diverse media van tevoren 
verschaffen, de schemata die deze toeristen in the mind hebben, de wijze waarop intermediators 
deze schemata kunnen beïnvloeden en de wijze waarop een performance in het Theater wordt 
uitgevoerd.  
 
De podia 
Het Pisaq Theater is opgebouwd uit verschillende podia voor toeristen waarvan de markt en de 
ruines de belangrijkste zijn maar ook de comunidades vormen steeds populairdere podia. Co-
munidades die eerst “echte backstage-gebieden” waren, creëren steeds meer kleine podia die 
speciaal voor toeristen bestemd zijn. Door dit staging-proces worden kleine backstage-stukjes 
omgezet in frontstage-podia waar de toeristen de gewenste authentieke experience kunnen krij-
gen. Alle podia van het Theater zijn met elkaar verbonden door de actoren/acteurs die zich tus-
sen de verschillende podia begeven. Het werd duidelijk dat de meeste banden tussen de podia 
vooral backstage, bij de mensen thuis en in hun minds bestaan maar ook weer frontstage-
presentaties bepalen. Familiebanden en het compadrazgo-systeem vormen in sociaal-culturele 
relaties de basisschemata en deze schemata van wederzijds respect, verplichtingen, afhankelijk-
heid en wederkerigheid, bepalen hoe Piseños en comuneros backstage met elkaar omgaan. De 
uitbreiding en verdieping op de toerismepodia hebben er ook weer toe geleid dat bestaande 
compadrazgo-banden werden uitgebreid en er nieuwe soorten van afhankelijkheidsrelaties ont-
stonden maar hebben er ook voor gezorgd dat de “verplichting” om voor Piseños te werken een 
nieuwe bewustwording bij comuneros tot gevolg had waardoor steeds meer comuneros het heft 
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in eigen handen nemen en soms zelfs een concurrerende positie aannemen ten opzichte van Pi-
seños. Verder kan door een impressie te krijgen van de visie van Piseños op de door de toeristen 
gewenste experience worden begrepen waarom zij zich op een bepaalde manier aan hun toeris-
tenpubliek presenteren en ook waarom de verschillende podia op de betreffende wijze vorm 
hebben gekregen. Omdat Piseños verwachten dat toeristen op zoek zijn naar “het typische” pro-
beren ze de Pisaq-podia zo typisch mogelijk te presenteren. Ze proberen dus een “typische” of 
“authentieke” impressie van de podia te geven. Het gaat hen echter niet alleen om een typische 
frontstage-impressie maar backstage en in the minds van Piseños wordt ook belang gehecht aan 
typische podia.  

Hoe mensen handelen op de podia van het Pisaq Theater wordt voor een aanzienlijk deel be-
paald door hoe de acteurs de wereld zien, oftewel door welke kosmologische schemata zij in the 
mind hebben. Door inzicht te krijgen in de backstage meaning van de kosmologie kan (deels) 
begrepen worden hoe Piseños in the world denken en handelen. Identiteit wordt ook door geloof 
gevoed. Bijgeloof en geloof vormt voor een aanzienlijk deel hoe Piseños en comuneros de we-
reld (in the mind) zien en hoe er wordt gehandeld of geacteerd op de diverse podia (in the 
world). Het geloof van Andes bewoners heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen en 
sommige performances worden speciaal voor toeristen gestaged maar het leven backstage en in 
the minds van Piseños en comuneros wordt ook vormgegeven door allerlei geloofsvormen. 
Handelingen en performances die frontstage op het toerismepodium worden uitgevoerd die op 
het eerste gezicht gezien zouden kunnen worden als geënsceneerde voorstellingen speciaal voor 
toeristen, blijken bij verder onderzoek gevoed te worden door eeuwenoude complexe schemata 
die met name voor de lokale bevolking belangrijk zijn. Het syncretisch Indiaanse geloof bestaat 
nog steeds en vormt een belangrijke basis voor de wijze waarop er tegenwoordig betekenis 
wordt gegeven aan de wereld, of beter gezegd, aan de verschillende werelden. Voor Piseños is 
het geloof in de kerk erg belangrijk, evenals het geloof in de heiligen en bedevaartstochten en er 
wordt een praktische betekenis aan heiligen gegeven als bemiddelaars tussen verschillende we-
relden. Een deel van de religieuze voeding voor the mind en the world heeft haar oorsprong in 
de Katholieke Kerk maar wordt ook gevormd door het landschap en de mythes die daarbij ho-
ren. Ideeën uit de pre-Inca en Inca perioden hebben een stevige basis gelegd voor het denken 
over de kosmos in hedendaagse Andes samenlevingen. De apus die op de aarde woonden, kon-
den ten tijde van de Inca’s als lichaam worden gezien, er werd cyclisch in plaats van lineair ge-
dacht en de gehele kosmos werd ingedeeld naar man-vrouw, boven-onder, zon-maan enzovoort. 
In de huidige Andes bepalen deze principes soms bewust en soms onbewust veel schemata, of-
tewel patronen, in the minds, die door (ritueel) handelen in the world tot uiting komen. In het 
hedendaagse Pisaq betekenen deze schemata dat de meeste mensen in de apus en de Pachamama 
met al hun ambigue krachten geloven. De apus en Pachamama krijgen menselijke krachten toe-
bedeeld en kunnen net als mensen honger en dorst hebben en boos worden. Ze dienen net als het 
menselijk lichaam gevoed te worden en Piseños krijgen in ruil daarvoor voedsel en bescher-
ming. De huidige toerisme-industrie heeft ertoe geleid dat Piseños tegenwoordig de apus en 
Pachamama vereren met het doel om geld te verdienen uit het toerisme en niet meer slechts om 
een goede oogst en gezonde veestapel te krijgen. 

Ideeën uit de prekoloniale tijd krijgen tegenwoordig frontstage door intermediator-gidsen en 
artesanos een functie en geven het toeristenpubliek een waardevolle impressie maar zijn vooral 
voor Piseños belangrijk. Men gelooft dat problemen worden veroorzaakt door een boze zon of 
rivier of contact met spelonken, graven, meren en dergelijke omdat daar gevaarlijke krachten en 
geesten in schuilen. Oplossingen van problemen worden ook in de natuur gezocht. Ook de na-
tuur is echter ambigu en er bestaat net als bij het geloof in de heiligen een duaal en cyclisch 
denkpatroon. Tevens worden veel verklaringen voor allerlei problemen in de huidige wereld in 
de wereld van de doden gezocht en zo spelen de doden toch nog een belangrijke rol in het nu. 
Om de “andere werelden” te bereiken en te beantwoorden aan de wederzijdse verplichting van 
ayni worden er intermediators geraadpleegd en ingezet. Deze rituele specialisten beschikken 
over de gaven om te genezen en voorspellingen te doen, het lot van mensen te beïnvloeden en 
natuurlijke fenomenen te ordenen. Ze spelen backstage in the mind een belangrijke rol omdat ze 
voor Piseños betekenis geven aan de kosmos en het goddelijke wat in het dagelijkse leven in the 
world tot uiting komt. Wel wordt het steeds moeilijker om goede rituele specialisten te vinden 
en de hoeveelheid namaak-paqos of namaak-sjamanen is als gevolg van wensen voor een nieu-
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we (kosmologische) experience bij het toeristenpubliek enorm toegenomen, wat wordt afge-
keurd door de meeste Piseños. Piseños geloven nu dat de apus en Pachamama deze “neppers” 
zullen straffen waardoor er weer een balans kan ontstaan. 

Pagos uitvoeren heeft voornamelijk backstage in the mind betekenis en mensen willen liever 
niet dat het frontstage wordt gebracht omdat het dan niet het gewenste effect zou hebben. Voor 
Piseños en comuneros is het belangrijk offers te doen voor klassieke aangelegenheden, maar 
ook voor moderne aangelegenheden zoals een groei van het aantal toeristen. Door een pago te 
doen zal Pachamama de mensen helpen maar zij is ook in staat om te straffen als zij geen res-
pect krijgt. In de moderniserende context van Pisaq is het ritueel om offers aan Pachamama en 
de apus te brengen backstage een zeer belangrijke culturele uiting die iets zegt over hoe mensen 
hun kosmos zien en hoe zij er betekenis aan geven. Verder heeft de Protestantse invloed gevol-
gen in het dagelijks leven van Piseños en comuneros omdat ze in feite het syncretisch Indiaanse 
geloof, wat zo lang dominant is geweest, verwerpt. Veel protestantse evangelisten hebben ech-
ter, net als bij de verspreiding van het katholieke geloof in de koloniale tijd, een creatieve ma-
nier gevonden om met al bestaande geloofsovertuigingen om te gaan en ze als costumbres of 
commerciële mogelijkheden betekenis te geven. Zo worden de positieve elementen van het pro-
testantse geloof zoals een vermindering in de alcoholconsumptie en daardoor een afname van 
geweld gecombineerd met andere lang bestaande schemata die betekenis geven aan culture in 
the world.  

Een overeenkomst tussen bijna alle geloofsvormen is dat er een bepaalde dreiging bestaat en 
men zich aan bepaalde rituelen en regels moet houden omdat er anders serieuze consequenties 
aan vast kunnen zitten. Piseños en comuneros geloven dat alles met een reden gebeurt en dat er 
invloed uitgeoefend kan worden op de loop der dingen. Dit komt tot uiting door naar de kerk 
(Rooms-katholiek of Protestants) te gaan, door heiligen te eren, door offers te doen aan de 
Pachamama, de apus et cetera. Geloofsovertuiging, of dat nu geloof in de natuur is, in God of in 
zaken die het Protestants geloof predikt, is erg belangrijk voor de voeding van identiteit, hoe 
men de wereld ziet en hoe er in het Theater op alle verschillende podia wordt geacteerd. Het 
denken en handelen in het nu op de verschillende frontstages en backstages en de verschillende 
betekenissen die hieraan worden gegeven krijgen door lang bestaande maar ook voortdurend 
veranderende schemata vorm. 

Waar Deel 1 van deze studie een basis vormde en de complexe context waarin het Pisaq Thea-
ter zich bevindt beschreef, ging Deel 2 over wat zich allemaal op het podium frontstage afspeelt 
en over wat er backstage en in the minds van verschillende actoren gebeurt. We zagen dat op de 
verschillende podia in het Pisaq Theater authenticiteit een zeer belangrijke rol speelt, niet alleen 
bij het toeristenpubliek maar ook bij de lokale bewoners, de acteurs die aan de wens van toeris-
ten om een authentiek Theater te aanschouwen, proberen te voldoen. De wijze waarop de pro-
ducten worden gepresenteerd op de podia wordt grotendeels bepaald door de makers en verko-
pers van deze souvenirs. In feite gebruiken de bewoners van Pisaq en omstreken cultuur om een 
inkomen te verwerven via het toerisme. Of het toerisme economische voordelen heeft, hangt 
samen met het succesvol presenteren van de cultuur. De acteurs in Pisaq weten dat toeristen 
voor hun cultuur komen en dat ze zichzelf en hun dorp op een zo authentiek mogelijke manier 
moeten presenteren. Een groot deel van de performance in het Pisaq Theater vindt plaats met 
behulp van de presentatie van materiele cultuur zoals artesanía. Er kan geconcludeerd worden 
dat de materiele cultuur die op het podium wordt gepresenteerd in feite in staat tussen het toeris-
tenpubliek met al haar wensen en verwachtingen, en de verkopers die aan een goede impressie-
management proberen te doen om aan die wensen en verwachtingen te voldoen. De verkoop van 
deze producten maakt deel uit van de Pisaq experience. Aan de andere kant wordt backstage ook 
betekenis gegeven aan presentaties van deze materiele cultuur. Lokale bewoners geven vooral 
betekenis aan de economische kant van de gepresenteerde producten. Voor Piseños is het op de 
markt brengen van authentieke producten ook wel belangrijk maar modetrends en praktische 
overwegingen worden toch belangrijker geacht, wederom vanuit economisch oogpunt. Het creë-
ren of opnieuw creëren van producten voor de toeristenmarkt is inmiddels deel geworden van de 
aangeboden Pisaq experience. Of dit beantwoordt aan de authenticiteitwens van toeristen is af-
hankelijk van de schemata van verwachting en beleving die toeristen in the mind hebben. Als 
een product dat op het podium wordt gepresenteerd uit een ander gebied dan Pisaq afkomstig is, 
kan het ervoor zorgen dat toeristen het niet kopen omdat ze het niet authentiek genoeg vinden 
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maar als de acteurs de impressie zodanig weten te managen dat er een andere indruk bij het toe-
ristenpubliek ontstaat, kan deze performance toch tot een bevredigende experience voor toeris-
ten en een financiële bevrediging van Piseños leiden.  
 
Het optreden 
De verschillende podia met haar acteurs vormen overigens geen harmonieus Theater. Er bestaan 
diverse conflicten die worden veroorzaakt door concurrentie in de aan te bieden performances. 
Deze concurrentie leidt in het dagelijkse leven van Piseños en comuneros tot grote spanningen 
die meestal backstage plaatsvinden maar soms ook frontstage te merken zijn. Er is niet alleen 
concurrentie over het verkoopproces op de markt maar ook over de producten die op de markt 
worden gebracht. Deze problemen leiden er op hun beurt wel weer toe dat toename in het aantal 
verkopers niet alleen tot spanningen maar vooral tot productiviteit en creativiteit bij Piseños 
leidt en dat mensen wel steeds op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden zoals het exporteren 
van delen van hun materiele cultuur. Het is mijns inziens erg belangrijk kennis te hebben van 
deze conflictueuze relaties tussen acteurs, vooral als er plannen zijn om een “duurzaam toeris-
me” in een gebied te bewerkstelligen. De problemen die in het Pisaq Theater bestaan, bestaan 
waarschijnlijk op vele plaatsen in ontwikkelingslanden waar toerisme zich snel ontwikkeld heeft 
en als (lokale) overheden of NGO’s projecten zouden willen starten is het belangrijk af te weten 
van spanningen in het gebied. 

Naast de presentatie van materiele cultuur op de verschillende podia hebben de acteurs in het 
Pisaq Theater andere manieren om zichzelf aan het publiek te presenteren en om aan impres-
siemanagement te doen. Als deze performance goed wordt uitgevoerd en aansluit bij de ver-
wachtingen van het publiek kan van een succesvolle voorstelling worden gesproken. Piseños 
gebruiken verbale en non-verbale strategieën om een mooie “show” of “act” neer te zetten. 
Door zich traditioneel te kleden, traditionele muziek te spelen, traditionele artesanía zelf te ge-
bruiken of ermee te zwaaien, proberen Piseños de aandacht van het publiek te trekken. Ook an-
dere acteurs zoals comuneros en varayoc gebruiken hun identiteit op de podia in het Pisaq Thea-
ter om toeristen een authentieke experience te geven. De verbale strategie van acteurs is om de 
producten die ze verkopen als origineel, traditioneel, authentiek of typisch aan te prijzen en door 
de toeristen met vriendelijke woorden aan te spreken. Wat ook duidelijk naar voren is gekomen 
door naar de vele lokale stemmen over de frontstage performance te luisteren, is dat de menin-
gen over hoe deze worden opgevoerd sterk uiteenlopen. Piseños die zich niet verkleden bijvoor-
beeld, leveren vaak kritiek op mensen die dat wel doen, sacamefotos worden bekritiseerd door 
sommige Piseños maar omgekeerd zijn er ook artesanos die hun werk wel begrijpen. Ook over 
al dan niet “eerlijke” strategieën lopen de meningen uiteen. Ook hier speelt conflict dus een rol. 
Gidsen zijn belangrijke intermediators en bevinden zich als het ware tussen frontstage en back-
stage. We zagen dat niet alleen toeristen maar ook de acteurs advies geven.  

Door steeds verder het Theater in te gaan en achter de coulissen en dus backstage te komen, 
kan er ook worden gezien welke mensen achter de mooie lachende gezichten en prachtige uit-
gedoste acteurs steken. De podia staan met elkaar in verbinding; de betekenisgeving backstage 
staat in verband met de presentatie frontstage aan het toeristenpubliek. Ik heb willen aantonen 
dat de presentaties frontstage niet alleen voor toeristen worden opgevoerd maar erg belangrijk 
zijn in the minds en in de harten van Piseños en comuneros. Voor Piseños bleken backstage en 
in the minds vooral de families en werkplaatsen belangrijk te zijn omdat ze voor hun inkomsten 
voornamelijk daarvan afhankelijk zijn. Verder kan geconcludeerd worden dat sommige culture-
le modellen die frontstage voor toeristen erg belangrijk zijn, backstage, thuis en ook in the mind 
betekenis hebben. Het frontstage presenteren van bepaalde culturele modellen en het backstage 
creëren van deze culturele modellen bleek niet alleen commerciële doeleinden te hebben. Door 
“authentieke presentaties” van vroeger wordt ook duidelijk wat belangrijk is voor Piseños in het 
heden. Ondanks het feit dat functies van bepaalde gebruiksobjecten en kleding veranderen 
wordt er in the minds nog veel betekenis aan gegeven. Wat de objecten en kleding betreft die 
frontstage gepresenteerd worden kan geconcludeerd worden dat voor een minderheid deze pro-
ducten thuis een onderdeel uitmaken van de backstage presentatie en dat de betekenisgeving 
over het algemeen vooral commercieel is.  

Voor sacamefotos en tejedoras bleken backstage, net als voor Piseños, vooral de economische 
kant van hun presentaties belangrijk te zijn. De leefomstandigheden zijn er voor hen op vooruit 
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gegaan maar op sociaal-cultureel niveau bleken de spanningen te zijn toegenomen. Kleding die 
frontstage wordt gepresenteerd heeft vooral daar een betekenis (een commerciële) en backstage 
draagt men liever andere, synthetische kleding. Net als bij Piseños is dat uit praktische be-
weegredenen of vanwege mode-gerelateerde motivaties. Een interessante ontwikkeling in het 
backstage gedeelte van comuneros is de verandering in hun zelfbewustzijn. Dit komt doordat ze 
steeds zelfstandiger worden ten opzichte van Pisaq. Dit heeft ertoe geleid dat de culturele mo-
dellen die zij frontstage aan het publiek laten zien, backstage (soms opnieuw) een belangrijke 
betekenis krijgen. Dit nieuwe zelfbewustzijn backstage is ontstaan door de komst van NGO’s in 
de regio die met name de lokale identiteit willen versterken.  

Naast artesanía, sacamefotos en tejedoras die speciaal voor het toerisme een belangrijke front-
stage-rol hebben gekregen op de diverse podia van het Pisaq Theater zijn er ook culturele mo-
dellen met allerlei submodellen die lang voor de komst van het toerisme belangrijk waren voor 
Piseños en comuneros. Tegenwoordig zijn ze nog steeds voornamelijk backstage en in the 
minds belangrijk. Wel hebben ze door de komst van het toerisme ook frontstage een functie ge-
kregen maar deze zijn frontstage en backstage niet zo belangrijk als de opnieuw uitgevonden 
schemata. Zonder het toeristenpubliek zouden deze schemata ook belangrijk zijn voor de lokale 
bevolking en worden uitgevoerd. Wel bleek dat er soms kleine aanpassingen ontstaan om het 
publiek een “authentieke” experience te geven. Varayoc zijn bijvoorbeeld zeer belangrijk voor 
de Pisaq experience en komen op zondag op “typische wijze” naar Pisaq. Voor Piseños zijn ze 
echter ook belangrijk en backstage in de comunidades vervullen de varayoc een belangrijke rol 
in de beleving van cultuur van de comuneros. Hun functie backstage is niet zoals in Pisaq op ui-
terlijk vertoon en commerciële doeleinden gericht maar op de organisatie van de comunidad als 
geheel. Hun backstage rol is vooral op respect gebaseerd zoals uit de verschillende gesprekken 
bleek. 

Feesten nemen in het Pisaq Theater een belangrijke plaats in. Op de frontstage zijn ze belang-
rijk voor een authentieke toerisme-experience maar op de backstage spelen ze een nog veel be-
langrijkere rol. De dansen met carnaval worden bijvoorbeeld gestaged op een groot podium in 
het Theater en aan de wereld gepresenteerd maar het feest krijgt vooral in the minds van Piseños 
en comuneros betekenis wat is te zien in de voorbereidingen, betekenis en rituelen die hoofdza-
kelijk backstage belangrijk zijn. Een speciale carnaval-experience bij het publiek is echter niet 
afhankelijk van kennis over de geschiedenis en de betekenis die backstage bij de verschaffers 
van deze performance al dan niet bestaan maar het gaat puur om de presentatie. Frontstage is 
belangrijk dát het carnaval plaatsvindt maar backstage betekent carnaval veel meer. Hoewel 
carnaval backstage belangrijker is dan de frontstage-presentatie wordt er van alles aan gedaan 
om toch een “authentieke” show neer te zetten. Door de dansen die frontstage worden opge-
voerd te observeren kan een beeld worden geschetst van wat voor Piseños en comuneros belang-
rijk is zoals de Andes kosmologie en het uitvoeren van offerceremonies, de marginale positie 
van de Andes bewoners, de natuur, het afbakenen van landbouwgrond, spel en het veroveren 
van partners. In de comunidades is carnaval belangrijk in de jaarlijkse structuur en de frontstage 
presentatie in Pisaq tijdens het carnavalsfeest geeft slechts een fractie weer van de totale zinge-
ving. Ook het feest van de Virgen del Carmen vervult frontstage een belangrijke functie voor 
het toerisme maar is backstage van grote betekenis.  

Dat het feest zo heeft kunnen groeien heeft vermoedelijk te maken met de groei van de toe-
risme-industrie waardoor artesanos meer geld hadden te besteden, maar ook met een steeds die-
per geworteld geloof in de Virgen. Net als bij carnaval bestaan er discussies over de presentaties 
in het Theater maar ook bij deze festiviteit is de frontstage-presentatie aan het publiek slechts 
een fractie van wat het backstage in the minds van Piseños en comuneros betekent. Piseños dan-
sen niet voor de Virgen om toeristen een bijzondere experience te geven maar omdat ze bang 
zijn dat ze gestraft zullen worden als ze haar niet vereren. Ook sociaal-hiërarchische verhoudin-
gen en prestige bleken backstage belangrijk te zijn. Backstage is iedereen op de hoogte van de 
risico’s die er bestaan als de Virgen niet wordt aanbeden. De betekenisgeving van dit feest moet 
niet gezocht worden in wát Piseños dansen maar waaróm ze dansen en hoe het geloof in de Vir-
gen hun levens (van hun gedachten tot de inrichting van hun huizen) bepaalt. Concluderend be-
tekent de groeiende toeristensector niet dat cultuur slechts als commerciële strategie wordt aan-
gewend en slechts op die manier betekenis krijgt. Piseños en comuneros verliezen hun culturele 
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identiteit niet door de komst en de groei van het toerisme maar deze feesten hebben backstage, 
in the minds van de lokale bevolking grote betekenis hebben en veranderen slechts gedeeltelijk. 
 
De acteurs 
Identiteit speelt ook een toonaangevende rol in het Pisaq Theater. Het is duidelijk dat deze iden-
titeit op de verschillende podia frontstage een belangrijke rol vervult en een basis vormt voor 
het impressiemanagement van de acteurs maar backstage en vooral in the minds van Piseños is 
identiteitvorming van belang. Zelfbeeld en het beeld dat mensen van anderen hebben, bepaalt 
voor een groot deel culture in mind en dit beïnvloedt ook weer deels hoe performances op het 
podium opgevoerd worden. Aan de ene kant wordt het Inca verleden in Peru geïdealiseerd en 
wordt het frontstage gedeelte van het Pisaq Theater erop gebouwd en zijn veel Piseños trots op 
wat ze tentoonstellen. Ondertussen heerst er echter ook een schaamtegevoel. We zagen dat de 
ideeën over het zelfbeeld die over schaamte gaan, voornamelijk backstage plaatsvinden, in the 
minds van Piseños en comuneros, onttrokken aan het oog van toeristen. Om te begrijpen waar-
om Piseños en comuneros op een bepaalde manier “optreden” en waarom ze backstage wel of 
niet een betekenis geven aan deze performances is er gekeken naar waar dit door gevoed wordt.  

Er bestaan een grote variatie in de definities van bepaalde groepen in Peru en deze typering is 
afhankelijk van wie definieert en wat de context is waarin definities worden gemaakt. Identitei-
ten in Peru en Pisaq zijn verschillend naargelang de situatie. Mensen bevinden zich als het ware 
op een continuüm tussen Indiaan en Mesties die afhankelijke van het podium waarop zij zich 
bevinden verandert. In Pisaq categoriseren mensen door naar de plaats van herkomst te kijken in 
plaats van naar etnische categorieën. Termen als indio of cholo worden bijvoorbeeld gekoppeld 
aan een locatie. Daarnaast bleek vooral ook het podium waar een individu zich op een bepaald 
moment op begeeft bepalend. Culturele modellen die mensen in the mind hebben bepalen hoe er 
op een bepaald moment actie in the world, op de verschillende podia wordt uitgevoerd. Het zijn 
dus niet zozeer etnische, van bovenaf bepaalde categorieën die een bepaalde actie op een podi-
um, frontstage of backstage ten uitvoer brengen maar de achterliggende culturele schemata in 
the minds van de mensen. In de identiteitsconstructies van Piseños zijn gevoelens van trots en 
schaamte belangrijk en deze schemata beïnvloeden gedachten en gevoelens ten opzichte van 
zichzelf maar ook ten opzichte van anderen. De subtiele grenzen tussen trots en schaamte en de 
open ideeën rondom identiteit zijn bepalend voor in the mind betekenisgeving van Piseños. Het 
Inca verleden vormt voor een groot deel de hedendaagse identiteit van Piseños, frontstage en 
backstage. Door het toerisme is er een groter bewustwording ontstaan bij Piseños en comuneros 
over hun cultureel erfgoed. Aan de ene kant verandert toerisme het zelfbeeld in positieve zin 
maar aan de andere kant in negatieve zin. Piseños zijn trots op hun Inca -erfgoed, de ruines en 
terrassen, zelfgemaakte artesanía, eerlijke verkoop van typische producten, (delen van) hun hui-
zen, de kosmologie, feesten, hun geloof en tot op zekere hoogte op de comuneros. Wel worden 
de Inca’s en hun gebruiken geïdealiseerd en voelen sommige mensen zich minderwaardig ten 
opzichte van deze “grote wijze voorouders”. Schaamtegevoelens bestaan vooral ten opzichte 
van “andere Piseños” die door de komst van de toegenomen economische mogelijkheden die de 
toerisme-industrie met zich meebracht, arrogant zouden zijn geworden. Ook schamen Piseños 
zich voor de mentaliteit van de jongeren en de Spaanse koloniale invloed die voor een teloor-
gang van de Piseño cultuur zouden zorgen. Piseños voelen zich minderwaardig over hun af-
komst, opleiding, hun huizen en de vervuiling van het dorp. Dit in tegenstelling tot toeristen die 
als verfijnd, schoon, goed opgevoed, hoog opgeleid, goed georganiseerd, meer “ontwikkeld”, en 
eerlijk worden gezien. Piseños zeggen dat hun dorpsgenoten vergeleken met de Inca’s van vroe-
ger en de toeristen van tegenwoordig leugenachtig, oneerlijk en slecht opgeleid zouden zijn. 

Naast de mededorpsgenoten wordt neergekeken op comuneros die, hoewel ze een aanzienlijk 
onderdeel van de Pisaq-experience vormen, als minderwaardig worden gezien en ook vaak zo 
worden behandeld. In de ogen van Piseños zijn comuneros alcoholisten, gewelddadig en lui en 
bekommeren ze zich niet om hun toekomst, vooruitgang en de toekomst van hun kinderen en 
zouden ze net dieren of kinderen zijn die minder cultuur hebben en slecht Spaans spreken. Wat 
opviel was dat Piseños een vrij statisch beeld over de Ander hebben en gevoelens van schaamte 
overheersen. Aan de andere kant worden comuneros door Piseños ook als hardwerkende men-
sen gezien en dragers van een rijke cultuur waar respect voor zou moeten worden opgebracht en 
sommigen Piseños plaatsten de identiteit van de comuneros boven hun eigen identiteit. Sacame-
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fotos worden als vervelende opdringerige bedelende actoren gezien die niet alleen toeristen las-
tig vallen maar ook de nijverheidshandel verstoren, Pisaq een negatief imago bezorgen en deze 
ontwikkeling leidt ertoe dat de jonge sacamefotos niet naar school gaan. Tejedoras uit de comu-
nidades hebben over het algemeen een positiever imago dan sacamefotos en Piseños zijn zelfs 
trots op hen omdat zij worden gezien als dragers van een belangrijk stuk cultuur. Comuneros 
zelf voelen zich over het algemeen juist trots over hun frontstage presentatie en zijn net als Pi-
seños trots op hun werkplaatsen en het werk dat ze doen. Aan de andere kant schamen comu-
neros zich bij onverwachte backstage bezoeken voor hun kleding en armoedige woonsituaties en 
wilden ze niet dat er een slechte indruk zou ontstaan. Sacamefotos bevinden zich net als Piseños 
op een continuüm tussen trots en schaamte. Aan de ene kant presenteren deze sacamefotos zich 
zoals we hebben gezien op trotse wijze aan toeristen maar aan de andere kant wordt hen van 
verschillende kanten duidelijk gemaakt dat zij zich eigenlijk moeten schamen. Tejedoras zijn 
het meest trots op hun culturele modellen en de sacamefotos het minst trots wat er mee te maken 
zou kunnen hebben dat sacamefotos voortdurend worden beledigd als ze aan het werk zijn in Pi-
saq. Backstage in hun comunidad wordt het werk ook afgekeurd.  

Naast al deze interne spanningen in the minds over identiteit bestaan er ook externe spannin-
gen tussen verschillende actoren en acteurs. De ideeën over de dorpsidentiteit bepalen voor een 
aanzienlijk deel hoe Piseños en comuneros zichzelf en anderen zien en die zegt iets over de Pi-
seño identiteit. Concluderend bestaan er spanningen over land, er zijn lang bestaande familieve-
tes en ruzies vanwege concurrentie in de artesanía tussen Piseños, tussen Piseños en migranten 
en spanningen tussen restauranteigenaren. Deze spanningen spelen voornamelijk backstage af 
maar men is zich ervan bewust dat spanningen en conflicten het imago van Pisaq aantasten. Pi-
seños proberen ze daarom zover mogelijk van de frontstage, waar het toerismepubliek een bij-
zondere en leuke experience moet krijgen, vandaan te houden. Alle interne spanningen over 
identiteit en de externe spanningen tussen alle verschillende actoren over identiteit en andere 
zaken die zich vooral backstage en in the minds van de actoren plaatsvinden bestaan in feite al 
heel lang en zijn door de komst en de groei het toerisme verder ontwikkeld. Ze worden uitver-
groot omdat er vanaf de vraagkant, vanaf de frontstage, een soort druk bestaat om Pisaq als 
harmonieus en authentiek dorp te zien met vriendelijke authentieke bewoners. In dit frontstage 
ideaalplaatje is geen ruimte voor alle interne en externe spanningen die backstage plaatsvinden 
maar om te begrijpen hoe het gehele Theater functioneert is het wel belangrijk om dit in the 
mind-identiteit gedeelte te beschrijven. Backstage in mind ideeën hebben dus niet alleen invloed 
op wat er op podia wordt gepresenteerd maar “the front” heeft ook effecten op “de back.” Er 
zou geconcludeerd kunnen worden dat het gevoel van minderwaardigheid of schaamte het ge-
volg is van de statusverhoudingen op bepaalde podia. Als een toneel of een podium als het ware 
breder wordt en bijvoorbeeld uitbreidt tot Cuzco of Lima, of wanneer een podium breder wordt 
als gevolg van de aanwezigheid van toeristen, worden kleding, armoede en status gecombineerd 
en hebben ze op het betreffende niveau een statusverlagende, of statusverhogende uitwerking. 
Toerisme verbreedt in feite het statuspodium, leidt tot een besef van armoede en kan daarmee in 
gevoelens van minderwaardigheid en schaamte resulteren. Dit alles hoeft niet te betekenen dat 
er “thuis”, backstage waar geen toeristen zijn, een besef van statusverlaging plaatsvindt omdat 
thuis een ander podium is waar andere statusverhoudingen bestaan. 
 
De toekomst 
Een aanzienlijk deel van de genoemde presentaties, beleving en betekenisgeving creëert ideeën 
over de toekomst. De acteurs en intermediators in het veld denken veel na over de toekomst van 
Pisaq en haar comunidades en over wat voor rol het toerisme hierin zal spelen. Door de lokale 
stemmen uit the minds van de spelers in het Pisaq Theater in kaart te brengen en de alledaagse 
performances op de plaza te beschrijven zijn grass-roots level inzichten uitgebreid behandeld en 
werd duidelijk dat cultuur en het denken erover in het Pisaq Theater verre van statisch is maar 
continue in beweging en geconcentreerd is op verbeteringen. Er wordt in het Pisaq Theater dus 
veel nagedacht en gesproken over hoe het nu gaat en hoe het verder moet en er bestaan wensen 
om een gedeelte van deze in the mind ideeën uit te voeren zodat er frontstage betere podia en 
backstage een betere leefomgeving kunnen ontstaan. Er kon geconcludeerd worden dat in Pisaq 
een spanning bestaat tussen het streven naar moderniteit en de presentatie of performance van 
tradities. Dit leidt ertoe dat er levendige discussies bestaan over toerisme en haar toekomst in 
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het dorp. In het Pisaq Theater wordt aan de ene kant vastgehouden aan traditionele culturele 
modellen die inzetbaar zijn als “authentieke”publiekstrekkers en de acteurs maken zich zorgen 
over de frontstage performance en toeristische experience. Aan de andere kant bleek deze zorg 
vooral backstage in the mind, bij de persoonlijke betekenisgeving aan de culturele schemata te 
liggen.  

Vooral oudere mensen maken zich zorgen over veranderingen in de cultuur van Pisaq. Zij ide-
aliseren het verleden en zien onder andere toerisme als een oorzaak van een teloorgang van 
mooie costumbres, tradities, normen en waarden en de productie van artefacten zoals cerámica. 
Deze zorgen leiden er wel toe dat er actie wordt ondernemen om cultuur te behouden of bepaal-
de culturele modellen te creeëren die een tijd in onbruik zijn geraakt zodat ze voor toekomstige 
generaties belangrijke culturele modellen zouden kunnen vormen. Deze nieuwe impulsen zijn 
niet alleen belangrijk voor de backstage in the mind betekenis voor lokale mensen maar kunnen 
ook fronstage voor het toeristenpubliek betekenis krijgen, wat ook weer economische voordelen 
voor de acteurs kan hebben. Binnen de lokale discussie over perdiendo la cultura zijn behoud 
en herstel veel voorkomende gespreksonderwerpen. Bij sommige acteurs in het Pisaq Theater 
bestaat een wens om het hele dorp opnieuw te bestraten omdat het een mooiere en betere pre-
sentatie zou geven wat op ontwikkeling en vooruitgang zou duiden. Andere Piseños vinden dat 
het dorp op deze manier haar traditionele karakter kwijtraakt. Tevens zijn er spanningen over de 
wens om het koloniale karakter te behouden en om gebouwen te veranderen en juist een “Inca -
uitstraling” te geven. De meningen over hoe Pisaq er in de toekomst uit zou moeten zien ver-
schillen dus maar vrijwel alle acteurs denken na over de frontstage betekenisgeving en willen 
dat hun dorp aantrekkelijk is voor toeristen maar ook voor henzelf waardoor ze meer eigen-
waarde krijgen. Ook het denken over de toekomst van het milieu is enerzijds belangrijk vanwe-
ge de eigen leefomstandigheden en in the mind beleving en anderzijds vanwege de frontstage 
presentatie van het Theater aan het toeristenpubliek. Piseños willen een schonere rivier, vervui-
ling in en om het dorp tegengaan en meer aandacht aan de flora en fauna besteden. Door in het 
milieu te investeren zou er een eco-toerisme kunnen ontstaan die met het bestaande – voorname-
lijk culturele – toerisme gecombineerd zou kunnen worden.  

Voor mensen in de comunidades is toerisme een aantrekkelijk alternatief voor de landbouw 
aangezien veel comuneros te kampen hebben met problemen van landtekorten, versnippering en 
ziektes van gewassen en vee. In de comunidades wordt net als in het districtsdorp over de toe-
komst nagedacht, worden er projecten opgezet en gebruikt men om dit te bewerkstelligen ge-
bruiken en principes uit het verleden. In de comunidades wil men tradities herstellen en behou-
den omdat dit voor hun culture in mind erg belangrijk is en omdat men steeds meer beseft dat 
dit belangrijk is voor de authentieke experience van toeristen. In sommige gebieden worden 
flinke stappen genomen om met toerisme bezig te zijn en in gebieden waar nog weinig met toe-
risme wordt gewerkt, bestaat de wens om meer toeristische mogelijkheden te ontwikkelen in de 
toekomst. Comuneros geloven dat het ontwikkelen van de toerisme-industrie in hun gebied tot 
vooruitgang zou kunnen leiden. Hieronder wordt verstaan dat hun afhankelijkheid ten opzichte 
van Pisaq afneemt en dat ze er economisch op vooruitgaan waardoor hun kinderen een betere 
toekomst tegemoet kunnen gaan. Door een bewustwording van mogelijkheden ontstaan lokale 
initiatieven om een betere toekomst te creëren. Dit betekent overigens niet dat de landbouw en 
kleinschalige veeteelt niet meer als belangrijk worden gezien maar slechts dat er een alternatie-
ve extra inkomstenbron kan ontstaan. Overigens stroken sommige ideeën van comuneros over 
de toekomt soms met ideeën van lokale NGO’s, de overheid van Pisaq en nationale organisaties 
zoals het INC.  

Een goede opleiding en opvoeding kunnen in de ogen van Piseños en comuneros tot grotere 
mogelijkheden en succes zal leiden. Onderwijs wordt gezien als een toonaangevende motor 
voor sociale en economische mobiliteit en de groei van het toerisme heeft tot een toegenomen 
bewustwording van het nut van onderwijs geleid maar ook tot betere economische omstandig-
heden waardoor meer kinderen en jongeren een betere scholing kunnen krijgen. Aan de andere 
kant wordt het toerisme gezien als een veroorzaker van veranderingen in normen, gedrag en op-
voeding bij de ouders waardoor de mentaliteit, het gedrag en de interesses van jongeren in nega-
tieve zin verandert. Desalniettemin bleken Piseños hun kinderen en de jeugd in het algemeen als 
cultuuroverdragers te zien. Wel bestaat er een groeiend besef dat toerisme vanwege de enorme 
concurrentie geen garanties voor de toekomst biedt en daarom is tegenwoordig het hoogste ide-
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aal om kinderen te hebben die profesional zijn. Een andere optie voor de toekomst is migratie 
maar deze mogelijkheid is voor veel Piseños niet zo aantrekkelijk als een aantal decennia gele-
den toen toerisme ervoor zorgde dat Piseños in hun dorp bleven (en sommigen speciaal voor het 
toerisme terugkeerden). Tegenwoordig zorgt de stevige concurrentie er juist voor dat de Piseño-
acteurs wegtrekken. Terwijl Piseños wegtrekken wordt het dorp voor mensen uit de comunida-
des juist aantrekkelijker vanwege het toerisme en leidt het tot zowel korte als lange termijn mi-
gratie bij hen. De comunidades volgen dezelfde trend als Pisaq een aantal jaren geleden: van-
wege het toerisme blijven mensen juist in de comunidad of keren ze terug en in comunidades 
die zich recent met toerisme bezig houden wordt de wens tot vertrekken afgeremd vanwege 
nieuwe mogelijkheden in het toerisme in hun eigen comunidad en vanwege slechte ervaringen 
met migratie naar de steden. 

Naast allerlei toekomstvisies van de verschillende acteurs op de verschillende podia bestaan er 
allerlei concrete plannen om een mooie of betere toekomst tegemoet te gaan. Wat in ieder geval 
duidelijk is geworden, is dat Piseños en comuneros zeker over de toekomst nadenken en ieder-
een wil dat het dorp en de comunidades in de toekomst aantrekkelijk zullen zijn en blijven voor 
toeristen. Wat alle plannen voor de toekomst gemeen hebben is dat men een mooi Theater voor 
henzelf wil creëren maar vooral voor het toeristisch publiek. Piseños willen dat Pisaq een 
schoon net dorp is met mooie straten, goede sanitaire voorzieningen voor toeristen en dat hun 
dorp “typisch” overkomt. Er zouden activiteiten na zes uur ‘s avonds moeten komen, het dorp 
zou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden met flora en fauna en culturele modellen zoals het 
aanbieden van artesanía in cadeaupapier, dansen en een museum. Veel acteurs willen dat er een 
nieuwe markt komt die orde en rust uitstraalt maar toch typisch is, een gebouw ter beschikking 
stellen waar toeristen kunnen zien hoe en door wie artesanía wordt gemaakt met expositieruim-
tes en een kabelbaan aanleggen die van het dorp naar de ruines loopt. De nadruk bij al deze 
plannen ligt op impressies die Piseños en comuneros aan toeristen willen geven. Het gaat hen 
om frontstage impressiemanagement en de economische betekenis die dit backstage voor hen 
heeft. Backstage in the mind ideeën komen op een tweede plaats te staan. Sommige toekomst-
plannen van Piseños en de lokale overheid zouden interessant voor toeristen kunnen zijn maar 
andere ideeën verschillen van de gewenste experience van toeristen.  

Al deze plannen en visies op de toekomst kunnen in een soort lokale definitie over de toe-
komst van het Pisaq Theater en ook in een lokale definitie van duurzaamheid worden gegoten. 
Hoewel in Pisaq de term duurzaamheid vrijwel niet wordt gebruikt zijn er in de ideeën over de 
toekomst wel elementen die aan het wereldwijde duurzaamheidsdebat gekoppeld kunnen wor-
den. Duurzaamheid is een complex onderwerp dat door het westen is bedacht en meestal top 
down geïmplementeerd wordt maar qua inhoud vertoont het overeenkomsten met hoe er op lo-
kaal niveau over de toekomst wordt gedacht. Een duurzaam Pisaq zou, “een goede toekomst” 
inhouden en een constante of liefst groeiende stroom toeristen naar de regio. Deze toeristen 
zouden ook veel geld te besteden hebben en genieten van de frontstage performances. Dit zou 
ertoe leiden dat migratie niet nodig is en toekomstige generaties in het dorp kunnen blijven wo-
nen. Culturele modellen zouden behouden blijven, het dorp zou er netjes en schoon uitzien zon-
der dat het milieu vervuild wordt, en iedereen zou economisch profiteren. Tot slot zou men 
backstage kunnen moderniseren zonder in de problemen te komen.  
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Foto 99: Foto’s van de nieuwe straatstenen. Foto 100. Terrein voor de nieuwe markt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 101. Malecón en bankjes. Foto 102. Beeld van Inca langs de malecón,  
museum en marktstalletjes op de achtergrond 

Foto 103. Muzikant bij de ruïnes. Foto 104. Voorbereidingen in Amaru. 
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Epiloog: 
Het Pisaq Theater in 2007 
 
 
Van 20 juli tot 14 augustus 2007 keerde ik naar Pisaq terug voor mijn laatste veldwerk. Het doel 
van deze laatste veldwerkperiode was om wat laatste data te verzamelen en de stand van zaken 
waar te nemen. Ik was nieuwsgierig naar de ontwikkelingen die zich hadden voorgedaan in de 
ruim twee en een half jaar waarin ik Peru niet had bezocht en in Nederland bezig was geweest 
met het analyseren van mijn data en het schrijven van mijn studie. Ik vroeg mij af of ik het al-
lemaal wel goed had gezien, geanalyseerd en opgeschreven en was op zoek naar bevestiging of 
weerlegging van mijn bevindingen. Ik was bijzonder nieuwsgierig of de ideeën en plannen die 
Piseños en comuneros in 2003 en 2004 hadden, waren uitgevoerd of nog steeds als plannen voor 
de toekomst in the minds van de mensen bestonden. Eigenlijk verwachtte ik dat laatste. Niets 
was minder waar.  

Bij terugkomst in 2007 bleek het district niet te hebben stilgestaan. In het districtsdorp hebben 
zich allerlei interessante ontwikkelingen voorgedaan en een groot deel van de plannen en ideeën 
voor de toekomst die in hoofdstuk 9 ter sprake zijn gekomen, zijn daadwerkelijk uitgevoerd. In-
drukwekkend was dat het plan van het opnieuw bestraten van het dorp vrijwel geheel was uitge-
voerd. In alle straten op twee na, hadden de oude ronde “oncomfortabele” rivierstenen plaats-
gemaakt voor platte stenen, afgewisseld met mooi betegelde stukken waarin, de zon en de maan, 
lama’s, maïs, queros, en dergelijke waren afgebeeld. Een paar van deze figuren zijn in foto 99 te 
zien. Iedereen die ik sprak vroeg mij wat ik ervan vond en de mensen vertelden dat ze trots wa-
ren op de nieuwe look van Pisaq. Wel voegden velen van hen er de opmerking aan toe van “nu 
de plaza nog.” Het idee om de plaza om te toveren van een enorm drukke markt tot een plek 
waar zowel toeristen als Piseños rustig konden zitten, is nog niet uitgevoerd. Het stuk terrein 
vlak buiten het dorp is inmiddels wel gekocht maar er is nog niets gebouwd. Naast het stuk ter-
rein wat door Pisaq is aangeschaft is er bovendien pal ernaast door een vereniging van artesanos 
een stuk grond gekocht waar zij ook een markt willen oprichten. Ook hier was echter geen enke-
le bouwactiviteit te bespeuren (zie foto 100).  

Het was opvallend dat het aantal marktkramen op marktdagen wederom was toegenomen 
waardoor op deze dagen de markt nog verder het dorp ingaat en de kraampjes ver voorbij de 
plaza reiken. Bovendien is het onderscheid tussen marktdagen en niet-marktdagen steeds verder 
aan het vervagen aangezien het plein op alle dagen van de week bezet is. Verder was het opval-
lend dat er meer winkels in het dorp waren van zowel souvenirs als levensmiddelen. Tijdens 
mijn vorige bezoeken aan Pisaq was er bijvoorbeeld nog geen aparte fruitwinkel en in 2007 heb 
ik er zeker vijf geteld. Ook was het aantal hostels toegenomen, evenals het aantal restaurants en 
zijn er naast de gewone taxi’s ook mototaxis (motortaxi’s) in het straatbeeld verschenen. Behal-
ve souvenirwinkels die eindproducten aan toeristen verkochten, waren er winkeltjes uit de grond 
verrezen waar basisproducten voor het vervaardigen van artesanía werden verkocht. Vroeger 
moesten Piseños voor materialen om bijvoorbeeld oorbellen te vervaardigen naar Cuzco maar 
tegenwoordig zijn er allerlei kraaltjes, veren en draden in het dorp zelf te verkrijgen. Overigens 
zijn de pilis die daar verkocht worden voornamelijk van plastic en niet van cerámica, waar Pisaq 
eigenlijk bekend om staat.1 Ik sprak voor een groot deel dezelfde mensen als in 2003 en 2004 en 

                                                 
1  Gesprek met sra I., 28/07/07. 
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alle artesanos gaven aan dat de concurrentie nog groter was geworden waardoor het voor hen 
nog moeilijker was geworden om hun producten te verkopen. Vooral verkopers die op het cen-
trale deel van de markt staan, vertelden dat het voor hen zwaarder was geworden. Verkopers die 
in de straten om het plein heen staan, ontvangen meer inkomsten omdat ze vlakbij de parkeer 
van de toeristenbussen staan. Veel reisorganisaties geven toeristen slechts een half uur de tijd 
om de markt van Pisaq te verkennen en menig toerist bereikt daardoor niet het centrale deel van 
de markt. De markt is zo gegroeid omdat veel Piseño families meerdere kraampjes op verschil-
lende plekken hebben maar vooral doordat er heel veel mensen uit de berggemeenschappen naar 
Pisaq zijn gekomen om te werken. Er waren opvallend veel nieuwe gezichten op de markt. Dat 
er mensen zijn bijgekomen is niet alleen zichtbaar op de markt maar valt ook op te maken uit de 
toename van het aantal huizen. In een paar jaar tijd is de bevolking van 2500 tot ruim driedui-
zend inwoners toegenomen (in 2000-2001 waren dit er nog maar 2000). De producten die men 
op de markt verkoopt zijn grotendeels hetzelfde maar het was opmerkelijk dat veel Piseños wol-
len en keramiek hebben verruild voor sieraden. Er werd mij uitgelegd dat zilver meer opbrengt 
en bovendien makkelijker voor toeristen te vervoeren is dan wat men voorheen verkocht. Ook 
sprak ik met verkopers over de huidige modeverschijnselen. Dit jaar en vorig jaar waren wand- 
en tafelkleden in de “Ayacucho-stijl” populair en met name de donkere kleuren en oranje waren 
in trek. Verder waren in 2007 mutsen in lichte pastelkleuren een hype en bovendien extra in de 
mode omdat ze in het buitenland op de catwalk zijn verschenen.2  

De concurrentie binnen Pisaq is dus verder toegenomen in de afgelopen drie jaar maar ook de 
concurrentie tussen Pisaq en andere dorpen in de omgeving is verder toegenomen. In deze stu-
die is Chinchero als een van de concurrerende dorpen genoemd maar Pisaq krijgt met steeds 
meer concurrentie van nog dichterbij gelegen plaatsen te maken. Ccorao, een dorp tussen Cuzco 
en Pisaq in, had al eerder een souvenirmarkt opgezet waar sommige tours stopten maar in de af-
gelopen drie jaar is deze markt nog populairder geworden. Volgens een gids die ik in 2007 
sprak vormt Ccorao een grote concurrent voor Pisaq omdat de verkopers op deze markt erg 
goed georganiseerd zijn en bovendien begrijpen hoe de toerisme-industrie werkt; ze geven altijd 
een commissie aan de gidsen waardoor het voor alle partijen lonend is om samen te werken. Dit 
is volgens deze gids in tegenstelling tot Piseños die nog geen glas water weggeven. Ook in Cal-
ca, waar voorheen weinig toeristen kwamen, proberen de inwoners om toeristen te trekken en 
daardoor zou het dorp een concurrent voor Pisaq kunnen vormen. Eind juli 2007 hebben ook zij 
een souvenirmarkt geopend alwaar zij voornamelijk “typische” producten uit omliggende berg-
gemeenschappen verkopen zoals tejidos. De kracht van deze nieuwe markt is dat er direct van 
de producenten gekocht wordt, wat toeristen doorgaans erg op prijs stellen. Volgens de gids die 
mij hierover vertelde zou het ontstaan van deze markt in Calca grote gevolgen voor Pisaq kun-
nen hebben. Piseños zouden volgens hem niet over dit soort zaken nadenken en niet beseffen 
hoe fragiel hun plaats op de wereldmarkt is. Piseños denken aldus deze gids sterk te staan omdat 
ze in de afgelopen decennia wereldwijd bekend zijn geraakt maar Pisaq voldoet al een tijd niet 
meer aan de eisen van traditionaliteit en authenticiteit waar toeristen tegenwoordig naar op zoek 
zijn. Het dorp is te toeristisch geworden, aldus deze gids.3 Vlakbij Ccorao is sinds drie jaar ook 
een bijzondere toeristische stop gebouwd, Awana Wasi, waar velerlei soorten lama’s, alpaca’s 
en vicuñas te bezichtigen zijn. Ook worden er weefdemonstraties gehouden door comuneros uit 
verschillende berggemeenschappen in de omgeving. In de grote bijbehorende winkel wordt veel 
verdiend met het verkopen van deze tejidos en de wevers krijgen een percentage van de ver-
kochte werken. Deze plaats trekt heel veel toeristen en is zelfs zo populair dat groepen toeristen 
van tevoren moeten reserveren.  

Behalve dat de lokale overheid van Pisaq de straten heeft vernieuwd zijn er tevens andere pro-
jecten van de grond gekomen. Het ene project is misschien wat succesvoller dan het andere 
maar het goede nieuws is dat er wel veel is gebeurd. De mercado de abastos, de levensmidde-
lenmarkt die men wilde bouwen, is inmiddels af. Het betreft een enorm gebouw dat van materi-
al noble is gemaakt en drie verdiepingen telt. Tijdens mijn verblijf in 2007 maakte de markt 
echter alle keren dat ik er ben geweest een verlaten indruk. Volgens het municipio kwam dat 
doordat de markt nog maar net in werking was gesteld. Volgens verschillende Piseños die ik 

                                                 
2  Gesprek met sr A2., 29/07/07. 
3  Gesprek met gids C4, 24 juli 2007. 
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heb gesproken, ligt de markt te ver van de plaza en vinden zowel de marktkooplui van levens-
middelen als de kopers het fijner om op de plaza de verkopen en te kopen. Een ander project 
wat is uitgevoerd, is het malecón-project. Zoals we hebben gezien, beklaagden Piseños zich 
over de vervuiling van de rivier en haar oevers. Zij schaamden zij zich hiervoor en zagen het als 
hoogst onaantrekkelijk voor toeristen. Verschillende Piseños hadden het idee om een soort pro-
menade te maken langs een stuk van de rivier. Bij aankomst in 2007 bleek dit idee werkelijk-
heid te zijn geworden. Vanaf de brug waar de bussen stoppen tot de buitenste rand van het dorp 
is langs de rivier een mooie promenade gemaakt. Waar voorheen, afhankelijk van het seizoen, 
modder, stof en vooral veel vuilnis lag, is een promenade ontstaan met bankjes, plantsoentjes, 
een beeld van een Inca , een aantal kleine huisjes waar souvenirs verkocht gaan worden en aan 
het einde een heus museum met een buitenpodium voor voorstellingen. Foto’s 101 en 102 geven 
weer hoe de malecón er in 2007 uitzag. Het project was nog maar net af volgens de Piseños en 
daarom nog niet helemaal in gebruik genomen. Bovendien is nog niet duidelijk wat er allemaal 
precies in het museum tentoongesteld gaat worden en gaat er eerst nog een delegatie van Pisaq 
met de medefinancierende organisatie in Mexico, de Fundacíon Interamericana, overleggen. 
Men had wel het idee dat het museum dit jaar nog in gebruik zal worden genomen. Ook dit pro-
ject is erop gericht om enerzijds Piseños een hogere eigenwaarde te geven en anderzijds bedoeld 
om Pisaq nog aantrekkelijker te maken voor toeristen. 

Om de positie van de artesanos die nog daadwerkelijk artesanía produceren te verbeteren en 
dit tot een toeristische attractie te maken was er in 2007 een feria, oftewel een jaarmarkt, geor-
ganiseerd. Er hingen op verscheidene plaatsen in het dorp nog wat oude affiches. Toen ik naar 
de feria informeerde, bleek jammer genoeg dat deze niet veel had voorgesteld. Dit had er voor-
namelijk mee te maken dat de affiches pas een paar dagen voor de datum van de tentoonstelling 
gedrukt en verspreid waren en dat ook pas een paar dagen van tevoren op de radio was aange-
kondigd dat deze feria zou plaatsvinden. Een Piseño vertelde dat hij na de feria aan een aantal 
gidsen had gevraagd waarom ze niet waren gekomen met hun toeristen, waarop deze hadden 
geantwoord dat ze te laat van de gebeurtenis afwisten waardoor ze de tour niet zomaar konden 
veranderen.4 

Het idee van de fachadas, om de gevels van sommige huizen mooi vorm te geven, leek niet 
massaal in werking te zijn gesteld in 2007. Wel waren er een aantal huizen bijgekomen waar 
veel aandacht was besteed aan de presentatie van de buitenkant. Het totstandkomen hiervan be-
rustte echter op privé-initiatieven en niet zoals een van mijn informanten in 2003 en 2004 had 
voorgesteld als een door de overheid georganiseerde wedstrijd. Overigens heeft men in Chawai-
tiri wel een fachada-wedstrijd georganiseerd waardoor de comunidad er mooi uitziet en aan-
trekkelijker is geworden voor toeristen. In 2007 sprak ik met señor V. over het plan en hij ver-
telde dat de vorige burgemeester zijn plan in principe had goedgekeurd. Verder was er echter 
niets mee gebeurd en hij had de hoop al min of meer opgegeven. Tot zowel zijn als mijn verba-
zing vertelde hij me twee dagen voor mijn vertrek dat het plan van de fachadas eindelijk was 
goedgekeurd door de lokale overheid en ook dat er honderdduizend sol financiering voor was. 
Ook voor het plan wat hij had voorgesteld om calle Amazonas mooi te maken met groenstro-
ken, bankjes en bloemen was er een budget van veertigduizend sol gekomen, vertelde hij me op 
die dag. Dit soort initiatieven om Pisaq aantrekkelijker te maken voor zowel Piseños als toeris-
ten gaan zeker bijdragen aan een mooier Pisaq en beeldt de wens van de lokale bevolking letter-
lijk uit. Piseños willen trots kunnen zijn op de plaats waar ze leven. Een ander bijzonder initia-
tief in Pisaq was het oprichten van een speciaal museum: Sara Wasi, oftewel “maïs huis”.  

Het initiatief om dit kleine museum op te richten was van een Piseño-familie. In hun huis 
hebben ze een paar kamers ingericht waar alle verschillende soorten maïs die er in de regio te 
vinden zijn, zijn tentoongesteld, evenals informatie over de voedingswaarde, culturele waarde 
en waar het allemaal voor gebruikt kan worden. Wederom viel mij op dat er een enorme trots 
bestond bij de oprichters. Señora R2. vertelde dat toen ze laatst bij de dokter was, hij haar vroeg 
wat ze als kind had gegeten omdat ze voor haar leeftijd erg gezond was. Ze vertelde dat omdat 
ze haar hele leven maïs heeft gegeten ze nu geen osteoporose heeft en dat mensen die op het 
platteland in Peru leven geen reuma hebben, minder snel grijze haren krijgen en geen tandarts 
nodig hebben. Of dit werkelijk zo is weet ik niet maar ze heeft in ieder geval met haar familie 

                                                 
4  Gesprek met sr V.,24/07/07. 
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een bijzonder museum opgericht en vertelde me trots op haar afkomst en op haar cultureel erf-
goed te zijn.5 De zoon van deze señora en tevens oprichter van Sara Wasi is overigens zeer ac-
tief in het promoten van het cultureel erfgoed van Pisaq. In 2007 richtte hij een tijdschrift op 
met de titel Enigma, revista informativa Turística, customs and myths. In 2007 kwamen er twee 
exemplaren uit die gratis werden verdeeld onder Piseños en toeristen. In het Engels en in het 
Spaans wordt er geschreven over de geschiedenis van de markt, de legenden die in de regio be-
staan, over carnaval en over een aantal berggemeenschappen. Winkels en horecagelegenheden 
konden tegen een kleine vergoeding een advertentie in het blaadje laten zetten waarmee het 
drukken gefinancierd kon worden. Het plan is om een paar keer per jaar een nieuw tijdschriftje 
uit te geven waarbij elke keer andere thema’s en andere comunidades zullen worden uitgelicht.6 

In de studie constateerde ik dat mystiek toerisme een nieuwe vorm van toerisme is die in op-
mars was. Deze trend lijkt zich verder voort te zetten. De mogelijkheden om in de Andes kos-
mologie te duiken nemen toe. Het viel mij op dat steeds meer buitenlanders zich in Cuzco en 
omstreken vestigen en velen van hen zijn, vooral door het reizen, gefascineerd geraakt door An-
des principes en ceremonies. Sommige van hen hebben er hun werk van gemaakt. Volgens een 
aantal Piseños is het aantal “mystieke buitenlanders” toegenomen in hun leefomgeving. Volgens 
señor C2. neemt het aantal toeristen dat voor een mystieke ervaring naar Peru komt enorm toe. 
In 2003 en 2004 verkocht hij vooral stenen en condorveren maar tegenwoordig doet hij steeds 
meer rituelen met San Pedro.7 Een respondent van mij die in het prijzige hotel Royal Inca werkt, 
vertelde mij dat het aantal mystieke toeristen in de afgelopen paar jaar enorm is toegenomen. Zij 
liet mij verschillende folders en programma’s van mystieke groepen zien, overigens alle afkom-
stig uit de Verenigde Staten. 

Wat de problemen met terreinen betreft kan geconcludeerd worden dat deze anno 2007 zijn 
toegenomen. Het landconflict dat in 2003-2004 in mijn Peruaanse gastgezin speelde omdat boe-
ren van het nabijgelegen Taray de grond bezet hadden, wat in een gewelddadig conflict was ge-
escaleerd en in een rechtszaak, was in 2007 nog steeds niet opgelost. Inmiddels had het hoofd 
van mijn gastgezin vijf advocaten in dienst gesteld om het probleem op te lossen. Verder wor-
den er alom steeds meer stukken land van Piseños, maar ook van Tareños bezet door arme(re) 
boeren, wat vaak in eindeloze rechtszaken resulteert. De tactiek van de landbezetters is om on-
gemerkt gewassen te zaaien en het stuk grond dan als comunidad te claimen.8 Ook hoorde ik 
van meerdere Piseños dat comuneros uit voornamelijk Viacchia stukken land van Pisaq confis-
queren. Bovendien maken deze comuneros gebruik van irrigatievoorzieningen van Piseños zon-
der ervoor te willen betalen. Dit leidt logischerwijs tot oplaaiende conflicten tussen Piseños en 
deze comuneros. Het was opvallend dat het watercomité erg actief was en alles goed wilde or-
ganiseren. Behalve een tekort aan landbouwgrond is er namelijk ook een tekort aan water waar-
door de hoeveelheid geschikte grond ontoereikend is. Wat Piseños van het stuk land Chihuanco 
willen is het instellen van regels over wie het land gebruikt. Het is namelijk in de loop der jaren 
gewoonte geworden om stukken land aan mensen van buiten te verhuren maar deze mensen 
“weten weinig van de costumbres”, aldus een van de comitéleden. In juli 2007 heeft het water-
comité besloten dat het verboden is om land aan mensen van buiten te verhuren en ze hebben 
sancties opgelegd van vijfhonderd sol per overtreding. Bovendien worden deze mensen van wa-
ter afgesloten. Het is wel toegestaan om het land aan mede-Piseños te verhuren. 

De houding ten opzichte van de sacamefotos in Pisaq is weinig veranderd. Ze worden nog 
steeds als storende actoren gezien die toeristen zouden wegjagen. Anderen weten het nog harder 
te zeggen en noemen ze een plaag. Toen ik bijvoorbeeld op 22 juli met een oude informant in 
gesprek was en er een paar sacamefotos kwamen langsgelopen, sprak ze haar verontwaardiging 
uit over hun manieren. De Piseña wees me erop dat een van de sacamefotos aan een ijsje likte,  
 

                                                 
5  Bezoek aan Sara Wasi en gesprek met sra R2. op 8/08/07. 
6  Gesprek met de oprichter van het tijdschrift op 11/08/07. 
7  Gesprek met sr C2., 31/07/07. San Pedro is een soort cactus waar thee van gezet kan worden en als 

deze gedronken wordt gaat men hallucineren.  
8  Gesprek met sra I. en een kennis van haar uit Taray die met dezelfde problemen te kampen hebben. 

Hij vertelde dat zijn stuk land in principe niet zoveel waard is en het hem meer om het principe gaat 
dan om iets anders. Het stuk land van sra I. ligt echter wel heel gunstig omdat er plannen waren om 
een uitkijkpunt te maken voor toeristen, waar ook een kleine markt zou kunnen komen. 
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Foto 105. Certificaat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deze vervolgens aan het schaap gaf die eraan sabbelde en vervolgens weer in haar eigen mond 
stopte. Sommige mensen zeiden dat er meer bij waren gekomen en volgens anderen waren het 
er minder geworden. Wat ik uit eigen observaties heb kunnen opmaken is dat hun aantal niet erg 
veranderd is maar wel dat “de oude garde” waar ik in voorgaande jaren mee gesproken had, niet 
meer daar was. Ik kwam wel een aantal oud-sacamefotos tegen. Ze vertelde mij dat ze met het 
werk gestopt waren omdat ze inzagen dat ze meer respect kregen en bovendien meer verdienden 
met andere activiteiten zoals weven. In de comunidades Amaru en Paru Paru bijvoorbeeld, waar 
veel sacamefotos vandaan komen, zijn verschillende mensen begonnen met kleine toerismepro-
jecten waarbij de weeftraditie erg belangrijk wordt geacht. Verschillende vrouwen hebben deze 
nieuwe mogelijkheden aangewend en hebben hun sacamefoto-beroep daarvoor laten schieten. 
Uit een gesprek met de burgemeester en twee van zijn regidores bleek dat het gemeentehuis het 
sacamefoto-beroep ook als een probleem ziet. Volgens hem zouden ze stuk voor stuk geëvalu-
eerd moeten worden om te kijken wie van deze kinderen wees zijn, of hun ouders alcoholist zijn 
of dat hun ouders hen verplichten het werk te doen. Ze kunnen niet zomaar van de straat worden 
geveegd en er moeten alternatieven worden gevonden. Ik sprak ook met de president van de 
comunidad Amaru, waar de meeste sacamefotos vandaan komen. Hij keurde dit werk ook ten 
zeerste af omdat het de zelfwaardering van deze vrouwen zou aantasten. Deze vrouwen hebben 
volgens hem het gevoel dat ze niets kunnen, wat niet waar is. Hij hoopt een oplossing te vinden 
in het stimuleren van de weefkunst in zijn comunidad waardoor vrouwen een stuk van hun 
waardigheid terugkrijgen waardoor ze zullen zeggen: “Ja, wij zijn cholos maar we zijn er trots 
op. Wij behouden onze culturele identiteit.”9 

Tijdens verscheidene bezoeken aan de ruines in 2007, viel mij op dat er minder sacamefotos 
en sacamefoto-tejedoras aanwezig waren. Het was opmerkelijk dat de kinderen ontbraken. Er 
werd mij verteld dat de Asociación Kantu, waartoe vrijwel iedereen die bij de ruines werkt be-
hoort ongeveer een jaar geleden had besloten dat alleen de volwassen vrouwen bij de ruines 
mochten werken omdat de kinderen voor veel desorden zorgden.10 Bovendien verwaarloosden 
deze kinderen volgens verschillende respondenten hun school. Nog een verandering omtrent de 
sacamefoto-tejedoras was dat ze tegenwoordig voornamelijk als tejedoras werkzaam zijn. Drie 
jaar geleden vroegen ze aan toeristen of ze in ruil voor geld een foto van ze wilden maken. De 
asociación Kantu waar zij toe behoren heeft bepaald dat ze tegenwoordig slechts geld mogen 
vragen als de toeristen al een foto hebben gemaakt. Anders zou er bij de toeristen een slecht 
beeld van deze vrouwen ontstaan. Verder trof ik nog wel een aantal sacamefoto-tejedoras van 
vorige keren aan maar een aantal van hen ontbrak. Volgens hun collega’s zijn een aantal van 

                                                 
9  Gesprek met sr G. uit Amaru, 1/08/07. 
10  Gesprekken met verschillende sacamefotos op 5/08/07. 
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hen getrouwd en zijn elders gaan wonen. Een paar vrouwen waren naar Lima gegaan om daar te 
werken. In totaal werken er nu volgens hen achttien vrouwen bij het hogere gedeelte en achttien 
vrouwen bij het lagere gedeelte van de ruines, wat inderdaad veel minder dan vroeger is. Een in-
teressante ontwikkeling was de frontstage presentatie van een muzikant die op foto 103 staat af-
gebeeld. Deze man was prachtig uitgedost in een poncho en chullo en speelde fluit bij de ruines 
wat overal te horen was. Dit doet hij nu ongeveer drie en een half jaar. Hij vertelde dat hij eerst 
campanarios verkocht maar dat er zoveel concurrentie was ontstaan dat hij iets anders moest 
verzinnen. Hij vertelde dat hij er goed mee verdient en vrijwel alle toeristen het mooi vinden en 
soms zo ontroerd zijn dat ze van zijn “mooie Andes tonen moeten huilen.”11 

Naast de hierboven genoemde veranderingen in het districtsdorp waarvan ik onder de indruk 
was, was ik nog meer verrast door de enorme ontwikkelingen die hadden plaatsgevonden in de 
berggemeenschappen. In eerste instantie was ik niet van plan om in 2007 een bezoek aan de 
comunidades te brengen maar na een paar dagen in Pisaq bleek uit gesprekken met Piseños dat 
er toch wel veel veranderd moest zijn in de drie jaar dat ik er niet was geweest. De nieuwe bur-
gemeester van Pisaq, overigens zelf afkomstig uit de comunidad Cuyo Grande, vertelde me dat 
mensen in de comunidades steeds meer bewust worden van hun cultuur, van wie ze zijn en van 
hun mogelijkheden. Volgens hem was dit bijvoorbeeld te merken doordat tot een aantal jaar ge-
leden mensen hun namen wilden veranderen naar Spaans klinkende namen. Bovendien geven 
comuneros hun kinderen steeds vaker typische Quechua namen terwijl een generatie terug voor-
al voor Amerikaanse namen werd gekozen. Volgens hem schaamden mensen zich vroeger voor 
wie ze waren terwijl men tegenwoordig steeds trotser wordt. Dit kan er ook toe leiden, en heeft 
in zekere mate er al toe geleid, dat comuneros minder snel geneigd zijn om naar de steden te 
trekken. Wat het huidige municipio wil is de situatie in de berggemeenschappen verbeteren. Als 
dit door toerisme zou gebeuren, kan dit bijdragen tot een hogere zelfwaardering waardoor ze 
zich in plaats van achtergesteld, bevoorrecht en trots gaan voelen.12 

Van verschillende Piseños hoorde ik dat er grote ontwikkelingen plaatsvonden op toeristisch 
gebied en dat vooral Amaru en Chawaitiri eruit sprongen in hun succes. In eerste instantie was 
ik niet van plan de berggemeenschappen te bezoeken maar ik wilde deze ontwikkelingen toch 
met eigen ogen zien. In de comunidad Amaru zijn verschillende mensen begonnen met het sti-
muleren van een soort ecotoerisme, wat zijzelf turismo vivencial noemen. Op 1 augustus be-
zocht ik Amaru en sprak ik met de president van de comunidad, tevens oprichter van het project 
Warmiwasilaraypas. Het uitgangspunt van deze organisatie was om “de waardigheid aan de 
vrouw terug te geven en hen de ruimte te geven om te regeren. “Volgens de oprichter, señor 
Gregorio, hebben comuneras heel veel kennis en vormt dat hun duurzaamheid. Volgens hem 
worden in veel comunidades de vrouwen gediscrimineerd en hij wil dat tegengaan. Hij vertelde 
dat in veel comunidades, ook in Amaru, de culturele identiteit verloren was gegaan en dat lange 
tijd het scholingssysteem occidentalista was wat beetje bij beetje de culturele identiteit teniet 
heeft gedaan. Sr G. zag van kleins af aan dat er een marginalisering plaatsvond van comuneros 
terwijl ze zoveel hebben om trots te zijn. Zo ontstond bij hem het idee om de vrouwen weer 
trots te laten zijn op hun identiteit door ze te laten weven want: “Wij zijn geen indios maar índi-
genas!” Het project kwam echt van de grond nadat Rafa León, een zeer bekende documentaire-
maker in Peru, naar Amaru kwam en de comunidad op film heeft gezet. Señor G. liet zien hoe er 
in zijn comunidad geweven wordt, hoe er met de Pachamama wordt geleefd en hoe de natuurlij-
ke omgeving, waar het prachtige Quinsacocha-meer onder valt, eruit ziet.  

Zo kreeg Amaru, in ieder geval op nationaal niveau, grotere naamsbekendheid. Gasten in 
Amaru worden bij warmiwasilaraypas met muziek ontvangen en de poort van de patio van het 
huis waar men wordt ontvangen is dan met kantu-bloemen versierd. Vervolgens is er een ontbijt 
van coca-bananen koekjes en mate de abas (een dikke drank van bonen en suiker) en kan er ge-
kozen worden om daar te blijven en te aanschouwen hoe er wordt geweven en er op het land 
wordt gewerkt. Ook kan er een wandeltocht in de omgeving gemaakt worden en kunnen berg-
meren zoals Quinsacocha en Azulcocha worden bewonderd. Toeristen kunnen ervoor kiezen om 
een eendaagse tour te boeken of meerdere dagen te blijven en in het laatste geval wordt er voor  
 

                                                 
11  Gesprek met sr.G3. bij de ruines op 5/08/07.  
12  Gesprek met burgemeester en twee regidores op 23/07/2007. 
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Foto 106. Het kleuren van de wol. Foto 107. Wevende mannen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

accommodatie gezorgd. Op foto 104 is te zien hoe twee comuneros uit Amaru voorbereidingen 
voor een groep toeristen treffen door een poster met foto’s op te hangen. Sinds kort heeft de or-
ganisatie een eigen merk gepatenteerd voor voornamelijk de tejidos, waarvan señor G. mij trots 
het bewijs hiervan liet zien, zoals op foto 105 te zien is. Er komen tot nu toe weinig toeristen 
naar Amaru maar de bewoners verwachten dat hier verandering in zal komen. Later hoorde ik 
dat er inmiddels vijf weefverenigingen in Amaru bestaan die allen toeristen verwachten maar 
niet samenwerken. Toen ik op 10 augustus de ruines van Pisaq bezocht, kreeg ik, samen met ve-
le anderen een bijzondere folder cadeau. Deze folder die door de reisorganisatie “Peru Treks” 
was genaamd, adverteerde de comunidad Amaru als bijzondere plek voor toeristen en zegt de 
lokale gemeenschap te steunen. Een aantal frases uit deze folder luiden als volgt:  

The Andean homestay project is an initiative aimed at promoting tourism in the rural communities in 
the mountains surrounding Cusco. Although Cusco receives almost 700.000 visitors each year, the 
principal beneficiaries of this income are the owners of hotels, tour companies, restaurants and shops. 
Very few people from the surrounding countryside are given the opportunity to share in the real finan-
cial benefits of tourism. The Andean homestay project aims to address this problem by giving visitors 
the opportunity to stay with local Quechua families and learn about their rich culture and traditions as 
well as bringing direct economic help to the people who really need it. The community have formed an 
Association for Rural Tourism and offer a warm and inviting welcome to visitors who are adventurous 
and interested in learning about the culture and traditions of this community. Visitors must always be 
willing to leave behind a few luxuries such as hot showers for a day or so. 

In Amaru zijn er tien families die zijn uitgekozen om bezocht te worden. Deze families heb-
ben kleine bedragen en gereedschap gedoneerd om de huizen enigszins “toeristenklaar” te ma-
ken. Hierbij moet gedacht worden aan het plaatsen van bedden, ramen en simpele toiletten bui-
ten de woningen. In de folder staat dat alle opbrengsten naar de lokale bevolking gaan. Het is 
indrukwekkend om te zien hoe in zo een korte periode steeds meer toeristische initiatieven wor-
den genomen in deze berggemeenschap van Pisaq. Wat de effecten op de lange termijn zullen 
zijn is onduidelijk. Wat in ieder geval vaststaat is dat de bewoners die bij deze projecten betrok-
ken zijn geraakt blij zijn met deze ontwikkelingen. Ook in Chawaitiri hebben zich grote ontwik-
kelingen voorgedaan. Op 1 augustus bezocht ik de comunidad en ook daar stond ik versteld van 
de ontwikkelingen. Veel meer huizen hadden ramen gekregen en de buitenkanten van sommige 
huizen hadden vrolijke kleuren gekregen. Comuneros waren erachter gekomen dat hun huizen 
er mooier uit zouden zien als ze natuurlijke klei-kleuren aanbrachten. Het dorp oogde een stuk 
vrolijker dan in voorgaande jaren. Ik bezocht een van de twee weefverenigingen die elke 
woensdag en op andere dagen op aanvraag weefdemonstraties organiseert en toeristen ontvangt. 
Ik sprak met de president van de asociación Inca Pallay. Hij vertelde hoe in deze comunidad de 
weeftraditie, die in onbruik was geraakt en met synthetische wol en verf plaatsvond, herleefd 
was. Het initiatief om de weefkunst nieuw leven in te blazen was genomen door de bekende 
señora Ñilda Callañaupa. Zij richtte de vereniging op en vroeger behoorde het hele dorp hiertoe 
maar later ontstond er een verdeling en trokken verschillende tejedores zich terug uit de asocia-
ción textiles en werd Inca Pallay opgericht.  
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Beetje bij beetje kwamen er meer toeristen om de comunidad te bezoeken en er wordt tegen-

woordig met reisbureaus in Cuzco samengewerkt. Door weefdemonstraties te geven kunnen toe-
risten zien hoe tejidos gemaakt worden vanaf het allereerste begin en zo worden ze geprikkeld 
om direct van de producenten te kopen. Ook leggen de comuneros uit hoe arbeidsintensief het 
weefproces is; om een bolletje wol te spinnen moet er bijvoorbeeld twee dagen gewerkt worden, 
daarna moet de gesponnen wol geverfd worden wat vanwege het kleuren met natuurlijke ingre-
diënten zoals planten veel tijd kost en vervolgens moeten de tejidos nog geweven worden. Op 
de foto’s 106, 107 en 108 is te zien hoe er gewerkt wordt in Chawaitiri. Ik sprak met verschil-
lende wevers en zij vertelden dat afhankelijk van hoe moeilijk het ontwerp is en hoe groot de te-
jido wordt, ze tussen een en twee maanden de tijd nodig hebben voor het weven van een kleed. 
Een wever vertelde dat er goed moet worden nagedacht over de combinatie van kleuren omdat 
als deze niet goed is, ze de tejido misschien wel nooit verkopen. Als ze direct aan toeristen ver-
kopen vragen ze ongeveer 200 sol. Ook werd mij door de wevers verteld dat vroeger alleen de 
vrouwen sponnen maar dat tegenwoordig zowel mannen als vrouwen zich hiermee bezighou-
den, waar ze erg trots op waren. Wat opviel was de trots die deze mensen opeens hadden ver-
kregen. De president vertelde dat ze tegenwoordig ook niet meer zo slecht door Piseños behan-
deld worden. Een comunero vertelde me dat ook hij erg trots is geworden op de weefkunst en 
vertelde vooral trots te zijn op de jongeren. Volgens hem kunnen kinderen van acht jaar oud te-
genwoordig al beter weven dan hun ouders. Dit biedt volgens hem grote toekomstmogelijkhe-
den. De president van de asociación vertelde dat ze vroeger in Pisaq zeiden: “wie heeft deze 
cholos, deze indios, piernas de tijera hier laten komen, hun honger zal hen wel deze kant op 
brengen.” 13 Tegenwoordig hebben ze echter aanzien gekregen “porque somos productores” 
(omdat we producenten zijn). Hij vertelde dat ze nu niet meer bang zijn, zich niet meer schamen 
en als ze worden aangevallen weten wat ze moeten zeggen.14 In Chawaitiri heeft het opnieuw in 
ere herstellen van de weeftraditie dus niet alleen voor een extra inkomensbron gezorgd maar 
ook voor een toename in het zelfbewustzijn. Feit blijft wel dat juist door het ontstaan van ver-
schillende organisaties er ook een concurrentie tussen bestaat. Bovendien is het nog steeds niet 
de lokale bevolking die van dit soort initiatieven profiteert maar de organisatoren ervan. 

Ook in Cuyo Grande zijn er initiatieven ontwikkeld om de comunidad aantrekkelijker voor 
toeristen te maken en zal turismo vivencial het uitgangspunt zijn. Zo heeft een comunero een 
gebouw geconstrueerd waar een museum in komt en op het land eromheen werden tijdens mijn 
bezoek kleine huisjes gebouwd die als hospedaje zullen dienen. Ook is er een trucha-vijver ge-
maakt waar toeristen kunnen zien hoe ze gekweekt worden. Het project was tijdens mijn bezoek 
nog in wording maar ik zag wel een busje met toeristen op die plek stoppen. In Cuyo Chico, 
waar een groot deel van de bevolking van het produceren van souvenirs leeft is niet veel veran-
derd. Mensen produceren nog steeds souvenirs, een aantal van hen komt naar Pisaq om deze te 

                                                 
13  Letterlijk, (met hun) benen van scharen, vanwege hun korte broeken, verwijst naar hun afgeknipte 

broeken. 
14  Gesprek op 1/08/07 met sr I.C. 

Foto 108. Wevende vrouwen. Foto 109: nieuwe markt voor Cuyo Chico?
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verkopen en een groot deel van hen exporteert de producten direct. De markt die langs de weg is 
gebouwd verkeerde nog ongeveer in dezelfde staat als een aantal jaar geleden. Volgens een aan-
tal informanten heeft de markt wel een aantal maanden als zodanig gewerkt maar is die later in 
onbruik geraakt omdat de verkopers niet consequent waren. Volgens een jonge comunero uit 
Cuyo Chico was deze markt het initiatief van slechts één familie van artesanos waardoor de 
kans dat de hele comunidad zou profiteren gering zou zijn geweest.15 Wat er met de donatie van 
twaalfduizend dollar van een Zwitserse ontwikkelingsorganisatie om de markt te bouwen is ge-
beurd is tot op heden onduidelijk. Er bestaan wel initiatieven bij ongeveer vijftig jongeren in 
Cuyo Chico om ietsje verderop op een braakliggend terrein langs de weg een “typische markt” 
op te richten waar mensen uit zowel Cuyo Chico als uit andere comunidades lokale producten 
kunnen verkopen zoals zelf geproduceerde cerámica uit Cuyo Chico en Cuyo Grande en tejidos 
uit Chawaitiri, Paru Paru en Amaru (zie foto 109). Volgens R.D. hadden een aantal gidsen hem 
verteld dat dit een goed idee zou zijn omdat Cuyo Chico langs de weg naar de ruines ligt. Hij-
zelf vindt het een goed plan omdat het ervoor zou kunnen zorgen dat jongeren binnen hun eigen 
comunidad op zoek gaan naar toekomstmogelijkheden in plaats van buiten hun comunidad in de 
vorm van migratie. Ook vertelde hij dat door het oprichten van een eigen markt in de comuni-
dad de afhankelijkheid van Pisaq verder zal afnemen en Cuyo Chico zelfstandiger zal worden.16 

Het project parque de la papa van de NGO Andes heeft zich in de afgelopen drie jaar flink 
ontwikkeld. Wel is de focus van het puur in ere herstellen van alle verschillende soorten aardap-
pels verschoven naar het uitvoeren van ecotoerisme. Inmiddels zijn er verschillende wandelrou-
tes ontwikkeld en is er in Chawaitiri een toeristisch restaurant gebouwd wat een paar dagen na 
mijn vertrek in gebruik zou worden genomen. In totaal zijn er achttien vrouwen, drie van elke 
participerende comunidad, die om de beurt koken. De NGO heeft vooral geprobeerd om het uit-
voeren van de verschillende projecten aan de lokale bevolking over te laten. Volgens een huidi-
ge medewerkster zijn vanwege het samenwerken van de zes comunidades die onder het project 
vallen, mensen meer met elkaar in contact gekomen en zijn de afbakeningen van stukken grond 
minder sterk dan voorheen. Ze constateerde dat het rurale ecotoerisme met zeker tien procent is 
gestegen en ze verwacht dat het in de komende jaren met nog eens tien procent zal toenemen. 
Inmiddels heeft het parque “glossy” folders gemaakt waarin wordt uitgelegd wat de uitgangs-
punten van het project zijn en wat de toeristische mogelijkheden zijn. Op de voorkant van de 
folder parque de la Papa, a journey to the roots of the Andes staat het volgende vermeld: “Visit 
Potato Park. Enjoy a unique experience together with the communities that protect their biologi-
cal and cultural heritage in harmony with a spectacular landscape.” In deze folder wordt sterk 
ingegaan op de wens van toeristen om de traditionele Andes cultuur en natuur te aanschouwen, 
wat niet alleen op de voorkant van de folder tot uitdrukking komt maar ook in de rest van de 
folder. De folder bestaat uit mooie natuurfoto’s met traditioneel geklede mensen en uitspraken 
als “everything that exists is sheltered and fed by Pachamama” en “live and experience the cus-
toms and technologies as old as our land are revealed by the practices themselves.” Er zijn drie 
routes uitgestippeld langs de verschillende comunidades die variëren van een tour van drie da-
gen en twintig kilometer tot een vijfdaagse tour van 42 kilometer. Wat bijzonder van dit ecotoe-
rismeprogramma is, is dat zes comunidades bezocht kunnen worden en dat de opbrengsten voor 
de lokale bevolking zijn en bovendien dat alle tours door de lokale bevolking worden georgani-
seerd en geleid. Omdat het toeristisch circuit recent is opgesteld, zijn er echter nog weinig 
daadwerkelijk ervaringen geschapen. Het plan klinkt mooi maar er konden ook al tegenreacties 
geconstateerd worden. Comuneros die in deze comunidades leven, gaven namelijk aan dat 
slechts een zeer beperkt deel van de comuneros van deze projecten profiteert en dat de uitvoe-
ring wel in handen is van de lokale bevolking maar slechts van een klein deel. Zo hoorde ik van 
een comunero uit Amaru dat de NGO slechts met drie of vier personen per comunidad samen-
werkt waardoor slechts een minimaal deel van de comunidades profiteert van het project. In 
Chawaitiri vertelde men ook dat de NGO niets te maken heeft met de al bestaande weefprojec-
ten.  

Er hebben zich dus vele ontwikkelingen voorgedaan. Een groot deel wordt door de lokale be-
volking als positief ervaren. De meeste vooruitgangen berusten voornamelijk op presentaties 

                                                 
15  Gesprek met R.D Cuyo Chico op 5/08/07. Werkt sinds zijn 10e als gids bij de ruines van Pisaq. 
16  Gesprek met R.D Cuyo Chico op 5/08/07. 
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naar de frontstage toe. Dit is ook het deel wat de toeristen te zien krijgen. In drie korte weken 
die ik in 2007 in Pisaq heb doorgebracht, heb ik op de backstage niveaus echter weinig grote 
veranderingen kunnen constateren. Sommige mensen hadden misschien wel hun woningen ver-
beterd en sommigen waren er economisch op vooruit gegaan maar deze veranderingen betreffen 
voornamelijk materiele vooruitgang. Op het backstage niveau in the minds viel het mij op dat 
mensen nog op dezelfde manier over zichzelf en anderen denken. Sommige elementen waren 
wel enigszins versterkt, zoals de manier waarop Piseños mensen uit de berggemeenschappen 
zien. Er zijn, zoals ik al eerder schreef, veel mensen in Pisaq komen wonen en zij vormen een 
steeds grotere concurrentie voor de gevestigde Piseños.17 Bovendien leidt het nieuwe succes van 
comuneros en hun bewustwording ertoe dat het voor Piseños steeds moeilijker wordt om men-
sen te vinden die in Pisaq tegen lage lonen voor hen willen werken. De nieuwe burgemeester die 
in januari 2007 bij het municipio van Pisaq is komen werken, is de eerste burgemeester die af-
komstig is uit een comunidad (Cuyo Grande), wat een enorme ontwikkeling is maar de meeste 
Piseños hebben totaal geen vertrouwen in hem. Zoals een informant antwoordde toen ik naar 
haar mening over deze man vroeg: “Hij is een campesino, wat weet hij dan?” Anderen zeiden 
dat hij slecht voorbereid is om Pisaq en de comunidades te leiden omdat hij uit de comunidad 
komt en hij zou geen autoriteit uitstralen waardoor niemand naar hem zou luisteren.18 Een inte-
ressante nieuwe ontwikkeling die te constateren viel was dat de mentaliteit van de comuneros 
erg veranderd was. Niet alleen de mensen in de berggemeenschappen die zich bezighouden met 
kleinschalige toerismeprojecten zijn een stuk trotser op wie ze zijn, maar ook de comuneros die 
in Pisaq zijn komen wonen zeggen trots te zijn op wat ze bereikt hebben en op wie ze zijn.  

Door toeristische ontwikkelingen verandert de structuur van de comunidades aanzienlijk. Op 
het eerste gezicht heeft het positieve uitwerkingen zoals economische vooruitgang en een posi-
tiever zelfbeeld maar er zijn ook keerzijden. In eerste instantie blijkt in de praktijk dat ook in de 
berggemeenschappen niet iedereen van het toerisme profiteert. Hierdoor ontstaan er grote ver-
schillen tussen comuneros die wel en comuneros die niet succesvol zijn in de toerisme-industrie. 
Van oorsprong bestaat er een soort evenwicht in de comunidades en zodra iemand er op een 
economische manier uitspringt ontstaan er conflicten. Tijdens een corte de pelo-ceremonie in 
juli 2007, waarbij ik madrina werd, kwam ik in gesprek met een comunero uit Sacaca. Hij ver-
telde dat hij al jaren als bouwvakker en als triciclero in Pisaq werkt en niet meer terug wil en 
kan naar zijn comunidad omdat er veel afgunst bestaat. Hij vertelde me dat het altijd zo gaat in 
de comunidad als iemand het beter doet dan zij. “De mensen zijn gewoon jaloers” vertelde hij.19 

Tot zover de lokale ontwikkelingen in Pisaq en omgeving. Naast deze micro-ontwikkelingen 
voor de jaren 2004-2007, vonden er in 2007 ook een aantal nationale gebeurtenissen plaats die 
een enorme invloed op het Peruaanse toerisme hadden, die op hun beurt op microniveaus ook 
weer repercussies hadden. Deze gebeurtenissen maakten mij nog meer bewust van de enorme 
kwetsbaarheid van het toerisme. Zowel vlak na aankomst als vlak na vertrek werd ik nogmaals 
op de feiten gedrukt van de gevoeligheid van de toerisme-industrie. Wederom besefte ik dat 
duurzaam toerisme een vreselijk ingewikkeld begrip is en dat duurzaamheid niet bereikt kan 
worden door alleen maar naar toeristische activiteiten te kijken. Het succes van toerisme is niet 
alleen afhankelijk van het aantal bezoekers, de organisatie van toerisme, de manier waarop een 
gebied in de media wordt geportretteerd, het beleid van de staat, reisorganisaties, gidsen en hoe 
de lokale bevolking ermee omgaat maar ook van andere actoren en factoren. Interne politieke 
problemen en natuurgeweld kunnen bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de manier waarop 
de industrie zich ontwikkelt.  

Toen ik op 20 juli in Peru aankwam waren de leraren in het hele land bijna een maand aan het 
staken geweest. Behalve dat ze niet gingen werken, hadden ze op verschillende plaatsen wegen 
geblokkeerd, een aantal vliegvelden bezet en een dag voor mijn aankomst de velden rondom het 
vliegveld van Cuzco in de brand gestoken. In de week voor mijn komst hadden ze ook de trein-
rails naar Machu Picchu geblokkeerd door erop te gaan liggen. Het moge duidelijk zijn dat dit 
repercussies voor het toerisme had aangezien toeristen niet meer vrij door het land konden rei-
zen. Eenmaal in Pisaq werd mij verteld dat leraren ook de weg tussen Cuzco en Pisaq hadden 

                                                 
17  Gesprek met o.a. srta M4., 23/07/07. 
18  Gesprek met sra E., 24/07/07. 
19  Gesprek met een comunero uit Sacaca, 29/07/07. 
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geblokkeerd vlakbij Pisaq, waardoor de toeristenbussen er niet langs konden. Een grote groep 
artesanos besloot het heft in eigen hand te nemen en ze hebben de leraren weggejaagd zodat de 
bussen erdoor konden. Behalve het ongemak wat dit soort acties met zich meebrengt, maken Pi-
seños zich zorgen om de eventuele langetermijneffecten. Als toeristen vervelende ervaringen 
hebben in Peru, zouden ze dat aan hun landgenoten kunnen vertellen waardoor zij minder snel 
geneigd zouden zijn om een reis naar Peru te boeken.  

Een totaal andere invloed op het verlopen van toerisme is de natuur. Op 14 augustus vloog ik 
terug naar Nederland en op 15 augustus vond er in het kustgebied van Peru een aardbeving 
plaats van acht op de schaal van Richter. Deze kostte aan tenminste 540 mensen het leven, en 
zorgde voor meer dan vijftienhonderd gewonden. Volgens het nationale rampencentrum waren 
in de provincies Ica en Lima in totaal 16.669 woonhuizen verwoest en nog eens tachtig tot ne-
gentigduizend woningen zouden ernstig zijn beschadigd.20 Met name de plaatsen Pisco, Ica en 
Chincha werden zwaar getroffen. De hulp kwam moeizaam op gang en toen deze eenmaal in 
werking was gesteld, verliep ze vrij chaotisch. Op veel plaatsen was de stroom uitgevallen en 
het getroffen gebied was moeilijk te bereiken omdat veel wegen beschadigd waren. In de dagen 
na de aardbeving bleek de grootte van de schade en daarnaast braken er ook ongeregeldheden 
uit. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland raadde het evenals andere landen af 
om het gebied te bezoeken.21 Behalve dat deze aardbeving grote gevolgen had op de levens van 
veel mensen vlak nadat deze zich voltrok, zullen de gevolgen op de lange termijn ook groot zijn. 
In Lima zijn veel gebouwen in het historische centrum beschadigd geraakt, gebouwen die ook 
voor toeristen aantrekkelijk zijn. Deze zouden echter nog wel gerestaureerd kunnen worden en 
bovendien is Lima niet in eerste instantie afhankelijk van de toerisme-industrie. De gevolgen 
voor het zwaar getroffen Pisco zullen vermoedelijk enorm zijn. Het nationaal park Paracas 
vlakbij Pisco – een belangrijke bron van inkomsten voor de stad – heeft grote schade opgelopen. 
Zo zijn bijvoorbeeld twee van de grootste toeristische trekpleisters, de rotsformaties “De Kathe-
draal” en “El Fraile”, door de aardbeving volledig ingestort.22 

Op 27 augustus vermeldde Tourpress Holland, vereniging voor toeristisch journalisten en 
persvoorlichters, dat het toerisme in Peru weer begon terug te keren naar zijn normale patroon. 
Dit was vooral mogelijk doordat beschadigde weggedeelten van de Panamericana-snelweg her-
steld waren. Bovendien viel het aantal annuleringen erg mee.23 Dat het toerisme in Peru zo snel 
na de aardbeving hersteld is wil echter niet zeggen dat de gevolgen voor de getroffen gebieden 
minder groot zijn. Pisco is voorgoed haar voornaamste toeristische trekpleisters kwijt en het is 
ook nog onduidelijk wat voor gevolgen de ramp heeft gehad op de wereldberoemde flora en 
fauna op de Islas Ballestas. Het toerisme zet zich voort in Peru maar de gevolgen van het na-
tuurgeweld zullen op lokaal niveau verregaande gevolgen hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20  www.nrc.nl, 17/08/07. 
21  www.trouw.nl 21/08/07 
22  www.elcomercio.com.pe, 16/08/07 en NOS journaal 16, 17 augustus, diverse internetsites en kranten, 

geraadpleegd in de dagen na de beving. (bvb www.nrc.nl, 17/08, www.trouw.nl, 21/08). 
23  www.tourpress.nl, 27/08/07. 
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Woordenlijst 
 
adobe samengeperste blokken stro en klei 
aguas termales thermale baden 
ahijado petekind 
alcalde burgemeester 
alcohol metílica pure alcohol 
altomisayoc curandero (hoogste niveau) 
ambulantes ambulante verkopers 
amestificado Mesties geworden 
apu berggeest 
arroba hoeveelheid: ruim 11 kg of ruim 12-16 liter 
artesanal artesanaal/handgemaakt 
artesanía handnijverheid 
artesano/a handwerkman/vrouw 
artista kunstenaar 
asamblea (comunal) (dorps)vergadering 
asociación vereniging 
asociación artesanal handwerkvereniging 
ayni wederkerigheid (systeem) 
 
balleta geweven strook onderaan een pollera 
bruja heks 
brujo heks/tovenaar. Curanderos die ook negatieve zaken doen 
 
campanario/campana soort mobiel van koper en kralen  
campesino/a boer/boerin 
caña alcohol van suikerriet 
canchita  gedroogde en gebakken maïs 
cargo functie, publiek ambt 
carguyoc iemand die een cargo heeft 
carpintería timmermanskunst 
castigar straffen 
centro poblado dorpskern 
cerámica aardewerk 
chakana Andeskruis 
chakra stuk landbouwgrond 
chalecito giletje 
challa plengoffer 
chica meisje 
chiha maïsbier 
chiflera verkoopster van allerhande huishoudelijke spullen 
ch’insi kleine oogjes, motief van ruitjes met stipjes 
chisme roddel 
chofer chauffeur 
chullo muts 
chuño in de vrieskou gedroogde aardappels 
cochinada smeerlapperij 
chochinilla rupssoort 
chuño in de vrieskou gedroogde aardappel 
cholo Indiaan 
comadre peetmoeder 
comerciante handelaar 
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compadrazgo peetouderschap 
compadre peetvader 
compañero collega 
comunidad berggemeenschap 
coral plaats waar het vee verblijft (buiten, om het huis) 
corte de pelo haarknipceremonie 
costumbres gewoontes, gebruiken, tradities 
creído/creída arrogant, uit de hoogte 
cruz andino zie “chakana” 
cuarto kamer 
cura priester 
curandero geneesheer, religieuze specialist 
 
desorden rommel, chaos 
despacho offer 
 
educación opleiding/opvoeding 
empanada broodje gevuld met kaas, tomaat en kruiden 
envejecido “oud gemaakt/geworden” 
 
faena collectief werk 
feria markt 
fogón vuur, kookhoek, fornuis 
FOPTUR Fondo de Promoción Turístico 
 
gente mensen 
gringo buitenlander 
 
hanaj pacha/hanaj cielo bovenwereld 
hermana zus 
hermano broer 
horno oven 
hospedaje herberg/eenvoudig hotel 
hostal idem 
huaca heilige plaats 
hauyata vogelsoort met witte veren (hooggebergte) 
hurca symbolische overeenkomst om iemand carguyoc te maken 
 
ignorante onwetend, dom 
indígena inheems 
 
kai pacha “deze” wereld 
 
llijlla kleine queperina 
 
machu kwade geest (mannelijk) 
machuwasi huis van kwade geest (gaten, spelonken) 
madre moeder 
madrina peetmoeder 
mala suerte pech 
manta geweven kleed 
mate kruidenthee 
material noble modern bouwmateriaal (gips/cement/baksteen) 
mayordomo hoogst aangestelde carguyoc 
mestizo Mesties (persoon van gemengde afkomst) 
minka zie faena 
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mirada de coca cocalezing 
moderno modern 
molle/higo boom met roze vruchtjes waar geesten verschijnen 
montera platte grote hoed door indígenas/comuneras gedragen 
moraya soort chuño maar iets lichtere kleur en textuur 
mote gekookte mais/manier om te zeggen dat iemand slecht Spaans spreekt 
mundo wereld 
municipio gemeentehuis 
 
ñawi oog, bron 
negocio zaak, handel 
nobleza hoge klasse ten tijde van de Inca’s 
ñusta dochter van voorname inca 
 
obrero werker/arbeider 
occidentalista westers 
ocioso/a lui 
ojotas sandalen van autobanden gemaakt 
okarina aardewerken plat fluitje met 4-6 gaatjes 
 
Pachamama Moeder Aarde 
padrino peetvader 
pago offer (voor Pachamama, apus) 
paisano landgenoot, dorpsgnoot 
pampa grasland/weide 
panadería bakkerij 
paqo religieuze specialist 
pasear wandelen, bezoeken 
paso el viento (le) de wind is hem/haar overkomen 
patrimonio cultural cultureel erfgoed 
paya/varori kwade geest (vrouwelijk) 
pico y palo stok en houweel; landbouwwerktuigen 
pilis kraaltjes van klei 
pistaco/k’arik’aris magische vampier, vetzuiger 
planificación familiar family planning 
poder kracht 
pollera traditionele rok gedragen door comuneras en sacamefotos 
Posta de Salud gezondheidspost 
presidente (municipal) burgemeester in de comunidad 
primaria basisschool 
profesional geschoold 
pujllay carnaval (Quechua) 
puñal klap, stoot 
pututu grote schelp, instrument van regidores 
 
quero/q’ero rituele drinkbeker 
quepi/queperina (geweven) draagdoek (Quechua) 
 
recuerdo aandenken 
recuperación herstel, opleving 
regidor helper van de varayoc 
retama gele bloem 
runa mens (Quecchua) 
 
salamanca soort thermos uit de Incatijd 
salon comunal gemeenschappelijke ruimte (voor feesten/vergaderingen) 
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sano gezond 
secundaria middelbare school 
seguir adelante vooruitgang boeken 
seguridad ciudadano burgerwacht 
selva regenwoud 
Semana Santa Heilige Week (voor Pasen) 
señor meneer 
señora mevrouw 
señorita mejuffrouw 
servicios diensten 
sewada graansoort  
sol Peruaanse munteenheid (1 euro is iets meer dan 4 sol) 
soqa kwade geest  
 
tarima kraampje, tafel van houten latten 
tarwi soort graan in de Andes 
tejora weefster 
tejido geweven kleed, textiel 
tinka/t’inka plengoffer (paar druppels) 
telenovela soapserie 
tipico typisch, traditioneel 
trabajo comunal werk verdeeld binnen de comunidad 
traje tipico typische kleding 
triciclo bakfiets 
triciclero bestuurder van een triciclo 
trigo tarwe, graan 
trucha forel 
trueque ruilhandel 
tumba graf 
 
uchu pacha onderwereld 
uncuna kleine geweven doek 
unido verenigd 
 
valle Sagrado Heilige Vallei 
vara staf van de varayoc 
varayoc inheemse autoriteiten 
viento wind 
 
 
wachu inheemse autoriteit (Quechua) 
waiki  broer (Quechua) 
wailaka waardeloze huisvrouw (Quechua) 
watchiman veiligheidsmedewerker 
WTO World Tourism Organisation 
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Samenvatting in het Nederlands 
 
In Het Pisaq Theater krijgen toeristen een voorstelling voorgeschoteld die beantwoord aan een 
gevoel van authenticiteit. Het Pisaq Theater is een etnografische studie die beschrijft hoe men-
sen in een klein dorp in de Peruaanse Andes zich aan toeristen presenteren en hoe ze hun cultuur 
beleven. Toerisme neemt een toonaangevende plaats in de huidige mondialiserende wereld in. 
Dit heeft grote effecten op macro-, meso- en microniveau en heeft tot de nodige discussies over 
het onderwerp geleid op verschillende niveaus en vanuit verschillende oogpunten en disciplines. 
Waar het in het schrijven over toerisme vaak aan ontbreekt zijn lokale perspectieven. In Het Pi-
saq Theater staan de gedragingen en gedachten van lokale bewoners centraal. Hun stemmen op 
de grassroots level, waar toeristen ontvangen worden en waar normaal niet naar geluisterd 
wordt, vormen de basis van dit proefschrift.  
    Door gebruik te maken van de theatermetafoor van Irving Goffman en de ideeën van Brad 
Shore over culturele modellen wordt antwoord gegeven op vragen over hoe mensen in Pisaq 
culturele modellen als inkomensstrategie gebruiken, welke betekenis zijzelf aan deze culturele 
modellen geven en wat dit alles over de duurzaamheid van toerisme kan zeggen. De metafoor is 
een geschikt instrument om de complexe processen die in toeristisch Pisaq plaatsvinden in kaart 
te brengen. In deze dissertatie wordt duidelijk hoe de bewoners uit Pisaq en de omliggende 
berggemeenschappen bepaalde delen van hun cultuur aan toeristen presenteren en wat het ver-
schil is tussen deze presentaties frontstage en de beleving of betekenisgeving backstage. Hoe-
wel er vaak gedacht wordt dat mensen op lokaal niveau door de toerisme-industrie “hun cultuur 
en identiteit verliezen”, is door de lokale mensen aan het woord te laten en een blik in hun leven 
backstage te werpen, aangetoond dat er vele dimensies van cultuur en identiteit bestaan. Hoewel 
het er misschien op het eerste gezicht op lijkt dat Piseños en comuneros slechts geïnteresseerd 
zijn in de commercialisering van hun cultuur blijkt dat op de backstage veel schemata nog 
steeds erg belangrijk zijn.  
    Er wordt steeds verder achter de schermen gekeken naar de kant van betekenisgeving die zich 
in the minds van Piseños en comuneros afspeelt. De presentaties op en gedachten over de front-
stage, de plek waar toeristen en lokale bewoners elkaar ontmoeten, en over de handelingen en 
ideeën backstage, de plek waar lokale bewoners samen zijn en normaalgesproken geen toeristen 
komen, komen uitvoerig aan de orde. Uiteraard zijn de grenzen tussen de verschillende podia 
open en worden ze voortdurend bijgesteld. De wijze waarop dit tot uiting komt heeft weer te 
maken met welke actoren (of acteurs) zich op een bepaald podium begeven en door de culturele 
modellen of schemata die deze mensen in the mind hebben. Door inzicht te krijgen in de back-
stage betekenis van de kosmologie kan (deels) begrepen worden hoe Piseños in the world den-
ken en handelen. Geloofsovertuiging, of dat nu geloof in de natuur is, in God of in zaken die het 
Protestants geloof predikt, is erg belangrijk voor de voeding van identiteit, hoe men de wereld 
ziet en hoe in het Theater op alle verschillende podia wordt geacteerd. Het denken en handelen 
in het nu op de verschillende frontstages en backstages en de verschillende betekenissen die 
hieraan worden gegeven krijgen door lang bestaande maar ook voortdurend veranderende 
schemata vorm. Frontstage heeft de toerisme-industrie ertoe geleid dat Piseños bepaalde ele-
menten van het inheems syncretisch geloof speciaal voor toeristen uitvergroten en backstage 
worden de apus en Pachamama tegenwoordig vereerd om geld te verdienen uit het toerisme en 
niet meer slechts om een goede oogst en gezonde veestapel te krijgen. 
    Authenticiteit is een thema dat als een rode draad door de dissertatie loopt. Authenticiteit 
speelt zowel een rol bij het toeristenpubliek en reisbureaus als bij de acteurs die aan de authenti-
citeitverwachting proberen te voldoen door een bijzondere performance of authentieke ervaring 
te geven die aan de wensen van toeristen voldoet. In principe is authenticiteit een commerciële 
term waarop een toonaangevend deel van toerisme wordt gebouwd. De daadwerkelijke invulling 
van het begrip ligt in the eye of the beholder. De verwachtingen die toeristen van tevoren heb-
ben, bepalen voor een groot deel wat hun experience op reis zal zijn en leiden tot een stereoty-
pering en essentialisering van cultuur. Belangrijke concepten in de beeldvorming van tevoren en 
de ervaring zelf, zijn “het echte”, “het authentieke”, “het traditionele” en “het typische”. Soms 
worden er nieuwe “acts” gecreëerd die bij de acteurs en mediators tot een groter gevoel van ei-
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genwaarde en economische vooruitgang kunnen leiden. De geslaagdheid van een performance 
in het Pisaq Theater hangt af van de verwachtingen en experiences van toeristen die gevormd 
worden door beeldvorming die diverse media van tevoren verschaffen, de schemata die deze 
toeristen in the mind hebben, de wijze waarop intermediators deze schemata kunnen beïnvloe-
den en de wijze waarop een performance in het Theater wordt uitgevoerd.  
    De daadwerkelijke performance wordt vormgegeven door de lokale bevolking. De bewoners 
van Pisaq en omstreken gebruiken cultuur om via performances een inkomen te verwerven in de 
toerisme industrie. In Het Pisaq Theater zien we hoe performance op de podia plaatsvindt door 
de presentatie van artesanía maar ook backstage betekenis wordt gegeven aan presentaties van 
deze materiële cultuur op vooral economische wijze. Piseños en comuneros gebruiken verbale 
en non-verbale strategieën om een mooie “show” of “act” neer te zetten. Door zich traditioneel 
te kleden, traditionele muziek te spelen, traditionele artesanía zelf te gebruiken of te verkopen, 
proberen Piseños de aandacht van het publiek te trekken. Ook mensen uit de berggemeenschap-
pen (meestal in de vorm van tejedoras en sacamefotos, weefsters en vrouwen met kinderen die 
een foto van zichzelf laten maken in ruil voor geld) en varayoc (inheemse autoriteiten) gebrui-
ken hun identiteit op de podia in het Pisaq Theater om toeristen een authentieke experience te 
geven.  
    Door een kijkje in de coulissen te nemen en backstage te komen, zien we welke mensen ach-
ter de lachende gezichten en prachtige uitgedoste acteurs steken. De podia staan met elkaar in 
verbinding; de betekenisgeving backstage staat in verband met de presentatie frontstage aan het 
toeristenpubliek. Ik heb willen aantonen dat de presentaties frontstage niet alleen voor toeristen 
worden opgevoerd maar erg belangrijk zijn in the minds en in de harten van Piseños en comu-
neros. Door “authentieke presentaties” van vroeger wordt ook duidelijk wat belangrijk is voor 
Piseños in het heden en hoewel de functies van bepaalde gebruiksobjecten en kleding verande-
ren wordt er in the minds nog veel betekenis aan gegeven. Dit geldt voor zowel gebruiksvoor-
werpen en kleding als voor de kosmologie en feesten zoals Carnaval en Virgen del Carmen. 
Samenvattend betekent de groeiende toeristensector niet dat cultuur slechts als commerciële 
strategie wordt aangewend en slechts op die manier betekenis krijgt. Piseños en comuneros ver-
liezen hun culturele identiteit niet door de komst en de groei van het toerisme maar deze feesten 
hebben backstage, in the minds van de lokale bevolking grote betekenis en veranderen slechts 
gedeeltelijk. 
    Identiteit speelt zowel op de verschillende frontstages als achter de schermen een toonaange-
vende rol in Het Pisaq Theater. Enerzijds vormt identiteit een basis voor het impressiemanage-
ment van de acteurs maar backstage en vooral in the minds van Piseños bepaalt identiteitvor-
ming; zelfbeeld en het beeld dat mensen van anderen hebben, voor een aanzienlijk deel culture 
in mind. Aan de ene kant wordt het Inca verleden in Peru geïdealiseerd, wordt het frontstage ge-
deelte van het Pisaq Theater erop gebouwd en zijn veel Piseños trots op wat ze tentoonstellen. 
Ondertussen heerst er echter ook een schaamtegevoel wat voornamelijk backstage, onttrokken 
aan het oog van toeristen, tot uiting komt in the minds van Piseños en comuneros. Om te begrij-
pen waarom Piseños en comuneros op een bepaalde manier “optreden” en waarom ze backstage 
wel of niet een betekenis geven aan deze performances, is er gekeken naar waar dit door gevoed 
wordt. De basis hiervan ligt in een lang bestaand continuüm tussen Indiaan en Mesties, die in de 
regio van Pisaq wordt gebaseerd op plaats van herkomst. Daarnaast blijkt vooral ook het podi-
um (bijvoorbeeld de ruines of de plaza) waar een individu zich op een bepaald moment op be-
geeft bepalend. Niet zozeer etnische, van bovenaf bepaalde categorieën liggen ten grondslag aan 
hoe een actie op een podium, frontstage of backstage ten uitvoer wordt gebracht maar de achter-
liggende culturele schemata in the minds van de mensen. In deze dissertatie wordt uitvoerig be-
licht hoe in identiteitsconstructies van Piseños, gevoelens van trots en schaamte belangrijke 
schemata zijn die de gedachten en gevoelens ten opzichte van zichzelf maar ook ten opzichte 
van anderen beïnvloeden.  
    We zagen hoe toerisme tot een grotere bewustwording van identiteit in het Theater heeft ge-
leid en daaraan gekoppeld tot een toegenomen bewustwording over cultureel erfgoed. Dit be-
wustzijn resulteert op haar beurt weer in een trots-schaamte continuüm waarbij Piseños aan de 
ene kant trots zijn op hun Inca erfgoed (dat niet zelden geïdealiseerd wordt) en aan de andere 
kant een gevoel van minderwaardig ten opzichte van deze “grote wijze voorouders” oplevert. 
Andere schaamtegevoelens bestaan ten opzichte van “andere Piseños” die door de komst van de 
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toegenomen economische mogelijkheden die de toerisme-industrie met zich meebracht, arrogant 
zouden zijn geworden en ten opzichte van de mentaliteit van de jongeren en de Spaanse kolo-
niale invloed die voor een teloorgang van de Piseño cultuur zouden zorgen. Tevens wordt op 
comuneros neergekeken, ook al vormen ze een aanzienlijk onderdeel van de Pisaq-experience. 
Comuneros zelf voelen zich over het algemeen juist trots over hun frontstage presentatie. An-
derzijds schamen comuneros zich bij onverwachte backstage bezoeken voor hun kleding en ar-
moedige woonsituaties. Interessant is om te zien de acteurs in het Pisaq Theater spanningen en 
conflicten zoveel mogelijk van the frontstage af proberen te houden omdat deze het imago van 
Pisaq aan zouden kunnen tasten. Alle interne spanningen over identiteit en de externe spannin-
gen tussen alle verschillende actoren over identiteit en andere zaken die zich vooral backstage 
en in the minds van de actoren plaatsvinden, bestaan in feite al heel lang en zijn door de komst 
en de groei het toerisme verder ontwikkeld. Ze worden uitvergroot omdat er vanaf de vraagkant, 
vanaf de frontstage, een soort druk bestaat om Pisaq als harmonieus en authentiek dorp te zien 
met vriendelijke authentieke bewoners. In dit frontstage ideaalplaatje is geen ruimte voor alle 
spanningen die backstage plaatsvinden.  
    In het laatste deel van de dissertatie kwamen alle presentaties, beleving en betekenisgeving 
samen in ideeën over de toekomst. Acteurs en intermediators in Het Pisaq Theater bleken veel 
na te denken over de toekomst en over wat voor rol het toerisme hierin zal spelen. Door de loka-
le stemmen uit the minds van de spelers in het Pisaq Theater in kaart te brengen en de alledaagse 
performances op de plaza te beschrijven zijn grass-roots level inzichten uitgebreid behandeld en 
wordt duidelijk dat cultuur en het denken erover in het Pisaq Theater verre van statisch is maar 
voortdurend in beweging en geconcentreerd is op verbeteringen. Er bestaan wensen om een ge-
deelte van in the mind ideeën uit te voeren zodat er frontstage betere podia en backstage een be-
tere leefomgeving kunnen ontstaan. In levendige discussies komen spanningen tussen het stre-
ven naar moderniteit en de presentatie of performance van tradities tot uiting. Er bleek een zorg 
te bestaan over een teloorgang van mooie costumbres, tradities, normen en waarden waardoor 
bepaalde culturele modellen in ere worden herstelt of zodat ze voor toekomstige generaties blij-
ven bestaan. Deze nieuwe wensen zijn niet alleen belangrijk voor de backstage in the mind be-
tekenis voor lokale mensen maar kunnen ook frontstage voor het toeristenpubliek betekenis 
krijgen, wat weer economische voordelen voor de acteurs kan hebben. Voor de berggemeen-
schappen is toerisme een aantrekkelijk alternatief voor de landbouw die onder velerlei proble-
men leidt. Ook hier worden er principes en tradities uit het verleden aangewend om een betere 
toekomst te krijgen. We zien hoe in sommige gebieden flinke stappen worden genomen om met 
toerisme bezig te zijn en in gebieden waar nog weinig met toerisme wordt gewerkt, de wens be-
staat om meer toeristische mogelijkheden te ontwikkelen in de toekomst.  
    De meningen over hoe Pisaq er in de toekomst uit zou moeten zien verschillen maar vrijwel 
alle acteurs willen dat de regio aantrekkelijk is voor zowel toeristen als voor henzelf waardoor 
ze meer eigenwaarde krijgen. Mensen zijn zich er ook van bewust dat er in het milieu geïnves-
teerd moet worden omdat dit het dorp aantrekkelijk maakt voor bezoekers maar ook hun eigen 
woongenot positief kan beïnvloeden. Er zou dan een eco-toerisme kunnen ontstaan die met het 
bestaande – voornamelijk culturele – toerisme gecombineerd zou kunnen worden. Wat alle 
plannen voor de toekomst gemeen hebben is dat men een mooi Theater voor henzelf wil creëren 
maar vooral voor het toeristisch publiek. De nadruk bij alle plannen ligt op impressies die men 
aan toeristen willen geven. Het gaat om frontstage impressiemanagement en de economische 
betekenis die dit backstage heeft. Backstage in the mind ideeën komen op een tweede plaats te 
staan. Sommige toekomstplannen van Piseños en de lokale overheid zouden interessant voor 
toeristen kunnen zijn maar andere ideeën verschillen van de gewenste experience van toeristen.  
    De dissertatie eindigt met het samenbrengen van alle plannen en visies op de toekomst in een 
soort lokale definitie over de toekomst van het Pisaq Theater die ook in een lokale definitie van 
duurzaamheid kan worden gegoten. Hoewel in Pisaq de term duurzaamheid vrijwel niet wordt 
gebruikt zijn er in de ideeën over de toekomst wel elementen die aan het wereldwijde duur-
zaamheiddebat gekoppeld kunnen worden. Duurzaamheid is een complex onderwerp dat door 
het westen is bedacht en meestal van bovenaf geïmplementeerd wordt. Qua inhoud vertoont het 
echter overeenkomsten met hoe er op lokaal niveau over de toekomst wordt gedacht. Een duur-
zaam Pisaq zou, “een goede toekomst” inhouden en een constante of liefst groeiende stroom 
toeristen naar de regio. Deze toeristen zouden ook veel geld te besteden hebben en genieten van 
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de frontstage performances. Dit zou ertoe leiden dat migratie niet nodig is en toekomstige gene-
raties in het dorp kunnen blijven wonen. Culturele modellen zouden behouden blijven, het dorp 
zou er netjes en schoon uitzien zonder dat het milieu vervuild wordt, en iedereen zou econo-
misch profiteren. Tot slot zou men backstage kunnen moderniseren zonder in de problemen te 
komen oftewel zonder de performance aan de toeristen al teveel te beïnvloeden.  
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Summary in English 
 
In Het Pisaq Theater (The Pisaq Theatre) tourists are presented with a show that answers to 
their longing for authenticity. The Pisaq Theatre is an ethnographical study that describes how 
in a small town in the Peruvian Andes the people present themselves to tourists and how they 
experience their culture. Tourism takes a leading role in the current globalizing world. This has 
huge effects on the macro, meso and micro levels and this has lead to discussions on the topic 
on different levels, and from different points of view and disciplines. What is missing in the 
writing about tourism are the local perspectives. In The Pisaq Theatre, the behaviour and 
thoughts of the local inhabitants take a central role. The voices of those receiving the tourists, at 
the grassroots level, are not normally heard, and therefore form the basis of this dissertation. 
    Irving Goffman’s theatre metaphor and the ideas of Brad Shore about cultural models help 
shape an answer to the questions of how people in Pisaq use cultural models as an income strat-
egy, what meaning they give to these cultural models, and what this implies for the sustainabil-
ity of tourism. The theatre metaphor is a useful instrument to map out the complex processes 
that take place in touristic Peru. In this dissertation it becomes clear how inhabitants of Pisaq 
and the surrounding mountain communities present certain parts of their culture to tourists, and 
what the differences are between these frontstage presentations and the their experiences or 
meaning backstage. Although people at the local level are often thought of as people who are 
“loosing their culture and identity”, by having a look at their voices and their lives backstage, it 
is demonstrated that there are many dimensions to culture and identity. Although at first sight it 
might seem as if Piseños and comuneros are only interested in commercialising their culture, it 
is found that many schemata are still very important backstage.  
    The dissertation looks further and further behind the scenes, to find where the processes of 
meaning take place in the minds of Piseños and comuneros. The presentations and thoughts 
about the frontstage, the place where tourists and the local population meet each other, and ac-
tions and ideas backstage, the place where the local population are among each other and where 
usually no tourists appear, are elaborately discussed in detail. Naturally, the boundaries between 
the different stages are open and they are continuously adjusted. The way in which this is ex-
pressed depends on which actors expose themselves on a certain stage and depends on the cul-
tural models or schemata that these people have in the mind. The way Piseños think and act in 
the world can be (at least partly) understood by gaining insight into the backstage meaning of 
the cosmology. Religious beliefs, either in nature, in God or in matters preached by the Protes-
tant belief, are very important staples of identity, for how the world is seen and for the acting 
that takes place on the different stages of the Theatre. Actual thinking and acting on the differ-
ent frontstages and backstages and the varying meanings that are given to it are formed by long 
existing continuously changing schemata. In the frontstage, the tourism industry has led Piseños 
to exaggerating certain elements of the indigenous syncretised belief especially for tourists. 
Backstage, the apus and Pachamama are honoured in order to earn money from tourism and not 
just in order to have a good harvest and healthy livestock. 
    Authenticity is the common, recurring theme throughout the dissertation. Authenticity  plays 
a role in the tourist audience, the travel agencies and in the actors trying to live up  to the expec-
tations of authenticity by giving a special performance or authentic experience according to 
tourists’ wishes. Authenticity is in fact a commercial concept on which a a large sector of the 
tourism industry is based. The actual interpretation of the term is in the eye of the beholder. The 
expectations tourists have beforehand mainly determine the experience they have on their jour-
ney and lead to a stereotyping and essentializing of culture. Important concepts within the imag-
ing beforehand and in the experience itself are “the real”, “the authentic”, “the traditional”, and 
“the typical”. Sometimes new “acts” are created which can result in increased feelings of self-
respect and economic improvement. The success of a performance in the Pisaq Theatre depends 
on the expectations and experiences of tourists which are formed by the imaging that various 
media provide beforehand, de schemata that tourists have in the mind, de ways mediators can 
influence these schemata, and the way in which the performance is acted out in the Theatre.  
    The actual performance is created by the local population. The inhabitants of Pisaq and the 
surrounding areas use their culture in performances  to gain an income in the tourism industry. 
In The Pisaq Theater, we see how performance takes place on the stages by presenting arte-
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sanía, but also how the meanings given to the presentations of this material culture is mainly 
economic. Piseños and comuneros use verbal and non-verbal strategies to establish a beautiful 
“show” or “act”. Piseños try to get the attention of the audience by dressing themselves in a tra-
ditional way, play traditional music and by using or selling traditional artesanía. Also, people 
from the mountain communities (usually tejedoras and sacamefotos, weavers and women with 
children who have their picture taken in exchange for money) and varayoc (indigenous authori-
ties) use their identity on the stages of the Pisaq Theatre in order to provide tourists with an au-
thentic experience.  
    By having a look behind the scenes and arriving backstage, we see who the people behind the 
smiling faces and beautifully adorned actors are. The stages are connected to each other: the 
backstage meaning is connected with the frontstage presentation to the tourist audience. Front-
stage presentations are not only staged for tourists but are also very important in the minds and 
the hearts of Piseños and comuneros. By studying “authentic presentations” of the past, it also 
becomes clear what is important for Piseños in the present time and although the functions of 
certain   props and costumes change, in their minds they still receive a lot of significance. This 
is the case for props and costumes, as well as for the cosmology and festivities like Carnaval 
and Virgen del Carmen. In summary, the growing tourism industry means that culture is not 
only used as a commercial strategy, nor does it solely hold an economic meaning. Piseños and 
comuneros do not loose their cultural identity because of the arrival and the growth of tourism, 
as these festivities are of major meaning backstage, in the minds of the local population. They 
festivities only change partially. 
    Identity plays a significant part on the different frontstages as well as behind the scenes in 
The Pisaq Theatre. On the one hand, identity forms a basis for the impression management of 
the actors, but backstage and especially in the minds of Piseños’ identity construction, the image 
people have of themselves and others largely defines their culture in mind. On the one hand, in 
Peru the Inca past is idealized. The frontstage dimension of the Pisaq Theatre is built on this 
past and many Piseños are proud of what they display. In the meantime, however, people have 
feelings of shame, which can especially be felt backstage, experienced in the minds of Piseños 
and comuneros and away from the gaze of tourists. Why Piseños and comuneros perform in cer-
tain ways and why they sometimes do and sometimes do not give this meaning, is fed by a long 
existing continuum between Indians and Mestizos, which is based on place of origin (location). 
Apart from that, it appeared that especially the stage which an individual acts on at a certain 
moment (for instance the ruins or town square) is also a defining factor. It is not so much that 
they are ethnic categories defined from above,  which determine how an action is presented on a 
frontstage or backstage, but rather it is the cultural schemata in the minds of the people. This 
dissertation extensively illustrates how in the identity construction of Piseños, feelings of pride 
and shame are important schemata that influence thought and feelings with regard to themselves 
but also towards others.  
    We saw how tourism within the Theatre has lead to an increased awareness of identity and 
accordingly has led to an increased awareness of cultural heritage. This awareness, in turn, re-
sults in a continuum of pride and shame in which on the one hand, Piseños are proud of their 
Inca heritage (which is not seldom idealized) and on the other hand, leads to feelings of inferior-
ity in comparison to the “great wise ancestors”. Other feelings of shame exist over “other 
Piseños” who are thought of as becoming arrogant because of their increasing economic mobil-
ity. People are also ashamed of the mentality of young people and the influence of the colonial 
past. They think that these have led to a deterioration of Piseño-culture. Comuneros are also 
looked down upon, even though they form an essential part of the Pisaq-experience. Comuneros 
mainly feel very proud of themselves and their frontstage presentation. On the other hand, 
comuneros are ashamed of their clothing and poor living conditions. It is interesting to see how 
the actors in the Pisaq Theatre try to keep tensions and conflicts as far as possible from the 
frontstage because this could harm the image of Pisaq. All internal tensions of  identity and the 
external tensions between all the different actors concerning identity and other issues that take 
place mainly backstage and in the minds of the actors, in fact have existed for a long time and 
have evolved further because of the arrival and the growth of tourism. They have been enlarged 
because from the demand-side, from the frontstage, there is a pressure to see Pisaq as a harmo-
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nious and authentic town with friendly authentic inhabitants. In this ideal frontstage image, 
there is no space for all the tensions that take place backstage. 
    In the last part of the dissertation, all the presentations, experiences and meanings come to-
gether in ideas about the future. Actors and mediators in The Pisaq Theatre appeared to think 
frequently about the future and about the role tourism will play. By mapping out the local voices 
from the minds of the players in the Pisaq Theatre and by describing the daily performances on 
the plaza, the grass roots level insights are profoundly discussed and it becomes clear that cul-
ture and the way the Pisaq Theatre is imagined, is far from static but in a continuous  process 
concentrated on improvements. There are desires to implement some of the in the mind ideas in 
order to develop better frontstages and a better living environment backstage. We can also see 
how tensions over pursuing modernity versus the presentations of the performance of traditions 
are expressed in lively discussions. There appeared to exist a concern over the demise of beauti-
ful costumbres, traditions, norms and values. Therefore, certain cultural models are kept alive so 
that they can still exist for future generations. These new impulses are not only important for the 
backstage in the mind meaning for local people but can also get significance for the tourist audi-
ence frontstage, what can have economic benefits for the actors. For the mountain communities, 
tourism is an attractive alternative to agriculture, which suffers many problems. Here principles 
and traditions from the past are also being applied in the pursuit of a better future. We see how 
in certain areas huge steps are being taken to engage in tourism, and in areas where people are 
not engaged much in tourism yet, there is a wish to develop more touristic possibilities in the fu-
ture.  
    The opinions about what Pisaq should look like in the future differ, but practically all actors 
want the region to be attractive for both tourists as for themselves, for their own self-esteem. . 
People are aware of the fact that it is necessary to invest in the environment, as this makes the 
town more attractive for visitors, but that this also can influence their quality of life in  positive 
way. This way an eco-tourism could arise that could be combined with the already existing – 
especially cultural – tourism. All the plans about the future have in common that people want to 
create a beautiful Theatre for themselves but especially for the tourist audience. The emphasis in 
all the plans is on the impressions generated for the tourists. The most important goals have to 
do with frontstage impression management and the economic meaning this has backstage. 
Backstage in the mind ideas come in the second place. Some future plans of Piseños and the lo-
cal government could be interesting for tourists, but other ideas differ from the experience that 
is desired by tourists.  
    The dissertation ends by bringing together all the plans and visions about the future into  a lo-
cal definition of the future of the Pisaq Theatre and can be formulated as a local definition of 
sustainability. Although in Pisaq the term sustainability is practically not used, in the ideas 
about the future there are elements that can be linked to the worldwide debate on sustainability. 
Sustainability is a complex topic that is invented by the western world and usually is imple-
mented from above. As for the content, it shows similarities with how the future is thought of at 
the local level. A sustainable Pisaq would include “a good future” with a constant or preferably, 
a growing flow of tourists to the region. These tourists should also have a lot of money to spend 
and enjoy the frontstage performances. This would result in a decreased need for migration so 
that future generations can continue living in the region. Cultural models would be preserved, 
the town would appear neat and clean without polluting the environment, and everybody would 
benefit economically. Finally, people would be able to modernise backstage without having 
trouble or differently said, without greatly influencing the performance for the tourists.  
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Resumen en Español 
 
En Het Pisaq Theater (El Teatro de Pisaq)se ofrece a los turistas una representación que res-
ponde a un sentimiento de autenticidad. El Teatro de Pisaq es un estudio etnográfico que des-
cribe cómo la gente de un pueblo de los Andes peruanos se presentan a los turistas y cómo vi-
ven su cultura. El turismo ocupa un lugar prominente en el mundo globalizante actual. Esto 
tiene importantes consecuencias tanto a grande, como a mediana y pequeña escala y ha dado lu-
gar a ungran número de debates a diferente nivel y desde diversas perspectivas y disciplinas. 
Una cosa que se suele echar de menos en obras sobre el turismo son las perspectivas locales. En 
El Teatro de Pisaq los comportamientos y pensamientos de la población local se convierten en 
el centro de la cuestión. Sus voces en el grassroots level, donde se recibe a los turistas y las que 
normalmente no son escuchadas forman la base de esta tesis doctoral. 
    Al hacer uso de la metáfora del teatro de Irving Goffman y de las ideas sobre modelos cultu-
rales de Brad Shore se plantearán respuestas a las preguntas sobre cómo la gente de Pisaq utili-
zan modelos culturales como estrategia de ingresos, qué siginificado le dan ellas a los modelos 
culturales y a qué conclusiones sobre la sostenibilidad del turismo puede llevarnos. La metáfora 
es un instrumento adecuado para encuadrar los procesos complejos que acontecen en el Pisaq 
turístico. En esta tesis se pondrá de manifiesto cómo los habitantes de Pisaq y las comunidades 
de montaña adyacentes presentan a los turistas ciertas partes de su cultura y cual es la diferencia 
entre estas presentaciones frontstage y las vivencias o significaciones backstage. Aunque se 
suele pensar que a nivel local las personas pierden “su cultura y su identidad” por culpa de la 
industria del turismo, al dar la palabra a la gente local y echando un vistazo a su vida backstage, 
se ha probado que existen muchas dimensiones diferentes de cultura e identidad. Mientras que a 
primera vista pudiera parecer que a los Piseños y comuneros sólo les interesa la comercializacón 
de su cultura, en el backstage resulta que muchos esquemas aún son de primera importancia. 
    Cada vez se mira más entre bastidores a la parte de siginifación que se desarrolla in the minds 
de Piseños y comuneros. Se plantearán de forma extensa las presentaciones y los pensamientos 
sobre el frontstage, el lugar donde se encuentran turistas y la población local, y las acciones e 
ideas backstage, el lugar donde se junta la población local y a donde normalmente no llegan los 
turistas. Naturalmente las fronteras entre los diferentes escenarios están abiertas y se mueven de 
manera permanente. La forma en que esto es expresado tiene que ver con qué tipo de actores (en 
los dos sentidos de la palabra) se encuentran en un determinado escenario y con los modelos y 
esqeumas culturales que estas personas tienen in the mind (en la mente). Con el entendimiento 
del significado backstage de la cosmología, se puede comprender (en parte) como piensan y ac-
cionan los Piseños in the world (en el mundo). Las convicciones religiosas, bien sea fe en la na-
turaleza, en Dios o en las materias que predica la religión protestante, son esenciales para la 
alimentación de la identidad, la visión del mundo y la actuación en el Teatro y en todos los dife-
rentes escenarios. El pensar y el actuar en el ahora sobre los diversos frontstages y backstage y 
los diferentes significados que se le da a ello, adquiere forma gracias a esquemas existentes 
desde hace tiempo y a la vez permanentemente cambiantes. En el frontstage la industria del tu-
rismo ha dado lugar a que los Piseños pongan énfasis en ciertos componentes de la creencia sin-
crética indígena y en el backstage los apus y la Pachamama actualmente son venerados para ga-
nar dinero con el turismo y ya no solamente para una buena cosecha y por un ganado sano. 
    El tema de la autenticidad es el hilo conductor de la tesis. La autenticidad tiene su papel tanto 
para el público turista y las agencias de viaje, como para los actores que intentan corresponder a 
las expectativas de autenticidad ofreciendo una performance especial o una experiencia auténti-
ca que dé satisfacción a los deseos de los turistas. En principio autenticidad es un concepto co-
mercial sobre el que se fomenta una parte importante del turismo. La actual definición del tér-
mino se encuentra in the eye of the beholder (depende quien lo vea). Las expectativas que de an-
temano tienen los turistas, determinan en gran parte lo que va a ser su experience (experiencia) 
de viaje y llevan a la topicalización y esencialización de la cultura. Pues “lo real”, “lo auténti-
co”, “lo tradicional” y “lo típico” encarnan nociones importantes en el tipismo establecido de 
antemano y en la experiencia en sí. De vez en cuando se crean nuevos “números” que pueden 
llevar a un mayor grado de autoestima y desarrollo económico para los actores y mediadores. El 
éxito de una performance en el Teatro de Pisaq depende de las expectativas y las experiences de 
turistas que son formados por el tipismo que les ofrecen de antemano diversos medios, por los 
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esquemas que estos turistas tienen in the mind, la manera en que intermediarios pueden influir 
sobre estos esquemas y la manera en que se ejecuta una performance en el Teatro. 
    La performance en sí compuesta por la población local. Los habitantes de Pisaq y alrededores 
utilizan la cultura para adquirir unos ingresos de la industria turística a través de performances. 
En El Teatro de Pisaq vemos la forma en que tiene lugar la performance sobre los escenarios a 
través de la presentación de artesanía, pero cómo a la vez en el backstage se le da significado a 
presentaciones de esta cultura material, sobre todo en la faceta económica. Piseños y comuneros 
utilizan estrategias verbales y no verbales para ofrecer una bonita actuación o un “show”. Al 
vestirse de forma tradicional, tocar música tradicional, usar o vender artesanía tradicional los Pi-
seños intentar llamar la atención de los turistas. Así mismo, la gente de comunidades de monta-
ña (casi siempre en la faceta de tejedoras y sacamefotos y mujeres con niños que se dejan sacar 
fotos a cambio de recibir una cantidad de dinero)  y los vayaroc (autoridades indígenas) utilizan 
su identidad sobre los escenarios del Teatro de Pisaq para dar a los turistas una experience au-
téntica. 
    Al echar un vistazo entre bastidores y acceder al backstage, vemos qué tipo de personas se 
esconden detrás de las caras risueñas y los actores magníficamente ataviados. Los escenarios es-
tán interconectados; la significación backstage está relacionada con la presentación frontstage al 
público turista. Está mostrado que las presentaciones fronstage no son representadas para la tu-
ristas solamente, sino que son muy importantes in the minds y en los corazones de Piseños y 
comuneros. A través de “presentaciones auténticas” de antes también se ofrece luz sobre lo que 
es importante para los Piseños de ahora y aunque el uso que se da a ciertos objetos de consumo 
y al ropaje cambien, in the minds siguen manteniendo un alto significado. Esto vale tanto para 
los objetos de consumo y la ropa, como para la cosmología y las fiestas como el Carnaval y la 
Virgen del Carmen. Resumiendo, el creciente sector turístico no implica el uso de la cultura 
simplemente como estrategia comercial y la obtención de siginificado sólo en ese sentido. Pise-
ños y comuneros no pierden su identidad cultural por la llegada y el crecimiento del turismo, si-
no que estas fiestas tienen un gran significado backstage, in the minds de la población local y 
sólo se modifican en parte. 
    La identidad juega un papel importante en El Teatro de Pisaq tanto en los diversos frontsta-
ges , como entre bastidore. En un sentido la identidad es la base para la gestión de impresiones 
por parte de los actores, pero en el backstage y sobre todo in the minds de los Piseños la consti-
tución de la identidad, la autoimagen y la imagen que las personas tienen del otro definen en 
gran parte la culture in the mind. Por una parte el pasado inca del Perú es idealizado, la parte 
frontstage del; teatro de Pisaq está construído sobre él y muchos Piseños están orgullosos de las 
cosas que exhiben. A la vez que esto hay un sentimiento de vergüenza que sale a la luz sobre to-
do en el backstage, fuera de vista para los turistas, in the minds de Piseños y comuneros. Para 
poder entender porqué Piseños y comuneros “actuan” de una forma determinada y porqué dan o 
no dan significado a estas performances en el backstage, se ha mirado de qué se nutren estas ac-
ciones. Su fundamento se encuentra en un continuo existente desde hace tiempo entre el indio y 
el mestizo, basado para la región de Pisaq en el lugar de origen. Aparte de eso resultó determi-
nante más que nada el escenario sobre el que se encuentra un individuo en un momento preciso. 
No son tanto las categorías étnicas, impuestas desde arriba las que determinan la manera en que 
se desarrolla una acción sobre un escenario, frontstage o backstage, sino los esquemas culturales 
subyacentes in the minds de las personas. En esta tesis se expone de manera detallada cómo en 
las fabricaciones de identidad de los Piseños, sentimientos de orgullo y de vergüenza son es-
quemas importantes, que influyen en los pensamientos y sentimientos respecto a si mismos, pe-
ro también respecto a otras personas. 
    Hemos visto cómo el turismo ha dado origen a un mayor grado de concienciación sobre la 
identidad en el Teatro y ligado a ello a un mayor grado de concienciación sobre el patrimonio 
cultural. A su vez esta concienciación conlleva a un continuo de orgullo-vergüenza en el que los 
Piseños por una parte están orgullosos de su pasado inca (rara vez no idealizado) y por la otra se 
sienten inferiores a estos mismos “grandes antepasados sabios”. Existen también sentimientos 
de vergüenza respecto a “otros Piseños“ que gracias a la llegada del crecimiento de las oportu-
nidades económicas traídas por la industria del turismo supuestamente se han vuelto presuntuo-
sos y respecto a la mentalidad de los jóvenes y la influencia colonizante de España, supuestos 
causantes de la pérdida de la cultura Piseña. Paralelamente se ve un sentimiento de superioridad 
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hacia los comuneros, aunque formen una parte esencial de la Pisaq-experience. A su vez los 
comuneros en general se sienten orgullosos de su presentación frontstage. Aunque por otra parte 
en visitas inesperadas backstage los comuneros se sienten avergonzados de su ropa y de sus po-
bres viviendas. Resulta interesante comprobar cómo los actores del Teatro de Pisaq intentan en 
la medida en que les es posible alejar las tensiones y los conflictos del frontstage, ya que estos 
podrían dañar la imagen de Pisaq. Todas las tensiones internas sobre la identidad y las tensiones 
externas entre todos los diferentes actores sobre la identidad y otras cuestiones que acontecen 
sobre todo en el backstage e in the minds de los actores, en realidad existen desde hace mucho 
tiempo y gracias al crecimiento del turismo estas se han desarrollado. Se hacen más grandes 
porque desde la parte interrogante, desde el frontstage, hay una especie de presión para hacer 
que Pisaq aparezca como un pueblo harmonioso y auténtico con habitantes amables y auténti-
cos. En esta imagen idealizada frontstage no existe lugar para las tensiones que puedan aparecer 
backstage. 
    En la última parte de la tesis todas las presentaciones, vivencias y significaciones se unen en 
ideas para el futuro. Actores e intermediarios del Teatro de Pisaq resultaron reflexionar mucho 
sobre el futuro y sobre el papel que jugará en este el futuro. Al encuadrar las voces locales de las 
minds de los actores del Teatro de Pisaq y describir las performances comunes en la plaza, han 
sido tratados extensamente criterios pertenecientes al grass-roots level y se ha puesto de mani-
fiesto que la cultura y el pensamiento sobre ella en el Teatro de Pisaq están muy lejos del estati-
cismo, sino que se encuentran constantemente en movimiento y se centran en conseguir mejo-
ras. Existe el deseo de desempeñar parte de las ideas in the mind, para que se puedan crear me-
jores escenarios en el frontstage y un mejor área vital en el backstage. En animadas discusiones 
emergen tensiones entre el afán de modernidad y la presentación o performance de la tradición. 
Resultó que había una preocupación por la pérdida de bellas costumbres, tradiciones, valores, 
por las cuales se recuperan determinados modelos culturales o para que se mantengan para las 
generaciones futuras. Estos nuevos deseos no sólo son importantes por el significado backstage 
in the mind para la gente local, sino que pueden llegar a tener significado frontstage para el 
público turista, lo que a su vez puede traer beneficios económicos para los actores. Para las co-
munidades de montaña el turismo supone una atractiva alternativa para la agricultura, que es 
atacada por diversos problemas. Aquí también se emplean principios y tradiciones del pasado 
para labrar un futuro mejor. Vemos cómo en algunas áreas se dan pasos considerables para in-
miscuirse en el turismo y cómo en áreas donde aún no se trabaja mucho en el turismo, existe el 
deseo de desarrollar un mayor número de oportunidades turísticas para el futuro. 
    Las opiniones sobre cómo tendría que ser Pisaq en el futuro difieren, pero casi todos los acto-
res desean que la región sea atractiva tanto para los turistas, como para ellos mismos lo que hace 
que crezca su autoestima. Las personas también se dan cuenta de que hay que invertir en el me-
dioambiente porque esto hace al pueblo más atractivo para visitantes, pero también porque 
puede influir positivamente en su propia calidad de vida. Así podría nacer un ecoturismo que se 
podría combinar con el turismo – más que nada cultural – ya existente. Lo que comparten todos 
los planes de futuro son el deseo de crear un bonito Teatro para si mismos, pero sobre todo para 
el público turístico. Todos los planes ponen el énfasis en la impresión que se quiere dar a los tu-
ristas. Se trata de la gestión de impresiones fronstage y el sentido económico que tiene esto 
backstage. Ideas backstage in the mind aparecen en segundo lugar. Algunos planes para el futu-
ro de los Piseños y la autoridad local podrían resultar interesantes para turistas, pero otras ideas 
difieren de la experience deseada por turistas. 
    La tesis finaliza con la reunión de todos los planes y visiones sobre el futuro en una especie 
de definicón local del futuro del Teatro de Pisaq que también se puede transformar en una defi-
nicón local de la sostenibilidad. Aunque en Pisaq el término sostenibilidad practicamente no se 
use, en las ideas sobre el futuro sí hay elementos que se pueden vincular al debate mundial sobre 
la sostenibilidad. La sostenibilidad es un asunto complejo inventado por el mundo occidente e 
normalmente implementado desde arriba. Sin embargo, en cuanto al contenido muestra simili-
tudes con la manera de pensar sobre el futuro a nivel local. Un Pisaq sostenible entrañaría “un 
buen futuro” y un flujo constante o mejor aun en aumento de turistas hacia la región. Estos tu-
ristas tendrían así mismo mucho dinero que gastar en disfrutarían de las frontstage performan-
ces. Ello convertiría en innecesaria la migración y generaciones futuras podrían seguir viviendo 
en el pueblo. Se mantendrían los modelos culturales, el pueblo tendría un aspecto ordenado y 
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limpio sin que se contamine el medioambiente, y todos se beneficiarían económicamente. Por 
último, en el backstage se podría modernizar sin que eso causara poroblemas, es decir, sin que 
influenciara demasiado el performance para los turistas. 
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