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Foto 59. Varayoc voor de kerkdeuren in Pisaq.

Foto 60. Toeristen worden met varayoc op de foto gezet, foto gemaakt door sr W.
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HOOFDSTUK 7

Tussen frontstage en backstage:
voor en door de lokale bevolking

Inleiding

Ook in dit hoofdstuk gaat het over hoe Piseños en comuneros zichzelf presenteren aan toeristen
en hoe er backstage betekenis wordt gegeven aan de gepresenteerde culturele modellen. Echter,
waar in het voorgaande hoofdstuk aspecten van de Piseño-en comunerosamenleving werd besproken die frontstage, speciaal voor de toeristen werden opgevoerd maar backstage en in the
mind ook betekenis kregen, worden in dit hoofdstuk de culturele modellen beschreven die in
eerste instantie, lang voor de opkomst van de toeristische sector, belangrijk waren in the minds
en in the world van Piseños en comuneros. Later, toen Pisaq een toonaangevende toeristische
trekpleister werd, werden deze culturele modellen zichtbaar voor een breder publiek. Deze modellen zijn dus niet speciaal voor het toerisme ontwikkeld maar kregen in de loop der tijd wel
een toeristische functie. Ook zullen we zien dat sommige van deze modellen door het toerisme
wel een nieuwe presentatievorm hebben gekregen en dat sommige feesten vanwege het toerisme
groter zijn geworden. De culturele modellen die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden: varayoc, carnaval, Virgen del Carmen en de Andes kosmologie hebben echter in eerste instantie
betekenis voor de lokale bevolking. De presentatie aan het toeristenpubliek is van secundair belang. Eerst wordt in het navolgende ingegaan op hoe de varayoc een soort representatie van de
Inca’s zijn – ook al is hun ambt in de Spaanse tijd ontstaan; denk aan de vara als gezagsscepter.
Tegenwoordig zijn het de lokale autoriteiten uit de berggemeenschappen en maken zij een belangrijk deel uit van een geslaagde Pisaq experience. Zij vervullen backstage ook nog steeds een
belangrijke functie. Het hoofdstuk wordt vervolgd met twee paragrafen over belangrijke culturele modellen voor Piseños: feesten. Deze worden beschreven en er wordt zowel aandacht besteed
aan hun frontstage presentatie als de betekenis die ze backstage en in the minds van de lokale
bevolking hebben.
Piseños houden van feesten. Sommigen spelen een belangrijke rol op de frontstage en worden
op speciale wijze aan toeristen gepresenteerd op een echt podium. De belangrijkste feesten zijn
carnaval en de Virgen del Carmen. Naast deze feesten zijn er echter ook minder grote feesten
die toch een belangrijke functie hebben. Door de tijd heen echter zijn er ook feesten verdwenen
wat met name de oudere generatie Piseños jammer vindt. Zowel Carnaval als Virgen del Carmen zijn feesten die als een rite de pasage kunnen worden gezien. Het zijn feesten waarbij een
periode wordt afgesloten en een periode wordt ingewijd. Bij beide feesten is ook sprake van een
liminale tijd, het feest zelf waar dronkenschap een belangrijke rol speelt.1 In de paragrafen over
carnaval en Virgen del Carmen laat ik zien hoe deze feesten frontstage worden gepresenteerd
aan zowel dorpsgenoten als toeristen. Daarnaast zal duidelijk worden gemaakt welke betekenis
deze feestperiodes van rites de pasage voor Piseños hebben en hoe deze vorm krijgen op the
backstage. Ook in deze paragraaf wordt er voortdurend tussen de verschillende podia met verscheidene auteurs bewogen. Opvallend is dat toeristen slechts worden betrokken in een deel van
1

Ondermeer Abercrombie schreef over de rituele functie die alcohol in de Andes heeft. Hij schrijft dat
men zich door te drinken begeeft op een amt’añ t’’aki, letterlijk vertaald “herinneringspad”. Door veel
te drinken zou men het verleden kunnen herinneren en als het ware terugreizen in de tijd. Dit staat
overigens haaks op ons westers denken waar drinken juist een manier is om zaken te vergeten. Abercrombie schrijft zelfs “a shot of aguardiente becomes a measure of meaning” (Abercrombie 1998:
347-350).
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deze feesten en dat ze vooral voor en door de lokale bevolking worden opgevoerd op het hoofdpodium maar ook op allerlei sub-podia of tussenpodia. Het grootste betekenisgevingsdeel ontgaat toeristen en vindt plaats in the minds van de lokale bevolking. Het hoofdstuk eindigt met
een paragraaf over een nieuwe frontstage business in Pisaq: Andes kosmologie. Ook hier wordt
gekeken naar hoe bepaalde culturele modellen speciaal voor het toeristenpubliek geënsceneerd
en geëssentialiseerd wordt maar tevens hoe er backstage over deze nieuwe ontwikkelingen
wordt nagedacht.
7.1 .Varayoc: representatie van de Inca’s?

De varayoc, de lokale autoriteiten uit de berggemeenschappen, vormen een van de belangrijkste
toeristische trekpleisters van Pisaq. Elke zondag komen deze gezagsdragers uit de berggemeenschappen naar Pisaq om de mis bij te wonen. Zij zijn gekleed in trajes típicos, ze dragen een
poncho en monteras, en bezoeken elke zondag eerst het huis van de cura en trekken daarna naar
de kerk waar ze de mis bijwonen. Ze zijn ver van tevoren al te horen omdat de regidores, de
helpers van de varayoc, constant op hun pututus blazen. Een pututu is een grote schelp waar al
blazende hard geluid mee kan worden voortgebracht. Het blazen op deze instrumenten heeft
verschillende functies die lang voor de komst van toeristen bestonden en tegenwoordig nog
steeds een toonaangevende rol spelen in het leven van de comuneros. Als er mensen bij elkaar
geroepen moeten worden in de comunidad omdat er een faena gedaan moet worden, wordt er op
de pututu geblazen maar pututu’s worden ook gebruikt om de apus aan te roepen of God en om
mensen fysieke en mentale kracht te geven. Tijdens een bezoek aan Pisaq leggen de gidsen de
toeristen meestal uit wat de functie is van de varayoc en de attributen die ze bij zich dragen. De
varayoc en hun helpers komen altijd iets eerder naar de kerk en staan er een tijd voor zodat geïnteresseerde toeristen hen kunnen observeren en foto’s van hen kunnen maken. Voor hen op de
grond ligt een mandje of een unkuna (kleine geweven doek) waar toeristen geld in kunnen leggen. Voordat de mis begint wordt het mandje met geld aan een artesano-familie gegeven die het
geld telt en deelt door het aantal comunidades waar de varayoc uit afkomstig zijn. Als de mis is
afgelopen ontvangen de varayoc elk hun deel.2 Het is de varayoc overigens opgelegd om elke
zondag naar Pisaq te komen omdat men vindt dat ze de verantwoordelijkheid dragen om zich
aan toeristen te presenteren. Er is mij zelfs verteld dat er boetes worden opgelegd als ze niet
komen. Nadat ze de mis hebben bijgewoond, staan ze nog even voor de kerk zodat de toeristen
hen opnieuw kunnen bewonderen en daarna gaan ze naar het gemeentehuis waar overlegd
wordt.
De Spaanse antropologe Beatriz Pérez Galán bespreekt in haar proefschrift de veranderende
rol van deze Indiaanse autoriteiten. Het belangrijkste attribuut dat de varayoc bij zich dragen
zijn de varas. Een vara is een staf uit de Spaanse tijd die symbool staat voor de autoriteit van de
varayoc; een symbool voor de macht van de varayoc, voor respect en voor autoriteit. Aan het
dragen van de vara zijn ook een aantal rituele voorschriften verbonden. Zo mogen varayoc en
hun helpers de vara alleen maar in de rechterhand dragen. Als de vara niet in handen is van een
autoriteit van de comunidad is het object ritueel aan het uitrusten in horizontale positie, normaalgesproken op een tafel of tegen een muur van het huis in de richting van de deur. Bovendien is het opvallend dat vrouwen geen vara dragen. Er bestaat volgens Pérez Galán een “symbolische transactie” tussen vara en mensen. Men gelooft bijvoorbeeld dat als er geen respect
wordt getoond, de vara boos kan worden en de mensen zal straffen. Dit kan op een directe manier door ervoor te zorgen dat ze ziek worden of op een indirecte manier door bijvoorbeeld dieren ziek te maken en de oogsten te doen mislukken (Pérez Galán 2004: 160-163). Pérez Galán
merkt een hele interessante ontwikkeling op over deze varas. Tot aan de jaren negentig namelijk
behoorden de varas van de burgemeesters van de berggemeenschappen van Pisaq toe aan individuen die ze van generatie op generatie overdroegen en via een rituele onderhandeling plaatsvond. In 1989 echter gaf FOPTUR (Fondo de Promoción Turístico) om het toeristische imago
van het district te verbeteren, opdracht om varas te fabriceren die de authentieke varas nabootsten. Deze werden verdeeld onder de burgemeesters van de berggemeenschappen. FOPTUR
2

Op 23 mei bedroeg het verdiende geld 112 sol. Dit moet worden onderverdeeld tussen alle comunidades. Volgens de artesano die het geld verdeelde en de varayoc zelf verdienen ze in het laagseizoen
minder en in het hoogseizoen meer.
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vond dat de varas in slechte staat verkeerden en gezien het feit dat de varayoc met hun varas
heel belangrijk waren voor de toerisme-industrie moest er iets gebeuren. Er werden toen in Cuzco varas nagemaakt en onder de varayoc verdeeld. Deze nieuwe varas zijn misschien qua materiaal en uiterlijk iets anders dan de traditionele maar de betekenis die aan de objecten wordt toegekend is niet veranderd (Pérez Galán 2004: 161-162). Het bestaan van varayoc en de belangrijke positie die de vara inneemt, beperkt zich overigens niet slechts tot Peru of dit gebied. In het
gehele Spaanse rijk kregen de Indiaanse leiders van de pueblos vanaf de late zestiende het recht
om varas te dragen toen de Kroon cabildos instelde. Kloosterman schrijft in haar proefschrift
over Indiaanse identiteit onder andere over lokaal zelfbestuur in Colombia. Ze schrijft dat ook
hier de cabildantes oftewel de lokale bestuurders als symbool voor hun heerschappij nog steeds
een staf dragen. Ook al zijn de varas die tegenwoordig nog worden gebruikt in Colombia van
Spaanse oorsprong, ze worden wel geassocieerd met de Indiaanse identiteit (Kloosterman 1995:
118-126).
Zowel uit het onderzoek van Pérez Galán 2004 als uit mijn eigen onderzoek komt naar voren
dat de lokale overheid deze varayoc steeds onder druk zet om naar Pisaq te blijven komen. De
belangrijkste rol die ze vervullen speelt zich namelijk voornamelijk in de berggemeenschappen
af. Verschillende burgemeesters vertelden de varayoc dat de traditie niet verloren mocht gaan en
dat als ze niet naar Pisaq zouden komen op zondag ze niet erkend zouden worden als deel van
het district en dat de overheid geen projecten meer zou doen in de berggemeenschappen. Informanten vertelden mij dat eind jaren tachtig en begin jaren negentig er bijna geen varayoc meer
naar Pisaq kwamen en op sommige zondagen er maar één of twee waren. Dit zou er mee te maken hebben dat het vervoer naar Pisaq duur was en er niks tegenover stond. De toenmalige burgemeester had voor een recuperación (herstel) van de traditie gezorgd door de varayoc vanaf
dat moment eten en drinken te geven.3 Tijdens mijn veldwerk in 2003 kregen ze eten en drinken
van de lokale overheid en daarom kwamen ze wel. Volgens een Piseño is de reden dat ze een
periode niet naar Pisaq wilden komen omdat ze op deze manier een hele dag niet op hun land
konden werken. Omdat ze meer geld kunnen verdienen door het laten maken van foto’s, loont
het tegenwoordig de moeite weer naar Pisaq te komen.4 Hieruit blijkt dat het voor de varayoc
belangrijk is dat er iets tegenover hun aanwezigheid staat. Pérez Galán schrijft dat deze wederkerigheid al lange tijd bestaat en in de hedendaagse situatie herhaald wordt: de varayoc zijn verplicht om zondag naar Pisaq te komen en de overheid doet werk voor hen in de gemeenschappen. Overigens benadrukt zij wel dat deze relatie van reciprociteit tussen de staat en de gemeenschappen gemarkeerd wordt door ongelijkheid en conflict en er weinig ruimte overblijft voor
onderhandeling door de Indiaanse bevolking (Pérez Galán 2004: 253).
Varayoc zijn erg belangrijk op het Pisaq podium en voldoen aan de verwachting van toeristen.
We zagen bijvoorbeeld hoe varayoc in reisbrochures worden gepresenteerd. In de berggemeenschappen vormen zij de hoogste autoriteit en voor Pisaq en Piseños zijn zij ook zeker belangrijk.
De meeste Piseños zijn erg trots op hen. Aan de andere kant worden zij wel min of meer gedwongen om op zondagen naar Pisaq te komen. Ze worden vooral als toeristische trekpleister
gezien en hebben veel minder zeggenschap dan in de berggemeenschappen. Overigens vindt een
zichtbaar ritueel op de frontstage elk jaar plaats tijdens het carnaval. Het carnaval festival wordt
onderbroken voor een ceremonie met de varayoc en hun varas.5 Op het podium waar de dansen
plaatsvinden knielt de hoogste autoriteit van alle comunidades in het midden neer nadat hij zijn
schoeisel heeft uitgedaan en alle anderen varayoc lopen vervolgens twaalf rondjes om hem heen
en overhandigen hem hun vara’s. Nadat alle vara’s zijn overhandigd blazen de kleine varayoc
op hun pututu’s. Piseños noemen altijd de varayoc als een van de belangrijkste culturele presentaties in hun dorp. Voor de foto-opdracht werd bijvoorbeeld foto 60 gemaakt. De Piseño die de
foto heeft gemaakt vertelde:
3
4
5

INTERVIEW 13., sra E., 15/04/04.
INTERVIEW 2, sr L., 31/03/04.
De daadwerkelijke wisseling van de autoriteiten in de berggemeenschappen vindt plaats op 1 januari.
Tijdens de carnavalsfeesten wordt dit symbolisch nagebootst. Overigens vindt dit “wisselen van de
wacht” niet slechts in Peru op deze manier plaats met het overhandigen van de varas. Ook in de rest
van Latijns-Amerika worden op 1 januari de lokale gezagsdragers gewisseld. Zo ook in ZuidColombia bijvoorbeeld waar het nieuwe bestuur op 1 januari wordt ingesteld. Ook daar gaat de wisseling gepaard gaat met het doorgeven van de vara (Kloosterman 1996: 120-121).
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De komst van de varayoc is een traditie die tot nu toe behouden blijft. Ze zijn op wereldniveau bekend
en alle toeristen willen ze zien. Het is curieus om te zien hoe de kleine regidores worden gerespecteerd
in hun comunidad. In Pisaq is er weinig respect voor hen. Je hoort Piseños regelmatig zeggen dat ze
niet voldoende opleiding hebben om die taken te vervullen. Er was ook een tijd dat ze weinig steun
kregen van Pisaq. Mensen beseffen niet dat als ze naar Pisaq moeten komen ze een dag niet op het land
kunnen werken. En als ze niet werken hebben ze niks te eten. Ze krijgen niks van het gemeentehuis,
maar gelukkig helpen de fooien van de toeristen wel. Ik vind het mooi om te zien en hoop dat het een
costumbre is die nooit verloren zal gaan.6

Zowel gidsen, de lokale overheid, toeristen als Piseños prijzen en waarderen de varayoc vooral
om hun uiterlijk vertoon. Als er aan hen gevraagd wordt wat de functie is van deze mooi verklede personen weten slechts weinigen dit. Pérez Galán schrijft ook over het verschil in bewustzijn
over de varayoc en zij geeft aan dat er twee kanten aan hun functie zitten. Zij noemt dit niet
frontstage en backstage zoals ik doe maar heeft wel een hele interessante analyse gemaakt die
aansluit bij het idee over verschillende podia en processen van betekenisgeving. Sommige van
mijn informanten zeiden bijvoorbeeld dat de varayoc geen echte betekenis meer hadden in de
berggemeenschappen maar slechts een commerciële betekenis in Pisaq en dat zij eigenlijk alleen
nog maar bestaan voor het toerisme, wat zou betekenen dat er een belangrijk deel van de cultuur
verloren zou zijn gegaan.7 In werkelijkheid zit het complexer in elkaar en Pérez Galán heeft dit
in de conclusie van haar boek als volgt omschreven:
[…] het proces van culturele zelfbewustwording dat het voorstellen van de wachu (Indiaanse autoriteit)
inhoudt om door anderen bekeken te worden, in dit geval de toeristen, mondt niet per se uit in een verlies van culturele betekenis voor de runas (Quechua woord voor mensen). In een situatie van postkoloniale dominantie daarentegen, is het een van de onderhandelingsstrategieën die deze bevolking gebruikt
om de geldigheid van het wederkerigheidsbeginsel, in alle onderdelen van hun samenleving aanwezig,
te waarborgen, en daarmee haar eigen vorm van denken en de wereld beleven. (Pérez Galán 2004:
248).8

Tijdens een boeiend gesprek met señora E., die veel van de varayoc weet omdat ze jarenlang
het binnenkomende geld voor hen administreerde, kwam naar boven hoe door de geschiedenis
heen de functie en vooral de houding van de varayoc ten opzichte van zichzelf enerzijds door de
politieke situatie in Peru en anderzijds door de groei van het toerisme veranderd is. Er komt
duidelijk naar voren hoe de varayoc die eerst de hoogste autoriteiten van de comunidades waren
en een daarbijbehorend gevoel van trots hadden, door de tijd heen door verschillende omstandigheden steeds minder belangrijk werden waardoor gevoelens van schaamte steeds meer de
overhand kregen:
Vroeger waren de varayoc de hoogste autoriteit in de comunidades. Ze werkten een jaar ad honorem.
Zij moesten faenas doen, zoals wegen maken, uitrustplaatsen langs de weg, tijdens feesten liepen ze
met hun pututero en een dag van tevoren kondigden ze op die manier asambleas aan. Blazen op de
pututu betekende bijvoorbeeld dat morgen het feest van de Virgen was en dat de pastoor uit het dorp
zou komen om de mis in hun comunidad te doen. Zo werden alle traditionele feesten aangekondigd
over grote afstanden. Van zijn geld moest de varayoc feesten betalen en mensen uitnodigen en hij verdiende geen één sol. Tijdens het presidentschap van Alan García begonnen de varayoc minder belangrijk te worden en ook tijdens Fujimori. Ik snap niet hoe ze de traditie verloren hebben kunnen doen
gaan door presidentes9 aan het hoofd van de comunidades te zetten. Vanaf dat er presidentes zijn, zijn
de varayoc er slechts als versiering. Er was een jaar, waarin er slechts één kwam uit Viaccha. Dit was in
1994. Ik vroeg hen waarom ze niet meer kwamen en ze antwoordden dat ze geen geld hadden voor hun
vervoer en al helemaal niet voor de regidores. Ik vond niet dat deze traditie verloren mocht gaan. Bo6
7
8

9

Gesprek over foto’s met sr W., 21/08/04.
Onder andere naar aanleiding van INTERVIEW 12, sr C., 14/04 04.
Vertaald uit het Spaans:
[…] el proceso de auto-conciencia cultural que implica representar el wachu para ser observado por
otros, en este caso los turistas, no necesariamente desemboca en una pérdida de su significado cultural
para los runas. Por el contrario, en un contexto de dominación postcolonial como el actual, es otra de
las estrategias de negociación de las que esta población se sirve para garantizar la vigencia del
principio de reciprocidad que atraviesa todas sus formas de organización y, por ende, su propia forma
de pensar y experimentar el mundo (Pérez Galán 2004: 248).
Presidente, bedoeld is: presidente municipal, de burgemeester.
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vendien kwamen toeristen speciaal voor de varayoc en nu kwamen ze niet meer. En het staat ook in alle
toeristengidsen. Vroeger lieten de varayoc niet eens foto’s nemen, omdat ze bang waren dat hun ziel
meegenomen zou worden en ze weigerden ook maar één sol te ontvangen, want ze hadden het niet nodig, het waren machtige mensen met genoeg inkomstenbronnen. Bovendien waren ze trots. Tijdens
Alan García zat Peru in een vreselijke economische crisis en met de daarmee gepaarde honger verloren
ze hun schaamte. Ik vond dat er iets moest gebeuren en sprak de enige varayoc die nog kwam toe en
heb het zo georganiseerd dat hij elke week kwam, sprak met de gidsen en ik zette een mandje neer waar
de toeristen hun voluntad (gift) in konden stoppen. Hij was met twee kleine regidores. Die eerste zondag heeft hij al het geld met zijn mandje gebruikt om zich te bezatten en de week erop kwamen de
moeders van de twee regidores klagen dat ze niks van het geld hebben gezien. Vanaf toen heb ik besloten dat ik degene zou zijn die het geld onder hen zou verdelen. Het jaar daarop waren er al drie varayoc
want ze hadden gehoord dat er geld te verdienen viel. En nu komen er heel veel meer, maar ze verdienen niet zoveel meer als vroeger. Vroeger bracht een zondag ongeveer 450 sol op, tegenwoordig 150
sol. Ik weet niet of dit komt doordat de toeristen minder geven of omdat er minder toeristen zijn. Er was
een moment dat de varayoc de toeristen vastpakten en zeiden dat ze hen geld moesten geven, net als de
sacamefotos. Maar ik heb ze erop aangesproken en gezegd dat ze autoriteiten zijn en dat ze dat niet
konden maken. Het is ook de schuld van de gidsen dat ze nu minder verdienen, want als een toerist
vroeger vroeg hoeveel hij moest geven zei de gids vijf sol. En nu zeggen ze één sol. De enige functie
die de varayoc nog hebben is tijdens de Fiestas Patronales de Virgen naar Pisaq brengen en met carnaval naar Pisaq komen met hun pututus om het carnaval in te wijden.10

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat dit verhaal afkomstig is van een Piseña die
doorgaans niet in de berggemeenschappen komt en dat haar visie puur gebaseerd is op wat zij
frontstage in Pisaq ziet gebeuren.
Uit het onderzoek van Pérez Galán blijkt dat de varayoc nog wel degelijk een belangrijke
functie hebben binnen de comunidades en volgens een medewerkster van de NGO ANDES die
vaak in de comunidades aanwezig is, zijn de varayoc er nog in functie en verdienen zij van alle
comuneros het meeste respect. Ik sprak met haar over de rol van de varayoc en de presidenten:
S2: Varayoc zijn oudere personen die gerespecteerd worden door iedereen. Hij moet een voorbeeld zijn
en moet verantwoordelijkheid hebben in zijn comunidad. Hij staat aan het hoofd, als er bijvoorbeeld een faena is moet hij ervoor zorgen dat hij op het precieze uur aanwezig is, hij moet het goede voorbeeld geven aan de mensen.
B: En wat doet de president dan?
S2: Deze zijn later door de nationale regering ingesteld maar in de comunidad is de varayoc nog steeds
degene die het meest gerespecteerd wordt. De presidenten zijn er om over hun comunidad te praten
en om bijvoorbeeld iets te declameren voor hun gemeenschap. Op het eerste gezicht lijkt het alsof
de president de baas is en bovenaan staat maar als je in de comunidad woont en ziet hoe het er elke
dag aan toegaat dan zie je dat de varayoc nog steeds het belangrijkste is. Varayoc zijn machten van
heel erg vroeger, daarom wordt er ook altijd iemand aangewezen die door de mensen gerespecteerd
wordt en hij moet er ook voor zorgen dat hij respectvol is. Van kinds af aan worden varayoc zo
opgevoed. De kinderen die je ziet, de putureros, worden door hun comunidad uitgekozen zodat zij
als ze groot zijn varayoc zullen worden en vanaf dat punt worden ze gevormd. Als er bijvoorbeeld
een feest is dan zie je dat de varayoc erg gerespecteerd wordt, hij zit bijvoorbeeld op de eerste rij
aan een tafel en zijn vrouw ook. En de vrouw moet de meest aantrekkelijke zijn met haar kleding.
Iedereen ziet haar dan als de vrouw van de varayoc.11

Misschien bestaat bij Piseños de indruk dat varayoc aan betekenis hebben ingeboet maar zij baseren zich puur op de presentatie die zij in Pisaq geven. Op de frontstage als zij zich aan toeristen presenteren vervullen zij een andere rol dan backstage, in hun eigen comunidad. Backstage
hoeven ze zich ook nergens voor te schamen en zijn ze juist trots omdat ze door aan de andere
comuneros van jongs af aan gerespecteerd worden. In Pisaq vervullen ze vooral een rol voor de
toerisme-industrie en voor Piseños zijn ze belangrijk omdat ze Pisaq op zondag als het ware authentieker maken vanwege hun aanwezigheid. Politiek zijn de varayoc misschien hun macht
kwijt maar op sociaalcultureel gebied niet.
Opmerkelijk is dat Cuyo Chico, in ieder geval in 2003 en 2004, helemaal geen varayoc had.
De presidenta van de comunidad legde mij uit hoe dit kwam en het bleek te maken te hebben
met een vorm van schaamte:
10
11

INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04.
INTERVIEW 53, sra S2., 15/08/04.
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Foto 62. Dag van de compadres.

Foto 61. Vervaardiging van
een compadre-pop.

Foto 63. Dag van de comadres.
T: Wij hebben geen varayoc. Mensen hier willen dat niet meer, omdat het zonde van de tijd is. Mensen schamen zich ervoor om zo gekleed naar Pisaq te gaan.
B: Waarom?
T: Mensen hier zijn al een beetje geciviliseerd. In andere comunidades nog niet. Het is wel verplicht
gesteld door Pisaq maar wij doen niet meer aan deze gewoonte.12
7.2. Carnaval

Carnaval vindt plaats in de twee weken vóór de vastenperiode tot aan Semana Santa.13 Tijdens
het carnaval wordt als het ware gebruik gemaakt van een rituele taal (Ulfe 2001: 400). Vroeger
werd deze periode ook puqllay genoemd en voor Piseños is carnaval de Spaanse vertaling ervan.
De letterlijke vertaling van puqllay is “spelen”. Dit spelen kan verschillende vormen aannemen,
afhankelijk van door wie er gespeeld wordt, waar en in welke context. Zo vinden er tijdens de
dagen van carnaval rituele gevechten plaats tussen verschillende aangrenzende comunidades,
wat er overigens niet altijd vredelievend aan toegaat zoals in de presentatie van de dansen op het
podium ook duidelijk wordt uitgebeeld. Daarnaast heeft het spelen ook betrekking op de liefde.
Tijdens deze dagen vinden veel mensen een partner. Zo legde een Piseño uit dat door met water
te spelen, vrouwen geplaagd worden en op deze manier veroverd worden. Ook vertelde hij dat
er vroeger op het bankje voor het gemeentehuis van Pisaq mannen zaten die appels gooiden naar
voorbijkomende vrouwen. Een Piseño vertelde hierover: “Het was heel simpel, als ze raak gooiden, en de beste plek om op te mikken waren de kuiten, dan hadden ze de vrouw veroverd.”14
Ten slotte komt het ludieke element sterk terug in spelletjes, vooral met waterbalonnen, gekleurd meel en dansen. Ook werd mij verteld dat de periode van carnaval de laatste gelegenheid
12
13

14

INTERVIEW 15, sra T., Cuyo Chico, 19/04/04.
Semana Santa, letterlijk vertaald als “Heilige Week”, is de week waarin Pasen valt. Meer hierover
stond in hoofdstuk 4.
Een oom van srta M3., 2/03/03.
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was om te spelen voordat de “serieuze periode” aanbrak waarin veertig dagen gevast moest
worden voor Pasen.
Carnaval in Pisaq is een van de belangrijkste evenementen van het jaar. Hoewel deze periode
vooral voor Piseños een belangrijke betekenis heeft in the mind, en de voorbereidingen meestal
aan het oog van de toerist ontsnapt, vinden de dansen die tijdens deze periode worden uitgevoerd voornamelijk frontstage plaats. In de loop der tijd zijn ze een belangrijke attractie geworden voor toeristen en om de dansen nog belangrijker en duidelijker zichtbaar te maken vinden
ze niet alleen frontstage plaats maar letterlijk op een enorm podium wat speciaal voor deze dansen wordt gebouwd. Authenticity wordt dus letterlijk staged. Over hoe deze dansen gepresenteerd moeten worden bestaan veel discussies maar deze vinden voornamelijk backstage plaats,
onttrokken aan de nieuwsgierige gazes van toeristen. Net als de varayoc bestond carnaval lang
voor de komst van de toeristen. Het feest had vooral een lokale functie en betekenis. Dit is nu
nog te merken aan de wijze waarop er gefeest wordt maar ook aan de in the mind verklaringen.
Er wordt wel rekening gehouden met de gewenste experience van toeristen maar deze is ondergeschikt aan lokale uitingen en betekenisgeving. Laten we eerst kijken naar carnaval op de
frontstage.
De donderdag voor het grote concurso de danzas (danswedstrijd) is het dia de comadres en de
donderdag daarvoor is het dia de compadres. Op deze dagen worden er levensgrote poppen over
de plaza gedragen door de makers ervan. De rest van het dorp bekogelt deze poppen met waterbalonnen. Deze poppen zijn karikaturen van andere dorpsgenoten maar dit ontgaat de toeristen
meestal omdat zij geen besef hebben van wie deze poppen moeten voorstellen. Het was opvallend dat tijdens de comadres en compadres wedstrijd voortdurend door de luidspreker van het
gemeentehuis werd omgeroepen dat dit een “zeer belangrijk evenement voor toeristen” was. Er
waren wel toeristen die het evenement aanschouwden maar ze waren vooral druk met het ontwijken van de rondvliegende waterbalonnen.15 Hoewel de presentaties op deze dagen voornamelijk frontstage afspelen op de plaza van Pisaq, vinden de voorbereidingen, namelijk het maken van de poppen, backstage plaats. Wat de poppen representeren wordt misschien aan the
world gepresenteerd maar wat deze poppen voorstellen vindt plaats in the mind van de Piseños.
In 2003 was ik aanwezig bij het maken van de poppen voor het concurso de compadres. Deze
wedstrijd vindt elk jaar plaats en wordt gehouden tussen verschillende asociaciones. Iedere asociación of vereniging kiest een man, meestal uit het dorp, die ze willen bespotten en daar wordt
een levensgrote pop van gemaakt. Het is de bedoeling dat deze pop door de vrouwen van de
asociación gemaakt wordt maar tijdens mijn bezoek aan de verschillende backstages waar flink
geknutseld werd, hielpen de mannen ook een beetje mee, vooral met de zwaardere taken. Foto
61 laat zien hoe zo een compadre in elkaar wordt gezet. Het was opvallend dat niemand wist
waarom elk jaar dia de compadres gevierd wordt en wat de betekenis erachter is. Op vragen
hierover werd elke keer hetzelfde geantwoord: es costumbre. Het is de bedoeling dat deze poppen door het dorp worden gedragen terwijl ze worden uitgejouwd en met waterbalonnen worden
bekogeld. Daarna worden de poppen door de vrouwen die ze hebben gemaakt geslagen en uiteindelijk in de rivier gegooid.16
Op de dag van compadres werden verschillende poppen door Pisaq gedragen en bij het gemeentehuis opgesteld. Op foto 62 zijn er een aantal te zien. De zittende figuur helemaal rechts is
een karikatuur van een arts die bij de Posta de Salud werkt en baas is over de planificación familiar (familie planning). Dit is goed te zien want aan een van vingers bungelt een condoom.
Links van hem staat een figuur die el cabezón moet voorstellen, een alcoholistische man die als
een soort dorpsgek werd gezien en de pop die links van hem staat moet de vorige burgemeester
voorstellen waar allemaal attributen aan zijn vastgemaakt van zaken die hij tijdens zijn burgemeesterschap gestolen zou hebben. Verder kwamen er nog poppen bij van een groenteman met
een gezicht en lichaam die van groenten waren gemaakt, een artesano, een bekende grootgrondbezitter en ten slotte een pop van een toerist met een camera. De pop die de voormalige burgemeester voorstelde had de eerste prijs gewonnen.17

15
16
17

Observaties 19/02/03.
Observaties 19/02/03.
Observaties en gesprekken met verschillende Piseños op dia de compadres, 20/02/03.
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Foto 64. Carnavalsdans op het Pisaq podium.

Een Piseña vertelde over de verschillen tussen hoe compadres vroeger en nu werd gevierd.
Vroeger werden deuren van verschillende compadres om ze belachelijk te maken bijvoorbeeld
de nacht van tevoren met houtskool zwart gemaakt maar tegenwoordig worden er allerlei grove
bejegeningen op muren en deuren geklad, iets wat volgens haar duidde op een teloorgang van
normen en waarden. Ze vertelde ook over veranderingen voor het gehele carnavalsfestival:
Vroeger was er op zaterdag een feest, in tweeën opgesplitst, ouderen en jongeren. Het feest van de ouderen vond plaats beneden bij de kapel, er was een mis en daarna werd er met meel gespeeld en ook
wel met water maar niet met ballonnen. In plaats daarvan werden ingewanden van een varken gebruikt,
wat op een ballon lijkt, met water gevuld. De watergevechten gingen er niet zo heftig aan toe als tegenwoordig want we hadden natuurlijk niet oneindig veel varkens. Er werd toen ook veel gedanst. De
jongeren kwamen bij elkaar in het huis van iemand, dit gebeurde wel in overeenstemming met de ouders, niet zoals nu: chiao me voy, (doei ik ga) tegenwoordig is er een verlies van controle. Jongens
moesten frisdrank meenemen en de meisjes iets te eten, meestal broodjes, liefst zelf gemaakt. Dit was
bedoeld om het hart van een jongen te veroveren.18

Op dia de comadres werden er zes poppen gemaakt door de verschillende asociaciones. Foto 63
laat er een aantal zien. De afgebeelde poppen waren karikaturen van een Duitse non die altijd
geld op komt halen tijdens de mis (op deze foto overigens niet zichtbaar), de vrouw van de
voormalige burgemeester, die overigens samen met haar echtgenoot al dansend, terwijl er
trouwmuziek werd gespeeld, de plaza opkwamen en comadre Paulina, een sacamefoto uit
Amaru die naar Pisaq komt om geld te verdienen zodat ze voor haar vele kinderen kan zorgen.
Verder was er een pop gemaakt van een wailaka, een vrouw die volgens de makers ervan: “niks
kan en niks weet, ze kan niet koken en ze kan niet wassen en ze kan niet voor haar man en kinderen zorgen en haar man mishandelt haar omdat ze niets kan.” Ten slotte was er een pop die
Paspa Siki werd genoemd, vergezeld van een briefje dat volgens de makers voorgelezen moest
worden. Op het briefje stond het volgende:
Ik heb mijn cuys en rest van mijn dieren achtergelaten om deze vriendelijke jongemannen te helpen bij
deze wedstrijd opdat zij me mooier konden maken. Ik ben gekomen op mijn ezeltje, een goede vriend,
die altijd mijn man vertelt wat ik doe, maar ik ben altijd trouw, zoals iedereen, toch? Verder heb ik voor
iedereen van deze kleine hoek uit de wereld een boodschap: geen oorlog voeren! Geen oorlog!19

Ook al weten Piseños zelf niet precies waarom er comadres en compadres wordt gevierd en de
enige verklaring ervoor luidde dat het simpelweg costumbre is, wil dat niet zeggen dat er geen
diepere betekenis achter deze presentaties te vinden is. Het is opvallend dat zowel de poppen
18
19

Gesprek met srta P2., 21/02/03.
Observaties en gesprekken met leden van het gemeentehuis 27/02/03. Op het moment van de wedstrijd en er door een gemeentefunctionaris door de luidspreker werd gepraat zat ik ook binnen in het
kantoor.
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Foto 65. “Vrouwenroof”.

van comadres als van compadres eigenlijk een soort dwarsdoorsnede laten zien van wat belangrijke en vooral indrukwekkende persoonlijkheden zijn in de leefomgeving van Piseños. Een van
mijn informanten noemde het maken van deze poppen een vorm van kunst, wat overigens duidt
op een gevoel van trots. Ook al weten Piseños dus niet de exacte betekenis en geschiedenis van
deze traditie, ze zijn er wel trots op.
Normaalgesproken hoeft er voor de performances in Pisaq geen geld betaald te worden en
maken ze deel uit van de Pisaq experience. In 2003 wekte het dan ook mijn verbazing dat de autoriteiten van Pisaq op de dag van het dansfestival entreegeld vroegen. Om de plaza op te mogen waar het grote festivalpodium stond, moesten mensen uit Cuzco één sol entreegeld betalen,
toeristen drie sol en mensen uit de berggemeenschappen vijftig centavos. In 2003 vond het grote
festival in Pisaq op 2 maart plaats. Hoewel de dansen in voorgaande jaren altijd frontstage werden opgevoerd en dus altijd zichtbaar waren voor toeristen, werd in 2003 voor het eerst ook in
het Engels uitleg gegeven aan wat er te zien was op het podium. Zowel Piseños, gidsen, als toeristen waren hier erg enthousiast over.20 Van ‘s morgens vroeg tot een uur of acht ‘s avonds
werden er allerlei verschillende dansen opgevoerd. De dansgroepen waren ingedeeld in drie
klassen: comunidades, dansgroepen van Pisaq en professionele dansscholen die voornamelijk
uit Cuzco afkomstig waren. In de meeste dansen die werden uitgevoerd waren steeds terugkerende thema’s te vinden en allemaal reflecteerden deze thema’s het dagelijkse leven in de Andes. Op deze dag werd frontstage een performance neergezet van thema’s die backstage en in
the mind van Piseños en comuneros belangrijk zijn. Om een indruk te krijgen van deze presentaties volgen hier een aantal beschrijvingen van dansen.
Een indrukwekkende dans werd opgevoerd door een dansgroep uit Chawaitiri. Naast een grote
groep dansers waren er ook twee schapen aanwezig op het podium. Aan het begin van de dans
werd lunes suyu uitgebeeld. Elk jaar wordt in de comunidades op maandag na carnaval een
schaap geofferd aan de apus en aan de drie Andes werelden zodat er een goede reproductie zal
zijn in het volgende jaar. In de dans was te zien hoe de apus werden aangeroepen, cocabladeren
werden geofferd en chicha op de grond werd gegoten en gedronken door de dansers. Naarmate
de dans vorderde, werden de bewegingen van de dansers steeds wilder en mensen begonnen hun
controle te verliezen en begonnen om te vallen. Volgens de Spaanse vertaler was in deze dans te
zien dat carnaval een feest is van vermaak en dat deze periode de enige in het hele jaar is dat
mensen niet aan werk hoeven te denken. Er werd benadrukt dat de poblador andino, de Andes
bewoner, in de steek is gelaten door de Staat, doorgaans de problemen die hij tegenkomt zelf
oplost en het hele jaar door moet werken met de carnavalperiode als enige uitzondering. Uiteindelijk bleven er twee dansers als laatste achter op het podium waarmee werd aangeduid dat zij
20

Het Oficina de Cultura van het gemeentehuis had mij gevraagd om bij elke dans een korte toelichting
in het engels te geven voor toeristen zodat zij zouden weten waar de dansen over gingen. De meeste
dansen werden eerst in het Quechua becommentarieert, vervolgens in het Spaans vertaald en daarna in
het Engels.
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de meeste kracht hadden. Dit thema van kracht kwam overigens in veel dansen naar voren in de
context van ofwel het afbakenen van land, ofwel het veroveren van een vrouw.
Carnaval is namelijk ook een periode waarin de grenzen van de comunidad en de landbouwgronden opnieuw worden bepaald maar ook wie de nieuwe leiders van de comunidades zullen
zijn. Tijdens de uitleg van de dansen werd dit steeds rio de sangre (rivier van het bloed) genoemd. Leiders in de comunidad zouden niet worden gekozen door middel van verkiezingen
maar door te dansen en te vechten waardoor duidelijk wordt wie de sterkste is en het dorp mag
regeren. In de dansen was te zien hoe de mannen elkaar eerst de hand schudden en vervolgens
vochten voor land, autoriteit of vrouwen.21 Aan het einde van sommige dansen was te zien hoe
ze aan het einde van het gevecht elkaar wederom de hand schudden om te laten zien dat ze nog
steeds hermanos (broeders) waren. Carnaval is dus een periode waarin de macht opnieuw wordt
gedefinieerd in de comunidades. De varayoc bekleden ook tijdens carnaval hun nieuwe functie
zoals we in de vorige paragraaf zagen.
Verder is carnaval ook een periode waarin mannen en vrouwen elkaar ontmoeten en veel dansen beeldden chInca chInca uit. Hierbij is te zien hoe vrouwen aan het dansen zijn met mannen
en hoe de mannen de vrouwen proberen te veroveren waarbij het nodige duw-en trekwerk nodig
is. Er is bijvoorbeeld te zien hoe mannen bepaalde kledingstukken van vrouwen afpakken,
waarop de vrouwen de man proberen te slaan met hun waraka (een soort zweep). In de dansen
is te zien dat de man van alles probeert te doen om de vrouw te veroveren maar deze is moeilijk
te krijgen (zie foto 65). Ook in de muziek kwam dit aspect herhaaldelijk terug en de tekst van de
liederen die werden gezongen gingen daar ook over. Voorbeelden hiervan zijn teksten als:
“waarom probeer je te ontsnappen, komt toch bij mij, waarom probeer je te ontsnappen” en “ik
ben geen ladder waar je elke keer op kunt klimmen.” In andere dansen is te zien hoe mannen
verkleed zijn als bepaalde vogels die in hun leefomgeving voorkomen zoals de Huallata, een
vogel die in de buurt van hoog gelegen meren leeft en witte veren heeft. Door zich als deze vogels verkleed zo aantrekkelijk mogelijk aan vrouwen te presenteren, proberen zij de vrouwen te
veroveren. Wat alle dansen die over het veroveren van een partner gaan gemeen hebben, is dat
het er soms hardhandig aan toegaat, dat er veel weerstand wordt geboden door de vrouwen maar
dat de man uiteindelijk altijd wint. Vrijwel alle dansen eindigen ermee dat de vrouw over de
schouder van de man het podium af wordt gedragen. Later werd mij uitgelegd dat het in veel
berggemeenschappen traditie is dat in de carnavalperiode mannen uit het ene dorp vrouwen uit
naburige dorpen gaan “halen”. Het is zeer gebruikelijk dat vrouwen in deze tijd “gestolen” worden of dat paren “verdwijnen”. Deze paren komen meestal pas terug als er een bewijs is dat ze
bij elkaar horen, namelijk als de vrouw zwanger is, aldus de uitleg van de vertalers bij een van
de dansen.22
Carnaval is een periode die staat voor vruchtbaarheid, veel landbouwproducten rijpen in deze
tijd en veel bloemen staan in bloei omdat het aan het einde van de regentijd is. Andere thema’s
die worden gepresenteerd hebben betrekking op het dagelijkse leven in de comunidad zoals het
bewerken van het land, het spinnen van wol en weven. Veel dansen beelden ook een offer aan
Moeder Aarde uit en worden gedanst om een specifieke apu te eren. Ook werd in 2003 een dans
opgevoerd ter ere van de regen omdat dankzij de regen de gewassen en de bloemen kunnen
groeien en bloeien. Andere dansen werden opgevoerd om bepaalde bloemen die in deze tijd van
het jaar groeien te vereren, zoals de K’antu, die oorspronkelijk op de hoeden van vrijgezelle
vrouwen werden vastgemaakt of de Panti, een medicinale plant. Ook was er een dans die uitbeeldde hoe de bloemen van de Panti dezelfde kleuren hebben als de tejidos die ze maken.
De “spontane participatie” vindt op een vrij kleine schaal plaats. Het mag zo zijn dat tijdens
het carnavalfestival alle berggemeenschappen participeren maar deze participatie wordt min of
meer opgelegd door de lokale overheid van Pisaq. Tevens moet de mensen uit de berggemeenschappen een paar dagen voor de danswedstrijd een document inleveren waarin een samenvatting van de dans moet staan wat de participatie al minder spontaan maakt. Bovendien kregen de
dansers de opdracht om zich zo authentiek mogelijk te presenteren vanwege het grote aantal toeristen dat naar Pisaq zou komen voor het carnaval. In de berggemeenschappen worden ook dansen opgevoerd met carnaval en het viel mij op dat deze dansgroepen als het ware dubbele “per21
22

Het vechten om land of vrouwen tot er bloed vloeit wordt ook wel tinku genoemd.
Observaties 2/03/03.
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formance identiteiten” hadden. De uitvoering van de dansen wordt niet alleen bepaald door de
lokale overheid in Pisaq maar wat traditioneel is en wat niet wordt ook van bovenaf bepaald. De
prijzen die de dansers kunnen winnen zijn afhankelijk van het authenticiteitgehalte dat de jury in
Pisaq eraan geeft. Ook al wordt de wijze waarop carnaval wordt uitgevoerd op de frontstage beinvloed door ideeën van de lokale overheid, is carnaval backstage toch erg belangrijk voor Piseños en comuneros. Ook al worden ze geacht om een authentieke dans neer te zetten, wil dat niet
zeggen dat het carnavalsfeest geen betekenis meer voor hen heeft in the mind.
De twee belangrijkste evenementen van de carnavalsperiode zijn de dag dat de danswedstrijd
wordt gehouden op het grote podium op de plaza van Pisaq en de dag dat de winnaars van deze
wedstrijd hun dansen opvoeren bij de ruines. De weken voor de grote wedstrijd zijn erg interessant omdat er veel gediscussieerd wordt over deze evenementen. Er werden bijvoorbeeld bepaalde eisen aan de kleding van de dansers gesteld. Deze moesten traditionele kleding dragen, er
mocht geen plastic gebruikt worden en er moest op authentieke instrumenten worden gespeeld.
Bovendien moesten mensen uit de comunidades bien representados (goed gerepresenteerd) naar
Pisaq komen omdat er tijdens carnaval veel toeristen in Pisaq zouden zijn die foto’s wilden maken. Vervolgens zouden toeristen deze foto’s in hun land laten zien en daarom moesten comuneros en Piseños zich zodanig presenteren dat Pisaq trots op ze kon zijn.23 Er waren ook heftige
discussies in het gemeentehuis bij het parlamento comunal (gemeenteraad) met betrekking tot
het prijzengeld. Dit prijzengeld werd vastgesteld op driehonderd sol voor de eerste prijs, tweehonderd sol voor de tweede prijs en honderd sol voor de derde prijs. Volgens sommige Piseños
was dit veel te weinig geld omdat de kostuums erg duur zouden zijn en comuneros bovendien
met de bus naar Pisaq komen wat extra geld kost. Volgens medewerkers van het gemeentehuis
“konden zij niet meer missen, moesten ze alle dansers ook al te eten en te drinken geven en had
het municipio belangrijkere werken die erg veel geld kostten.”24
In de weken die vooraf gaan aan het carnaval probeerde het oficina de cultura de dansgroepen
zoveel mogelijk richting “authentieke presentatie” te sturen. Dansers worden beoordeeld op hun
traditionele kleding en dansgroepen die teveel gebruik maken van moderne elementen worden
zelfs gediskwalificeerd. Señor R2. vertelde wat er volgens hem bijzonder was aan dansen in de
regio en ook het verschil met de kleding die tegenwoordig veel gedragen wordt en kleding die
men vroeger droeg tijdens carnaval. Uit zijn betoog komt duidelijk naar voren dat hij voor een
herwaardering van de oude dansen is en modernisering veroordeelt. Hij vertelde:
De bedoeling van dit carnaval is: recuperar danzas tipicas (typische dansen in ere herstellen). Elke
dans is een ritueel, een ceremonie, deel van een geheel net als wij in deze wereld. Dit in tegenstelling
tot de westerse wereld waar het individu centraal staat. In de typische dansen van hier kan men altijd
een synchronisación (synchronisatie) vinden, een zekere orde. Niet iedereen hier echter waardeert dat
evenzeer. Het commentaar van de mensen hier is dat ze elke keer hetzelfde zien: siempre lo mismo este
baile de indios (altijd hetzelfde, die dans van de Indianen). Een verschil in kleding van carnaval die
men vroeger gebruikte en nu is dat men nu elke keer kortere rokken draagt, vroeger kwamen de rokken
tot de enkels en waren ze simpel, zwart met rode geweven randen. Nu ziet men niet alleen steeds kortere rokken maar ook allerlei borduursels die afkomstig zijn uit andere gebieden, sterk gebaseerd op kleding van het carnaval van Huancayo en dat is niet van hier […] Vroeger had het carnaval ook een andere benaming. Vroeger, voor de kolonisatie heette het Pujllay en de dansen heetten Q’aswa. Ongeveer
twintig jaar geleden zijn dit soort benamingen verdwenen. Een ander gebruik dat is verwenen is het bezoeken van de apus wat drie of vier dagen in beslag nam. Nog een verandering is de tijd waarop het
carnaval plaatsvindt. Nu is dat afgesteld op de katholieke kalender. Carnaval vond vroeger wel ongeveer in dezelfde periode plaats, in de vruchtbare tijd, in de regentijd.25

Tijdens de voorbereidingen van carnaval spraken verschillende Piseños hun zorgen uit over de
grote concurrentie die bestond met andere plaatsen in de regio. Ze maakten zich er zorgen over
dat in Taray, Urubamba, Calca en Ccoya op dezelfde dag als in Pisaq, dansen “gestaged” werden. Een medewerkster van het gemeentehuis vertelde dat de burgemeester van Pisaq had voorgesteld om affiches van het carnaval van Pisaq over de posters van de andere plaatsen heen te
23
24
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Gesprek met sr R2., 23/02/03 (regidor de cultura in 2003).
Toen ik in 2007 met mensen over het carnaval van dat jaar sprak waren ze ontevreden over de prijzen
die toen beschikbaar waren gesteld. Men had namelijk bedacht om in plaats van geld meubels als prijs
aan te bieden wat erg moeilijk te verdelen was tussen de verschillende participanten.
Gesprek met sr R2., 26/02/03.
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hangen.26 Carnaval werd afgesloten op een zondag met een spetterend feest in de ruines van Pisaq, waar zowel veel toeristen op afkwamen als Piseños. Het ging er heftig aan toe met watergevechten en alle voorbijgangers werden besmeurd met meel.
Niet alleen in Pisaq zijn er discussies over hoe de dansen zo authentiek mogelijk gepresenteerd zouden moeten worden. Aan de ene kant hebben deze discussies te maken met het toerisme maar ook op andere plaatsen in Peru waar geen toerisme is staat authenticiteit ter discussie.
In een studie over muziek in de Mantaro vallei schrijft Romero bijvoorbeeld dat er een continu
debat bestaat over carnavaldansen. Deze gaan bijvoorbeeld over hoe enerzijds de moderne
huaylas de authentieke dans deformeren en de “authentieke” dans niet goed wordt gepresenteerd
omdat er nieuwe stapjes en choreografische figuren worden uitgevonden en anderzijds hoe oude
huaylas niet de “authentieke” geschiedenis van ritueel en dans belichamen ondanks de moeite
die wordt gedaan om het werk van boeren te dramatiseren. (Romero 2004: 60)
In de comunidades is dit heel belangrijk omdat dit de periode is waarin de autoriteiten hernieuwd worden. In tegenstelling tot het districtsdorp waar vooral gefeest wordt, heeft carnaval
in de comunidades een diepere betekenis omdat er allerlei ceremonies plaatsvinden die te maken
hebben met het vernieuwen van de autoriteiten maar ook met betrekking tot het (opnieuw) afbakenen van de grenzen van de comunidad en het verloop van de tijd. Volgens Pérez Galán is carnaval zeer belangrijk in de berggemeenschappen en leren comuneros spelenderwijs betekenis te
geven aan hun visie op de wereld:
Zoals het geval is bij elke andere symbolische taal is het “spel” de gekozen wijze om kennis over te
brengen en te delen in de sociale gebruiken van die comunidades. Door op deze manier te spelen gaan
de runas (mensen) van een status over naar de volgende, spelend beginnen ze hun partners te kennen, ze
leren om te dansen en intrumenten te bespelen en spelend vernieuwen ze ook op comunaal niveau de
pacten en allianties met andere buur-ayllus en ze reactiveren de grenzen van hun territorium. In feite is
dit betreffende spel de rituele taal die door de runas wordt gebruikt om jaar na jaar de orde die hun visie
op de wereld structureert te recontrueren (Pérez Galán 2004: 158).27

Een belangrijke jaarlijks terugkerende festiviteit voor de comuneros is het T’inkuy Chiwchillani.
Bij het Chiwchillani-meer, vier uur bij Chawaitiri vandaan vindt dan een bijzondere ontmoeting
plaats.28 Bij het meer komen vrijgezellen mensen uit omliggende gebieden elk jaar bij elkaar om
een speciale dans uit te voeren. Men is verkleed als huayatas, een vogelsoort die veel gezien kan
worden in de buurt van het meer. De dans beeldt verschillende activiteiten in verschillende fases
van het leven uit. De achterliggende gedachte is dat men zo kan laten zien wat belangrijk is en
waar men goed in is en op die manier een partner kan vinden, aldus señor R2.29 Tijdens deze
festiviteit wordt door middel van spel de toekomst van jonge paren bepaald. Er wordt gedanst
en gefeest met het doel om een juiste partner te vinden. Señor O. die vaak bij het Chiwchillani is
geweest vertelde erover:
Sr O: Het gaat zo in zijn werk: vrijgezelle meisjes gaan naar deze plek en vrijgezelle jongens gaan ernaartoe met als doel om verliefd te worden. Sommige jongens gaan er te paard naartoe. De meisjes zien er mooi uit en hebben mooie juwelen. […] Wat de jongen dan doet is praten tot het
meisje en dan zegt hij: ik ben verliefd aan het worden op jou vanwege je mooie haren, vanwege
je mooie ogen vanwege je gezicht en ten slotte pakt hij een kledingstuk van haar af, het kan bijvoorbeeld haar montera zijn of haar manta. En omdat hij haar kledingstuk afpakt moet de ñusta
hem volgen dus ze loopt achter de jongen aan. Want met een kledingstuk te weinig kan ze niet
26
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Srta P2., 21/03/03.
Vertaald uit het Spaans:
Como en el caso de qualquier otro lenguaje simbólico, el “juego” es el medio elegido para transmitir y
compartir el conocimiento de las practices socials de estas comunidades. Jugando de este modo, los
runas transitan de un status a otro, jugando comienzan a conocer a sus parejas, aprenden a bailar y a
tocar instrumentos, y tambien jugando renuevan comunalmente los pactos y alianzas con otros ayllus
vecinos y reactualizan los límites de su territorio. En definitive, ese peculiar juego es el lenguaje ritual
utilizado por los runas para reconstruir, año tras año, el orden que estructura su vision del mundo
(Pérez Galán 2004: 158).
Voor een uitgebreide beschrijving van carnaval een alle symbologie, en verschillende dansen, betekenissen van machus et cetera zie Pérez Galán 173-225.
T’inkuy betekent letterlijk “ontmoeten” in het Quechua.
Sr R2., 26/02/03.
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naar huis teruggaan. Want dan zal haar vader vragen waar haar montera is of waar hij rok is, hij
zal haar vragen wat er gebeurd is. De jongeman probeert haar te versieren door te gaan spelen, te
gaan zingen, totdat de twee met elkaar beginnen te praten en zo worden ze verliefd op elkaar.
Diegenen die te paard gaan moeten het meisje met alle macht het paard ophijsen wat niet makkelijk is. Als hij erin slaagt gaat zij met hem mee en dan worden ze op een intiemere manier verliefd op elkaar. Hij neemt haar mee en als ze terugkomen beginnen de piropos, los gestos.
B:
En wat als het meisje niet wil?
Sr O: De man blijft gewoon aanhouden met zijn tactieken. Siempre consigue pues! (Hij bereikt altijd
zijn doel namelijk!). En als hij niemand vindt dan wacht hij tot het volgende jaar. En als het
meisje weigert, ja, dan heeft hij ook een probleem want se queda en la nada het blijft bij niets.
Over het algemeen willen ze daarna samenwonen en krijgen ze hun kinderen.30

Dat deze gelegenheid vooral belangrijk is voor de mensen backstage blijkt uit de minimale opkomst van toeristen. Deze waren in 2004 op één hand te tellen en de toeristen die er waren, waren vooral van Peruaanse afkomst.
Kortom, de dansen representeren culturele modellen die voor de Piseños en comuneros betekenis hebben. Het zou kunnen zijn dat deze culturele modellen zijn beïnvloed door de eisen die
door het comité van de lokale overheid gesteld waren. Immers, ze moesten zo authentiek mogelijk gepresenteerd worden en moderne elementen moesten geweerd worden waardoor de wens
om andere, moderne elementen van culture in the mind van de dansers is ingeperkt. Dit neemt
niet weg dat het carnaval voor de participanten minder belangrijk is geworden maar wel dat de
thema’s die gepresenteerd werden gebaseerd waren op een manier die wederom voldeed aan de
wens tot het zo onveranderd mogelijk laten voortbestaan van de Andes cultuur. Het carnavalfestival heeft dus een belangrijke betekenis niet alleen voor toeristen maar ook voor de lokale bevolking. Er zijn echter ook spanningen te constateren over hoe de dansen worden uitgevoerd.
Aan de ene kant wil het gemeentehuis bijvoorbeeld dat de dansen zo typisch en authentiek mogelijk worden uitgevoerd maar aan de andere kant zijn er ook mensen in Pisaq die juist moderne
elementen willen inbrengen. Achteraf sprak ik bijvoorbeeld met een aantal Piseños die zich erg
fel uitlieten over de dansen. Een Piseño vond het vreselijk dat alles op een podium was gepresenteerd en geënsceneerd, hij noemde het zelfs prostituir a la cultura (prostitueren van de cultuur) en het festival van de finale van de danswedstrijd bij de ruines noemde hij zelfs een verwoesting van het cultureel erfgoed.
7.3. De Virgen del Carmen

De hele maand juli staat in Pisaq in het teken van het feest ter ere van de Virgen del Carmen. In
een folder die aan de bezoekers van het feest wordt uitgedeeld staat de geschiedenis beschreven
van de verbintenis tussen de Virgen en Pisaq en het ontstaan van het feest. De beschrijving in
deze folder is gebaseerd op versies van oudere mensen van het district van Pisaq en komt overeen met verhalen die Piseños mij hebben verteld. Omdat het verhaal over de vondst van de Virgen en haar “zusje” nogal uitgebreid zijn, heb ik de gebeurtenissen omtrent de vondsten en de
gevolgen hieronder samengevat:
Rond ongeveer het jaartal 1899 werd, op de haciënda van Ayñas (ongeveer 500 meter ten oosten van
Pisaq), door de eigenaren in een verborgen raam in een afbrokkelende muur die tussen hun moestuin en
de haciënda stond, een beeld van de Virgen del Carmen gevonden. Wat vreemd was aan deze verschijning was dat haar jurk door het verstrijken van de tijd was aangetast en onder het stof en spinnerag zat
maar dat het gezicht van het beeld vrij van stof was, onaangetast en stralend, ondanks het verstrijken
der tijd. De arbeiders van de haciënda waren hier getuige van en ze waren zo enthousiast dat ze voorstelden om dit beeld naar de kerk van Pisaq te brengen, vergezeld door musici en dansers van de
“Q’olla” uit de comunidad Ampay. Vanaf deze datum bleef het beeld van de Virgen del Carmen in Pisaq. Drie à vier jaar na deze verschijning, werd op dezelfde haciënda in dezelfde muur nog een beeld
gevonden van de Virgen del Carmen, maar van een kleiner formaat vergeleken met de eerder gevonden
Virgen. Net als bij de eerste was ook haar gezicht in perfecte staat en slechts haar kleding was aangetast
door het verstrijken der tijd. De datum van deze tweede verschijning kwam overeen met de festiviteiten
van de eerste Virgen del Carmen en daarom werd zij naar Pisaq gebracht waar ze aanwezig was bij de
religieuze akten die ter ere van de Virgen werden gehouden. Na deze dagen werd ze teruggebracht naar
de haciënda. Na een aantal jaren wilde de eigenares van haciënda het beeld niet meer afstaan omdat de
Virgen er minder mooi begon uit te zien en ze wilde dat er voor deze Virgen op de haciënda een mis
30
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zou komen. De avond voordat dit zou gebeuren had de eigenaresse van de haciënda echter een droom
waarbij een in het zwart geklede vrouw met in haar handen een lichtgevende staf op een dreigende toon
zei: “Ik en mijn zus die in Pisaq is, wij zijn tweelingen en daarom moet er voor ons tweeën samen
feestgevierd worden, wat geeft jou het recht om mij geen toestemming te geven samen met haar te zijn
zodat er feest voor ons gevierd kan worden? Als jij doorgaat met dit te verbieden zal ik jou het leven
ontnemen met deze puñal.” De volgende dag, op 15 juli werd de eigenaresse van haciënda’s ‘s morgens
wakker en vanaf die dag is het de gewoonte om elk jaar op 15 juli de Virgen del Carmen de Ayñas van
de haciënda naar het centrum van Pisaq te brengen.31

Hoewel het feest van Virgen del Carmen het meest uitbundig wordt gevierd in Paucartambo en
veel toeristen daarheen gaan, is het feest ook in Pisaq in de afgelopen decennia uitgegroeid tot
een toeristische trekpleister.32 Volgens Pérez Galán zou de groei van het feest in de afgelopen
drie à vier decennia te verklaren zijn doordat Piseños heiligen met mestiezen connotaties steeds
meer gingen vereren (Perez Galán 2004). Dit heeft er samen met de uitbreiding van de artesanale markt voor gezorgd dat het feest belangrijker werd. In de afgelopen jaren heeft als gevolg
hiervan ook een uitbreiding plaatsgevonden van het aantal dansen en het aantal blijft elk jaar
toenemen. Tot aan 1984 waren er slechts vier dansgezelschappen: Qollas, K’achampa, Mestiza
Qollacha en Saqra. Elke dansgroep bestaat uit ongeveer twintig dansers en elke groep heeft een
groep musici die hen begeleidt. De toename zou te maken kunnen hebben met een diep geworteld geloof in de krachten van de Virgen maar ik vermoed dat de gegroeide financiële middelen
als gevolg van de toerisme-industrie ook een belangrijke rol hebben gespeeld. Met betrekking
tot de kapel waar de Virgen staat zijn in Pisaq allemaal discussies gaande maar uit een gesprek
met een van mijn informanten kwam duidelijk naar voren dat toeristen de doorslaggevende factor waren om de kapel te verplaatsen. Op het moment staat de Virgen namelijk, behalve tijdens
het feest uiteraard, in een kapel bij hotel Royal Inca , iets buiten het dorp. De kapel is daar gebouwd omdat de Virgen op die plek gevonden is. Nu bestaat het idee om een nieuwe kapel voor
haar te bouwen maar volgens verschillende Piseños is dat eigenlijk nergens voor nodig omdat er
binnen Pisaq een geschikte kapel is die bovendien “voor toeristen veel toegankelijker is. Zo
kunnen alle toeristen het hele jaar door onze mooie Virgen zien en niet alleen de toeristen die in
Royal Inca verblijven”.33
De dansers representeren vooral personages die archetypes zijn van bepaalde periodes van tijdens en na de koloniale tijd, zoals bijvoorbeeld de Chilenos en Khapaq Negro. In de dans van
Aaccca Chilenos bijvoorbeeld liepen er een aantal figuren rond met maskers met overdreven
grote neuzen, dit was overigens ook het geval bij de Majeños. Volgens sr R2. hadden de maskers te maken met “de invasie van de Spanjaarden die was gebaseerd op angst en leugens”.
Omdat de Spanjaarden veel zouden liegen zouden zij, net als Pinocchio een lange neus krijgen.
Hij vertelt erbij dat Indianen altijd wordt afgebeeld met kleine neuzen en de aristocraten met een
puntneus.34 Volgens andere informanten stonden grote neuzen symbool voor macht en geld.
Andere dansen zijn persiflages op groepen van buiten de regio zoals bijvoorbeeld stammen uit
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Uit de folder Programa General de la festividad de la Santísima Virgen del Carmen, door het gemeentehuis vervaardigd en verspreid.
Een interessant boek over het feest in Paucartambo is Máscara. Transformación e identidad en los
Andes. La festividad de la Virgen del Carmen, van Gisela Cánepa Koch. Over Pisaq bestaat zo een
uitgebreid boek nog niet maar er zijn wel veel overeenkomsten te vinden tussen de beide feesten. Een
groot verschil is dat het feest van de Virgen in Pisaq vooral door en voor Piseños is georganiseerd
terwijl de cargo’s voor het feest in Paucartambo vooral door mensen worden gedragen die in Cuzco
wonen. De meeste bezoekers zijn ook uit Cuzco afkomstig. Het feest is overigens ook populair bij toeristen. Doorgaans ontvangt dit dorp bijna nooit bezoekers maar tijdens de festiviteiten groeit hun aantal sterk. Overigens kan een reden dat Virgen del Carmen in Pisaq door Piseños zelf wordt georganiseerd zijn dat ze door het hele jaar heen geld verdienen uit de toerisme-industrie en daardoor meer te
besteden hebben voor zo een groot feest. Paucartambo ontvangt doorgaans geen toeristen en is voor de
financiering van het feest afhankelijk van migranten (Koch 1998).
Gesprek met sra I., 3/04/04.
Gesprek met sr R2., 17/07/04.
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Foto 66. Poster om de feestperiode
aan te kondigen

Foto 67. Virgen wordt door de straten gedragen.

het regenwoud van Peru, de K’apaq Ch’uncho en handelaren van het Boliviaanse hoogland,de
Qollas. Daarnaast zijn er ook nog dansen waarin monsterlijke en fantasierijke verschijningen
centraal staan zoals bij de Saqras, Chinasaqras en K’achampa. (Pérez Galán 2004: 131).
Over het algemeen waarderen toeristen het feest dat ter ere van de Virgen del Carmen wordt
gevierd en er zijn veel internationale maar vooral veel nationale toeristen die speciaal hiervoor
naar Pisaq komen. Wel heb ik verscheidene malen een punt van ergernis kunnen horen van toeristen. Veel Piseños dragen immers sportschoenen onder de “traditionele” danskleding wat het
optreden minder authentiek zou maken.35 Op foto 67 is te zien hoe dansers van K’achampa tijdens een van de processies de Virgen door het dorp dragen. De dansen hebben backstage een
zeer belangrijke betekenis en Virgen del Carmen is vooral een feest voor Piseños en door Piseños georganiseerd maar er bestaat wel een groot besef met betrekking tot de presentatie frontstage. De kostuums worden in eerste instantie aangepast aan eventuele “observanten” frontstage. Een danser van de Q’olla vertelden bijvoorbeeld dat zij de grondleggers waren voor “nette”
kostuums. Volgens hem moeten kostuums mooi gemaakt zijn, schoon en representabel. Als
dansers namelijk in vieze kleding verschijnen is dat niet goed voor het imago van Pisaq. Het
was volgens hem ook belangrijk om “een authentiek Pisaq te presenteren tijdens de dansen voor
de Virgen.”36 Verder bestaan er discussies over de presentatie van het dorp als geheel naar toeristen toe tijdens de festiviteiten rondom de Virgen. Net als met carnaval wilden sommige mensen geen grote borden waar Cuzqueña (een lokaal biermerk) op werd geadverteerd. Men wilde
een zo authentiek mogelijke presentatie van het feest en van het dorp presenteren. Volgens señor F2. die voor het gemeentehuis werkt ontstond elk jaar weer het risico dat het feest van Virgen del Carmen van een religieus feest in een commercieel bierfeest veranderd zou worden. In
2004 bijvoorbeeld werd er niet meer met Cuzqueña borden geadverteerd en dus aan deze wens
gehoor gegeven maar in plaats daarvan hadden ze nu een enorme opblaasbare fles gebruikt om
reclame te maken, wederom tot grote ergernis van sommige Piseños.37
Het feest van de Virgen del Carmen is voor de meeste toeristen nauwelijks te begrijpen vanwege de symboliek in de dansen en de hele betekenis van het feest. Zij zien slechts een beperkt
deel van alle festiviteiten en betekenis. Uit de vragen die verschillende toeristen mij stelden
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Observaties en gesprekken tijdens V.del Carmen onder andere 17/07/04.
INTERVIEW 32, sr F2., 5/04/04.
Gesprek met sr R2., 20 juli 2004.
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bleek het vermoeden te bestaan dat het feest vooral voor de toerisme-industrie werd gevierd.
Voor de Piseños echter is het feest een van de belangrijkste gebeurtenissen in het jaar. Toeristen
die tijdens het feest aanwezig zijn, worden welkom geheten maar het feest draait zeker niet om
hen. Wat toeristen ook ontgaat zijn de talloze voorbereidingen die eigenlijk het gehele jaar
plaatsvinden met als hoogtepunt de maand waarin het feest losbarst. Het volgende gespreksfragment is slechts een voorbeeld van de moeite die wordt gedaan om de Virgen te eren. Tegelijkertijd laat het zien hoe belangrijk zij backstage is in de betekenisgeving van Piseños.
Vijftien dagen voor het feest dachten wij het wel even te kunnen organiseren, we dachten dat het makkelijk was. Ik heb een neef die leraar is en die vroeg aan mij of ik niet wilde dat mijn dochter zou dansen. Ik vroeg toen aan hem welke dans en hij zei Chunchacha. Ik vroeg me af hoe het binnen vijftien
dagen geregeld kon worden en zijn vrouw had aangeboden de kleding te naaien. Alle ouders van de
meisjes moesten dertig sol neertellen en we hebben de familie F. gebeld of ze de muziek wilden verzorgen en zij vroegen er geen geld voor, dus alleen de kleding kostte geld. Daarna moest er ook eten komen en elke dag hadden we bijeenkomsten om te vergaderen. Dit was zeven jaar geleden. Zo is de dans
ontstaan, maar de dertig sol was niet genoeg. Er moest steeds wat meer bij. Uiteindelijk heeft het ons
meer dan tweehonderd sol gekost. Ik vind het heel veel geld, maar het is uiteindelijk wel de moeite
waard!38

De intensiteit van de voorbereidingen neemt toe naarmate de dag van 14 juli nadert: dansen
worden geoefend, kostuums worden hersteld, huizen van de carguyoc, de mensen die voor het
desbetreffende jaar een cargo hebben, dragen worden schoongemaakt en versierd, er worden
enorme hoeveelheden drank en voedsel aangesleept, de kerk krijgt een grote schoonmaak en de
plaza wordt schoongespoten door de lokale brandweer.39 Bovendien vinden er vanaf 30 juni elke dag, zowel ‘s morgens, ‘s middags als ‘s avonds speciale missen plaats in de kerk van Pisaq.

voedsel

dranken

muziek

Khapaq Negro
twee grote varkens en twee kleine (300
kilo vlees in totaal); 80 cavia’s, 30 kippen, een stier, 4-5 schapen, 10 kazen een
fooi voor de koks.

Waililla/Mestiza Qollacha
vijf varkens, 30 kippen, 20 cavia’s, een
stier.

100 kratten bier; pisco, wijn en rum (1
krat); vijf kratten frisdrank en ongeveer
100 liter chicha.
orkest met acht leden.

60 kratten bier, 10 kratten frisdrank, 4
arrobas maïs voor chicha.

orkest met elektronische instrumenten,
zes personen.
Tabel 1. Uitgaven Virgen del Carmen in 1996. Bron: Pérez Galán 2004: 129.

Het publiek op de frontstage mist ook aspecten als prestige en hiërarchie, die heel belangrijk
zijn in de organisatie van het feest. Virgen del Carmen is het grootste feest dat Pisaq kent en Piseños zijn het hele jaar bezig met voorbereidingen zoals het maken van kostuums, het bedenken
van choreografieën voor de dansen en vooral met sparen omdat er enorme kosten gemoeid zijn
bij de uitvoering van het feest. Zo was ik vele malen getuige van de hurk’a, een gebeurtenis
waarbij op symbolische wijze de overeenkomst om economisch bij te dragen aan het feest wordt
vastgelegd. De carguyoq bezoeken een aantal maanden voordat het feest plaatsvindt vrienden,
familie en kennissen en bieden hen ronde zoete broden aan van verschillende grootte en iets te
drinken zoals bier of wijn. Als deze geaccepteerd worden betekent dit dat de overeenkomst rond
is en er worden afspraken gemaakt over waarin zij precies zullen bijdragen. Piseños die een cargo hebben zijn voornamelijk financieel belast maar eer speelt ook een prominente rol. Als mensen een cargo op zich nemen worden zij ervoor verantwoordelijk gehouden dat er wordt gedanst, dat er mooie kostuums komen en dat er een bijzonder feest ontstaat.40 Als carguyoc een
waardeloos feest neerzetten kan ze dit nog lange tijd kwalijk worden genomen. Er zijn dus
enorme kosten verbonden aan de uitvoering van het feest. Pérez Galán heeft voor het jaar 1996
een schatting gemaakt van uitgaven van de twee meest toonaangevende dansen. Volgens haar
38
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INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04.
Observaties juli 2004 en in het bijzonder 14 juli.
Gesprek met sr L. en sra J2., 29/03/04.
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besteedde Khapaq Negro bijvoorbeeld 5000 dollar en Wailillas of Mestiza Qollacha ongeveer
3000 dollar (Pérez Galán 2004: 129). Uit het overzicht in Tabel 1 kan een indruk verkregen
worden van waar dit geld aan wordt besteed.
Naast afzonderlijke dansen die deze grote carguyoc dragen besteedt ook de algemene mayordomía (de hoogst aangestelde carguyoc,verantwoordelijk voor het gehele feest) duizenden dollars aan soortgelijke producten. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van
missen voor de Virgen en het vuurwerk dat op een van de avonden plaatsvindt. Opvallend is dat
veel van de carguyoq niet in Pisaq wonen of een groot deel van het jaar elders verkeren. Meestal
betreft het mensen die grote successen hebben geboekt in de artesanía en daarom in de stad zijn
gaan wonen of in het buitenland. Zij beschikken doorgaans over meer economische middelen
om het feest te sponsoren. Nog een grote kostenpost is de kleding die nodig is bij elke dans. Afhankelijk van het soort kosten is men per dans per jaar tussen de 250 en 600 dollar kwijt. Delen
van de kostuums kunnen opnieuw gebruikt worden voor het daaropvolgende jaar maar er is
soms verstelwerk nodig en als er nieuwe mensen zich bij een dans aansluiten, moet er voor hen
ook een kostuum gemaakt worden. Elke afzonderlijke dans heeft overigens ook een asociación
met een Junta Directiva, vergaderingen en statuten, die niet alleen werkzaam is in de maand juli
maar het hele jaar door participeert in het culturele en religieuze leven in Pisaq (Pérez Galán
2004: 131). Het bestaan van deze verenigingen vindt vooral “achter de schermen” plaats en ook
de concurrentie tussen de verschillende verenigingen is alleen backstage zichtbaar. Pérez Galán
benadrukt vooral de hiërarchische structuur die ten grondslag ligt aan alle aspecten met betrekking tot de Virgen. Zo zijn in de praktijk alleen de meest succesvolle Piseños in staat om een
cargo op zich nemen en aangezien ze niet zomaar iedereen wordt uitgenodigd voor de feesten
backstage, worden veel mensen, vooral armere mensen, buitengesloten van bepaalde activiteiten. Toen ik in Pisaq was in 2004 werd ik overal uitgenodigd omdat men vond dat ik alle aspecten omtrent het feest moest ervaren. Het viel mij echter op dat de meeste mensen slechts naar
één feest gingen omdat zij tot die groep behoorden en zij vertelden als ik vroeg of zij mee gingen naar andere feesten het niet gebruikelijk was.
De afgelopen jaren heeft zich een interessante ontwikkeling voorgedaan waarbij Piseños proberen om enigszins uit de enorme kosten te komen. Op 18 juli bijvoorbeeld stelen dansers van
de Q’ollas allerlei attributen en aan het einde van de dag verkopen ze die voor een klein bedrag
bij de brug van Pisaq. Het geld wordt gebruikt om in toekomstige jaren een dans opnieuw te
kunnen financieren. Zoals we eerder hebben gezien vindt een groot deel van de festiviteiten
frontstage plaats. Dit betreft vooral activiteiten overdag. ‘s Avonds wordt er feestgevierd in de
huizen van mensen die een cargo voor de afzonderlijke dansen op zich hebben genomen. Er bestaat een behoorlijke concurrentie tussen de verschillende dansen en hoewel er in principe geen
wedstrijden worden gedaan, heerst er toch een sterke competitieve sfeer. Iedereen probeert de
mooiste kleding te hebben, de mooiste choreografie, de beste muziek en het meest uitbundige
feest.41 Het is dus een feit dat feesten erg belangrijk zijn maar dit wil niet zeggen dat ze verklaren waarom mensen dansen en wat de symboliek erachter is. Zowel tijdens Virgen del Carmen
als carnaval vroeg ik dansers waarom ze bepaalde kleding aan hadden, wat de dans symboliseerde en dergelijke maar slechts weinig mensen gaven antwoord, soms tot grote ergernis van
vooral ouderen. Zo vertelde de wat oudere señor C. mij op geïrriteerde toon:
Denk je dat ze weten waarover het gaat? Zelfs de danseressen die de dans uitvoeren weten niet wat de
dansen betekenen, ze dansen maar ze weten niet wát ze dansen. Meest prominente voorbeeld is de dans
van de Qollatcha, dit is een dans van alleen vrouwen die als prinsessen zijn verkleed. Deze wordt gedanst door jonge meisjes die geen idee hebben waar het over gaat.42

Bovenstaande uitspraak was een van de meest kritische. Ook andere, vooral oudere, informanten vertelden mij dat er vroeger veel meer respect was voor de Virgen en dat mensen veel meer
in haar geloofden en daardoor veel meer toegewijd waren.43
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Foto 68. Feestvaandels bij srta M2 thuis, foto is door haar gemaakt.
Foto 69. Virgen del Carmen bij sr B. thuis.

Waar staat de Virgen del Carmen voor? Waarom werken Piseños een heel jaar lang om een
groot deel van hun verdiende geld in vier dagen uit te geven aan kostuums, eten en drank? Is dat
omdat ze wel van een feestje houden of zit er meer achter? Laten we naar een aantal uitspraken
van Piseños kijken over hun voornaamste motivaties:
Ik ben er in de loop der tijd in meegesleept. Veel mensen in Pisaq geloven in de Virgen, omdat ze bang
zijn dat ze hen anders zal straffen. De wispelturigheid van de Virgen in combinatie met mensen die zich
slecht gedragen resulteert regelmatig in een ongeluk, ziekte, een brand of andere vervelende dingen.
Laat ik je het voorbeeld geven van een Piseño. Hij was een jaar zijn cargo niet nagekomen, omdat hij
ergens anders was. Toen hij terug kwam verloor hij in korte tijd alles wat hij had, zijn huis, zijn auto.
Dat is wat er gebeurt als je niet trouw bent aan de Virgen. Sommige mensen komen een jaar hun cargo
niet na, het jaar daarna hebben ze dan veel ongeluk. Veel mensen doen het jaar erna juist wel weer een
cargo omdat ze bang zijn dat het weer een jaar slecht zal gaan.44
De Virgen is heel erg castigosa (bestraffend). Ik weet het nog goed, het was een donderdag en ik vond
dat ik wel genoeg geld had uitgegeven en ik zei tegen mijn dochter dat het zo wel goed was, maar het
was wel zo dat er veel ontbrak. Mijn dochter was toen een beetje kwaad, maar ik had het nog niet gezegd of er kwam een vreselijk harde windvlaag die het plastic van het kraampje op de plaza afblies en
bijna werd mijn gezicht daardoor verwond. En toen dacht ik “O jee, dat is de Virgen”. Ik begon toen te
huilen en mijn nichtje lachte me uit en zei dat ik het niet kon maken mij terug te trekken en dat de Virgen mij daarom strafte. Sindsdien heb ik een nog groter geloof in de Virgen. Als je haar niet gehoorzaamt, straft ze je.45
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De Virgen straft echt! Daarom geloof ik ook in haar. Een paar jaar geleden wilde ik met mijn jongste
zus dansen bij de Chunchachas maar het mocht niet van mijn moeder. De volgende dag stond ons huis
in brand. Dat was de straf van de Virgen. Het was een waarschuwing voor nog veel ergere dingen die
zouden kunnen gebeuren en daarom stond mijn moeder uiteindelijk toe dat ik mocht gaan dansen.46
Wij dansen voor de Virgen om ons geloof aan haar te laten zien. Wij willen dat ze ons beschermt tegen
al het slechte. Ik geloof heel sterk in de Virgen del Carmen. Zij is heel machtig. Mijn zwager H. was
een keer een carguyoc, maar op diezelfde dag was er een verjaardag en ik moest daar eigenlijk ook bij
zijn. Mijn man is wel gegaan met zijn broer, maar ik bleef thuis en moet je eens luisteren hoe vreselijk
machtig de Virgen was. De hogedrukpan waarin ik aan het koken was, ontplofte over mijn hele gezicht
en ik was vreselijk verbrand. Mijn hele gezicht was een chicharron. Gelukkig was er rond die tijd een
groep artsen uit België en zijn hebben me genezen.47

De belangrijkste reden dat Piseños feestvieren voor de Virgen is dus dat zij grote krachten heeft
en niet schroomt om mensen te straffen. Deze angst komt voor een deel ook voort uit het verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de Virgen die eerder is beschreven. Hierin bedreigt de
tweelingzus van de eerste Virgen de eigenaresse van de haciënda met een knal.
Hoe belangrijk de Virgen is, bleek ook uit de vele foto’s die zijn gemaakt in het kader van de
foto-elicitatie opdracht. Hieruit werd extra duidelijk dat de Virgen frontstage een belangrijke rol
vervult maar dat de betekenis die in the minds van Piseños aan haar wordt gegeven nog veel
groter is en weinig te maken heeft met toerisme. Verschillende huishoudens in Pisaq hebben een
deel van hun woning ingericht om het hele jaar door eer te kunnen betuigen aan de Virgen. We
zagen al dat in de werkplaatsen van Piseños meestal wel wat posters van het feest van Virgen
del Carmen hangen maar in veel huizen speelt ze een nog grotere rol en is haar afbeelding ook
in andere vertrekken zichtbaar en betekenisvol. Foto 68 is daar slechts een voorbeeld van. Dit is
een van de twee foto’s die beantwoordde aan “meest belangrijk voor u bij u thuis” en de Piseña
die deze foto heeft gemaakt vertelde me dat deze is genomen in de religieuze hoek van het huis.
Zij vertelde mij over haar geloof in de Virgen en legde mij uit waarom het zo belangrijk was om
een religieuze hoek in huis te hebben en waarom zij haar vereert:
Ik geloof heel erg sterk in de Virgen del Carmen en ik geloof ook dat zij kan straffen. Ik heb daar ook
voorbeelden van. Twee jaar geleden bijvoorbeeld hadden mensen uit Lima een cargo gekregen voor het
feest. We hadden spullen gekregen die daarbij horen maar drie maanden van tevoren kwamen ze terug
om alles terug te geven, ze wilde zich terugtrekken van hun verplichtingen. En weet je wat er is gebeurd? Ze zijn overleden in een busongeluk! Een ander voorbeeld was uit 1981, mijn moeder heeft mij
dit verteld. De man die dat jaar de Mayordomo was had een jurk gestolen van de Virgen. Die avond
ging hij naar huis en zijn huis had vlam gevat terwijl hij sliep. Van iedereen die in het huis was, was hij
de enige die was overleden. Mij persoonlijk is nooit iets gebeurd maar ik kom dan ook mijn verplichtingen na. Een jaar heb ik driehonderd sol aan mijn hurca besteed en de Virgen heeft me daarna geholpen om alles weer terug te verdienen.48

Een andere Piseño maakte foto 69 en noemde deze plek de belangrijkste in zijn huis. Hij motiveerde het maken van de foto op interessante wijze en vertelde ook iets over de reden waarom
hij elk jaar voor de Virgen danst:
Dit is in mijn woonkamer. Ik ben katholiek en ik geloof heel erg in de Virgen del Carmen. Er is zo ontzettend veel onrecht in de wereld en zij is de enige die recht kan doen geschieden. Ik dans in Ccapac
Negro. Ik ben de aanvoerder van de dans en leid de dans. Ik ben de enige die een masker heeft met tranen. Ik ben aan het huilen en moet betalen voor alle fouten van alle mensen. Ik ben als het ware een gevangene van de Virgen. Mijn dans is de enige dans waarbij de passen speciaal en alleen voor de Virgen
zijn en echt religieus zijn.49

Het is fascinerend om te zien hoe tijdens en rondom de festiviteiten van Virgen del Carmen alles
aan haar krachten wordt gerelateerd. Zo viel het mij op dat een balkon van een restaurant dat al
in februari klaar had moeten zijn in juli opeens binnen een paar dagen was gemaakt. Een Piseño
die de timmerman kende vertelde mij dat hij haast had gemaakt omdat hij een waarschuwing
had gekregen van de Virgen. Hij had namelijk een stuk van zijn vinger afgezaagd en voor hem
46
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was dat een teken om zo snel mogelijk het balkon af te maken want “wie weet wat er verder zou
kunnen gebeuren.”50
Behalve dat de Virgen straft, zoals uit het bovenstaande blijkt en veel mensen bang voor haar
zijn, heeft zij ook een goede kant. Als Piseños doen wat ze wilt, worden zij beloond en verdienen ze bijvoorbeeld hetzelfde bedrag wat ze aan haar verering hebben moeten besteden terug.
Naast haar macht om ongelukken te veroorzaken als mensen haar niet vereren, kan zij er ook
voor zorgen dat ongelukken een goede afloop hebben. Zij heeft ook goede krachten. In het volgende citaat vertelt een Piseño die ruim twintig jaar deel uitmaakt van de dansgroep Q’ollas
over zijn ervaringen met de Virgen:
Wij dansen uit devotie voor de Virgen. Zij is heel machtig. Weet je, als ik een probleem heb ga ik naar
de Virgen alsof ze mijn moeder is. Ik vraag haar dan om mij te helpen. Als je problemen hebt, of als ik
examen moest doen dan vroeg ik haar om hulp en zij heeft me altijd geholpen. […] Ik zal je een voorbeeld geven van haar goedheid: Toen wij het kapelletje van de Virgen aan het construeren waren, was
er een jongen Pablito. Hij was op het dak bezig en ik weet niet waarom hij eraf viel. Hij raakte de grond
en hij had niks. Ik herinner mij dat wij de kapel binnenrenden en haar vroeger waarom dit was gebeurd
als wij al onze wil en kracht aan het geven waren zodat zij haar kapel kreeg. Maar ja, die jongen had
niks, geen schrammetje. Het is een wonder! Dit zijn dingen, dingen die wij niet kunnen begrijpen.51

Net als andere culturele modellen waarin Piseños geloven zoals bijvoorbeeld de apus en Pachamama wordt de Virgen dus een persoonlijkheid toegeëigend die ambigu is: ze beloont en ze
straft.
De mensen die niet in de Virgen geloven zijn doorgaans van het protestants evangelische geloof. Niet alle Piseños die ik sprak waren echter enthousiast over hoe het feest tegenwoordig
wordt gevierd. De volgende uitspraak is een voorbeeld van een informant die wel in de Virgen
gelooft en ook in andere heiligen maar het hele cargo-systeem afkeurt en met name de huidige
uitwerking ervan. Zo vertelde hij:
Ik heb respect voor alle tradities die ooit hebben plaatsgevonden in Pisaq, carnaval, Virgen del Carmen,
Corpus Christi. Ik geloof er in maar ik vind het niet fijn om in de feesten te zijn, maar ik geef wel geld
als het nodig is en ik het kan missen. Ik hou op zich wel van dansen, maar ik hou er niet van dat ze je
verplichten bepaalde dingen te doen. Ik geloof wel in toegewijdheid aan de cargo, maar het is jammer
dat het in Pisaq vaak resulteert in toegewijdheid aan de drank. Hier in Pisaq vieren mensen geen feest
meer vanwege de Virgen; het is meer bedoeld om eraan te verdienen. Het is een soort handel geworden
met financiële interesses.52
7.4. De Andes als beleving

Terug naar hoe er een nieuwe fase aan de experience werd toegevoegd, de transformatiefase.
Ook bij het culturele model van de kosmologie geldt dat ze lang voor de komst van toerisme erg
belangrijk was in de regio, vandaag de dag nog steeds een toonaangevende rol speelt in het systeem van betekenisgeving bij de lokale bevolking en pas sinds korte tijd ook bij toeristen onder
de aandacht wordt gebracht. Mystiek toerisme of esoterisch toerisme dat gebaseerd is op gedachten uit de Andes kosmologie wordt steeds populairder en is met name in Cuzco regio
booming business geworden. In Pisaq worden er ook in toenemende mate ceremonies speciaal
voor toeristen georganiseerd. Volgens een Piseño die mystiek toerisme organiseert ontvangt hij
in het laagseizoen tussen december en maart gemiddeld tachtig toeristen en tussen mei en oktober tussen de vijfhonderd en duizend.53 Over het algemeen zijn Piseños niet blij met deze ontwikkeling omdat de meeste mensen die zich bezighouden met mystiek toerisme volgens hen
weinig verstand hebben van de Andes kosmologie en geen echte curanderos (geneesheren) zijn.
Bovendien vragen ze veel geld voor hun werkzaamheden. De burgemeester van Pisaq vertelde
over deze nieuwe mode:
Mensen in Pisaq beginnen door te hebben dat de Andes kosmologie en rituelen in zijn en gebruiken hun
kennis voor de toerisme-industrie. Steeds meer toeristen komen niet alleen naar Cuzco en de Heilige
Vallei om Indianen te kijken maar ook om deels te participeren in de cultuur. Vooral de Andes kosmo50
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logie trekt hen. In Pisaq houden vooral C, P en T zich bezig met het “strikken” van toeristen. Ze doen
zich voor als sjamanen, zeggen dat ze coca kunnen lezen maar dat is helemaal niet zo. Het zijn een stelletje leugenaars en oplichters. Maar ze zijn wel slim. Ze weten wat toeristen zoeken en spelen daar op
in, ze verdienen ontzettend veel geld op die manier maar toeristen krijgen op deze manier misschien
wel een verkeerd beeld van de realiteit.54

Er worden niet alleen offerceremonies gedaan maar ook ander soorten ceremonies die deels met
de Andes kosmologie te maken hebben en deels met andere culturen, soms uit andere delen van
Peru. Een Piseño die zichzelf “mystieke gids” noemt, vertelde over zijn werk:
C2: Ik verkoop replica’s van antieke voorwerpen, vooral stenen en veren van condors. De replica’s van
stenen zijn vooral bedoeld voor ceremoniële mesas. Ik verkoop ook kettingen van stenen. Dit doe
ik nu ongeveer acht jaar. De reden dat ik deze producten verkoop is dat esoterische toeristen veel
houden van stenen en hout. Het is een goede zaak want er is weinig concurrentie en het verdient
goed. Verder doe ik rituele reinigingsceremonies.
B: Kun je daar wat over vertellen?
C2: Het gaat als volgt in zijn werk: met de condorveren ga ik van het hoofd naar de voeten van de
voorkant van een persoon en daarna aan de achterkant van beneden naar boven. In het noorden
doen ze dit ook maar dan met veren van adelaars. In het noorden doen ze deze ceremonie ook met
speciale barras de limpia die ik ook verkoop. Voor een rituele reiniging vraag ik meestal niks omdat de toeristen dan meestal al iets van me hebben gekocht. Ik doe geen ceremonies met ayahuascar maar misschien dat ik het in de toekomst wel zal doen maar dat is iets wat je pas kan als je er
heel veel van afweet. Ik heb het wel genomen. Het is slecht om te experimenteren met deze zaken
omdat je de plant met veel respect moet behandelen want het is een heilige plant.55

Er zijn ook curanderos in de regio die zowel voor de lokale bewoners als voor toeristen ceremonies uitvoeren. Deze vragen aanzienlijk minder geld voor hun diensten maar passen hun werkzaamheden wel aan. Zo vertelde een curandera uit de buurt mij dat als er toeristen komen ze traditionele kleding aantrekt omdat toeristen dat graag willen zien. Bovendien legt ze van alles uit
en ze staat toeristen toe om foto’s te maken en zelfs te filmen. Ze benadrukte dat het slecht is
veel geld te vragen voor het werk wat ze doet en dat de mensen die misbruik maken van de
goedgelovigheid van de toeristen op een dag gestraft zullen worden voor hun hebberigheid.56
Lokale curanderos leverden kritiek op “nep-curanderos” die vooral rituelen uitvoeren voor het
geld. Het zou niet goed zijn als het uitvoeren van pagos een soort routine wordt en uit puur
commercieel oogpunt worden gedaan.57 De afgelopen jaren wordt er ook steeds vaker curanderos uit verafgelegen gebieden gehaald zoals bijvoorbeeld Q’eros met alle gevolgen van dien.
Señora D4. vertelde:
Er worden door reisbureaus en gidsen steeds vaker paqos gehaald uit verafgelegen comunidades zoals
bijvoorbeeld uit Q’eros. Het eerste jaar vragen ze tien sol, het jaar daarop tien dollar en de jaren daarna
twintig of vijftig dollar maar dan gebeurt er iets met ze: ze verliezen hun krachten. Dit is al velen overkomen. Ze gaan wel door met het werk vanwege het geld maar ze worden nooit meer als eerst.58

Le Borgne beschrijft in een artikel over het idealiseren van deze groep mensen (Le Borgne
2005). Ze worden niet alleen als meest “traditionele” bewoners van de Peruaanse Andes gezien
maar ook als experts in het uitvoeren van offerrituelen. Het gebied van de Q’eros werd op de
kaart gezet door indigenistas in de jaren twintig die hun manier van leven veridealiseerden en
bestempelden als “laatste Inca’s”. J. Núñez del Prado, tevens een bekende antropoloog in de
Cuzco-regio speelde hierin een prominente rol.59 Tegenwoordig zijn de Q’eros, hoewel ze niet
de enige curanderos in de Cuzco-regio zijn, de meest gezochte en meest populaire mensen ge54
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worden voor het doen van offers, zowel bij Cuzqueños als toeristen en hebben ze een status van
autenticos sabios indios (authentieke wijze indianen) (Le Borgne 2005: 174).
Volgens de Piseño die allerlei ceremonies uit commerciële belangen doet, is het niet zo erg
om geld te vragen en volgens hem is het ook niet waar dat paqos en curanderos hun gave verliezen als ze voor toeristen werken. Volgens hem: “proberen ze (de curanderos) nog steeds mensen
te helpen en het enige verschil is dat ze misschien een huis hebben van modern materiaal.”60 Pisaq is vooral aantrekkelijk voor mystieke toeristen vanwege de ruïnes. Volgens zowel mensen
in de regio die mystieke ceremonies uitvoeren als toeristen zelf is er een speciale energie in het
ruïnecomplex Intihuatana te vinden. Ook zijn er verschillende mensen van buiten Pisaq in deze
regio neergestreken om speciale rituelen uit te voeren. Zo zijn er mensen die ayahuascar-rituelen
en San-Pedro rituelen uitvoeren. Deze zouden vanwege de bijzondere energie in deze regio
mensen kunnen genezen.61 Tijdens een bezoek aan de ruïnes hoorde ik bijvoorbeeld een gids tegen zijn toeristen zeggen dat zij alle negatieve energie moesten ontladen en ze zich moesten laten vollopen met positieve energie die bij hen naar binnen kon stromen via de ruïnes.62
Aan de ene kant proberen Peruanen ceremonies zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen
voor toeristen maar dit lukt niet altijd en er worden vaak speciale aanpassingen gemaakt. Ik heb
met meerdere informanten gesproken die zowel ceremonies met toeristen bijwoonden als ceremonies met alleen Peruanen backstage. Laten we naar een aantal verschillen en overeenkomsten
kijken tussen deze ceremonies frontstage en backstage. Het is vanzelfsprekend dat bij ceremonies voor toeristen er van alles wordt uitgelegd over de handelingen die verricht worden. Bij Peruanen wordt zelden gesproken, iedereen weet immers wat er gebeurt. Verder worden pagos
voor toeristen vooral ‘s nachts “in scène gezet” en worden ze vooral uitgevoerd in de buurt van
ruines omdat dit “mysterieuzer” zou zijn dan overdag op een gewone locatie. Bij Peruanen
backstage heeft het doen van een pago bij ruines geen meerwaarde en deze vinden dan ook altijd
thuis plaats of op de chakra. Verder kleden de curanderos of paqos en andere participanten zich
zo “authentiek” mogelijk, oftewel in poncho en met een chullo op. Dit is bij pagos onder de lokale bevolking minder belangrijk.63 Ook heb ik mensen die offerceremonies uitvoeren gevraagd
of zijzelf ook in de Pachamama, apus en het offeren geloven. De meeste mensen maken een
groot onderscheid tussen het uitvoeren van rituelen voor toeristen en wat zijzelf geloven. Op deze betekenisgeving backstage werd in hoofdstuk 4 ingegaan. Er zijn echter ook mensen die de
Andes kosmologie puur zien als commerciële mogelijkheid. Verschillende medewerkers van
mystieke reisbureaus bijvoorbeeld gaven aan te geloven wat ze “predikten” maar vooral omdat
het moest voor het toerisme.64
Zelf ben ik ook op verscheidene esoterische tours gegaan om te kijken hoe de Andes kosmologie aan toeristen werd gepresenteerd. Hoogtepunten van dit soort excursies zijn het maken van
een despacho en de hele uitleg die erbij hoort en het vervolgens ritueel verbranden ervan. De
ene keer gaan deze ceremonies gepaard met wensen en gebeden, de andere keer met meditaties.
Soms wordt er puur met elementen en ideeën uit de Andes gewerkt en andere keren worden er
ideeën uit Oosterse tradities bijgehaald. Bij een vierdaagse workshop die ik in Pisaq heb bijgewoond, stonden de vier elementen vuur, water lucht en aarde centraal en veel van de “oefeningen” die we moesten doen waren erop gericht om deze elementen beter te leren kennen. Verder
vonden er veel meditatiesessies plaats en andere bewustwordingsrituelen. Overigens waren tijdens deze workshop alle participanten op twee curanderos en één Limeña na allemaal afkomstig
uit westerse landen. Bij een eendaagse excursie naar het dorp Huasau, waar veel curanderos
wonen, moesten alle toeristen een voor een in een cirkel gaan staan waarop de curandero alcohol eromheen goot en in brand stak. Op deze manier zouden de participanten gezuiverd worden
alvorens over te kunnen gaan tot het maken van het despacho.
Piseños hebben zo hun eigen ideeën over wat esoterische toeristen zouden zoeken in Peru.
Over de paqos en curanderos zijn zij erg kritisch als dit oplichters zijn, maar ze hebben ook wel
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verklaringen voor deze nieuwe interesses bij westerlingen. Señora J. en señor A2. legden mij dit
uit:
Er komen vaak toeristen die van hieruit een pago willen doen voor hun tierra en dat kan, want de aarde
is één. Het is als het ware een boodschap die je dan stuurt. Ik denk ook dat er veel toeristen speciaal
daarvoor komen. Ik denk dat dat is omdat zij meer dankbaar zijn en bewuster. Want de waarheid is dat
wij veel schade toebrengen aan de aarde. Misschien beseffen zij dat en willen ze daarom een pago doen
om zich beter te voelen. Voor toeristen is een pago denk ik hetzelfde als voor ons, met als enige verschil dat het hen veel meer geld kost, zowel voor de producten die ervoor nodig zijn, als voor het ritueel
zelf. Wij weten bijvoorbeeld precies wat het moet kosten.65

Volgens een andere Piseña heeft het feit dat er steeds meer mystieke toeristen zijn ermee te maken dat toeristen het verleden steeds meer gaan gebruiken om aan hun behoeftes in het heden te
voldoen. Ze vertelde mij hierover en ook over hoe zij in het dagelijks leven regelmatig wordt
geconfronteerd met toeristen die op zoek zijn naar de mystiek in de Andes:
De reden dat toeristen zich zo aangetrokken voelen tot het hele gebeuren is de geschiedenis. Ze zijn niet
zo goed geïnformeerd dat dit vroeger bestond en nu niet meer. Toeristen baseren hun ideeën op dingen
die lang geleden gebeurden. Zo heeft het heel lang geleden meteorieten geregend en die stenen waren
heel belangrijk voor de Inca’s en ze gebruikten ze om rituele drinkbekers van te maken en tegenwoordig vinden campesinas deze soms nog wel. Voor hen betekent het geluk om ze in huis te hebben, deze
stenen zouden al het negatieve wegsturen en hen beschermen. Vroeger werd deze stenen ook gebruikt
voor hartproblemen. Er zijn twee stenen van, het mannetje en het vrouwtje en deze twee zouden gemalen moeten worden en daarna gedronken moeten worden. Toeristen zijn hier achter gekomen, ze weten
ervan en ik denk dat zij geloven dat als zij deze stenen aanraken het hen energie zal geven. Wat voor
steen dan ook geeft hen energie. Mensen zeggen soms ook tegen mij dat ik spullen verkoop die sjamanen gebruiken, zoals rituele kleden, tasjes voor de coca maar ik vertel hen dat ik dat verkoop omdat het
producten zijn die bestaan. Ik vertel erbij dat deze vroeger werden gebruikt voor dit soort ceremonies
maar dat ik dat soort dingen niet kan doen alleen om geld te verdienen. Ik ga toch niet liegen over iets
wat ik niet precies weet. Ik zou natuurlijk de toeristen van alles wijs kunnen maken, dat ik speciale ceremoniële producten heb, dat de stenen hen zullen laden met energie maar ik zou mij dan slecht voelen
over mezelf. Ik hou er niet van om de toeristen op te lichten. Er zijn zoveel toeristen die zich laten oplichten, die denken dat ze hun ziel kunnen schoonwassen door een bloemenbad te nemen zodat ze weer
gezond zijn met hun energie. En ik weet niet eens waar dit allemaal vandaan komt want het is met zoveel culturen gemengd dat wij niet eens weten wat het is. Wij zijn wat dit betreft ook onwetend. Laatst
nog was er een vrouw, een toerist die op zoek was naar iets wat haar geluk zou brengen en zij vroeg dat
aan mij. Ik antwoordde dat ik het niet wist maar wel dat ik stenen had die haar misschien wat positieve
energie zouden kunnen geven. Ze vroeg aan mij of er niet iemand was die in coca kon kijken. Ik heb
haar doorverwezen naar X. Daarna wilde ze dus iemand die haar hand zou kunnen lezen of zo en heb
haar eerlijk gezegd of ze nou daadwerkelijk dacht dat ze op deze hoogte en in dit gebied iemand zou
vinden die haar hand zou kunnen lezen […]. Ik heb haar verteld dat ze niet in die onzin moest geloven.
Ze begon toen te lachen.66

Een jonge Piseño legde mij uit wat deze nieuwe toeristen in Peru en Pisaq komen doen volgens
hem en verbaasde zich erover dat toeristen zich meer aangetrokken voelen tot culturele modellen die met de Andes kosmologie te maken hebben dan hijzelf:
Er komen er (esoterische toeristen) steeds meer van. Die komen speciaal voor pagos a la tierra,
schoonwassen van hun lichaam, condorveren, amuletten. Toeristen waarderen dit soort dingen vreselijk. Overdreven eigenlijk, soms meer dan wijzelf. Ze gaan liever naar boven naar de ruines om de
energie van de stenen te voelen, van de maan, van de zon, dingen van Inca’s. Ik woon er heel dichtbij,
maar ik voel me niet aangetrokken door ceremonies bij de ruines of zo, haha. De Inca’s waren heel erg
mystiek en de toeristen willen het nu ook.67

Piseños reageerden wisselend op nieuwe ontwikkelingen zoals het gebruiken van ayahuascar bij
verschillende ceremonies, wat in hoofdstuk 2 is besproken. Bijna allemaal keurden zij het gebruik van ayahuascar af met als belangrijkste motivatie dat toeristen vaak worden opgelicht.
Bovendien is het gebruik om ayahuascar voor ceremonies te gebruiken afkomstig uit een ander
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deel van Peru en daarom niet zou moeten worden “verkocht” als traditionele Inca ceremonie en
niet verward en vermengd moeten worden met ceremonies zoals het pago a la tierra.68
Niet alleen op de souvenirsmarkt is de concurrentie de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook
bij nieuwere fenomenen zoals mystiek toerisme neemt het aantal mensen die hiermee werkzaam
zijn toe. En ook al neemt het aantal mystieke toeristen toe, het wordt voor “traditionele” curanderos steeds moeilijker om op te boksen tegen reisbureaus die precies weten wat toeristen zoeken en die veel meer connecties hebben in de westerse wereld. Verschillende lokale curanderos
deden bij mij hun beklag over deze toegenomen concurrentie. Behalve dat de nieuwe charlatanes, oftewel oplichters, niet echt weten hoe ze westerlingen moeten helpen, vragen ze ontzettend
veel geld voor een pago, die bovendien geen vruchten afwerpt omdat de uitvoerder geen echte
sjamaan is. De toerist gaat vervolgens terug naar zijn land zonder resultaat en met een slechte
indruk van Peruaanse mystiek, aldus een bekende curandero, afkomstig uit de comunidad
Amaru.69
Conclusie

In dit hoofdstuk is gekeken naar hoe Piseños en comuneros een aantal belangrijke culturele modellen in het Pisaq Theater presenteren. In tegenstelling tot sacamefotos tejedoras en presentaties door verkopers van artesanía die in het vorige hoofdstuk werden besproken betrof het hier
culturele modellen die al lang voor de komst van toeristen een belangrijke rol speelden in de levens van Piseños en comuneros en die tegenwoordig in eerste instantie vooral voor henzelf en
hun systeem van betekenisgeving van belang zijn. Dat er in de loop der tijd een speciaal publiek
is bijgekomen om performances te aanschouwen verandert niets aan de lokale betekenis van deze modellen. Zonder het toeristenpubliek zouden ze ook worden uitgevoerd. Wel is het zo dat er
over een deel van de performances wordt nagedacht en er kleine aanpassingen ontstaan om het
publiek een “authentieke” experience te geven.
Tevens kwam naar voren dat de performance van de varayoc een belangrijke act in het Pisaq
Theater is. Toeristen verwachten de varayoc te zien te krijgen en in Pisaq zorgt men ervoor dat
dit gebeurt. De varayoc vormen een van de belangrijkste culturele presentaties, zowel voor toeristen als Piseños en hoewel ze in het verleden een tijd niet hebben “opgetreden” hebben de autoriteiten er alles aan gedaan om hun performance te stimuleren, met succes. De varayoc bleken
erg belangrijk in het verschaffen van een bijzondere Pisaq experience en wij zagen hoe zij op
“typische wijze” op zondag naar Pisaq te komen. Dat ze tegenwoordig elke zondag komen heeft
echter weinig te maken met de betekenis die er backstage in de comunidades aan deze autoriteiten wordt gegeven en voornamelijk met de dwingende overheid van Pisaq, die ze als toeristische
attractie op de frontstage in het Pisaq theater wil “tentoonstellen”. We zagen dat varayoc niet alleen belangrijk zijn voor het toeristenpubliek maar ook voor Piseños die in the mind veel waarde
hechten aan hun bestaan. Het gaat hier vooral om de fysieke presentatie en niet zozeer om wie
de varayoc zijn en wat ze feitelijk representeren. Backstage in de comunidades vervullen de varayoc ook een belangrijke rol in de beleving van cultuur van de comuneros maar hun functie
backstage is niet zoals in Pisaq op uiterlijk vertoon en commerciële doeleinden gericht maar op
de organisatie van de comunidad als geheel. Hun backstage rol is vooral op respect gebaseerd
zoals uit de verschillende gesprekken bleek.
De feesten spelen een belangrijke rol op de frontstage waar ze door het toeristenpubliek aanschouwd kunnen worden maar er is ook duidelijk geworden dat dit in tegenstelling tot eerder
behandelde “being-ourselves-for-you-presentaties” voornamelijk voor de lokale mensen een belangrijke backstage-in the mind betekenis hebben. We zagen hoe carnaval vooral betekenis
krijgt in the minds van Piseños en comuneros en de voorbereidingen, betekenis en rituelen
hoofdzakelijk backstage belangrijk zijn maar dat de dansen frontstage plaatsvinden. Ze kunnen
dus ook door toeristen bekeken worden en onderdeel uitmaken van een authentieke experience.
De dansen worden op een enorm podium gestaged en aan de wereld zichtbaar gemaakt maar
backstage bleken er allerlei discussie plaats te vinden over het te presenteren authenticiteitgehalte van de performance. Er kan geconcludeerd worden dat een speciale carnaval-experience bij
het publiek niet afhankelijk is van kennis over de geschiedenis en de betekenis die backstage bij
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de verschaffers van deze performance al dan niet bestaan maar dat het puur om de presentatie
gaat. Frontstage is vooral belangrijk dát carnaval plaatsvindt maar backstage betekent carnaval
veel meer. Overigens hoeft deze betekenisgeving in the minds niet te betekenen dat Piseños weten wat alles voorstelt, wat de geschiedenis is en waarom ze doen wat ze doen. Meestal wordt
volstaan met de verklaring “es costumbre”. Dit es costumbre is voor henzelf belangrijker dan de
reden dat het voor de toeristen bestaat. We zagen echter ook dat hoewel carnaval backstage belangrijker is dan de frontstage presentatie, er wel van alles aan wordt gedaan om toch een “authentieke” show neer te zetten en dat er in 2003 zelfs uitleg aan de dansen werd gegeven in het
Engels zodat het toeristenpubliek iets meer van de performance zou begrijpen. De lokale overheid heeft dus wel degelijk invloed op de wijze waarom carnaval vorm krijgt maar heeft zoals
we zagen geen allesbepalende invloed op de betekenisgeving backstage. Door de dansen die
frontstage worden opgevoerd te observeren, kon een beeld worden geschetst van wat voor Piseños en comuneros belangrijk is zoals de Andes kosmologie en het uitvoeren van offerceremonies, de marginale positie van de Andes bewoners, de natuur, het afbakenen van landbouwgrond, spel en het veroveren van partners. Ook zagen we dat in de comunidades carnaval erg belangrijk is in de jaarlijkse structuur en dat de frontstage presentatie in Pisaq tijdens het carnavalsfeest slechts een fractie weergeeft van de totale zingeving.
De Virgen del Carmen is een ander voorbeeld van hoe een feest frontstage een belangrijke
functie vervult voor het toerisme maar vooral backstage van grote betekenis blijft. Dat het feest
zo heeft kunnen groeien heeft vermoedelijk te maken met de groei van de toerisme-industrie
waardoor artesanos meer geld hadden te besteden, maar ook met een steeds dieper geworteld
geloof in de Virgen. We zagen dat er net als bij carnaval discussies bestaan over (het authenticiteitgehalte van) de presentaties in het Pisaq Theater maar dat ook bij deze festiviteit de frontstage presentatie aan het publiek slechts een fractie is van wat het backstage in the minds van Piseños en comuneros betekent. Ook al blijkt het feest op het eerste gezicht op een toeristische attractie vindt de werkelijke zingeving elders plaats zoals duidelijk werd uit de vele lokale stemmen die in dit hoofdstuk gepresenteerd werden. Piseños dansen niet voor de Virgen om toeristen
een bijzondere experience te geven maar omdat ze bang zijn dat ze gestraft zullen worden als ze
haar niet vereren. Ook sociaal-hiërarchische verhoudingen en prestige bleken backstage erg belangrijk te zijn maar over de exacte betekenis van de dansen bleken weinig lokale mensen kennis te hebben. Desalniettemin was iedereen backstage wel op de hoogte van de risico’s als de
Virgen niet vereerd zou worden. De betekenisgeving van dit feest moet dus niet gezocht worden
in wát Piseños dansen maar waaróm ze dansen en hoe het geloof in de Virgen hun levens (van
hun gedachten tot de inrichting van hun huizen) bepaalt.
Concluderend betekent de groeiende toeristensector niet dat cultuur slechts als commerciële
strategie wordt aangewend en slechts op die manier betekenis krijgt. Door feesten als carnaval
en Virgen del Carmen uitvoerig te bestuderen is duidelijk geworden dat Piseños en comuneros
niet hun culturele identiteit verliezen door de komst en de groei van het toerisme maar dat deze
feesten backstage, in the minds van de lokale bevolking grote betekenis hebben en slechts gedeeltelijk veranderen. De vraag is of dit puur door het toerisme komt of doordat cultuur altijd
aan verandering onderhevig is. Vermoedelijk is dit een combinatie van beide. Het hoofdstuk
eindigde met een paragraaf over hoe bepaalde elementen uit de Andes kosmologie in het Pisaq
Theater gestaged worden en hoe er in the mind en backstage over deze nieuwe ontwikkelingen
gedacht wordt. Met name lokale stemmen over curanderos, nepsjamanen en allerlei ceremonies
zijn de revue gepasseerd en hieruit kan geconcludeerd worden dat de pretenders met de nek
worden aangekeken maar dat deze wel veel geld verdienen door kosmologie op de toeristische
frontstage te verkopen. Ook werd duidelijk dat er grote verschillen bestaan in het uitvoeren van
bepaalde ceremonies op een backstage of een toeristische frontstage.
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