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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. 
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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. 



 

 52

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. 
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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. 
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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. 

 
 
 
 
 




