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Foto 8. Ruïnes: puerta del sol of zonnepoort, gemaakt door sr R. 

Foto 9. Toeristenbussen aan de voet van de ruïnes.

Foto 7. Ruïnes, gemaakt door sr R. 
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HOOFDSTUK 3 
 
 
 
Een transformerende setting:  
opkomst van het toerisme in Pisaq 
 
 
Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Pisaq door de opkomst van het toerisme in de loop der 
tijd getransformeerd is. In het vorige hoofdstuk zaken we hoe politieke en sociaal-culturele ont-
wikkelingen op nationaal niveau een belangrijke stempel op de nationale toerisme-industrie 
hebben gedrukt en wat voor verwachting, wensen en belevingen bij het toeristenpubliek bestaan 
bij een bezoek aan Peru en aan het gebied rondom Cuzco. Nu is het tijd om de transformaties in 
Pisaq en haar berggemeenschappen te bespreken, evenals de verschillende podia waaruit het Pi-
saq Theater is opgebouwd. Het hoofdstuk begint met een historische uiteenzetting van het toe-
risme in Pisaq en de daarbijbehorende opkomst van de artesanía-productie. Vervolgens worden 
de belangrijkste podia in historisch perspectief geplaatst zoals de ruines en de markt evenals de 
relatie tussen deze podia. Deze wordt voornamelijk bepaald door de interactie van diverse acto-
ren (of in dit geval “acteurs”) die een rol spelen in het theater. Deze interacties vinden zowel 
frontstage als backstage plaats.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
                                                 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 

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



 

 79

Foto 16. Horno met empanads, foto gemaakt door sra E.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tevens heb ik de setting van de backstage – in the mind – gedachten van de acteurs van het 
Pisaq Theater uitgewerkt. Door een impressie te geven van hun visie op de door de toeristen 
gewenste experience, kan worden begrepen waarom zij zich op een bepaalde manier aan hun 
toeristenpubliek presenteren en ook waarom de eerder beschreven podia juist op de betreffende 
wijze vorm hebben gekregen. Omdat ze bijvoorbeeld denken dat toeristen op zoek zijn naar “het 
typische” proberen ze de Pisaq podia bijvoorbeeld zo typisch mogelijk te presenteren, zo bleek 
immers uit gesprekken, interviews en de foto-opdracht. Uit verschillende voorbeelden bleek 
echter dat het typische van Pisaq niet alleen belangrijk is voor de frontstage waar toeristen het 
kunnen aanschouwen, maar dat er backstage en in the minds van Piseños ook betekenis aan 
wordt gegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


