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Foto 25. Artesaníakraam met grote variëteit aan textiel. 

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

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

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

Foto 29. Traditionelse oven, sr W. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tussen verschillende berggemeenschappen en binnen verschillende berggemeenschappen ont-
staat ook steeds meer concurrentie. Net als in Pisaq komt het regelmatig voor dat modellen na-
gemaakt worden en vervolgens voor minder geld verkocht worden. Bovendien zijn ze door-
gaans van slechte kwaliteit waardoor de reputatie van gevestigde artesanos achteruit zou gaan.71 
Opvallend is ook de toename van verkopers van souvenirs bij de ruines. De eerste keer dat ik in 
Pisaq was betrof dit een handjevol verkopers maar hun aantal lijkt ieder jaar toe te nemen. Alle 
verkopers gaven aan naar de ruines te zijn uitgeweken vanwege de moordende concurrentie in 
het districtsdorp. Behalve het voordeel dat er minder concurrentie is, speelt ook mee dat ze geen 
kraampje hoeven te bemachtigen, ze ook niet hoeven op-en af te bouwen en ook geen belasting 
hoeven te betalen.72 

De markt in Pisaq blijft dus groeien en men gaat ook meer produceren. De hoeveelheid toeris-
ten neemt echter niet toe wat betekent dat een overschot aan artesanía ontstaat. Vooral in het 
laagseizoen levert dit problemen maar dit betekent niet dat de productie voor de verkoop wordt 
stopgezet. Veel artesanos reizen met hun producten naar andere plaatsen in Peru en buiten Peru 
om toch een inkomen te verkrijgen. Er zijn Piseños die met hun producten naar Puno en Bolivia 
gaan maar er worden ook reizen gemaakt naar Chili en Brazilië. Behalve dat Piseños hun pro-
ducten daar verkopen, kopen ze ook weer producten op en het is niet ongebruikelijk dat er ruil-

                                                 
67  Zie ook het proefschrift van Griet Steel over ambulante straatverkoop in Cuzco. 
68  Een watchiman is een woord wat Piseños gebruiken om veiligheidsmedewerkers mee aan te duiden. 

Het woord is ontstaan door samenvoeging van de Engelse woorden watch en man.  
69  Onder andere naar aanleiding van een gesprek met sra I. die veel artesanía uitbesteed, 11/03/04. 
70  INTERVIEW 30, sra E2., 14/06/04. Interview 30 vond gedeeltelijk plaats met sr R2 en gedeeltelijk 

met zijn. vrouw, sra E2. Zij waren overigens niet aanwezig bij het interviewgedeelte van de ander. 
71  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/07/04. 
72  Gesprek met sr D2., 14/03/04. 
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handel plaatsvindt. Op deze manier vindt er een gigantische diversificatie van producten plaats 
op de markt in Pisaq maar ook elders in Latijns Amerika. Ten tijde van het presidentschap van 
Alan García en de periode dat Lichtend Pad actief was in Peru, waren er weinig toeristen in het 
hele land en zo ook in Pisaq. De Piseños die toen op de plaza verkochten, gingen veel meer pro-
ducten exporteren dan ze gewend waren om toch wat geld te kunnen verdienen.73 

Het exporteren van artesanía is misschien voor veel Piseños een manier geworden om hun 
producten alsnog te kunnen verkopen maar brengt niet noodzakelijkerwijs meer op dan de ver-
koop op de plaza. Omdat de artesanía die wordt geëxporteerd in grote hoeveelheden wordt ver-
kocht, brengt het minder op. Volgens señorita L., die zowel zelfgemaakte artesanía als gekochte 
artesanía op de markt aanbiedt, verkoopt ze een product dat ze voor een sol heeft gekocht voor 
twee sol aan toeristen en wordt er aan deze zelfde producten in Bolivia slechts dertig procent 
verdiend. Ook voor de export geldt echter dat er steeds minder aan wordt verdiend vanwege de 
gigantisch toegenomen concurrentie.74 Deze alternatieve manier om geld te verdienen brengt de 
nodige risico’s met zich mee. Volgens mijn informanten is het vrijwel onmogelijk om producten 
legaal te exporteren omdat er zoveel belasting over moet worden betaald dat ze er niks aan 
overhouden. Daarom kiezen veel mensen voor de illegale manier: smokkelen. Ook hier wordt 
geprofiteerd van het feit dat er toeristen in de regio zijn. De producten worden zoveel mogelijk 
ingepakt in rugzakken en reistassen zodat men bij de grens denkt dat dit de bagage is van toeris-
ten. Een alternatief is om de producten tegen lagere prijzen aan te geven waardoor er minder be-
lasting over betaald hoeft te worden.75 De meeste Piseños die producten exporteren zijn wel 
eens betrapt met illegale spullen en hebben alles moeten inleveren. In de loop der tijd hebben ze 
echter ook tactieken ontwikkeld om problemen bij de grens te voorkomen. Zo vertelde señora 
D3. dat ze om zo min mogelijk op te vallen haar artesanía in rugzakken vervoerde die leken op 
de bagage van toeristen. Vervolgens koos ze busmaatschappijen uit waarvan bekend was dat 
toeristen er vaak gebruik van maakten. Ze probeerde zoveel mogelijk met toeristen samen te 
reizen en veranderde zelfs van bus als bleek dat er geen of weinig toeristen mee reisden.76 

Het exporteren van artesanía was misschien tien jaar geleden de ideale manier om extra geld 
te verdienen, tegenwoordig is het minder lucratief. Niet alleen de verscherpte controles bij de 
landsgrenzen maken het moeilijker om te exporteren maar ook de toenemende concurrentie – 
meer en meer artesanos exporteren hun producten–en de ontwikkeling van de toeristische sector 
in buurlanden zorgt ervoor dat het voor Piseños minder aantrekkelijk wordt om zich hiermee 
bezig te houden. Señora I. die al ruim 20 jaar souvenirs exporteert legde mij uit waarom ze min-
der reist:  

Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik naar La Paz en Cochabamba ga. Er zijn steeds minder moge-
lijkheden voor mij om mijn producten te verhandelen. De markt is als het ware verzadigd, zowel in Pi-
saq als in Bolivia. Dit komt doordat veel mensen artesanía in Bolivia verkopen. Vroeger werkten bij-
voorbeeld een groep mensen uit Patabamba, een comunidad van Taray, voor artesanos uit Pisaq. Ze 
hielpen hen met het beschilderen van cerámica en soms ook met het bakken en draaien. Op het moment 
dat ze doorhadden hoe het productieproces werkte, gingen ze voor zichzelf beginnen en nu hebben ze 
een groot deel van de markt in Bolivia in handen. Ik denk erover om andere markten te gaan zoeken 
voor mijn producten. Ik wil Ecuador wel eens uitproberen. Maar ik wil ook wel met mijn neef naar Ar-
gentinië gaan om de markt daar te gaan verkennen.77 

Ondanks het feit dat het in Bolivia moeilijk wordt om artesanía te verkopen, worden er constant 
nieuwe wegen gezocht om toch rond te kunnen komen. Piseños zijn erg vindingrijk. En als een 
land minder populair wordt gaan ze gewoon op zoek naar nieuwe markten en anders wel naar 
nieuwe producten. Tijdens mijn veldwerk in 2004 was het maken van oorbellen opeens popu-
lair. Een fractie daarvan werd op de markt verkocht maar de meeste artesanos exporteerden de 
duizenden en tienduizenden oorbellen direct naar andere landen in Latijns Amerika, voorname-
lijk naar Brazilië. Net als met andere artesanale producten werden de verschillende handelingen 

                                                 
73  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. 
74  INTERVIEW 1, srta L., 16/03/04. 
75  Gesprek met sra P., 20/04/03 en gesprek op 5/04/03 met sra D3., die later dat jaar is overleden tijdens 

een busongeluk. 
76  Gesprek met sra D2., 5/04/04. 
77  Gesprek met sra I., 11/03/04. 
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van het arbeidsproces gedelegeerd aan anderen. Zo werd bijvoorbeeld één familie voor de haak-
jes ingeschakeld, een andere voor de kraaltjes et cetera. Behalve dat veel Piseños voor korte pe-
riodes naar het buitenland gaan om hun producten te verkopen, zijn er ook mensen die voor lan-
ge periodes in het buitenland verkeren. Voordat Pisaq een populaire toeristische bestemming 
werd, was dit tevens het geval en nu de concurrentie intenser wordt en de industrie niet meer 
toereikend is om in de financiële behoeften te voorzien, trekken veel mensen weg. Vooral jon-
geren die dankzij het geld dat hun ouders in de artesanale sector hebben verdiend een goede op-
leiding hebben genoten, zoeken hun heil elders. 

Comuneros exporteren ook steeds vaker artesanale producten. Artesanos uit Cuyo Chico wer-
ken bijvoorbeeld samen met vaste exporteurs die hun producten in grote hoeveelheden (a 
mayor) kopen en direct exporteren naar vooral Brazilië, Argentinië en Venezuela.78 Soms zijn 
comuneros vrij in hun keuze met betrekking tot het soort model wat ze maken en ze proberen 
zich dan voornamelijk te richten op wat op dat moment in de mode is. Ze kijken bijvoorbeeld 
naar het soort sieraden dat toeristen dragen. Tevens krijgen ze van de groothandelaren foto’s 
van bepaalde producten die ze moeten namaken.79 
 
5.5. Productie en verkoop in de toekomst? 
Een aantal decennia geleden en zelfs tien jaar geleden konden de meeste artesanos in Pisaq goed 
leven van de opbrengsten die ze kregen uit de verkoop van hun artesanía. Zoals een oudere Pi-
seña zei:  

Wij moeten respect hebben voor de toeristen en alle faciliteiten geven die zij wensen. Dit is omdat de 
toerist naar Pisaq komt en ons deviezen brengt. Als er geen toerisme zou zijn in Pisaq zou er geen 
vooruitgang zijn. Daarom hebben wij tenminste nu een mooie huis. Het gaat met ons veel beter dan met 
andere dorpen zoals bijvoorbeeld Taray.80 

Veel Piseños hebben het geld dat ze met de verkoop van artesanía aan toeristen hebben verdiend 
geïnvesteerd in het verbeteren van hun leefomstandigheden, sommigen van hen hebben elders in 
Peru handnijverheidswinkels geopend en er is ook geïnvesteerd in scholing. Tegenwoordig heb-
ben artesanos het echter zwaarder. Aangezien de meeste Piseños weinig alternatieven hebben 
om in hun inkomen te voorzien naast het toerisme, bestaat er een afhankelijkheid van de indu-
strie. Verder is de concurrentie op de markt enorm toegenomen en blijft deze toenemen wat ex-
tra merkbaar is in moeilijke tijden. Tijdens mijn veldwerkperiode in 2003 bijvoorbeeld maakten 
mensen een moeilijke tijd mee. Het volgende fragment uit mijn veldwerk is een illustratie van 
de situatie en laat zien wat voor oplossingen mensen vinden om toch rond te kunnen komen. 

De radeloosheid is overal merkbaar op de markt omdat er bijzonder weinig toeristen zijn vanwege de 
oorlog (en het WAS al laagseizoen!). Ik heb het in ieder geval nog nooit zo rustig gezien. Het is een 
soort keten van problemen die tot elk niveau doordringt. Ik zie het bij de familie S. erg duidelijk, finan-
ciële problemen als gevolg van de enorm teruggelopen toeristenaantallen en eventuele oplossingen zijn 
elke dag het onderwerp van gesprek! De familie had bijvoorbeeld opdrachten uitbesteed om cerámica te 
beschilderen. Deze mensen hebben weken geleden het werk gedaan en hebben nu geld nodig, des te 
meer omdat de schoolperiode is begonnen: er moet schoolgeld betaald worden en er moeten boeken ge-
kocht worden. Wat señora I. doet is steeds kleine beetjes geld geven maar dat levert toch vaak boze ge-
zichten op. De afgelopen dagen wordt de deur platgelopen door mensen die geld komen opeisen maar 
de verkoop in Pisaq loopt zo slecht dat ze niet betaald kunnen worden. Om toch wat geld binnen te krij-
gen gaat señora I. in deze periode vaak op reis naar Puno en Bolivia omdat zij op haar beurt ook weer 
schulden te innen heeft. Vaak leveren deze reizen weinig op omdat toeristencijfers daar ook zijn terug-
gelopen en men daardoor ook weinig inkomsten krijgt uit het toerisme. In plaats van artesanía heeft ze 
nu maar als alternatieve inkomensstrategie besloten perziken van haar chakra te gaan verkopen. 

Het is de vraag of werken in de nijverheidssindustrie duurzaam is. Hoewel het woord duur-
zaamheid niet voorkomt in het vocabulaire van de meeste Piseños, denken ze wel voortdurend 
na over de toekomst waarin ze willen “verbeteren en vooruitkomen.” Dit sluit aan bij bepaalde  
 

 
                                                 

78  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico. 
79  INTERVIEW 11, sr N., Cuyo Chico, 12/04/04. 
80  INTERVIEW 2, sra J2., 31/03/04. 
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idealen van duurzaamheid van grote ontwikkelingsorganisaties en overheden.81  

Tijdens de opkomst van het toerisme toen er nog niet zoveel artesanos waren, was het produ-
ceren van cerámica misschien wel een goede manier om te overleven, het bracht immers meer 
op dan andere sectoren en men kon er een “beter leven” door opbouwen. Door veel ontwikke-
lingsorganisaties en overheden wordt toerisme nog steeds als een industrie gezien die duurzaam 
is. In Peru wordt de toeristische industrie zelfs “la industria sin chimenea” genoemd oftewel 
een industrie zonder schoorsteen. Er mag dan wel minder vervuiling optreden binnen deze indu-
strie, hoewel dat overigens vooral op het eerste gezicht is, voor lokale mensen heeft een giganti-
sche afhankelijkheid en de enorm toegenomen concurrentie ervoor gezorgd dat de duurzaam-
heid of toekomstmogelijkheden ver te zoeken zijn. De toerisme-industrie is zelfs hoogst onze-
ker: men weet nooit van tevoren hoeveel toeristen er in een jaar of in een maand zullen komen 
en het is ook moeilijk te bepalen of toeristen wel of niet souvenirs zullen kopen. Voor veel ont-
wikkelingsorganisaties wordt de verkoop van “authentieke producten”, als motor voor duurza-
me ontwikkeling gezien: de cultuur wordt behouden en kan tot economische ontwikkeling lei-
den bij lokale minderheden. Doorgaans wordt kleinschalige handwerkproductie positief bekeken 
en het opkopen van niet handgemaakte producten afgekeurd. Waar echter niet naar wordt geke-
ken is of lokale mensen tegenwoordig wel kunnen rondkomen van alleen handwerk. In de loop 
der tijd zijn Piseños min of meer gedwongen om alternatieven te zoeken, eigenlijk juist door de 
gigantische toeristische ontwikkelingen in de regio. Dat ook artesanos twijfelen aan het duur-
zaamheidgehalte/toekomstgehalte van hun productie werd niet alleen duidelijk uit de vele ge-
sprekken en interviews die ik met ze had maar kwam ook tijdens de foto-elicitatie opdracht dui-
delijk naar voren. Foto 35 is gemaakt door Señor F2., een artesano die eveneens werkzaam is op 
het gemeentehuis. Op het eerste gezicht lijkt het misschien of deze Piseña, zijn vrouw, blij en 
trots is met haar enorme productie van okarinas. Toen ik echter met de man sprak bleek zijn mo-
tivatie voor het maken van de foto anders. Hij vertelde:  

Op deze foto zie je mijn vrouw die okarinas aan het tellen is. Zij is het belangrijkst in de artesaníapro-
ductie, de hoofdverantwoordelijke voor de productie. De okarinas gaan naar de Verenigde Staten waar 
ze overigens voor vijf dollar worden verkocht, terwijl wij ze voor vijftig centimos verkopen. Dat is toch 
niet eerlijk! Het prijsverschil is enorm! Wij weten hier vanaf vanwege het internet waar de prijzen op 
staan. Ik vraag me af hoe lang dit nog door kan gaan maar we hebben geen keus.82 

Er zijn nog maar weinig artesanos die echt alles zelf maken maar diegenen die dat wel doen zijn 
vreselijk trots op hun cultuur en op hun vaardigheden. Het is voor hen wel steeds moeilijker om 

                                                 
81  In hoofdstuk 8 zal ik het hebben over lokale toekomstvisies en hoe deze ideeën met duurzaamheidide-

alen wereldwijd verbonden kunnen worden. In deze paragraaf richt ik mij slechts op huidige-en toe-
komstvisies van de artesanía-industrie. 

82  Gesprek over foto’s met sr F2., 19/08/04. 

Foto 35. Okarinas tellen voor export. Foto gemaakt door sr F2. 
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met handgemaakte producten boven de opgekochte producten van comerciantes uit te stijgen. In 
het beschrijven van hun persoonlijke situatie en veranderingen in de afgelopen decennia over-
heerst vooral een negatieve blik op het heden en toekomst en de wanhoop van hoe het verder 
moet, schemerde altijd door tijdens gesprekken met hen. Señor F2. die in het vorige fragment 
ook aan het woord was, was daar ook heel duidelijk in:  

Sr F2:  Kijk naar Pisaq, tien jaar geleden waren er misschien vijfhonderd artesanos en kijk hoeveel er nu 
zijn? Elke dag wordt er een artesano geboren. Dat is het grote probleem van Pisaq, een artesano 
produceert bijvoorbeeld een souvenir van cerámica en de toeristen willen er alles over weten 
want toeristen vinden het leuk om de oorsprong ervan te kennen maar de mensen hier weten het 
niet! Ik weet dat als ik toeristen vertel wat de figuren symboliseren en dat iets bijvoorbeeld een 
Inca kalender is en hen alles vertel over de componenten die in de cerámica zitten en bij welke 
temperatuur de klei gebakken moet worden, dan weet ik dat het verkoopt. Het probleem hier is 
dat de mensen het niet weten. Wat mensen hier zien is het geld y punto (punt uit). We hebben 
veel mislukkingen gehad señorita Beti. Ongeveer vijftien jaar geleden verkochten we bijvoor-
beeld gigantische hoeveelheden kettingen van klei, pilis. Vroeger verkochten we 5000 hiervan 
voor 180 dollar. Tegenwoordig brengt dezelfde hoeveelheid kettingen zestig sol op! En vez que 
avanzar hemos retrocedido! (In plaats van dat we vooruitgang hebben geboekt zijn we erop ach-
teruitgegaan) Dit komt door de concurrentie. In Pisaq is er geen persoon of institutie die de kwa-
liteit van het werk controleert! Kijk ik ben artesano maar ik onderscheid mij van de mensen, ik 
pas op mezelf. Ik moet maken wat de klant wil. Ik verkoop aan de Verenigde Staten, Engeland 
en Duitsland. Ik informeer naar de smaken van ze, de kleuren die zij mooi vinden. Ik werk bij-
voorbeeld samen met een bedrijf dat Manos Amigas heet. Dit is een NGO uit Lima en zij sturen 
artesanía naar het buitenland. Medewerkers van deze NGO reizen naar het buitenland en infor-
meren naar welke kleuren op dat moment in de mode zijn en welke ontwerpen mensen daar 
mooi vinden. De NGO geeft het aan mij door en ik maak het. In Noord-Amerika bijvoorbeeld 
wil men meer decente kleuren, natuurlijke kleuren maar voor Brazilianen moeten er sterkere 
kleuren, levendige kleuren gebruikt worden. Wij moeten werken volgens criteria van de cliënten. 
Ik maak keramiek voor export, ik stal mijn werk niet uit hier op de plaza.  

B:  Waarom niet?  
Sr F2:  Zoals je misschien weet, als ik het vandaag uitstal verkoopt morgen iedereen het. Als ik vandaag 

iets uitstal en verkoop voor een sol, verkoopt morgen mijn buurman voor vijftig cent hetzelfde 
werk. Het ontbreekt in Pisaq aan respect voor elkaar. Wat ik op de markt verkoop zijn producten 
die ik elders opkoop.83 

Hoewel Pisaq aanzienlijk is veranderd door de productie en verkoop van artesanía en er in feite 
afhankelijk van is geworden hebben sommige artesanos ook alternatieven. In moeilijke tijden 
grijpen mensen terug op hun chakra. In 2003 tijdens het laagseizoen was het erg moeilijk om 
souvenirs te verkopen en in het Peruaanse gastgezin waar ik verbleef, wendde men een nieuwe 
overlevingsstrategie aan. Aangezien het gezin een chakra heeft waar veel perzikbomen staan die 
in februari een grote hoeveelheid fruit produceren, besloot het gezinshoofd, señora I. deze per-
ziken in te zetten als extra bron van inkomsten. Verschillende malen ben ik meegegaan naar 
berggemeenschappen alwaar de perziken werden geruild tegen bijvoorbeeld aardappels of kaas. 
Ook werden deze perziken naar de markt in Quello Quello gebracht en als er naar het Titicaca-
meer of Bolivia werd gereisd om artesanía te verkopen, ging er ook altijd een grote zak perziken 
mee. Ik herinner mij hoe mijn Peruaanse gastmoeder triomfantelijk terugkwam van een reis naar 
het Titicacameer en ze vertelde dat omdat daar geen perziken zijn, ze vijf perziken voor een sol 
kon verkopen wat meer opbracht dan de artesanía die ze wilde verkopen.  

Piseños die hun chakra nog hebben, zien vooral in moeilijke tijden dat het belangrijk is om 
een alternatief te hebben om te overleven. Zo werd mij verteld:  

Wij hebben, in tegenstelling tot andere mensen, onze chakra niet verwaarloosd en hebben haar nog 
steeds. Er staat maïs. De allereerste artesanos hebben zich gewijd aan artesanía en landbouw, maar te-
genwoordig willen de nieuwe artesanos niets weten van landbouw. Hun ouders hebben stukken grond 
achtergelaten, maar ze hebben ze weggegeven of verkocht aan mensen die er voor hun op werken. We 
hebben onze chakra en een koe met veulen.84 

                                                 
83  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
84  INTERVIEW 2, sr L. en sra J2., 31/03/04. 
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Ik heb een chakra met maïs. Deze maïs wordt grotendeels verkocht aan NGO’s en bedrijven uit Calca, 
maar de prijs is enorm gedaald. Tegenwoordig krijg ik nog maar dertien sol per arroba.85 Ook heb ik 
een paar koeien. Als het nodig is verkoop ik er een, in het laagseizoen bijvoorbeeld.86  

 
Conclusie 
Dit hoofdstuk ging over hoe Piseños met het belangrijkste deel van hun materiele cultuur, arte-
sanía, omgaan en hoe zij erover denken. Ik heb een beschrijving gegeven van hoe de artesanía-
sector in elkaar steekt, door de tijd heen verandert en of ze duurzaam zou kunnen zijn voor Pi-
saq. De materiele cultuur die op het podium wordt gepresenteerd staat in feite in tussen het toe-
ristenpubliek met al haar wensen en verwachtingen, en de verkopers die aan een goed impres-
siemanagement proberen te doen om aan die wensen en verwachtingen te voldoen. Waar de na-
druk eerder lag op wat de toerist zoekt, ging het hier over wie de “acteurs” zijn die toeristen een 
unieke experience verschaffen. Het ging hier om wie deze “acteurs” zijn en wat ze op de front-
stage in the world komen doen. De producten die ze verkopen, maken deel uit van de experien-
ce.  

Door een beschrijving te geven van een doorsnee dag van een artesano uit Pisaq heb ik gepro-
beerd een beeld te schetsen van hoe er gewerkt wordt. Daarna volgde een beschrijving van de 
verschillende soorten artesanía die verkocht worden, de geschiedenis ervan en delen van het 
productieproces. Pisaq is voornamelijk groot geworden door de productie van cerámica en 
vooral de grootschalige productie van pilis in de jaren tachtig heeft ervoor gezorgd dat toenma-
lige artesanos succesvol zijn geworden. De redenen die door Piseños werden aangedragen om 
zich met andere sectoren dan de cerámica bezig te houden liepen uiteen. Sommige spraken over 
een verhoging van belastingen of een verandering in de smaak bij hun publiek, anderen over een 
verlies in vertrouwen bij de kopers vanwege een achteruitgang van de kwaliteit of kopieerge-
drag door anderen. Voor het huidige Pisaq betekent dit dat er weinig pilis worden geproduceerd 
en dat de gehele cerámicaproductie is teruggelopen. Naast cerámica stond Pisaq ook lange tijd 
bekend om de verkoop van mooie tejidos. Uit gesprekken met Piseños bleek dat ze er zeer trots 
op zijn maar ook dat het steeds moeilijker wordt om tejidos van de backstage, namelijk de co-
munidades, op de frontstage gepresenteerd te krijgen. Dit komt vooral doordat mensen uit de 
comunidades in toenemende mate het heft in eigen handen nemen. Ze verkochten tejidos aan Pi-
seños en verkopen ze nu direct aan toeristen, wat door een aantal ontwikkelingsorganisaties 
wordt gestimuleerd. 

De vraag of en in welke mate de aangeboden artefacten op de Pisaq podia authentiek zijn of 
niet is voor alle aanwezigen in het Pisaq Theater van belang. Samenvattend kan gesteld worden 
dat uitgaande van ideeën van de lokale bewoners, de lucratieve kant het in principe wint van het 
authenticiteitgehalte. Voor toeristen berust een deel van de experience op het vermeende au-
thenticiteitgehalte. We zagen dat dit voor Piseños ook wel van belang is maar dat ze zich vooral 
laten leiden door mode-trends en praktische overwegingen. Het creëren of opnieuw creëren van 
producten voor de toeristenmarkt is inmiddels deel geworden van de aangeboden Pisaq expe-
rience en bovendien proberen Piseños door hun producten te diversifiëren en te internationalise-
ren, een goede impressie aan toeristen te geven en er zelf financieel beter van worden. Of dit 
beantwoordt aan de authenticiteitwens van toeristen is afhankelijk van de schemata van ver-
wachting en beleving die zij in mind hebben. Het moge duidelijk zijn dat als een product niet in 
Pisaq is gemaakt, en bijvoorbeeld uit Bolivia of Ecuador afkomstig is, het inboet aan de authen-
ticiteitbeleving van de toerist en dat toeristen bovendien liever oude producten kopen dan pro-
ducten die een paar jaar geleden gemaakt zijn. Aan de andere kant, zolang deze informatie 
wordt “vermomd” door de producten, kunnen de producten toch tot een bevredigende experien-
ce voor toeristen en een financiële bevrediging van Piseños leiden.  

Het grootste probleem voor de gemiddelde artesano uit Pisaq is de concurrentie die op de ver-
schillende podia van het theater bestaat. Deze concurrentie leidt in het dagelijkse leven van Pi-
seños en comuneros tot spanningen die meestal backstage uitwerken maar soms ook frontstage 
te merken zijn. Er is niet alleen concurrentie over het verkoopproces op de markt maar ook over 
de producten die op de markt worden gebracht. Verschillende informanten maakten duidelijk 

                                                 
85  Gewicht: arroba is ruim elf kilogram. Volume: arroba is ruim twaalf tot zestien liter. 
86  INTERVIEW 8, sr R3, 8/04/04. 
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dat er vaak sprake is van kopieergedrag, dat er vanwege de moordende concurrentie steeds meer 
nieuwe producten op de markt worden gebracht en dat concurrenten van buiten het dorp niet 
goed worden behandeld. Ook zagen we dat sommige artesanos bepaalde nieuwe producten niet 
meer op een van de Pisaq-podia verkopen maar alleen voor de export maken omdat ze bang zijn 
voor kopieergedrag. Er bestaat in toenemende mate spanning tussen Piseños en mensen uit de 
berggemeenschappen omdat deze comuneros steeds meer het heft in eigen hand nemen en daar-
door de Piseños hun goedkoopste arbeidskrachten kwijtraken. Samenvattend leidt de toename in 
het aantal verkopers niet alleen tot spanningen maar ook tot productiviteit en creativiteit bij Pi-
seños. Tot slot werd duidelijk dat de toegenomen concurrentie ertoe heeft geleid dat Piseños 
maar ook sommige comuneros op zoek zijn gegaan naar nieuwe manieren om rond te komen en 
dat steeds meer mensen hun artesanía buiten het Pisaq Theater aanbieden. Niet alleen worden 
producten uit Pisaq geëxporteerd maar er worden ook weer souvenirs uit bijvoorbeeld Chili, 
Brazilië en Bolivia geïmporteerd waardoor een diversificatie van de producten op het Pisaq po-
dium ontstaat. Of dit het authenticiteitgehalte aantast is afhankelijk van hoe er door toeristen be-
tekenis aan wordt gegeven wat weer afhankelijk is van de “bagage”, de schemata die zij in mind 
hebben.  

Aan het einde van dit hoofdstuk heb ik de vraag gesteld of mensen op het lokale niveau in Pi-
saq de productie van artesanía als een goede inkomensgenerende sector zien in de toekomst. Uit 
de gesprekken en interviews bleek dat de productie van artesanía in het verleden misschien een 
garantie voor succes betekende maar dat daar met de jaren verandering in is gekomen. Ook al 
zien bijvoorbeeld ontwikkelingsorganisaties de nijverheidsproductie als duurzame oplossing 
voor de armoedeproblematiek, de lokale mensen blijken in het dagelijkse leven wel van deze 
sector afhankelijk te zijn maar in geval van nood moeten zij terug naar alternatieven uit de land-
bouw. Samengevat zien Piseños de nijverheidsproductie en verkoop niet als enige manier om in 
de toekomst te overleven. De geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van tegenspoed weinig 
toeristen naar Pisaq komen, wat mensen ertoe dwingt om alternatieven te gaan zoeken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




