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HOOFDSTUK 6 
 
 
 
Presentatie op het podium  
en betekenisgeving backstage 
 
 
Inleiding 
In dit hoofdstuk hoop ik de lezers een stapje verder wegwijs te kunnen maken in het Pisaq Thea-
ter. Nu een beeld is ontstaan van de context, van de geschiedenis van en transformaties van het 
toerisme in dit gebied en duidelijk is geworden wat de verwachtingen bij het publiek zijn, kun-
nen de presentaties en podia aan de orde komen. Artesanía behoort tot de materiele cultuur die 
in het Pisaq Theater op de verschillende podia aan het toeristenpubliek wordt aangeboden. Dit 
wordt altijd gedaan door actoren, of om in de theatermetafoor te spreken, door “acteurs”. We 
weten nu wat artesanos over transformaties in de handnijverheidssector denken en hoe zij han-
delen onder de toenemende concurrentie. Hun scripts liggen open op tafel. Deze acteurs hebben 
echter ook andere manieren om zich aan het publiek te presenteren. In dit hoofdstuk beschrijf ik 
hoe Piseños en comuneros, zowel artesanos als niet-artesanos, zichzelf op de podia in Pisaq en 
omstreken presenteren. Het gaat hier dus om de performance en impressiemanagement frontsta-
ge. Dit is echter slechts een deel ven het gehele Theater. Beetje bij beetje geraken we achter de 
“coulissen” en in de “kleedkamers” en via deze ruimtes ook backstage. Er wordt ingegaan op 
hoe Piseños en comuneros zichzelf op het Pisaq podium presenteren, dus hoe “de glimlach” op 
het podium wordt vormgegeven maar ook op wat er achter “de glimlach” zit oftewel wie de per-
sonen achter de mooie lachende gezichten en prachtige uitgedoste acteurs zijn.  

In de komende bladzijden wordt er voortdurend van de diverse podia frontstage naar de bete-
kenisgeving backstage bewogen. Hierdoor wordt ook duidelijk dat de podia met elkaar in ver-
binding staan en dat de betekenisgeving backstage in verband staat met de presentatie frontstage 
aan het toeristenpubliek. Het is de bedoeling dat er een overzicht ontstaat van hoe presentaties, 
beleving en betekenisgeving met elkaar in verband staan. Tevens probeer ik hier te laten zien 
dat de presentatie van cultuur in Pisaq en de comunidades niet alleen commerciële doeleinden 
heeft. Door te laten zien hoe er betekenis wordt gegeven aan bepaalde culturele aspecten hoop 
ik te demonstreren dat de Piseño-cultuur totaal niet is veranderd door de grote ontwikkelingen 
in de toerisme-industrie. Omdat ik van mening ben dat het niet alleen belangrijk is om naar pre-
sentaties frontstage te kijken maar vooral naar ideeën en meningen backstage te luisteren, is dit 
een hoofdstuk geworden met veel lokale stemmen. Een deel van de data is met behulp van ob-
servaties verzameld maar om backstage te komen heb ik wederom de methode van foto-
elicitatie gebruikt. Dit is een hoofdstuk waar lokale stemmen en visualisaties centraal staan en 
opnieuw citeer ik de informanten letterlijk, toon hun foto’s en bespreek ik gesprekken over die 
foto’s. Op deze manier wordt duidelijk dat bepaalde presentaties frontstage niet alleen voor toe-
risten worden opgevoerd maar erg belangrijk zijn in the minds en in de harten van Piseños en 
comuneros. 

Nu eerst een paragraaf over hoe Piseños zich op het toerismepodium presenteren. Deze per-
formance wordt met zowel verbale als non-verbale strategieën uitgevoerd. Vervolgens wordt er 
een blik geworpen op een aantal backstage aspecten. Er wordt “een kijkje genomen” in de 
werkplaatsen en de huizen van Piseños om te laten zien wat zij belangrijk vinden en welke cul-
turele modellen belangrijk zijn in hun beleving. De derde paragraaf gaat over de frontstage pre-
sentatie van zeer belangrijke personages in het Pisaq Theater namelijk sacamefotos en tejedoras. 
Door zichzelf en hun producten “authentiek” te presenteren proberen zij toeristen een bijzondere  
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experience te verschaffen en hebben zij een belangrijke inkomensgenererende activiteit weten te 
ontwikkelen. In deze paragraaf gaat het vooral om de feitelijke act, dus om hoe zij zich presen-
teren en hoe er door anderen over ze gedacht wordt maar in de paragraaf daarna wordt er geke-
ken naar wie deze vrouwen zijn, wat ze denken en wat ze willen. Er wordt dus naar de beteke-
nisgeving backstage en verder dan de mooie glimlach gekeken. Opnieuw zal blijken dat gidsen 
een belangrijke intermediërende functie hebben.  
 
6.1. De voorbeeldige Piseño op het toerisme podium 
Getino constateert dat pas sinds een paar decennia de Indiaanse of indígena bevolking van La-
tijns Amerika en haar cultuur gewaardeerd wordt. Ze kunnen gebruikt worden voor het ontwik-
kelen van de toerisme-industrie.1 Over de Indiaanse bevolking en hun cultuur schrijft hij:  

[...] men stimuleerde het realiseren van werken om hetgeen al bijna uit het geheugen verloren was ge-
gaan in ere te herstellen. Men verkleedde en maakte campesinos op – des te meer ze het gezicht hadden 
van indigenas, des te beter – met als doel in de vraag te voorzien en tenslotte werd deze op zeer nauw-
keurige wijze bestudeerd om het aanbod aan te passen aan haar smaak (van de toeristen; BS). Zo ge-
beurde het dat zij die in eerste instantie bestraft en vervolgd waren omdat zij hun tradities wilden be-
houden, plots gestimuleerd werden om ze weer uit te gaan voeren (Getino 2002: 114).2 

In Pisaq wordt dagelijks teruggegrepen op het verleden, de etniciteit en de cultuur van het ge-
bied, meestal met het doel er economisch van te kunnen profiteren. Er kan een onderscheid ge-
maakt worden tussen de presentatie van personen en producten. Er is ook sprake van het tegelij-
kertijd presenteren van deze twee. Hierbij kan gedacht worden aan een “traditioneel” geklede 
Piseño die “traditionele” producten verkoopt. We zagen eerder dat artesanos producten aan toe-
risten proberen te verkopen als traditioneel of authentiek. Er zijn ook Piseños die zichzelf pre-
senteren als “authentiek” of “Inca ”, wat overigens in de gehele Cuzco regio gebruikelijk is. Ze 
trekken producten die op de markt te koop zijn zelf aan om zichzelf en ook hun verkoopwaar 
aantrekkelijker te maken. Als ze deze producten niet aantrekken, staan ze er wel mee te zwaai-
en. Laten we naar een aantal non-verbale pogingen kijken van being ourselves for you.3 

 
 

                                                 
1  Deze bevolking werd natuurlijk al wel eerder gewaardeerd door de indigenismo bewegingen in Latijns 

Amerika maar Getino heeft wel gelijk dat deze culturen pas sinds een aantal decennia een belangrijke 
rol kregen toebedeeld in het toerisme. 

2  Vertaald uit het Spaans: 
Se estimuló la realización de trabajos para recuperar lo que incluso ya estaba casi perdido en la 
memoria, se visitó y maquilló a campesinos-mientras más cara de indígenas tuvieran, mejor-para 
satisfacer la demanda prevista y finalmente se estudió minuciosamente ésta, para adaptar la oferta a 
sus apetencias. Así, quienes habían sido castigados o perseguidos por querer preservar sus tradiciones 
fueron de pronto recompensados por volverlas a practicar (Getino 2002: 114) 

3  Term van Stanley (1998). In Hoofdstuk 1 heb ik hier ook over geschreven. 

Foto 36. Poserende bakker. 
Foto 37. Buitenkant restaurant met 12-hoekige steen. 
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Foto 38. Vingerpoppetjes. Foto 39. Señor N2. temidden van zijn verkoopwaar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Zodra er toeristen in de buurt zijn beginnen marktkooplui die muziekinstrumenten of muziek verko-

pen zelf op hun instrumenten te spelen. De panfluit is favoriet.4  
*  De bakker op de hoek van de plaza draagt op marktdagen altijd een chullo met witte kraaltjes (af-

komstig uit Queros), ojotas en een geborduurd hesje (Zie foto 36). Bovendien zijn er sinds een aantal 
jaren in de muren afbeeldingen gehouwen van belangrijke Inca symbolen zoals de maan, de zon en 
een slang.5 

*  Verschillende restaurants gebruiken Andes symbolen in hun presentatie. Een restaurant heeft aan de 
buitenkant een decoratie van stenen zoals deze bij de ruines te zien zijn, inclusief de twaalfhoekige 
steen die in Cuzco een belangrijke toeristische trekpleister is. Binnen in hetzelfde restaurant hangen 
kleurige poncho’s en muziekinstrumenten aan de muur.6 (Zie foto 37).  

*  Gebreide vingerpoppetjes zijn “in” en als er toeristen in de buurt zijn geven verkopers een demonstra-
tie van hoe leuk het is ermee te spelen. Meest populaire presentaties zijn lama’s, condors en indí-
genas.7 (Zie foto 38.) 

*  Marktkooplui verkleden zich op marktdagen. Ze trekken ponchos aan en zetten chullos op. Meestal 
betreft het hun eigen koopwaar (zie foto 39). 

Het showelement en de motivatie van “being ourselves for you” werd me extra duidelijk toen ik 
bepaalde informanten niet bleek te herkennen zonder hun “kostuum”. Zo herkende ik op een 
dag Señor N. niet en liep hem voorbij waarop hij me aansprak:  

N2:   Hallo Beti! Waar ga je naartoe? Zeg je me geen gedag meer? 
B:   Oh, perdón, ik herkende je niet zonder je chullo en poncho!  
N2:   Haha, ja, zo ben ik anders nietwaar? 
B:   Waarom draag je ze eigenlijk niet?  
N2:   Straks als er toeristen komen zet ik mijn chullo op en trek ik mijn poncho aan.  
B:   Ok. Zeg, kan ik je misschien interviewen? 
 (Op dat moment kwamen er net wat toeristen aangelopen.) 
N2:   Sorry Beti maar het moet een andere keer want nu komen er gringos en moet ik aan het werk.  
 (Heel snel trok hij een poncho aan, zette hij een chullo op en begon hij panfluit te spelen).8 

Dat Piseños zich zo authentiek mogelijk aan toeristen proberen te presenteren is niet slechts een 
hedendaags fenomeen. Toen ik met señora I. sprak over vroeger en veranderingen in de toeris-
me-industrie vertelde ze:  

Señorita Beti, dit gebeurt al sinds er toeristen komen! En iedereen had zijn eigen manieren om speciaal 
te zijn. Een goede tactiek van ons was om F. (haar petekind) die toen nog een kleine jongetje was bui-

                                                 
4  Observaties o.a. 21 en 31 maart 2004. 
5  Observatie 10/03/04. Dit is overigen dezelfde horno colonial als op de foto’s in Hoofdstuk 3. Opval-

lend is dat de bakker op deze foto wel verkleed is en dat op de foto in H 4 het jongetje dat brood staat 
te bakken, “gewone” kleding draagt. 

6  Observatie 13/03/04. 
7  Observatie 21/03/04. 
8  Gesprek en observaties met sr N2., maart 2004. 
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ten voor de deur neer te zetten in ropa de cholo. Wij zetten hem zijn mutsje op en trokken hem zijn 
poncho aan en hij lokte dan toeristen naar binnen want hij was erg charmant en spraakgraag.9 

Ik noemde al de ideeën die bij de lokale overheid leven om net als in Chinchero Piseños ver-
plicht te stellen traditionele kleding te dragen op marktdagen. Zoals we hebben gezien zijn er 
talrijke individuen in Pisaq die op hun eigen manier zichzelf proberen te presenteren als authen-
tiek en daarbij gebruik maken van kleding. Er zijn echter ook artesanos verenigingen die het 
idee hadden om hetzelfde te doen. Een jonge Piseña die op marktdagen sinaasappelsap verkoopt 
bij de ruïnes vertelde bijvoorbeeld dat de mensen van haar vereniging haar traditionele kleding 
zouden geven om aan te trekken en dat iedereen dat zou moeten doen. Zij motiveerde het als 
volgt:  

Ik hoop echt dat ze mij die kleding willen lenen want het enige wat ik zou moeten doen is het aantrek-
ken. Het idee erachter is dat wij ons presenteren zoals de toerist ons wil zien. Als ik mij zo zou verkle-
den zouden toeristen niet alleen meer tevreden zijn met wat ze zien maar ik zou er ook beter door kun-
nen verkopen.10 

Een andere Piseño die al jaren cerámica produceert en verkoopt zei hierover het volgende:  
Om een goede indruk aan toeristen te geven zou het goed zijn om een typische markt van Pisaq te ma-
ken en een poncho en chullo te dragen om onze producten beter te presenteren aan toeristen, maar daar-
voor zouden we ons goed moeten organiseren. Het idee dat ze in Chinchero hebben uitgevoerd is ge-
weldig, want een mercado típico zoals Pisaq zou toch typisch moeten zijn, of niet soms?11 

Voor sommige Piseños is verkleden de beste manier om zichzelf aan toeristen te presenteren 
maar andere veroordelen deze verkleedpartijen juist. De volgende uitspraken geven de menin-
gen weer van een aantal Piseños, allen artesanos, over het “aantrekken van kostuums”. 

Ik vind het slecht wat in Chinchero gebeurt, dat mensen zich allemaal verkleden voor toeristen. Het is 
slechts een manier om geld te verdienen en daar ben ik het niet mee eens. O soy blanco, o soy negro (of 
ik ben wit of ik ben zwart). Het is niet goed om tegen toeristen te liegen. Hier in Pisaq gebeurt het ook. 
Ik heb bijvoorbeeld wel begrip voor de sacamefotos en voor de reden dat ze het werk doen. Ik begrijp 
hun economische crisis, maar aan de andere kant vind ik het een slecht beeld voor mijn land dat een 
vierjarig meisje geld moet vragen aan toeristen. Dat zij zich verkleden is ook een bedrog.12 

Sommigen Piseños verkleden zich in typische kleding en als de toeristen weg zijn hebben ze hun gewo-
ne kleding aan en gaan ze door met hun alledaagse leven. In Chinchero echter is het sterker en er zijn 
wel ideeën voorgesteld dat wij ons ook zo zouden verkleden, maar ik vind dat geen goed idee. Waarom 
zou ik mijn persoonlijkheid veranderen in een die ik niet heb, ik ga toch niet alsof doen? Ik denk dat het 
beter is dat wij aan de toerist laten zien hoe wij daadwerkelijk zijn. Het zou alleen iets zijn voor marke-
ting. Ik vind het niks. Ik denk niet dat als wij als cholitos verkleed zijn, dat de toeristen ons geloven en 
dan meer en tegen betere prijzen van ons kopen.13 

Ik verkleed mij niet voor de toeristen, ik ben hoe ik ben, ik kan me niet anders voordoen. Ik ben het niet 
eens met dat soort verkleedpartijen, mensen kleden zichzelf zodat de toeristen meer van ze kopen. Dat 
is toch niet mijn realiteit, wie hou ik dan voor de gek? Ik zie wel dat mensen zich speciaal voor de toe-
risten verkleden maar ik kan het niet, ik heb geen dubbele persoonlijkheid, ik ben wie ik ben. Iedereen 
mag zelf weten wat hij doet en mag zijn eigen mening hebben. Vaak praten de mensen wel van: we 
moeten ons verkleden, we moeten ons als cholitas verkleden maar ik doe hier niet aan mee. Er zijn wel 
mensen die Chinchero als voorbeeld nemen maar dat is wel hun realiteit dus dan is het logisch dat ze 
zich zo kleden maar waarom zou ik me verkleden?14 

                                                 
9  Gesprek met sra I., 25/04/04. 
10  Gesprek met srta C., 4/03/04. Overigens vinden dit soort verkleedpartijen voor toeristen niet alleen in 

Peru plaats. In veel ontwikkelingslanden is het een verkoopstrategie maar ook in Nederland, denk bij-
voorbeeld aan Marken , Volendam of Alkmaar waar mensen zich speciaal voor het toeristenpubliek 
verkleden. 

11  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
12  INTERVIEW 7, sr B., en sra A., 7/04/04. 
13  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
14  INTERVIEW 21, sra S., 24/04/04. 
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De belangrijkste oorzaak van het niet willen verkleden zou te maken hebben met het feit dat de 
meeste Piseños zich schamen voor alles wat met Indianen te maken heeft.15 Later zal ik verder 
ingaan op dit schaamtegevoel dat diepgeworteld zit in de meeste Piseños. Traditionele kleding 
wordt dus vaak gebruikt als populair staging element maar ook muziek speelt een belangrijke 
rol. Señor C., een van mijn oudste informanten die al vanaf het allereerste begin op de markt 
staat, en eerder veel aan het woord is geweest, legde uit hoe dit volgens hem in zijn werk ging:  

Vroeger speelde ik ook altijd op muziekinstrumenten, vooral el condor pasa,16 want dat vonden toeris-
ten leuk. Andere mensen hebben het ook leren spelen omdat er handel in zat. Het is simpel, ik speelde 
voor toeristen en zij kochten van mij en op die manier verkocht ik beter dan zonder muziek. Als ik die 
muziek speelde, zette ik ook mijn muts op en trok ik mijn poncho aan want ik moest aan de toeristen la-
ten zien dat Pisaq zo was en dat was wat hen interesseerde. [...] de mensen die tegenwoordig zichzelf 
verkleden voor de toeristen doen dit om geld te verdienen. Soms als ik aan het verkopen ben, zet ik een 
muts op het hoofd van een gringo en zet daarna zelf ook een muts op. Ze maken er dan een foto van zo-
dat ze een herinnering mee kunnen nemen naar hun land. Gisteren is dat wel gebeurt, er kwam een 
gringita naar mijn kraampje en ze heeft een foto van mij gemaakt terwijl ik een chullo op had. Toen ze 
de foto had gemaakt ging ze weg en ze was dolgelukkig!17  

Naast de non-verbale presentaties van ourselves, spelen ook verbale presentaties een belangrijke 
rol in verkoopstrategieën van Piseños. Het voordeel bij non-verbale presentaties is dat er geen 
taalbarrière overwonnen hoeft te worden. Piseños spelen in op wat de toerist wil zien. Met 
woorden echter kunnen de marktkooplui meestal nog meer bereiken omdat ze toeristen kunnen 
uitleggen waar een product vandaan komt en waarom het bijzonder is. De meeste Piseños prij-
zen hun marktkoopwaar aan als origineel of authentiek. Als toeristen Spaans spreken verge-
makkelijkt dit de communicatie en onderhandelingsprocessen aanzienlijk. Meestal wordt bij 
verbale strategieën verwezen naar de vermeende authenticiteitwaarde. Artesanos proberen door-
gaans hun spullen te verkopen door te zeggen dat het een “speciaal, erg speciaal werk is en ori-
ginal”.18 Steeds meer Piseños beginnen ook een aardig mondje Engels te spreken en bijna ieder-
een gaf aan graag Engels te leren zodat ze de artesanía makkelijker konden aanprijzen.19 Naast 
het geijkte comprame por favor (koop alstublieft van mij) zijn steeds vaker kreten te horen als 
sir, madam, traditional (meneer, mevrouw, traditioneel). Piseños vroegen mij regelmatig om 
Engelse woorden die hen zouden kunnen helpen bij het verkopen van hun spullen. Artesanos die 
ook andere talen beheersten vertelden mij over de voordelen hiervan:  

Wij weten bijvoorbeeld ook, omdat we een beetje Engels spreken, uit welk land de toeristen komen en 
we weten ook of er in dat land veel geld is of niet en dan weten we of we aan onze prijs kunnen vast-
houden. Aan iemand uit Latijns Amerika kunnen we die bedragen niet vragen, aan iemand uit de VS 
kunnen we vanzelfsprekend veel meer vragen voor hetzelfde product. […] Als we vragen waar een toe-
rist vandaan komt en de toerist antwoordt “Duitsland”, dan weet ik dat ze van een beetje donkere kleu-
ren houden, niet al te fel. Dit geldt voor mensen uit Frankrijk, Verenigde Staten, Australië. Mensen uit 
Zuid Amerika houden van felle vrolijke kleuren. Met hen weet je het nooit waarom ze iets wel of niet 
kopen. Met Fransen of Duitsers weet je precies wat ze zoeken. Mensen uit Verenigde Staten kopen het 
meest van me en geven het meeste uit.20 

Als toeristen en Piseños niet dezelfde taal spreken is dat erg lastig maar Piseños bedenken ook 
andere oplossingen zoals in het volgende fragment naar voren komt:  

De verkoopstrategieën zijn veranderlijk en dit is afhankelijk van waar iemand vandaan komt, wat voor 
leeftijd hij heeft en dergelijke. En als een toerist perfect Spaans spreekt is het veel makkelijker om hem 
alles uit te leggen over de tejidos. Maar als ze alleen Engels spreken is het heel moeilijk. Daarom spre-
ken mijn ouders en ik een commercieel Engels, wat misschien niet perfect is, maar wel helpt. En op de 

                                                 
15  Gesprek met sr E2. en drie vrienden van hem, 9/04/04. 
16  Meest populaire en bekende lied uit de Andes. 
17  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
18  Observatie tijdens INTERVIEW 7, 7/04/04. 
19  Bijvoorbeeld Interview 23, sra M2., 1/06/06. Het kwam veel voor dat Piseños mij vroegen hen wat 

Engelse woorden te leren en als ik in de buurt was moest ik ook vaak vertalen. Toen ik voor mijn 
veldwerk in 2003 en 2004 in Pisaq was, was er via een Engelse organisatie een groep vrijwilligers die 
zowel aan kinderen als volwassenen Engelse les gaven. In 2007 was deze NGO overigens niet meer in 
Pisaq werkzaam.  

20  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04. 
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een of andere manier begrijpen ze ons wel. Het beste verkoopt het als je ze uitlegt wat een product 
voorstelt en waard is. Ik vraag altijd aan de toeristen waar ze vandaan komen, hoe ze heten, wat ze zoe-
ken, dat soort elementaire zaken. Als er iemand zowel geen Engels als Spaans spreekt, hebben we wel 
een probleem. De enige communicatievorm die dan mogelijk is, is met een papier en een pen waar we 
de prijs mee onderhandelen.21 

Om hun producten te verkopen wenden de meeste Piseños de strategie aan uit te leggen waar de 
producten van gemaakt zijn, wat de verschillende symbolen zouden voorstellen, hoe ze zijn ge-
maakt en hoe lang het duurt om een bepaald product te maken, mits ze de taal van de toeristen 
spreken natuurlijk.22 Piseños weten heel goed dat toeristen op zoek zijn naar producten die “ori-
gineel”, “traditioneel”, “authentiek”of “typisch” zijn en deze woorden worden dan ook vaak ge-
bruikt tijdens de verkoop.23 Als toeristen de producten te duur vinden, leggen de marktkooplui 
uit hoe het hele productieproces in elkaar steekt zodat ze zich dan realiseren hoeveel werk erbij 
komt kijken om een souvenir te produceren.24 Señora P. vertelde over haar verkoopstrategie:  

Ik moet ze altijd vertellen hoe de kleuren zijn gemaakt, de betekenis van de ontwerpen, want alleen op 
die manier verkoopt het goed. Er komen ook vaak toeristen die geen idee hebben van wat het allemaal 
voorstelt en misschien alleen iets kopen als ze het echt mooi vinden. Als ik hen echter alles uitleg over 
de motieven en ontwerpen kan het best zijn dat een toerist die in eerste instantie helemaal niet van plan 
was iets te kopen, het toch koopt.25 

Velen geven ook toe dat ze niet altijd eerlijk zijn. De nood om iets te verkopen is echter zo 
hoog dat ze geen andere optie zien. Op een dag zat ik bijvoorbeeld op de markt met señorita L. 
te praten over de producten die ze verkocht en ik vroeg haar naar de herkomst van een roze tasje 
met spiegeltjes:  

B:  L, mag ik je vragen waar dit tasje vandaan komt? 
L:  Ja hoor, het komt uit India. 
B:  Uit India? Waarom verkopen jullie producten uit India? 
L:  Er komen regelmatig mensen met spullen van ver weg met mooie spullen die in de smaak vallen bij 

toeristen en dan kopen wij die op en verkopen we ze door. 
B:  En wat zeg je tegen toeristen als ze vragen waar bijvoorbeeld dit tasje vandaan komt?  
L:  Dan zeg ik natuurlijk dat het uit Pisaq komt, anders verkoopt het niet. 
B:  En wat doen zij dan? 
L:  Zij kopen het natuurlijk want ze vinden het mooi en ze denken dat het authentiek is!26 

Op rustige tijden tijdens marktdagen komen er ook regelmatig mensen uit andere gebieden die 
hun ambachtelijke producten aan Piseños proberen te verkopen. Het gebeurde regelmatig dat ik 
op zo een rustig moment met een informant zat te praten en dat deze verkopers langs kwamen. 
Soms gingen Piseños wel op het aanbod in en soms niet. Ik vroeg señora C2. hoe zij deze pro-
ducten aan toeristen zou verkopen en zij antwoordde:  

Ik zou natuurlijk zeggen dat ze hier vandaan kwamen! Weet je Beti, wij Peruanen zijn heel goed in lie-
gen. De toerist gelooft onze leugens vaak en als het werkt, als liegen ervoor kan zorgen dat ze onze 
spullen kopen, waarom zouden we het dan niet doen?27 

Andere informanten zoeken een soort middenweg. Ze vertellen niet dat hun producten uit het 
buitenland komen, maar ook niet dat ze uit Pisaq komen. Señor R3. vertelde dat als mensen vra-
gen waar de kleden en tassen vandaan komen hij zegt dat ze uit Cuzco komen en niet gaat zeg-
gen dat ze uit Bolivia komen. Volgens hem moet je om te verdienen af en toe liegen.28Ook over 
het productieproces is men niet altijd “eerlijk” zoals uit het volgende gespreksfragment blijkt:  

Als ze me naar kwaliteit vragen zeg ik de waarheid, maar als ze vragen wie de spullen maakt dan zeg ik 
dat ik dat doe, of dat mijn hele familie het maakt. (Begint te lachen.) Iedereen die voor mij werkt zie ik 

                                                 
21  INTERVIEW 27, sr E., 7/06/04. 
22  Bijvoorbeeld INTERVIEW 8, sr R3., 08/04/04 en INTERVIEW 14, sra J en sr A2. 
23  Onder andere INTERVIEW 1, srta L., 16/03/04 en INTERVIEW 26, Sra P., 4/06/04. 
24  INTERVIEW 6, sra L2, 5/04/04. 
25  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
26  Gesprek met srta L., 11/03/04. 
27  Gesprek met sra C2., 11/03/04. 
28  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
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namelijk als mijn familie, haha, omdat ze alleen voor mij werken. Ze voelen als mijn broers, dus dat 
zeg ik ook tegen de toeristen. Ik zeg altijd dat we met zes broers zijn. In het echt heb ik maar één zus. 
Praktisch lieg ik niet tegen ze. De toeristen vragen me dan waarom ik de producten verkoop en dan zeg 
ik dat ik me heb gespecialiseerd in het verkopen en dat van al mijn broers ik het beste weet welke kleur 
ze willen kopen.29 

Er zijn echter ook Piseños die het “oneerlijke” gedrag van hun mededorpsgenoten veroordelen, 
zoals in de volgende citaten wordt uitgelicht.  

Toeristen vragen vaak waar iets vandaan komt en ik zeg precies waar het vandaan komt. Ik zeg ze altijd 
de waarheid. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat alles alpaca is, ik zeg ze de waarheid. Er zijn veel mensen 
die liegen, die zeggen dat iets alpaca is terwijl het niet zo is en dat het slecht is. Ik laat ze dan het ver-
schil in kwaliteit voelen. Het is niet goed om toeristen voor de gek te houden.30 

Ik vertel toeristen gewoon de waarheid als ik probeer iets te verkopen. Er zijn wel veel toeristen die mij 
niet geloven, maar wat kun je doen? Als ik zeg dat een kleed bijvoorbeeld antiek is en authentiek, toch 
geloven ze niet dat het zo oud is. Ik zeg dan tegen ze, wat kan ik doen als je me niet gelooft, het is toch 
echt zo! Ik ben niet een van die personen die gaat liegen om te kunnen verkopen, veel andere mensen 
doen dat wel. Sommige mensen maken de toeristen wijs dat ze de kleden zelf weven. Ik doe dat niet, ik 
zeg dat ik ze verzameld heb van verschillende mensen uit verschillende comunidades. Want wat als ik 
lieg en de toerist vraagt mij hem te nemen naar mijn werkplaats? Wat kan ik hem dan laten zien? Men-
sen in Pisaq liegen vreselijk veel om hun producten te kunnen verkopen en soms denk ik, al dat liegen, 
al dat liegen, gaat op een dag betaald worden. In de bijbel staat dat er een dag komt dat er gestraft gaat 
worden.31 

Doorgaans proberen Piseños zo aardig mogelijk voor toeristen te zijn. Toen ik aan een Piseña 
vroeg naar haar verkoopstrategieën antwoordde ze:  

Ik behandel toeristen altijd met liefde. Ik spreek ze aan met mamita, papito, amigo, señorita omdat 
mensen uit Cuzco cariñosos (liefdevol) zijn. Ik kan toeristen niet slecht behandelen, ook al willen ze 
kijken zonder te kopen laat ik ze alles zien. Want als er geen toeristen zijn is er geen handel. Mensen 
worden dan onrustig en worden verdrietig. We moeten ze liefdevol aanspreken.32 

Met woorden kunnen toeristen echter ook worden weggejaagd. Zodra er toeristen langs komen, 
kan er vanaf alle hoeken van de plaza comprame, comprame (koop van mij) worden gehoord. 
De marktkooplui bieden verbaal alle producten aan die ze verkopen. Kreten die gehoord kunnen 
worden zijn onder andere: tejidos? Comprense cerámica miss, mira que bonita, chompas, com-
prense una chompa, para tu linda esposa señor?33 Een Piseña, die overigens deze verbale stra-
tegieën toepast, vertelde dat ze wel dacht dat toeristen het soms erg vervelend vinden als artesa-
nos de hele tijd aandringen dat ze iets moeten kopen. Ze zei het zelf ook niet leuk te vinden 
maar dat iedereen het doet. Soms zouden toeristen zelfs iets kopen als ze het niet mooi vonden 
om gewoon van het gezeur af te zijn.34 Een andere Piseño, señor R2., was zich er ook bewust 
van dat toeristen met woorden juist weggejaagd kunnen worden en besloot om zo weinig moge-
lijk te zeggen. Hij vertelde hierover:  

Ik heb geen speciale verkooptactieken. Ik ben niet zo iemand die probeert ze te overtuigen door op ze in 
te praten. Er zijn verkopers die heel goed weten hoe ze dat moeten doen, ze leggen dan van alles uit 
maar ik doe dat niet. Ik kan ook geen Engels. Zij kunnen ze overtuigen maar ik kan dat niet. Bij mijn 
werk is het zo dat als toeristen iets willen hebben van mij, dan kopen zij het. Ik zeg niks, pas op het 
moment dat toeristen dichterbij komen en misschien wat vragen, zeg ik iets. Ik heb namelijk van vrien-
den uit Canada geleerd dat toeristen het helemaal niet fijn vinden als je de hele tijd roept comprame, het 
werkt averechts als ik dat doe dan gaan ze weg. Ik heb die vrienden gevraagd hoe ik in het Engels mijn 
producten moet aanprijzen maar zij hebben me geadviseerd om dat niet te doen. Wat je hier in Pisaq 
ziet is dat mensen de toeristen wel altijd roepen maar de toeristen rennen dan des te harder weg.35 

                                                 
29  INTERVIEW 14, sr A., 17/04/04. 
30  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
31  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
32  INTERVIEW 2, sra J2., 31/03/04. 
33  Tejidos? Koop cerámica mevrouw, kijk wat mooi, truien, koop toch een trui, voor uw mooie vrouw 

meneer? 
34  INTERVIEW 23, sra M2, 1/06/04. 
35  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04. 
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Foto 40.Werkplaats bij srta M2 thuis,  
foto door haar gemaakt. 

Foto 41. Werkplaats sr V.

Foto 43: Werkplaats sra A2.

Foto 42.Werkplaats sr A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze Piseño vormde echter wel een uitzondering. Dat hij een andere strategie aanwendt, name-
lijk door rustig af te wachten, heeft ermee te maken dat zijn buitenlandse vrienden hem advies 
hebben gegeven over hoe hij zijn producten het best aan toeristen kan slijten. 

 
6.2. Backstage bij Piseños thuis 
De inhoud en organisatie van een huis is normaal gesproken een reflectie van haar inwoners. 
Als dit op een goede manier wordt “gelezen” (geïnterpreteerd) kan dit veel inzicht geven in de 
mensen zelf (Collier en Collier 1986: 48). Er is natuurlijk een groot verschil tussen een analyse 
van een huis in westerse landen of in ontwikkelingslanden maar in alle gevallen kan er iets wor-
den afgeleid uit presentaties in en om het huis. Tijdens de verschillende periodes van veldwerk 
in Pisaq viel het mij op dat er een grote diversiteit te vinden is in de inrichting van de huizen. 
Bovendien verraadt de buitenkant van huizen weinig over wat er binnen te zien valt. Aan de 
buitenkant probeert men zoveel mogelijk vast te houden aan traditionele bouwstijlen en materia-
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len zoals adobe.36 Dit wordt vooral gestimuleerd door de lokale overheid en het INC wat te ma-
ken heeft met het willen behouden van het cultureel erfgoed.37 Zaken zoals bouwstijl zijn on-
derdeel van de frontstage, dit is wat toeristen ook te zien krijgen als ze door het dorp wandelen 
maar dit zegt weinig over wat lokale mensen belangrijk vinden. Mensen waren terughoudend 
om mij de binnenkant van hun huizen te laten zien. Dit heeft vermoedelijk te maken met 
schaamte voor de woonomstandigheden. Omdat ik bij de mensen thuis interviews heb afgeno-
men mocht ik tijdens mijn veldwerk in 2004 verschillende huizen van binnen bekijken. Zo heb 
ik delen van huizen kunnen observeren, maar meestal liet men mij slechts toe in één vertrek. 
Overige informatie kreeg ik door mensen foto’s te laten maken bij hen thuis van zaken die zij 
belangrijk vonden.  

De eerste vraag van de foto-elicitatie opdracht was of de betreffende informanten twee foto’s 
wilden maken van zaken die belangrijk waren bij hen thuis. Het was opvallend dat het meren-
deel van de informanten foto’s heeft gemaakt van familie en van werkplaatsen38. De foto’s ge-
ven een aardige impressie van hoe Piseños backstage leven, wat belangrijk voor hen is en waar-
om dat belangrijk is. Vanwege de grote hoeveelheid foto’s en de beperkte ruimte, heb ik slechts 
een aantal van deze foto’s in deze studie opgenomen. Daarbij heb ik geprobeerd om de ver-
scheidenheid in backstage te laten zien. Er zijn echter ook een aantal overeenkomsten te vinden, 
vooral over de motivatie voor het maken van juist deze foto’s en de inrichting van de vertrekken 
waar de foto’s gemaakt zijn. Foto’s 5 tot en met 8 laten werkplaatsen in Pisaq zien. De motiva-
ties voor het maken van de foto’s luiden als volgt:  

(Zie foto 40) Hier zie je waar mijn vader werkt. Dat is heel erg belangrijk want het is het onderhoud 
van de hele familie. Mijn vader doet dit werkt om zijn vijf kinderen te kunnen onderhouden. Ik help 
mijn vader wel maar vooral met het schilderen en het lakken, het afmaken als het ware.39 

(Zie foto 41) Dit is mijn werkplaats, een deel ervan tenminste. Dit is de plek waar het geld wordt ge-
maakt, hier komt het werk vandaan. Het beeld wat je op de foto ziet is de Pachamama en de hanaq cielo 
het is decoratie en maakt de werkplaats mooi.40 
(Zie foto 42) Dit is mijn werkplaats, daar werk ik en maak ik mijn leven. Daardoor verdien ik mijn geld 
en kan ik mijn familie onderhouden en mijn dochters een goede scholing geven.41 

(Zie foto 43) Hier zie je hoe mijn man aan het werk is. Hij participeert ook in het werk. Alleen als ik 
aan het koken ben, werkt hij alleen maar normaalgesproken werken we samen. Dit is onze werkplaats. 
Door daar te werken met artesanía kunnen we leven. Hier zie je hoe we oorbellen, kettingen en schaak-
spelen aan het maken zijn.42  

Wat mij opviel aan de foto’s 42 en 43 was dat er een aantal posters van de Virgen del Carmen 
aan de muur hingen. Over de belangrijke betekenis die deze Heilige in het leven van Piseños 
speelt, wordt verderop in deze studie ingegaan maar wat deze foto’s duidelijk maken is dat ze 
zeker een toonaangevende rol speelt in de inrichting van de huizen van Piseños. Bij alle foto’s 
van de werkplaatsen was de motivatie voor het maken van de foto’s dat ze de kern vormen van 
de economische productie.  

Er waren Piseños die het idee hadden om bepaalde delen van de backstage aan toeristen te la-
ten zien omdat ze dan meer respect en inzicht zouden krijgen in het productieproces van de arte-
sanía. Foto 44 is met deze gedachte gemaakt. Señorita L. vertelde:  

 
 

                                                 
36  Veel huizen in de Andes zijn van adobe gemaakt. Dit zijn samengeperste blokken van klei en stro. Ze 

houden de kou buiten en de warmte binnen. 
37  In hoofdstuk 9 komt dit willen beschermen van het uiterlijk van het dorp uitgebreid aan bod en zal 

duidelijk worden wat het kan zeggen over de duurzaamheid. 
38  Met een groot deel van de Piseños die meededen aan deze opdracht heb ik ook gesprekken en inter-

views gedaan. Het betreft bijna allemaal artesanos en ze komen ook elders in het proefschrift aan het 
woord. 

39  Gesprek over foto 40 met srta M2., 22/08/04.  
40  Gesprek over foto 41 met sr V., 16/08/04. In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op wat Pachamama, 

Moeder Aarde, voor Piseños betekent. Met hanaq cielo wordt de bovenwereld bedoeld.  
41  Gesprek over foto 42 met sr A., 17/08/04. 
42  Gesprek over foto 43 met sra A2., 22/08/04. 
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Foto 46: Huiskamer van Sr R2.

Foto 47: Cerámica-collectie backstage 

Foto 44. Werkplaats bij srta L. thuis. Foto 45. Buitenkant van het huis van sr R2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is de werkplaats. Ik heb deze foto genomen omdat dit de plaats is waar we werken en onze spullen 
produceren. Hier produceren we artesanía en het is de basis van waar de economie geboren wordt. Pi-
saq is een echt artesanía-dorp. Toeristen vinden deze werkplaats ook mooi. Ik zou wel wat veranderin-
gen willen zien zoals bijvoorbeeld meer planken zodat er meer orde is en een grotere werkplaats met 
meer licht zou ook wel fijn zijn.43 

Er zijn artesanos die toeristen een klein kijkje backstage in hun werkplaatsen willen geven. Als 
een groter aantal werkplaatsen van Piseños wordt opengesteld voor de nieuwsgierige ogen van 
de toeristen zou er een soort tussenstage ontstaan waar toeristen het idee zouden hebben een bij-
zondere experience te ondergaan.  

Foto’s 45 en 46 zijn van een Piseño die zijn huis van de buitenkant laat zien en van binnen. 
Wat interessant is, is dat op de backstage en in the mind van deze Piseño, verschillende culturele 
modellen die op de frontstage erg belangrijk zijn voor toeristen worden uitgelicht. Señor R2. 
vertelde:  

Op deze foto wil ik laten zien hoe het huis er van buiten uitziet en hoe wij door middel van ons huis een 
deel van de gemeenschap zijn […] Ik wil ook laten zien dat het huis naast een oorspronkelijke muur 
staat. Wat ook grappig is, is dat de stenen eigenlijk per ongeluk in allerlei vormen gemaakt zijn. [Hij 
neemt mij mee naar buiten.] Je ziet hier een poema, en daar twee lama’s en als je goed kijkt kun je ook 
een condor zien. De man die dit huis op deze manier heeft gemaakt had het niet eens door, het is spon-
taan ontstaan. Ook zie je een stuk van een boom die ‘s nachts net een vogel is. Verder zie je ook slan-
gen die per ongeluk zijn ontstaan. Deze toevalligheden maken mij gelukkig. […]  

                                                 
43  Gesprek over foto 44. 
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Foto 48. Cuarto típico, gemaakt door sr L.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En over foto 46 vertelde hij:  

Dit is mijn huiskamer. Met deze foto wilde ik de focus leggen op de oorsprong van mijn cultuur en die 
van mijn familie. Ieder huis heeft zijn hoekje waar de heiligen staan. In de comunidades is er altijd een 
plek, een heilige plek voor de cultus aan de voorouders. Ik heb dit ook in mijn huis, het is een heilige 
plek en ik wilde het behouden voor mij en voor mijn familie. Er zijn verschillende elementen te zien. 
Zo heb ik er stenen liggen van verschillende plaatsen en met verschillende kenmerken. (Hij laat mij een 
steen zien in de vorm van een berg die hij heeft gevonden bij Paucartambo.) Stenen in allerlei soorten 
vormen bijvoorbeeld van dieren en vaak van lama’s. Ik neem altijd die stenen mee naar huis die voor de 
energie staan van die bepaalde plaats. De instrumenten die ik in de hoek heb staan zijn voor de connec-
tie. Het is heel bijzonder hoe man en vrouw samen spelen en wat voor speciale effecten dat heeft. Voor 
mij is het iets heiligs en op dat moment voel ik mij dan bevoorrecht. Verder zie je een bevervel dat ik 
van een van mijn vrienden uit Canada heb gekregen. Verder zie je een condorveer en een dromenvan-
ger. Verder zie je een tak, die staat voor de oorsprong. Er is een dans waarbij je die tak gebruikt: ma-
chuqaswa, de dans van de voorouders. Deze dans behoort tot de uchu pacha en alle heilige elementen 
die erbij horen en symbolen en bewegingen worden gebruikt. De stok geeft de essentie van het leven 
weer, de wortel van het leven, en de connectie met die wereld. In de dans wordt er met de stok op de 
grond getikt om de kennis en wijsheid van hen door te geven en om de Pachamama te roepen.44 

Er zijn ook allerlei presentaties van symbolen die zowel belangrijk zijn voor toeristen als voor 
Piseños zelf. De symbolen die aan toeristen gepresenteerd worden hebben niet alleen een com-
merciële betekenis ook al lijkt dit op het eerste gezicht wellicht zo. Señora E. die voor de foto-
elicitatie foto’s van haar huis en tuin had gemaakt vertelde hierover:  

Ik had een foto gemaakt van mijn poema in de muur van de tuin. Op deze muur liet ik zien wat de Inca 
-trilogie is en ik wilde laten zien hoe deze cultuur nog steeds bestaat. De poema staat voor kracht, de 
condor is el poder, deze kan alles en de slang staat voor intelligentie. Ik wil dat mensen van buiten mijn 
cultuur leren kennen, dat wat voor mij belangrijk is.45  

Het gaat deze Piseña dus niet per se om het zo authentiek mogelijk presenteren van haar huis 
maar zij wil dat toeristen te weten komen wat voor haar belangrijk is. Ook al zijn de symbolen 

                                                 
44  Gesprek over foto’s met sr R2., 27/08/04. 
45  Gesprek over foto’s met sra E., 19/08/04. Ze spreekt in dit citaat in de verleden tijd omdat haar foto’s 

waren mislukt maar ze toch wilde uitleggen wat ze had gefotografeerd en waarom. 
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die zij noemt afkomstig uit het Inca verleden, voor haar vervullen zij een belangrijke rol in het 
heden en zij wil dat met andere mensen delen.  

Het is interessant om te zien hoe bepaalde gebruiksvoorwerpen die men in huis heeft specifie-
ke betekenissen hebben maar toch door de loop der tijd een nieuwe functie krijgen. Bij mijn Pe-
ruaanse gastgezin bijvoorbeeld stond een keramiek chicha-glas. Toen ik aan mijn gastmoeder 
vroeg waar het glas voor was antwoordde ze dat het een q’ero was die was bedoeld om chicha 
uit te drinken en te gebruiken bij rituelen zoals bij offerceremonies. Ze vertelden me dat er te-
genwoordig uit andere glazen chicha gedronken wordt en dat zij deze q’ero als vaas gebruikt.46 

Ik heb verschillende mensen gevraagd hoe het komt dat zij zo weinig producten in huis heb-
ben die zij wel op de markt aan de toeristen verkopen waardoor verondersteld wordt dat dit ty-
pisch is voor de regio. Er werd geantwoord dat de echt bijzondere producten gezocht moet wor-
den in Europa en Noord-Amerika. Zoals señora P. zei: “De toeristen nemen onze tejidos mee en 
op deze manier nemen ze onze cultuur ook mee”.47 Sommige Piseños hebben juist veel bijzon-
dere culturele modellen bij hen thuis omdat ze beseffen dat veel van hun “cultuur” door toeris-
ten wordt meegenomen. Vaak zijn de producten die Piseños thuis hebben staan een paar objec-
ten die ze ook op de markt aan toeristen verkopen en als ik hen vroeg waarom ze in huis stonden 
of hingen antwoordden ze dat het “ter decoratie” was.48 Señora S. die op de markt tejidos ver-
koopt gaf een hele praktische reden voor het feit dat zij thuis geen tejidos had:  

De kleden die ik verkoop heb ik niet als versiering thuis, vroeger wel. Het is nogal veel werk want je 
moet ze steeds uitkloppen en wassen en nog een probleem is dat er motten in komen. Als er geen mot-
ten in zaten dan zou ik ze wel hebben want ik vind ze mooi.49 

Deze Piseña had overigens later voor de foto opdracht wel een interessante foto gemaakt van ce-
rámica die ze niet op de plaza verkocht en voor haar persoonlijk een belangrijke betekenis had. 
Ze vertelde over foto 47:  

Dit zijn mijn eigen antiekcollecties, waarvan de meeste exemplaren pre-Inca zijn. Ze zijn heel belang-
rijk voor mij. Het is een soort hobby om ze te verzamelen en ik verkoop ze niet. Het was trouwens niet 
de bedoeling dat die verfemmer te zien was, die had ik weg moet halen, wat stom! Zo verpest het de fo-
to, maar goed, het gaat dus om die antieke spullen.50  

Voor sommige Piseños zijn bepaalde culturele representaties dus belangrijk. Een trotse artesa-
no vertelde bijvoorbeeld tijdens een interview het volgende toen ik vroeg wat hij van de produc-
ten vond die hij op de markt verkocht:  

De spullen die ik verkoop gebruik ik ook. Ik vind ze mooi. Het is toch beter ze te gebruiken dan alleen 
naar te kijken? En als ik een met de hand geweven kleed koop, dan gebruik ik die ook. Wat heeft het 
voor zin die aan de muur te hangen?51 

Tijdens een interview was ik bijvoorbeeld bij twee Piseños thuis die mij twee kamers in hun 
huis lieten zien. De keuken, waar ook gegeten werd, had een betonnen vloer en witte, pas ge-
schilderde muren. Zij noemde dit een cuarto moderno, een moderne kamer. De andere kamer 
die ze me lieten zien, de cuarto típico, oftewel de typische kamer, was bezaaid en behangen met 
tejidos in allerlei verschillende kleuren, maten en vormen. Behalve dat deze Piseños hun tejidos 
mooi vonden, hadden ze een andere motivatie om ze te verzamelen:  

Het is heel moeilijk om hele oude tejidos te vinden. Vroeger had ik ze wel, maar ze zijn verkocht. In 
Peru hebben wij niet de beste tejidos, Peruaanse mensen kennen deze tejidos niet. De meeste antieke 
Peruaanse kleden zijn in het buitenland, meegenomen door toeristen. Nu señorita, waar denk je dat je 
een poncho uit Chawaitiri kunt vinden, of uit Cuyo Grande? In de huizen van toeristen die hier zijn ge-
weest. Zelfs in Pisaq zijn ze niet meer te vinden! Daarom bewaar ik de mooiste, zodat niet alles ver-
kocht wordt.52 

                                                 
46  Gesprek met sra I., 27/02/03. 
47  Gesprek met sra P., 20/04/03. 
48  Bijvoorbeeld INTERVIEW 14, sra J en sr A2., 17/04 en INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04.  
49  INTERVIEW 21 sra S., 24/05/04. 
50  Gesprek over foto’s met sra S., 21/08/04. 
51  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. 
52  INTERVIEW 2, sr L. en sra J2., 31/03/04. 
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Deze informanten hebben ook meegedaan aan de opdracht voor foto-elicitatie en hebben een fo-
to gemaakt van hun cuarto típico. Foto 48 is een van de twee foto’s van belangrijkste dingen bij 
hen thuis. Ze vertelden:  

Sr L:  De tejidos die ik verkoop betekenen heel veel voor mij. De meest bijzondere heb ik hier thuis 
opgeslagen. Slechts een deel ervan is uitgestald. Ik wil ze niet verkopen aan toeristen, want ze 
zijn te bijzonder. Ze worden niet meer gemaakt, nooit meer gemaakt. In ieder geval niet van 
dezelfde kwaliteit.  

Sra J2:   Over een jaar of tien zullen er geen tejidos meer zijn omdat er steeds minder worden bijge-
maakt. Ik hou van mijn kleden en ponchos.53 

Om erachter te komen of producten die frontstage aan toeristen worden gepresenteerd en ver-
kocht, ook backstage, in the mind van Piseños en comuneros, betekenis hebben vroeg ik mijn 
informanten of ze deze producten ook thuis gebruikten. Er zijn namelijk ook Piseños die back-
stage weinig waarde hechten aan de artesanía die ze frontstage aan toeristen presenteren. Ik 
vroeg een jonge Piseño of hij de spullen die hij op de markt verkocht ook thuis had en hij ver-
telde mij over het nut van verschillende culturele modellen en de verschillen tussen de waarde-
ring van culturele modellen door hemzelf en toeristen:  

B:  Heb je deze producten ook thuis staan? 
Sr. E:   Ik zal het je eerlijk zeggen, mmmm, hoe kan ik je dit vertellen? We hebben van alles: wandkle-

den, vloer-, tafel-, ponchos, maar we verkopen deze textiel liever aan de toerist zodat we meer 
geld kunnen verdienen, in plaats van dat we ze zelf gebruiken. Zo heb ik het van mijn ouders ge-
leerd.  

B:  Wat vind je de belangrijkste spullen in je huis?  
Sr. E:  Ik ben niet zo van de details. Een bed is wel belangrijk en als het kan een TV en een radio. Dat is 

het belangrijkst. We zijn geen arme familie, maar we gaan ook niet, weet ik veel, schilderijen 
kopen of zo. Maar met het geld van oude spullen, zoals tejidos die we op de markt verkopen, 
kunnen we moderne spullen kopen voor thuis. […] Ik stel me voor dat toeristen veel geld hebben 
omdat ze hierheen komen en zoveel producten van ons kunnen kopen om hun huizen te versie-
ren. Wij zitten niet zo in elkaar. Het is bijna onmogelijk om een huis te zien in Pisaq waar men-
sen hun huis versieren met kleden. Ik denk dat mensen in Pisaq ook moderner willen worden. 
Veel mensen willen huizen hebben van material noble54. Ons huis is van adobe omdat we onze 
costumbre niet willen verliezen, maar ook omdat het goedkoper is. Misschien is material noble 
mooier en moderner, maar adobe is goedkoper.55 

Toen ik tijdens een bezoek aan Cuyo Chico tijdens een interview bij señor F. thuis aan hem 
vroeg of hij de producten die hij maakte zelf gebruikte, keek hij om zich heen, begon te lachen 
en zei:  

Nee, zoals je ziet hebben wij niks, maar dan ook helemaal niks, in huis staan van wat we produceren. 
Wat dat betreft zijn wij hetzelfde als het gezegde van de timmerman: In een timmermanshuis is er niet 
eens een goede stoel om op te zitten. Mijn vrouw gebruikt ook niet de kettingen en de oorbellen die we 
maken, zij houdt er niet van.56 

Een Piseño die al vanaf het begin van de cerámica-bloei in Pisaq produceert en verkoopt kwam 
grappig genoeg met hetzelfde voorbeeld van de timmerman. Ik vroeg hem of hij de theeservie-
zen die hij op de plaza aan toeristen probeerde te verkopen zelf ook gebruikte. Hij zei dat ze erg 
praktisch waren maar dat hij ze niet thuis had staan en dat ze voor de verkoop bestemd waren, 
voor de toeristen. Volgens hem was er een Peruaans gezegde dat een timmerman geen goede 
bank in huis heeft staan.57 

Bij een andere comunera in de comunidad Cuyo Chico waren haar potten en pannen die ei-
genlijk backstage een betekenis hadden, namelijk een praktische, opeens interessante producten 
voor toeristen geworden sinds zij een eethuisje was begonnen. Toeristen namen steeds vaker een 
kijkje backstage en langzaamaan kregen deze artefacten een nieuwe betekenis. Dit betekent ove-

                                                 
53  Gesprek over foto’s met sr L. en sra J2., 22/08/04. 
54  Met material noble worden “moderne” materialen zoals baksteen, cement en gips bedoeld. 
55  INTERVIEW 27, sr E., 7/06/04. 
56  INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/07/04. 
57  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
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rigens niet dat ze nu ze soms aan toeristen worden verkocht, aan hun oorspronkelijke betekenis 
inboeten, zoals in het volgende fragment naar voren komt:  

B:  Heeft u de producten die u maakt ook thuis staan en gebruikt u ze? 
Sra B.:  Ja, wij gebruiken zaken om de pannen op te zetten, ook kopjes en borden. Deze gebruiken we 

ook als de toeristen er zijn en soms verkopen we iets aan hen als ze het mooi vinden. De bor-
den zijn ook belangrijk voor ons want onze overgrootouders gebruikten die ook. Onze voor-
ouders kookten ook in pannen van barro (klei) en wij hebben ook de gewoonte om daar in te 
koken. Wij gebruiken ook lepels van hout, net als mijn ouders. Toeristen vinden die pan van 
barro geweldig en willen het vaak kopen. Wij verkopen deze dan en maken daarna wel weer 
een nieuwe.58 

Kleding speelt een belangrijke rol op de frontstage zoals bleek uit de talloze verkleedpartijen 
door Piseños. Tijdens feesten en op marktdagen wordt de meest authentiek uitziende kleding 
gepresenteerd. Maar wat betekent deze kleding voor de lokale bevolking? Aan de ene kant 
wordt kleding vooral strategisch ingezet en er zou gezegd kunnen worden dat voornamelijk de 
commerciële betekenis van kleding groot is. Niet alleen verdienen mensen beter door deze kle-
ding te dragen maar ook de verkoop van deze kleding brengt geld binnen. Aan de andere kant 
zegt kleding iets over de identiteit van mensen. Veel Piseños gaven toe waarde te hechten aan 
kleding en voornamelijk aan tejidos. Vooral de wat oudere informanten hadden nog verschillen-
de tejidos thuis liggen. Oorspronkelijk komen in de tejidos en kleding van de regio Pisaq vooral 
de kleuren rood en zwart voor; kleuren met een specifieke betekenis. Ze staan voor de dualiteit 
van het leven.59 Tegenwoordig wordt er gebruikgemaakt van meer kleuren. Dit heeft onder an-
dere te maken met de beschikbaarheid van nieuwe kleuren wol en verf. Er zijn mensen die het 
liefst zien dat kleding en tejidos terug worden gebracht naar hun authentieke vorm, waarmee 
bedoeld wordt dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de felgekleurde nieuwe “syntheti-
sche” kleuren.  

Op de frontstage wordt traditionele kleding gebruikt uit commerciële oogpunten maar dit be-
tekent niet dat mensen geen persoonlijke waarde hechten aan hun kleding. De meeste Piseños 
gebruiken hun kleding bij speciale gelegenheden en sommige van hen vinden dat het vaker zou 
moeten gebeuren. Het niet dragen van deze kleding verklaren zij door bijvoorbeeld de warmte:  

B:  Gebruiken jullie deze tejidos en kleding ook?  
Sr. O.: Ja, maar alleen bij speciale gelegenheden, bij speciale feesten. Ik ga ook met mijn poncho en 

chullo naar feesten. 
B:  En hoe voelt u zich dan? Ik voel me dan geweldig, ik zou me elke dag zo willen kleden maar met 

de warmte die dat met zich meebrengt, is dat niet zo fijn.  
Sr. O.: En wat vindt u ervan dat men in Chinchero verplicht in klederdracht moet lopen? Ja ik heb ervan 

gehoord, het zou prachtig zijn als hetzelfde in Pisaq gebeurt! Ik vind dat iedereen in Pisaq zich 
traditioneel moet kleden!  

B.:  Weet u ook waarom het hier niet gebeurt?  
Sr. O.: Nou, we zouden deze ponchos, tejidos en chullos moeten dragen en door dat te doen zouden we 

onze cultuur waarderen. En de toeristen zouden het ook mooi vinden om ons met onze typische 
kleding te zien, zoals onze Inca’s gebruikten, zij maakten zelf hun kleding, het was een geweldig 
iets maar dat gebeurt nu niet. Het is zo jammer dat wij deze kleding niet meer dragen. En de toe-
risten vinden het zo mooi. Er zijn wel een paar vrouwtjes die zich wel zo kleden en toeristen 
vinden het leuk.60 

 
6.3. Sacamefotos en tejedoras frontstage 

Op dinsdag 16 maart 2004 zat ik ‘s ochtends zoals zoveel marktdagen op de plaza sinaasappelsap te 
drinken. Het was rond een uur of elf, een tijdstip waarop veel toeristen bussen aankomen en waarop het 
druk begint te worden op de markt. Vanuit het niets kwam een groep sacamefotos aangelopen, vrouwen 
en kinderen en zij omsingelden een groep toeristen. allemaal hadden ze een grote glimlach op hun ge-
zicht en allemaal tegelijk zeiden ze: “Una foto please? Si? Si? Una foto?” Met hun handen wenkten ze 
de toeristen. De toeristen leken niet geïnteresseerd, een van de sacamefotos trok nog eventjes aan de jas 
 

                                                 
58  INTERVIEW 28, sra B., Cuyo Chico, 10/06/04. 
59  Gesprek met sr R2., 26/02/03. 
60  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
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Foto 50. Moeder en dochter. 

Foto 51: Sacamefoto met haar  
dochter op de patio van het gemeentehuis

Foto 49. Toerist maakt een foto van sacamefotos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van een toerist met een grote glimlach, de toeristen bleven het negeren. Het duurde een tijdje maar uit-
eindelijk gaven de sacamefotos het op.61  

Het woord sacamefoto, is een samenvoeging van de woorden saca me una foto, oftewel “neem 
een foto van mij”. Sinds ongeveer vijftien jaar komen mensen uit de comunidades in hun “tradi-
tionele” kleding naar Pisaq om geld te verdienen. Dit betreft hoofdzakelijk mooi uitgedoste 
vrouwen met kinderen, tegenwoordig vaak vergezeld door dieren. Zij presenteren zich aan toe-
risten met het doel dat deze foto’s van ze maken in ruil voor een vergoeding. In de loop der tijd 
hebben Piseños deze comuneros de naam “sacamefotos” gegeven, gebaseerd op hun herhaalde 
roep over de plaza als er toeristen in de buurt zijn, zoals ook in het bovenstaand fragment uit 
mijn veldnotities naar voren kwam. Om een beeld te krijgen hoe zij zich op de frontstage pre-
senteren heb ik in deze paragraaf enkele foto’s opgenomen.62  

Tegenwoordig is het “beroep” van sacamefoto niet heel bijzonder meer en er komen elk jaar 
meer sacamefotos bij. Het is interessant om te zien hoe de mentaliteit van comuneros in vrij kor-
te tijd is veranderd van een angstige houding ten opzichte van westerlingen en vooral de came-
ra’s die ze bij zich dragen naar een open en vaak zelfs opdringerige houding. Señor C. vertelde 
over de verandering in de houding van deze comuneras:  

                                                 
61  Notitie uit mijn veldwerkdagboek , 16/03/04.  
62  De foto’s die in deze paragraaf zijn opgenomen heb ik zelf genomen. Meestal was dit na afloop van 

een gesprek of een semi-gestructureerd interview. De meeste sacamefotos wilden dat ik over hen zou 
schrijven maar liever zonder hun naam te vermelden. Ze hebben hun toestemming gegeven om foto’s 
te plaatsen maar ook liever zonder naam en de meeste hebben mij gevraagd de foto’s en de interviews 
los van elkaar te behandelen. Dit is de reden waarom ik geen echte namen gebruik en de foto’s zonder 
verdere details in deze studie heb geplaatst. 
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Kijk señorita Beti, vroeger waren deze vrouwen bang om een foto te laten maken. Ze waren namelijk 
bang dat hun geesten zouden worden meegenomen en dat zij dan dood zouden gaan. Tegenwoordig is 
het hun werk geworden foto’s van zichzelf te laten maken.Vroeger verstopten zij zich voor de toerist, 
tegenwoordig is het tegenovergestelde het geval. De toeristen zijn ermee begonnen. Zij begonnen foto’s 
te maken van de comuneras die op marktdagen hun producten kwamen verkopen. Zij maakten dan een 
foto en gaven hun wat geld en op deze manier zijn ze eraan gewend geraakt en is het voor velen hun 
baan geworden. Vroeger lag het initiatief bij de toerist maar tegenwoordig zijn de sacamefotos steeds 
meer de baas. Ze laten de toeristen geen moment met rust, ze laten ze niet eens rustig eten en tot aan 
hun frisdrank aan toe wordt er gebedeld!63 

Een comunera uit Paru Paru die bijna anderhalf jaar werkzaam was als sacamefotos vertelde hoe 
zij in Pisaq begon te werken en vertelde dat de houding van Piseños in die tijd mede heeft be-
paald waarom ze dit werk is gaan doen:  

Op een dag kwam ik naar Pisaq om spullen te kopen met een van mijn baby’s die in typische kleding 
gekleed was. Er was een toerist die een foto wilde maken en de artesanos op de plaza zeiden toen 
“waarom doe je dat niet voor je werk?” Toen kwam ik elke keer met een lama bij de Posta de Salud. In 
die tijd gaven toeristen in een keer tien sol en zo ben ik eraan gewend geraakt.64 

Misschien werd deze sacamefoto door artesanos op haar mogelijkheden gewezen maar de laats-
te jaren zijn veel Piseños steeds minder blij met de explosieve groei van het aantal sacamefotos 
en werden ze gezien als “verklede bedelaars”.65 De meeste botsingen en gesprekken hierover 
vinden backstage plaats. Een groot deel van de ergernis komt tot uiting in het “trots-schaamte” 
discours.66 Op de frontstage heeft dit ongenoegen echter ook duidelijke vormen aangenomen. 
Tijdens mijn veldwerkperiode in 2004 waren er bijvoorbeeld wachimanes in dienst gesteld.67 
Hun voornaamste bezigheid was om sacamefotos weg te jagen. Dit leverde frontstage een inte-
ressante presentatie op die veel weg had van een kat en muisspel. Ik heb vele observaties gedaan 
waarvan de volgende beschrijving er een is die plaatsvond op een zondagochtend toen de va-
rayoc, die voordat de mis begint op de trappen voor de kerk poseren, de kerk waren ingegaan:  

Zodra de varayoc de kerk ingaan raakt het stoepje leeg en binnen een paar seconden staan er groepjes 
sacamefotos op die toeristen proberen te lokken. Ze roepen steeds “una foto? una foto, take me picture, 
una foto si?” Even later komt er een watchiman om hen weg te jagen. Hij doet net of hij hen een schop 
wil geven. Vijf minuten later staan er toch weer meerdere op het stoepje, vijftien minuten later twee 
keer zoveel. Ze zijn de hele tijd toeristen aan het wenken. Terwijl een toerist een foto van ze maakt, 
wenkt een van de vrouwen een andere toerist. Even later komt de wachiman weer langs en de sacame-
fotos zijn opeens verdwenen. Toen hij eenmaal voorbij was gelopen kwamen ze weer tevoorschijn: ze 
hadden zich verstopt achter een marktstalletje.68 

Er zijn toch wel veel toeristen die prijs stellen op de aanwezigheid van de sacamefotos. Vele 
malen hoorde ik bijvoorbeeld de ene toerist tegen reisgenoten zeggen dat ze even moesten stop-
pen om een foto te maken van die “schattige kinderen”, “mooie Indianen” of “authentieke men-
sen” omdat ze er “zo leuk uitzien”, “zo lief lachen”of “zo mooi zijn”.69 Meestal worden de toe-
risten door de sacamefotos benaderd maar een enkele keer benaderen toeristen de sacamefotos. 
Het fragment hieronder is daar een illustratie van en geeft bovendien ook inzicht in een belang-
rijke tactiek van de sacamefotos, namelijk het inspelen op de wens van de toerist:  

Een Amerikaanse jongen van een jaar of 12 werd door zijn vader erop uitgestuurd om twee sacamefotos 
te achtervolgen. Op een drafje liep hij achter ze aan en riep “chicas, chicas!” Ze kwamen verbaasd ach-
ter hem aan gewandeld. De Amerikaanse jongen vroeg een van hen, die in haar doek een babygeitje 
droeg: “is dat een babylama?” Het meisje antwoordde bevestigend en de vader van het jongetje maakte 
een foto van de twee meisjes met hun dieren.70  

                                                 
63  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
64  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
65  INTERVIEW 22, sr I., 31/05/04. 
66  Het trots-schaamte discours wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 8. 
67  Een andere werkzaamheid van deze watchimanes is ambulante verkopers wegjagen zoals we eerder 

zagen. 
68  Observatie bij de kerk, 23/05/04. 
69  Verschillende observaties veldwerk 2003 en 2004. 
70  Observatie op de plaza, 13/06/04. 
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Foto’s 53 en 54. Sacamefoto-tejedoras bij de ruines.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er worden dus veel foto’s gemaakt van deze comuneras en in de loop de jaren zijn ze een van de 
hoofdattracties van Pisaq gaan vormen. Blijkbaar voldoen ze aan de vraag naar authenticiteit, 
traditionele representatie en “het typische”, anders zouden er niet zoveel foto’s van hen worden 
gemaakt. Het ontgaat veel toeristen dat deze sacamefotos zich speciaal voor hen verkleden. Dit 
komt waarschijnlijk doordat de meeste toeristen niet lang in Pisaq blijven. Het is wel opvallend 
dat er elk jaar meer sacamefotos lijken te zijn. Het aantal toeristen neemt echter niet toe wat 
leidt tot een groeiende concurrentie onder de sacamefotos. Eerst kwamen vooral comuneros uit 
Paru Paru en Amaru maar tegenwoordig zijn er steeds meer sacamefotos uit de berggemeen-
schappen die op marktdagen naar Pisaq komen. De grootste concurrentie voor de vroegere 
sacamefotos zijn de tejedoras die niet zo lang geleden zijn begonnen met het direct verkopen 
van hun tejidos. Voor veel toeristen zijn niet alleen tejidos aantrekkelijk maar ook hun presenta-
tie. Vooral bij de sacamefotos die afkomstig zijn uit Amaru en Paru Paru ontstaat er angst voor 
broodroof en behalve dat ze steeds opdringeriger worden in hun presentatie tegenover toeristen, 
zoals we eerder zagen, uiten ze hun frustraties soms direct naar de toeristen. In 2004 bijvoor-
beeld nam de conflictieve sfeer steeds meer toe. Zo zag ik een keer terwijl ik met iemand zat te 
praten dat een sacamefoto een Spaanse toerist probeerde te overtuigen een foto van haar te ma-
ken. Het was duidelijk dat de Spaanse niet geïnteresseerd was en zij liep snel voorbij. Eerst riep 
de sacamefoto: maak een foto van mij, toe, alsjeblieft. Toen bleek dat ze niet geïnteresseerd was 
en ze net voorbij was gelopen zei de sacamefoto: “Slechte mevrouw! Slechte slechte me-
vrouw!”71 Soortgelijke taferelen vinden vrijwel iedere marktdag plaats.  

De sacamefotos uit Amaru en Paru Paru blijven in aantal ver boven andere sacamefotos uit-
stijgen maar er komen allerlei nieuwe concurrenten bij. Eerder noemde ik al de tejedoras maar 
ook comuneros die oorspronkelijk als bedelaar werkten, “scholen zich om” tot sacamefoto. Een 
van mijn informanten attendeerde mij op dit fenomeen. Terwijl hij op de plaza sieraden  
 

 

                                                 
71  Observatie 10/06/04. 

Foto 52. Sacamefoto. 
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stond te verkopen moest hij vreselijk lachen. Toen ik hem vroeg wat er zo grappig was wees hij 
naar een oude vrouw die stond te spinnen. Ondertussen was een toerist haar aan het filmen en 
señor A. zei lachend:  

Moet je toch kijken Beti! Kijk toch, ze heeft haar manier gevonden hoor! Een maand geleden zat ze nog 
in de kerk en op de trappen te bedelen door zielig te kijken en nu is aan het spinnen! Dat is nieuw! Ze is 
de concurrentie aan het vormen voor de sacamefotos!72 

Terwijl ik met señor A. sprak, zag ik hoe een groepje sacamefotos op de trappen voor de kerk 
het schouwspel ook waarnam en de aandacht probeerde te trekken van de filmende toerist, zon-
der suc -ces echter. Tejedoras en sacamefotos zijn niet alleen werkzaam in Pisaq maar ook bij 
de ruïnes. Tijdens mijn bezoek in 2001 waren daar heel weinig sacamefotos werkzaam. In 2003 
was hun aantal zienderogen toegenomen en in 2004 was hun aantal misschien wel verdubbeld. 
Deze “ruine–sacamefotos” presenteren zich net als hun hermanas (zusters) in Pisaq aan hun pu-
bliek, namelijk in “authentieke” kostuums. De omgeving van hun podium is echter anders dan 
het plaza-podium. Ook de wijze waarop ze hun publiek benaderen, varieert. Sacamefotos wach-
ten toeristen meestal bij de parkeerplaats van bussen en taxi’s op en vragen aan de toeristen of 
zij foto’s van hen willen maken. Vaak verkopen de sacamefotos bij de ruïnes ook tejidos, zij 
zijn in feite dus sacamefotos en tejedoras in één. Meestal wachten de jongere tejedoras de toeris-
ten op terwijl de wat oudere vrouwen een eind verderop op de grond zitten te weven en voor 
hun kinderen zorgen.73 Een wezenlijk verschil is dat toeristen de sacamefotos en tejedoras bij de 
ruïnes als meer authentiek beschouwen wat waarschijnlijk deels met de omgeving te maken 
heeft. Evenals de comuneros die werkzaam zijn in Pisaq hebben de comuneros die zich bij de 
ruïnes presenteren een taalbarrière. De oudere vrouwen spreken Quechua, de jongeren spreken 
 

                                                 
72  Gesprek met sr A., 13/06/04. 
73  Observaties 14/03/04. 

Foto 57. Groepsfoto bij de ruïnes.

Foto 56. Tejedoras en tejidos in Pisaq. Foto 55. Sacamefoto-tejedoras wachten  
toeristen op bij de ruïnes. 
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Foto 58. Verkleden op de plaza.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
over het algemeen wel Spaans. De omgeving helpt in wezen dus om een betere impressie te ma-
ken op het publiek. Ook in dit stuk van het Theater zijn gidsen een belangrijke schakel tussen de 
acteurs en het publiek. Tijdens een van mijn talloze bezoeken aan de ruïnes, kwam er bijvoor-
beeld een bus met Amerikaanse toeristen aan. De gids vertelde hen het volgende:  

Deze vrouwen hebben niks. Ze hebben geen werk en komen van heel ver maar ze hebben wel iets heel 
bijzonders: hun taal en hun costumbres.74 Zij zullen nu voor jullie als teken van gastvrijheid een lied 
zingen in hun taal, het Quechua.75 

De acht mooi uitgedoste vrouwen uit Viacchia stelden zich in twee rijen op en begonnen een 
lied te zingen. Dit was overigens een lied dat normaalgesproken met carnaval wordt gezongen. 
Toen de comuneros waren uitgezongen, kregen ze een applaus van de toeristen. Even later zette 
een van de Amerikanen het lied “Life is just a dream” in, en de sacamefotos reageerden door 
zacht met hun hand voor hun mond te giechelen terwijl ze naar de grond staarden. Daarna 
spoorde de gids zijn groep toeristen aan om foto’s van de vrouwen te maken en ze genoeg fooi 
te geven. Foto 55 laat zien hoe de toeristen werden opgewacht bij de ruines voordat ze begon-
nen te zingen. Uit dit voorbeeld blijkt wederom dat gidsen een belangrijke sleutelrol vervullen. 
Niet alle gidsen zijn echter enthousiast over deze mooi uitgedoste actrices. Volgens een gids 
worden toeristen steeds onder druk gezet om foto’s te maken en bovendien om ook veel geld te 
geven. Vroeger was dat misschien één sol maar tegenwoordig willen ze steeds meer. Bovendien 
zouden ze het uitzicht van de toerist verpesten want “deze wil soms misschien een landschap fo-
tograferen en dan poseert er elke keer zo een sacamefoto voor”, aldus señor V2.76 

Sommige toeristen gaven aan zich te storen aan de opdringerigheid van de sacamefotos maar 
er zijn ook toeristen die vertelden dat ze begrepen dat het noodzakelijk was voor deze mensen 
om dit werk te doen. Vooral toeristen die van de “gebaande paden” waren geweest en de ar-
moede van veel plattelandsbewoners hadden gezien, stelden zich begripvol op.77 De waardering 
voor de sacamefotos en tejedoras bleek ook uit het enthousiasme waarmee toeristen reageerden 
op de presentaties van deze vrouwen. Het komt regelmatig voor dat toeristen de hoeden en de 
bloemen van deze comuneras aanraken en soms wil een toerist een montera opzetten zodat zij 
zelf op de foto gezet kan worden. De sacamefotos moeten hier altijd om lachen maar interprete-
ren het ook als commerciële kans. De toerist zal namelijk altijd gevraagd worden de montera te 
kopen.78 Op de frontstage in Pisaq zijn ook tejedoras actief. Het onderscheid tussen de tejedoras 
en sacamefotos is niet altijd duidelijk omdat veel tejedoras ook werkzaam zijn als sacamefoto 
als daar vraag naar is. Het grote verschil is dat bij tejedoras het verkopen van tejidos hun voor-
naamste inkomensbron is, terwijl dat bij de comuneras die ik als sacamefotos heb aangeduid het 

                                                 
74  Gebruiken/tradities. 
75  Observatie, 25/07/04. 
76  Gids sr V2., ergens in 2004. 
77  Gesprekken met versschillende toeristen 2004. 
78  Observatie voorafgaand aan INTERVIEW 47, 25/07/04. 
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inkomen wordt verkregen uit het laten maken van foto’s. Toen ik in 2001 voor het eerst in Pisaq 
was, waren er bijna geen tejedoras die hun producten direct op de plaza aanboden maar in 2003 
en 2004 was het aantal tejedoras enorm toegenomen. De meeste zijn afkomstig uit de comuni-
dad Chawaitiri. In Chawaitiri is een aantal jaar geleden onder leiding van de succesvolle Ñilda 
Callañaupa een weef-NGO opgericht met het doel om de weeftraditie nieuw leven in te blazen.79 
Er worden in de comunidad cursussen gegeven voor de lokale bevolking om “de cultuur op-
nieuw te leren kennen en waarderen” en op woensdagen is er (op aanvraag) een mogelijkheid 
voor toeristen om de comunidad te bezoeken en te aanschouwen hoe er geweven wordt. Natuur-
lijk kunnen zij de tejidos ook kopen. Comuneras uit Chawaitiri die ik heb gesproken vertelden 
dat ze door de komst van de weef-NGO veel meer bewust zijn van wie ze zijn, en van de gaven 
en de mogelijkheden die ze hebben. Veel van de vrouwen die lid zijn van de Asociación de Te-
jedoras, zoals ze die zelf noemen, komen op marktdagen naar Pisaq om hun tejidos direct aan 
toeristen te verkopen. Ze komen vooral op zondag als de markt het grootst is. De meeste tejedo-
ras die ook als sacamefoto werkzaam zijn komen uit de comunidad Viacchia en werken hoofd-
zakelijk bij de ruines.80  
 
6.4. Sacamefotos en tejedoras backstage 
Sacamefotos en tejedoras zijn dus erg belangrijk geworden op het Pisaq podium en dragen een 
geëssentialiseerde representatie uit van het culturele erfgoed. Maar wat betekent de presentatie 
van de verschillende culturele modellen die ze frontstage uitdragen backstage waar geen toeris-
ten zijn? Wie zijn deze sacamefotos en tejedoras eigenlijk? Tijdens mijn verschillende veld-
werkperiodes heb ik de sacamefotos en tejedoras vaak op de frontstage gezien, soms op de 
backstage als ik een bezoek bracht aan de comunidades en soms op een podium tussen deze 
twee podia in, een soort “tussenstage”. Sommige comuneros komen al verkleed naar Pisaq en de 
ruïnes maar er vinden ook verkleedpartijen plaats op “tussenpodia”. Een populaire plek voor 
sacamefotos om zich om te kleden is de binnenplaats van het gemeentehuis. Hier verruilen 
sacamefotos kleding die zij thuis, backstage in de berggemeenschappen dragen voor kleurige 
kostuums, hoofdzakelijk carnavalskleding. Dit is een plek waar bloemen op hoeden worden ge-
speld zodat zij er voor toeristen nog aantrekkelijker uitzien. De hele dag proberen zij in ruil voor 
een foto wat geld los te peuteren van toeristen en aan het einde van de dag, als alle toeristen weg 
zijn, trekken ze hun “oude kloffie” weer aan. Soms verkleden zij zich ‘s morgens vroeg, voordat 
de meeste toeristen arriveren gewoon op de plaza, zoals op foto 58 te zien is. Frontstage en 
backstage zijn dus geen hermetisch afgesloten podia. Het is afhankelijk van de dag en het tijd-
stip of een locatie tot de front-of backstage behoort. Een paar uur later was de plek waar de foto 
genomen was bezaaid met toeristen en had de verkleedpartij niet backstage plaatsgevonden. 

Backstage was het erg moeilijk om met tejedoras en sacamefotos in gesprek te komen. Op het 
podium in Pisaq waren ze meestal druk met werken en bovendien begrepen de meeste van hen 
niet waarom een toerist, want zo zagen ze mij, met hen wilde praten. Ik heb geprobeerd om in 
hun berggemeenschappen met ze te praten maar ze herkenden mij niet als “de toerist die wilde 
praten in Pisaq” en zagen mij doorgaans aan voor een medewerker van een ontwikkelingsorga-
nisatie. Op het moment dat ik mij voorstelde als onderzoeker (zonder grote zak geld) leek het 
alsof mensen hun interesse verloren. Desalniettemin heb ik in Pisaq met verschillende sacame-
fotos en tejedoras gesprekken gevoerd waaruit ook duidelijk werd waarom velen van hen niet 
met mij wilden spreken.81  

                                                 
79  Sra Ñilda Callañaupa is hoofd van het in 1996 opgerichte Centro de Textiles Tradicionales in Cuzco. 

Deze NGO ziet weven als historical part of the living culture en heeft als doel om de 2000 jaar oude 
weeftraditie te behouden en nieuw leven in te blazen. Op Avenida Sol is een winkel waar toeristen te-
jidos kunnen kopen een weefdemonstraties kunnen bijwonen. De organisatie is ook werkzaam in 
Chinchero, Pitamarca, Aacha Alta, Pachabamba en Mahuaypampa, comunidades die in de provincie 
Cuzco liggen (zie: www.incas.org). 

80  In 2007 waren alle vrouwen uit de comunidades die bij de ruines werkten, werkzaam als tejedoras. Er 
werd alleen geld gevraagd als het initiatief voor het maken van een foto bij de toerist lag. Bovendien 
waren er geen kinderen meer werkzaam in 2007.Voor meer hierover: zie de epiloog. 

81  Alle tejedoras en vrijwel alle sacamefotos spreken Quechua en daarom was bij alle gesprekken mijn 
tolk aanwezig om te vertalen. Met de jongere sacamefotos kon ik ook in het Spaans gesprekken voe-
ren.  
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De sacamefotos zijn allemaal afkomstig uit Paru Paru, Amaru en Viaccha. De sacamefotos uit 
Viaccha echter verkopen ook tejidos en vormen een aparte groep omdat ze alleen werkzaam zijn 
bij de ruïnes. Hoewel Piseños de indruk hebben dat sacamefotos veel geld verdienen met hun 
werk, zeggen zij zelf dat het een kleine bijverdienste is en dat ze hoofdzakelijk leven van zelf-
voorzienende landbouw in hun comunidades. Zo vertelde een sacamefoto uit Paru Paru:  

Ik vind dit leuk werk maar soms moet ik in de chakra werken en dan kan ik niet naar Pisaq komen. Ik 
werk om een beetje bij te verdienen. In mijn comunidad heb ik een chakra met bonen, aardappels, se-
wada en trigo. Ik heb ook een paar varkens, paarden en koeien maar andere mensen hebben veel meer. 
Landbouwproducten brengen heel weinig op en daarom werk ik soms in Pisaq.82 

Sommige comuneras zijn begonnen als sacamefoto te werken omdat er problemen waren met de 
hoeveelheid geschikte landbouwgrond. Ook komt het steeds vaker voor dat hun vee ziektes 
heeft of dat een oogst mislukt.83 Of en hoeveel geld ze verdienen als sacamefoto is afhankelijk 
van een aantal zaken. In de eerste plaats verdienen ze meer als er weinig andere sacamefotos 
werkzaam zijn. Zo vroeg ik een sacamefoto op welke dagen ze het best verdiende. Zij ant-
woordde: “als er weinig sacamefotos uit Amaru komen verdienen we soms wel tien sol”.84 Ver-
der zijn ze natuurlijk afhankelijk van hoeveel toeristen er zijn en hoeveel geld deze toeristen be-
reid zijn te geven. Dit is vaak afhankelijk van de houding van de gids jegens de sacamefotos toe. 
Sacamefoto P. vertelde daar over:  

[…] als de gidsen de toeristen leren dat ze foto’s moeten maken en een sol te betalen, dan betalen de 
gringos een sol en als de gids zegt dat ze vijf sol moeten betalen, betalen ze vijf sol. Maar als de gids 
zegt dat ze niets moeten geven en geen foto moeten maken luistert de toerist er ook naar!85 

Gidsen spelen niet alleen een belangrijke rol op de frontstage waar zij toeristen adviseren wel of 
geen foto’s te maken, producten wel of niet te kopen en hoeveel ze daarvoor moeten betalen 
maar ze vormen backstage soms ook een adviserend orgaan voor sacamefotos en tejedoras. Zo 
vertelde een comunera uit Viacchia die als sacamefoto en tejedora werkzaam was bij de ruines 
dat ze steeds beter weten hoe ze eruit moeten zien omdat de gidsen hen soms advies geven. Ze 
zeggen bijvoorbeeld dat ze schoon moeten zijn en ze zeggen tegen de moeders dat ze hun kinde-
ren schoon moeten maken en hun kleren moeten wassen omdat het anders geen gezicht is en de 
toerist niet van ze zal kopen.86 Backstage in de comunidad hebben de inkomsten die uit het 
sacamefoto-werk worden verkregen vooral invloed op de individuele leefomstandigheden van 
de sacamefotos en familie. De sacamefotos die ik heb gesproken vertelden mij tussen de drie en 
zes sol per dag te verdienen. Soms houden ze er echter weinig van over omdat een deel aan het 
buskaartje moet worden besteed en soms zijn er ook extra uitgaven.87 Sacamefoto K., vertelde 
hierover:  

Ik verdien tussen de drie en de vijf sol per dag maar soms als we met z’n tweeën zijn moeten we het 
verdelen. Het wordt duur als je van iemand een schaap moet huren want dan moet je de eigenaar een 
deel van de opbrengst geven. Wij hebben nu zelf ons eigen schaap meegenomen en soms verhuren wij 
een lammetje. Het is wel ingewikkeld. Je moet het lammetje ook melk geven uit een fles.88 

Volgens geen enkele sacamefoto of tejedora die ik heb gesproken is de comunidad er op voor-
uitgegaan maar diegenen die werkzaam zijn als sacamefotos hebben wel een beter huis en geven 
aan dat ze een beetje kunnen sparen, dat ze beter eten dan voorheen, kleding voor de kinderen 
kunnen kopen en ze naar school kunnen sturen.  

De verbeteringen vinden vooral plaats op individueel niveau:  
Mijn leven is verbeterd. Vroeger had ik niet eens geld om eten te kopen, nu eten we veel beter. De co-
munidad is niet echt vooruitgegaan want de huizen hebben nog steeds daken van stro.89 

                                                 
82  INTERVIEW 43, sacamefoto P., Paru Paru, 20/07/04. 
83  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
84  INTERVIEW 43, sacamefoto P., Paru Paru, 20.07/04. 
85  INTERVIEW 43, sacamefoto P., Paru Paru, 20/07/04. 
86  INTERVIEW 46, sacamefoto-tejedora V., Viacchia 25/07/04. 
87  INTERVIEW 38, sacamefoto L., Paru Paru, 4/07/04. 
88  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
89  INTERVIEW 48, sacamefoto-tejedora H., Viacchia, 25/07/04. 



 

 168

Ik heb nu een beter huis, kleding en voedsel. Ook hebben we sinds een jaar een radio die op elektriciteit 
functioneert, vroeger werkte het met batterijen en dat was duurder.90 

Door deze nieuwe inkomsten en verbetering van individuen zijn de spanningen binnen comuni-
dades waar veel sacamefotos wonen toegenomen zoals in de volgende gespreksfragmenten naar 
voren komt:  

De comunidad is het er niet mee eens dat wij dit werk doen en elke keer zeggen onze comuneros 
“Waarom moeten jullie dit werk doen”. Mensen in de comunidades denken dat wij veel geld verdienen. 
Ze zijn jaloers en willen liever niet dat wij dit werk doen want ze willen dat iedereen gelijk is.91 

Mensen uit onze comunidad zeggen: “Schamen jullie niet om dat werk te doen? De artesanos in Pisaq 
zeggen dat we met lama’s moeten komen omdat toeristen dat mooi vinden. Mensen in onze comunidad 
vragen zich af waarom wij met een lama moeten gaan. Andere zeggen: je steelt die lama toch niet?92 

Mensen in mijn comunidad die weten dat ik dit werk doe zijn jaloers. Ze denken dat ik nu heel veel 
geld heb omdat ik dit werk doe. Soms heb ik echt geen geld en dan vraag ik hen om me te helpen maar 
ze zeggen dan “Jij werkt toch als sacamefoto dus jij hebt genoeg!” Terwijl ik soms hele periodes bijna 
niks verdien.93 

Sommige sacamefotos voeren het werk zelfs buiten medeweten van de rest van hun comunidad 
en hun familie uit:  

Wij komen als het ware in het geheim naar Pisaq. We laten alleen foto’s van onszelf maken als wij door 
de straten lopen zodat het niet opvalt. Wij gaan er nooit voor zitten. Ik schaam mij, daarom verstop ik 
mij. Toen ik klein was werkte ik al als sacamefoto. Maar nu heb ik kinderen en een man en als mijn 
man het zou weten dan zou hij zeggen: waarom ga je naar Pisaq om te werken? […] In de gemeente-
vergadering worden sacamefotos altijd bekritiseerd. Er wordt altijd op de sacamefotos neergekeken en 
de vraag gesteld: “Waarom ga je?”. In de vergadering zeggen ze dat het slecht is en dat we ermee moe-
ten stoppen.94 

Niemand van mijn familie weet dat ik dit doe, zelfs mijn man niet. Mijn man zou boos zijn en jaloers 
omdat ik met gringos omga. Sommige andere comuneras die ook in Pisaq als sacamefoto werken weten 
het wel maar die zeggen niks.95 

Vrijwel alle sacamefotos vertelden dat de kleding die ze in Pisaq dragen speciaal voor de toeris-
ten wordt aangetrokken en dat de in de comunidades andere kleding dragen. Enerzijds was dit 
om aantrekkelijk te zijn op de frontstage. Dit werd me als volgt verteld:  

Als wij komen werken in Pisaq proberen wij ons nog meer typisch te kleden want dat vinden toeristen 
leuk […] Toeristen vinden het leuk als wij ons zo kleden en als wij onze dieren en kinderen meene-
men.96 

Toeristen vinden het mooi hoe wij ons kleden, ze vinden het leuk dat ik een schaap bij me heb en raken 
de bloemen aan die ik op mijn hoed draag. […] Toeristen komen om naar de kleding te kijken ze vin-
den de pollera en montera heel bijzonder. Ze vinden de baby’s altijd leuk en de schapen ook en daarom 
maken ze foto’s van ons.97 

Anderzijds dragen ze backstage in de comunidad andere kleding omdat ze synthetische kleding 
praktischer vinden en omdat het goedkoper is. Verder zeiden ze ook andere kleding aan te trek-
ken dan thuis in de comunidad en tijdens hun werk in Pisaq als ze op reis gaan, bijvoorbeeld 
naar Cuzco para pasear (om uit te gaan, gaan wandelen) of om inkopen te doen omdat veel le-
vensmiddelen daar goedkoper zijn. Ze willen dan niet geassocieerd worden met comuneras 
maar ook niet met sacamefotos en proberen een “mestiza” uiterlijk aan te nemen.98  

                                                 
90  INTERVIEW 40, tejedora R., Chawaitiri, 20/07/04. 
91  INTERVIEW 43, sacamefoto P., Paru Paru, 20/07/04. 
92  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
93  INTERVIEW 48, sacamefoto-tejedora H., Viacchia, 25/07/04. 
94  INTERVIEW 42, sacamefoto E., Paru Paru, 20/07/04. 
95  INTERVIEW 38, sacamefoto L., Paru Paru, 4/07/04. 
96  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
97  INTERVIEW 38, sacamefoto L., Paru Paru, 4/07/04. 
98  INTERVIEW 47, drie sacamefoto-tejedoras Viacchia, 25/07/04, INTERVIEW 37, sacamefoto K., 

Paru Paru, 4/07/04, INTERVIEW 38, sacamefoto L., Paru Paru, 4/07/04. Het fenomeen dat mensen in 
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Tejedoras die hun spullen in Pisaq verkopen, dragen net als sacamefotos kleding die zo típico 
mogelijk is omdat ze naar eigen zeggen dan beter verkopen.99 De sacamefoto-tejedoras uit Vi-
acchia die ik bij de ruines sprak, vertelden dat ze liever ropa sintética dragen omdat dat veel 
comfortabeler, minder zwaar om te dragen, minder warm is en moderner. Bovendien vinden 
sommige tejedoras de synthetische kleding “mooier vanwege de felle kleuren.”100 Dat ze zich 
anders presenteren op de frontstage is een strategie die ze hebben geleerd van onder andere gid-
sen:  

B:  Kleed je je in je comunidad ook zo? 
V:  Nee, ik kleed mij alleen zo als ik hier naartoe kom om te werken. Ik kleed mij dan typisch zodat ik 

beter verkoop. In de comunidad draag ik een geruite rok en een synthetisch vest. De bloemen die ik 
nu op mijn hoed draag zijn ook alleen voor hier. Wij zetten ze op onze hoed zodat de gids kan uit-
leggen wat de betekenis ervan is, namelijk dat dit deel van de ruïnes dezelfde naam heeft als de 
bloemen op onze hoed: K’antu. De gids heeft ons verteld dat we dit moeten doen.  

B:  Ik heb gehoord dat de bloemen symbool zijn voor vrijgezelle vrouwen? 
V:  Ja, die betekenis heeft het inderdaad maar het is ook voor “de mooi”. Getrouwde vrouwen dragen 

normaalgesproken geen bloemen op hun hoed. Ik ben vrijgezel maar ik heb nu bloemen op mijn 
hoed omdat er vandaag toeristen zijn.101 

Hoewel deze comuneras een vrij statisch en geësentialiseerd beeld presenteren op de frontstage, 
vinden backstage en in mind allerlei veranderingen plaats. Cultuur is dynamisch, dus ook hier. 
Polleras bijvoorbeeld, te zien op alle foto’s van sacamefotos in de vorige paragraaf, “is iets van 
oude mensen, mijn moeder draagt dat”, volgens de jongere sacamefoto-tejedoras. Opmerkelijk 
is de reactie van een oudere tejedora uit Chawaitiri toen ik haar vroeg wat ze ervan vond dat 
veel jongere meisjes in de comunidades andere kleding droegen dan zij. Ze antwoordde dat ze 
nu misschien modern gekleed gingen maar als ze ouder zouden worden ze net als zij met een 
typische pollera zouden rondlopen.102 Deze vrouw zag het dragen van “moderne” kleding dus 
als een modeverschijnsel van voorbijgaande aard. 

Later in dit boek zal er worden ingegaan op hoe Piseños over comuneros en dus ook over 
sacamefotos en tejedoras denken en deze visie is niet bepaald positief. Sacamefotos zijn zich 
bewust van deze negatieve houding die er ten opzichte van hen bestaat. Dat er speciale mensen 
zijn ingehuurd om hen van de plaza weg te jagen bevestigt dat beeld. Zo vertelde een sacamefo-
to toen ik aan haar vroeg hoe ze door Piseños wordt behandeld:  

In Pisaq worden wij op verschillende manieren behandeld. Sommige artesanos willen niet dat wij dit 
werk doen en zeggen dat wij de toeristen lastig vallen. Anderen roepen ons juist zodat toeristen foto’s 
van ons kunnen maken. De watchiman stuurt ons ook altijd weg. Hij duwt ons ook maar wij zeggen dan 
tegen hem: als ik wegga, ga jij me dan betalen? Vroeger was het makkelijker want toen waren er nog 
geen watchimanes. Het wordt steeds moeilijker om in Pisaq te werken.103 

Een andere sacamefoto vertelde dat sommige artesanos hun komst wel wilden goedkeuren onder 
bepaalde voorwaarden, namelijk dat ze op een vaste plek zouden zitten en dat zij zich “schoon” 
aan de toeristen zouden presenteren. Volgens deze sacamefoto was het een probleem dat de 
meeste comuneros ongewassen in Pisaq aan het werk gingen wat een bron van schaamte zou 
moeten zijn.104 En volgens sacamefoto E. uiten Piseños zich altijd negatief:  

Ze kijken naar ons en zeggen: Waarom doen jullie dit? En niet alleen de artesanos zeggen dit maar ook 
verkopers uit de comunidades. Ze zeggen dan: jullie zijn vies tot jullie schapen aan toe en jullie hebben 

                                                                                                                                               
de Andes zich op een soort continuüm begeven tussen een indígena en Mestizo-identiteit is uitgebreid 
omschreven en geanalyseerd in het boek Indigenous Mestizos van Marisol de la Cadena. In dit boek 
wordt aangetoond hoe mensen in de Peruaanse Andes uit strategisch oogpunt zich op verschillende 
manieren presenteren (de la Cadena 2000). 

99  INTERVIEW 41, tejedora F., Amaru, 26/07/04. 
100  INTERVIEW 36, tejedora M., Chawaitiri, 4/07/04. 
101  INTERVIEW 46, sacamefoto-tejedora V., Viacchia, 25/07/04. 
102  INTERVIEW 40, tejedora R., Chawaitiri, 20/07/04. 
103  INTERVIEW 43, sacamefoto P., Paru Paru, 20/07/04. 
104  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
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vieze honden bij jullie. Ik schaam mij daarvoor en daarom wil ik eigenlijk niet meer komen, het is niet 
leuk meer en andere sacamefotos denken er ook zo over.105 

Dat het steeds moeilijker wordt om in Pisaq als sacamefotos te werken heeft dus te maken met 
de manier waarop ze door Piseños worden behandeld, door de komst van speciale toezichthou-
ders maar ook door de concurrentie tussen verschillende sacamefotos. Zo vertelde sacamefoto P. 
uit Paru Paru dat er grote concurrentie is tussen sacamefotos uit haar comunidades en sacamefo-
tos uit Amaru: “zij kijken altijd boos naar ons als een van ons wel op de foto wordt gezet en zij 
niet.”106 En een andere sacamefoto vertelde dat als ze vanuit Paru Paru met een lama naar bene-
den komen langs Amaru ze door de bewoners van die comunidad worden beledigd.107 Vanwege 
de groeiende concurrentie en de manier waarop sacamefotos behandeld worden, overwegen 
steeds meer sacamefotos om ook artesanía te gaan verkopen omdat ze op die manier meer res-
pect zouden krijgen en meer geld zouden kunnen verdienen. Tejedoras die ik heb gesproken en 
nog deels werkzaam zijn als sacamefotos, werkten vroeger uitsluitend als sacamefotos. Een in-
formante die vooral als tejedora werkzaam was maar ook wel eens foto’s van zichzelf liet ma-
ken legde me het verschil uit tussen de twee beroepen:  

Er is een verschil tussen sacamefotos en tejedoras. De sacamefotos worden vaak slecht behandeld door 
mensen uit Pisaq. Sommige mensen uit Amaru vinden het slecht dat wij soms ook foto’s van ons laten 
maken maar dat is omdat zij ook geld willen verdienen.108 

Voor de sacamefotos die werkzaam zijn bij de ruïnes, en ook als tejedoras werkzaam zijn be-
staat er onderling weinig concurrentie omdat ze met elkaar samenwerken en hun werk vanuit de 
comunidad gereguleerd is. Een van hen legde me uit hoe zij en haar mede-comuneras georgani-
seerd zijn in de verenging of asociación K’antu:  

Mijn compañeros in Viaccha zeggen dat het werk van de hele comunidad is. Todos bajan.109 De comu-
nidad is ingedeeld in verschillende groepen. Een groep werkt op dinsdag, een op donderdag en een op 
zondag. Op zondag werken vooral de jongere meisjes die op school zitten, want dan hebben ze vrij. Het 
werk is dus comunal geregeld. […] De mensen uit Viacchia werken samen, wat heel goed is, want op 
die manier wordt er niet de hele tijd gekeken naar wie wat verdiend en is er weinig concurrentie. Het 
geld dat we verdienen met de foto’s verdelen wij.110 Onderling maken wij geen ruzie. In het lagere deel 
van de ruines werken ook nog een paar mensen uit Viacchia. Daar werken ook mensen uit Amaru. In 
het hogere deel werken alleen mensen uit Viacchia.111 

Tejedoras en sacamefoto-tejedoras verdienen aanzienlijk meer geld dan sacamefotos. Dit heeft 
ermee te maken dat er voor een tejido nu eenmaal meer geld gevraagd kan worden dan voor een 
foto maar ook omdat “toeristen meer van tejidos houden dan van foto’s van ons te maken” aldus 
sacamefoto-tejedora A.112 Voor de kleine werken zoals huatos (smalle linten), vragen ze tien sol 
en de prijzen voor grotere tejidos variëren tussen de vijftig en driehonderd sol. Net als bij de 
sacamefotos wordt het geld dat met het verkopen van tejidos wordt verdiend aan voedsel, kle-
ding en scholing besteed. Ook bij hen zijn de economische effecten vooral op individueel en 
familieniveau merkbaar. Sacamefoto-tejedora A. vertelde over de veranderingen bij haar thuis:  

De situatie van mijn familie is verbeterd. We hebben beter te eten, het huis is beter dan vroeger en ik 
kan mijn eigen geld verdienen om te studeren. Verder hebben we ook een televisie en een radio. De 
comunidad is nog steeds hetzelfde. Er zijn maar ongeveer vijfendertig mensen die als sacamefoto-
tejedora werken wat niet zoveel is, daar merk je er in de comunidad weinig van […] Ik koop er kleding 
van, voedsel en ik spaar om naar school te kunnen gaan en mijn schoolspullen te kunnen kopen. Per 
schooljaar moet er voor de inschrijving zevenentwintig sol betaald worden. Vroeger was dat tweeën-

                                                 
105  INTERVIEW 42, sacamefoto E., Paru Paru, 20/07/04. 
106  INTERVIEW 43, sacamefoto P., Paru Paru, 20/07/04. 
107  INTERVIEW 37, sacamefoto K., Paru Paru, 4/07/04. 
108  INTERVIEW 47, 3 sacamefoto-tejedoras, Viacchia, 20/07/04. 
109  Letterlijk: ze komen allemaal naar beneden. Viacchia ligt hoger dan de ruines, vandaar deze uitspraak. 
110  Tijdens het interview kwam er drie keer iemand haar tien of twintig cent brengen. 
111  INTERVIEW 45, sacamefoto-tejedora A., Viacchia, 20/07/04. 
112  Gesprek met vriendin van sacamefoto-tejedora A., 20/07/04. 
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veertig sol. Als er op school spullen nodig zijn moet er extra geld bijgelegd worden, bijvoorbeeld voor 
het schoolbord, prullenbak en andere dingen.113 

Sacamefoto-tejedoras verdienen minder geld met het sacamefoto werk omdat ze samenwerken 
en het geld dat ze verdienen onderling moeten verdelen.114 

Zoals we eerder hebben gezien, geldt voor de meeste tejedoras dat ze tot een aantal jaren ge-
leden hun tejidos aan Piseños verkochten die deze dan weer aan toeristen verkochten voor hoge-
re bedragen. Daar is echter verandering in gekomen, vertelden een aantal van hen:  

Vroeger verkocht mijn moeder aan caseros (vaste klanten) op de plaza van Pisaq. Nu verkopen we di-
rect aan toeristen en ik help mijn moeder. Zij lijdt want ze spreekt geen Spaans, alleen maar Quechua 
en dat maakt het vaak voor haar erg moeilijk om haar spullen te verkopen. Vroeger moest ze alles via 
Piseños doen maar nu niet meer. […] Nu verdienen we tenminste, vroeger verkochten we wel maar we 
kregen er veel minder geld voor. Een lintje verkochten we eerst voor vijf tot maximaal zeven sol aan de 
artesanos maar nu vragen we er tien sol voor.115 

Ik verkoop niet aan de Piseños want voor een lint dat tien sol waard is bieden Piseños maar drie sol. Dit 
lukte hen misschien vroeger maar nu niet meer. Ze betalen heel slecht en willen misbruik van ons ma-
ken.116 

Het viel mij op dat de tejedoras die ik heb gesproken allemaal erg trots waren, zowel op de te-
jidos die ze verkochten als op zichzelf omdat ze nu een nieuwe bron van inkomsten hadden 
verworven. Trots lieten ze mij hun tejidos zien en legden uit wat alle figuren betekenden:  

Ik vind alle tejidos mooi die ik verkoop. Kijk op deze tejido zie je een slang, de nagels van de poema en 
ch’insi.117 Alles wat ik verkoop vind ik mooi. En deze balleta heb ik zelf gemaakt. 
[Ze wijst naar de geweven strook onder aan haar rok] […]  
Alles wat ik verkoop vind ik mooi maar toeristen kiezen wat zij willen hebben, ze vinden sommige te-
jidos minder mooi dan andere maar dat maakt niet uit.118  
[M pakte een lint en wees alle figuren aan die erin geweven waren]  
Kijk, dit is een lama, en hier zie je een vrouw, een muis, een duif, slang, vis, kikker, man, condor, ezel. 
Op de condor na zijn het allemaal dieren die in de comunidad voorkomen!119 

Veel tejedoras, vooral de oudere vertelden mij dat ze hun tejidos heel erg mooi vinden en ze 
soms ook zelf gebruiken. Soms dragen ze deze omdat ze het zelf willen maar hun echtgenoten 
willen ook graag dat ze pollera’s dragen. Tejedora R2. vertelde dat haar man wil dat zij zich in 
pollera en llijlla kleed. Als ze dit niet aandoet zegt hij hij pollera te verkopen. Dat wil zij niet 
omdat ze haar pollera erg mooi vindt.120 Wat de concurrentie betreft is die het sterkst tussen co-
muneros uit Chawaitiri. Er is een sterke tweedeling tussen tejedoras die wel en die niet aange-
sloten zijn bij de weef NGO. De meeste tejedoras die in Pisaq werken en afkomstig zijn uit 
Chawaitiri maken geen deel uit van de weef NGO. Ik sprak echter wel een keer een comunera 
uit Chawaitiri die af en toe naar Pisaq kwam om haar tejidos te verkopen en zij vertelde mij hoe 
deze NGO van invloed is op hoe zij zich presenteren op de dagen dat er toeristen komen:  

R3:  Wij kleden ons niet altijd zo. Op woensdag kleden we ons typisch met polleras, llichllas en mon-
teras.  

B:  Welke kleding vind je leuker of fijner? 
R3:  Wat wij nu aan hebben, vinden we fijner,121 omdat het lichtere kleding is. De kleding van woens-

dag is heel zwaar en de band waar we onze rok mee omhoog moeten houden knelt onze middel af. 
We moeten ons op woensdag zo kleden van de president, omdat er dan toeristen komen. Als we het 
niet doen, moeten we een boete betalen van vijftien sol. De kleding van woensdag maken we zelf 

                                                 
113  INTERVIEW 45, sacamefoto-tejedora A., Viacchia, 20/07/04. 
114  INTERVIEW 46, sacamefoto-tejedora V., Viacchia, 20/07/04. 
115  INTERVIEW 41, tejedora F., Amaru, 20/07/04. 
116  INTERVIEW 34, tejedora R2., Chawaitiri, 20/07/04. 
117  Quechua woord, betekent “kleine oogjes”, motief van ruitjes met kleine stippen erin. 
118  INTERVIEW 40, tejedora R., Chawaitiri, 20/07/04. 
119  INTERVIEW 36, tejedora M2., Chawaitiri, 40/07/04. 
120  INTERVIEW 34, tejedora R2., Chawaitiri, 20/07/04. 
121  Op dat moment droeg zij een rok van synthetisch materiaal. 
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met de hand, maar het kost heel veel tijd. Voor de rand van de rok heb je een dag nodig voor onge-
veer acht centimeter.122 

Voor de tejedoras uit Amaru valt de concurrentie onderling erg mee omdat er slechts drie fami-
lies zijn die weven maar deze comuneras ervaren wel een sterke concurrentie met andere tejedo-
ras uit Chawaitiri en bij de ruines ook met de groep comuneras uit Viacchia die communaal ge-
organiseerd zijn.123 Met comuneras die puur als sacamefotos werken voelen tejedoras geen con-
currentie maar ze hebben eerder medelijden met hen zoals uit het volgende citaat blijkt:  

De sacamefotos verdienen wel goed, veel beter dan ik. Aan de andere kant zou ik niet zo willen wer-
ken. Ik zou het eng vinden om zo te werken en het is lelijk hoe ze over straat lopen, overdreven zijn ze 
en ze vallen iedereen lastig. Ik voel me beter bij het weven. Bovendien is de watchiman ook altijd ver-
velend tegen de sacamefotos maar de wevers laten ze rustig werken.124  

De visie van deze tejedora over de presentatie van de sacamefotos valt samen met het beeld wat 
andere comuneros hebben en ook met het beeld dat de meeste Piseños over hen hebben. 
 
Conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik beschreven hoe Piseños en comuneros zichzelf in het Pisaq Theater pre-
senteren. Door naar de performance van de acteurs te kijken is een beeld ontstaan van hun im-
pressiemanagement. Als deze performance goed wordt uitgevoerd en aansluit bij de verwach-
tingen van het publiek kan van een succesvolle voorstelling worden gesproken. Er is geschreven 
over hoe Piseños en comuneros zich frontstage presenteren. Zo zagen we dat Piseños verbale en 
non verbale strategieën aanwenden om een mooie “show” of “act” neer te zetten. Door zich tra-
ditioneel te kleden, traditionele muziek te spelen, traditionele artesanía zelf te gebruiken of er-
mee te zwaaien, proberen Piseños de aandacht van het publiek te trekken. Comuneros hebben 
van hun identiteit zelfs een soort handelsmerk gemaakt. Sacamefotos laten in ruil voor geld fo-
to’s van zich maken en proberen er zo traditioneel en schattig mogelijk uit te zien en tejedoras 
verkopen zelf geweven tejidos terwijl ze zelf in hun mooiste kleding naar de verschillende podia 
in het Pisaq Theater komen. Deze non-verbale presentaties en strategieën worden uitgebreid met 
verbale tactieken zoals het zingen van liedjes. Verbale strategieën van Piseños zijn door zichzelf 
en de producten die ze verkopen als origineel, traditioneel, authentiek of typisch aan te prijzen 
en door de toeristen met lieve woorden aan te spreken. Wat ook duidelijk naar voren is gekomen 
door naar de vele lokale stemmen over de frontstage performance te luisteren, is dat de menin-
gen over hoe deze worden opgevoerd, sterk uiteenlopen. Piseños die zich niet verkleden bij-
voorbeeld, leveren vaak kritiek op mensen die dat wel doen. Sacamefotos worden bekritiseerd 
door sommige Piseños maar omgekeerd zijn er ook artesanos die hun werk wel begrijpen. Ook 
over al dan niet “eerlijke” strategieën lopen de meningen uiteen. Ik heb overigens geen verban-
den kunnen vinden in wat de artesanos denken.  

Er is echter niet alleen gekeken naar de frontstage presentatie op de diverse podia maar er zijn 
stappen genomen richting backstage. Door Piseños foto’s te laten maken en door interviews en 
gesprekken met vele acteurs, is een beeld ontstaan van hoe er backstage en in the minds van Pi-
seños betekenis wordt gegeven aan (onder andere) presentaties op de diverse podia frontstage. 
Voor Piseños bleken backstage en in the minds vooral de families en werkplaatsen belangrijk te 
zijn omdat ze voor hun inkomsten voornamelijk daarvan afhankelijk zijn. Door naar de foto’s te 
kijken werd echter ook duidelijk dat ook religie backstage een aanzienlijke rol speelt. Tevens 
werd duidelijk dat sommige culturele modellen die frontstage voor toeristen erg belangrijk zijn 
en opgevoerd worden, backstage, thuis en ook in the mind betekenis hebben voor Piseños. Het 
frontstage presenteren van bepaalde culturele modellen en het backstage creëren van deze cultu-
rele modellen bleek niet alleen commerciële doeleinden te hebben. Door “authentieke presenta-
ties” van vroeger, wordt ook duidelijk wat belangrijk is voor Piseños in het heden en we zagen 
dat ondanks het feit dat functies van bepaalde gebruiksobjecten en kleding veranderen, er in the 
minds nog veel belang aan wordt gegeven. Over de objecten en kleding die frontstage gepresen-

                                                 
122  INTERVIEW 33, tejedora R3., Chawaitiri, 01/07/04. 
123  INTERVIEW 41, tejedora F., Amaru, 20/07/04. Overigens waren dit er in 2007 veel meer en daardoor 

was de concurrentie ook sterk toegenomen. 
124  INTERVIEW 41, tejedora F., Amaru, 20/07/04. 
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teerd worden kan geconcludeerd worden dat voor een minderheid deze producten thuis een on-
derdeel uitmaken van de backstage presentatie en dat de betekenisgeving over het algemeen 
vooral commercieel is. In de lokale uitleg van dit gegeven bleken vooral praktische overwegin-
gen voor het niet “bezitten” van deze voorwerpen of het niet dragen van bepaalde kleding door-
slaggevend te zijn. Piseños die wel een belangrijke waarde aan bezit ontlenen, zijn er erg trots 
op.  

Er is in dit hoofdstuk ook gekeken naar wie er achter “de mooie glimlach” van sacamefotos en 
tejedoras zitten. De tussenstage waar verkleedpartijen plaatsvinden is kort uitgelicht en er is ook 
weer aandacht besteed aan de belangrijke rol die voor de gidsen is weggelegd die ook hier be-
langrijke intermediators bleken te zijn. Naast de belangrijke functie voor artesanos kan hij ook 
bij sacamefotos en tejedoras de experience voor toeristen vormgeven en daarmee de mogelijk-
heden vergroten of verkleinen dat deze vrouwen iets verdienen. De gids bevindt zich als het wa-
re tussen frontstage en backstage en geeft niet alleen toeristen maar ook de acteurs, de perfor-
mers, advies. Backstage bleken de economische repercussies van het sacamefoto en tejedora be-
roep beperkt tot het individuele en huishoudniveau. De leefomstandigheden zijn er op vooruit 
gegaan maar op sociaal-cultureel niveau bleken de spanningen te zijn toegenomen vanwege ja-
loerse gevoelens bij comuneros die niet in het toerisme werken. Ook zagen we dat kleding die 
frontstage wordt gepresenteerd vooral daar een betekenis krijgt en wel een commerciële, terwijl 
men backstage liever andere, synthetische kleding bleek te dragen. Dit bleek net als bij Piseños 
uit praktische beweegredenen te zijn of vanwege mode-gerelateerde motivaties. Verder is door 
met sacamefotos en tejedoras te praten duidelijk geworden dat hun komst door Piseños over het 
algemeen wordt afgekeurd en ook dat de concurrentie tussen hen steeds toeneemt en er kan ge-
concludeerd worden dat het voor deze comuneras steeds moeilijker en minder lonend is om in 
Pisaq te komen werken. Steeds meer van hen zien in de artesanía een alternatief en steeds meer 
vrouwen verkopen nu ook tejidos wat niet alleen meer geld opbrengt maar waar ook meer res-
pect voor bestaat bij Piseños. De tejedoras gaven ook aan dat het leven backstage in hun comu-
nidad slechts op individueel en familieniveau positieve gevolgen heeft. Opvallend was dat teje-
doras vooral de laatste jaren steeds zelfstandiger zijn geworden, niet meer via de tussenhandela-
ren in Pisaq verkopen en trots waren op hun identiteit. Samenvattend kan dus gesteld worden 
dat backstage en in the mind van deze comuneras een grote verandering met betrekking tot het 
zelfbewustzijn heeft plaatsgevonden. Dit heeft er ook weer toe geleid dat de culturele modellen 
die zij frontstage aan het publiek laten zien, backstage (soms opnieuw) een belangrijke beteke-
nis hebben. Dit nieuwe zelfbewustzijn backstage is ook deels ontstaan door de komst van 
NGO’s in de regio die de lokale identiteit willen versterken.  

 
 




