
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het Pisaq Theater: Presentaties en beleving van "authentieke" Andes cultuur in
toeristisch Peru

Simon, B.A.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Simon, B. A. (2008). Het Pisaq Theater: Presentaties en beleving van "authentieke" Andes
cultuur in toeristisch Peru. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-pisaq-theater-presentaties-en-beleving-van-authentieke-andes-cultuur-in-toeristisch-peru(59fc48bc-df51-4d26-a13d-3e9fc35b7569).html


 

 200

Foto 70. Mummies in het gemeentehuis, foto door sr W gemaakt. 

Foto 71. Incaterrassen, foto gemaakt door sra D..

Foto 72.: Willka Raymi opvoering.
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HOOFDSTUK 8 
 
 
 
Spanningen in het Pisaq Theater: 
tussen trots en schaamte 
 
 
Inleiding 
In vorige hoofdstukken heb ik geschreven over hoe Piseños en comuneros zich op het Pisaq po-
dium aan hun publiek presenteren, namelijk zo “authentiek” mogelijk. Er worden kostuums 
aangetrokken en souvenirs verkocht die verwijzen naar het verleden maar ook naar de erfenis 
van dit verleden. Mensen in de berggemeenschappen zouden nog erg dicht bij dit verleden staan 
en we zagen hoe sacamefotos en tejedoras belangrijke toeristische trekpleisters zijn geworden. 
Het is inmiddels duidelijk waar toeristen naar op zoek zijn, hoe Piseños en comuneros zich in 
het theater presenteren om aan de verwachtingen te voldoen en hoe gidsen een belangrijke in-
terveniërende rol spelen in het geheel. Maar wie zijn deze acteurs en hoe zien zij zichzelf en an-
deren? Het is duidelijk geworden hoe artesanos en comuneros zich frontstage presenteren en 
voor een deel is het ook duidelijk hoe zij over allerlei artefacten en de productie ervan backstage 
denken maar wat valt er over hun identiteit te zeggen? Het zelfbeeld en het beeld dat mensen 
van anderen hebben, bepaalt namelijk voor een groot deel culture in the mind en dit beïnvloedt 
ook weer deels hoe deze op het podium performed wordt.  

In Pisaq wordt, net als in het gehele toeristische gebied in Peru, het Inca verleden veridealise-
reerd. Hierop is het toerisme gebouwd. Het is opmerkelijk om te zien hoe dit Inca verleden in 
het Pisaq Theater wordt uitvergroot en commercieel wordt gemaakt. Mensen zijn daar trots op. 
Aan de andere kant heerst er een diepgeworteld gevoel van schaamte onder Piseños en comu-
neros. In dit hoofdstuk wordt dit continuüm tussen trots en schaamte over de Piseño- en comu-
nero identiteit uitgediept. Gevoelens en ideeën over schaamte, vinden voornamelijk backstage 
plaats, in the minds van Piseños en comuneros, onttrokken aan het oog van toeristen. Veel van 
deze “diepe” gedachten en gevoelens kwamen pas na jaren onderzoek doen aan het licht en 
werden mij pas duidelijk tijdens het analyseproces van mijn veldwerkdata. Door te kijken naar 
het beeld dat mensen van zichzelf en van anderen hebben, kan iets worden gezegd over identi-
teit en daarmee wordt duidelijk wie de mensen backstage zijn en volgens welke schemata of 
culturele modellen ze handelen. Er wordt dus naar verklaringen gezocht voor waarom de bewo-
ners in dit gebeid doen wat ze doen en waarom ze denken wat ze denken maar deze keer vanuit 
het perspectief van identiteitvorming en sociaal-culturele oogpunten. 

In dit hoofdstuk schets ik eerst een kader over identiteitskwesties in Peru in het algemeen. 
Vervolgens beschrijf ik hoe Piseños zichzelf zien en laat ik zien hoe het trots-schaamte continu-
um “thuis” tot uiting komt. Zelfbeeld wordt voor een groot deel gevormd door te vergelijken 
met anderen. Voor Piseños zijn “de anderen” voornamelijk mensen uit de comunidades. In pa-
ragraaf 8.3 komt de visie van Piseños over comuneros aan bod, want ook de comuneros zijn een 
essentieel onderdeel van het Pisaq Theater. Daarom leren we ook hun zelfbeeld kennen. Het 
gaat bij het trots-schaamte continuüm om interne conflicten van lokale bewoners – dus om hoe 
zij zichzelf zien – wat weer gebeurt door zich te positioneren ten opzichte van anderen. Ten 
slotte ga ik in op allerlei conflicten die tussen mensen bestaan. Door de lokale bevolking wordt 
dit ook wel verwoord als pueblo pequeño infierno grande, oftewel: klein dorp grote hel. In deze 
paragraaf gaat het vooral om externe conflicten tussen verschillende bewoners die zijn geba-
seerd op identiteitsconstructies en gevoelens van trots en schaamte.  
 
 



 

 202

 
8.1 Identiteit in Peru  
Er is veel geschreven over etniciteit- en identiteitskwesties in Peru en de conclusie die hieruit 
getrokken kan worden is dat er allerlei variaties en definities mogelijk zijn. Zo zijn er grote ver-
schillen te constateren tussen zelfdefinities, definities van de overheid en definities van weten-
schappers. Wie Indiaan en wie Mesties zijn in Peru staat niet vast. Het is wel duidelijk dat het 
Indiaanse deel van de bevolking en de bodem van de sociale en economische ladder bij elkaar 
horen en dat de elite, die slechts een klein deel van de Peruaanse bevolking uitmaakt, neerbui-
gend is ten opzichte van de lagere klasse. Tegenwoordig zijn er nog mensen die indígenas als 
achtergesteld en dom zien en tijdens mijn veldwerk hoorde ik mensen regelmatig zeggen dat 
mensen ver weg in de berggemeenschappen net als beesten leven of “net kinderen zijn ongeacht 
hun leeftijd”. Het neerkijken op het Indiaanse deel van de bevolking komt in heel Peru voor. Zo 
schrijft Nyrop hierover:  

Language aside, the question of ethnic differences is a complex one in Peru. There is a sierra saying, 
“The Indian is the animal closest to man.” Although there is considerable ambiguity about the criteria 
for ethnicity, there is little doubt that in the minds of most Peruvians to be an Indian is to be inferior. 
The common stereotype of Indians holds that they are drunken, superstitious, lazy, dirty, addicted to 
coca and engage in “pagan” religious practices (Nyrop 1981: 73). 

Maar gaat deze discriminatie wel over etnische aspecten? Is het niet meer een kwestie van so-
ciale status? Laten we nog even verder kijken naar de creatie en het opnieuw creëren van cate-
gorieën waarin mensen in Peru jarenlang zijn ingedeeld.  

In de meeste literatuur en ook in reisgidsen staat vermeld dat de Peruaanse bevolking onder te 
verdelen valt in drie groepen: blanken, Mestiezen en Indianen. Tegelijk lezen we over een inde-
ling in de hogere, midden- en onderklasse. Wie echter Mesties, Indiaan of blank is, is niet altijd 
duidelijk. Oorspronkelijk was een opwaartse mobiliteit van Indiaanse onderklasse naar midden-
klasse alleen mogelijk voor de paar Indianen die een opleiding konden genieten door zich aan 
het religieuze leven te wijden of deel te nemen in het leger. In de twintigste eeuw werd een op-
waartse mobiliteit mogelijk voor Quechua en Aymara Indianen vanwege migratie, seizoensar-
beid en betere opleidingsmogelijkheden (Nyrop 1981: 61). Volgens verschillende auteurs die 
onderzoek hebben gedaan in de regio zijn de termen daarom nu niet zozeer raciale als sociaal-
culturele categorieën.1 Blanken of criollos behoren tot de hogere klassen, als iemand Mesties 
wordt genoemd behoort hij tot een mindere of lagere klasse en als iemand Indiaan wordt ge-
noemd, behoort deze tot een lagere klasse. Ofschoon de term Indiaan vaak op een denigrerende 
manier wordt gebruikt, erkent iedereen dat er mobiliteit is tussen de verschillende etnische 
groepen. Er zijn een aantal criteria waarvan taal de belangrijkste is. In eerste instantie worden 
mensen die Quechua spreken of Aymara als Indiaan bestempeld maar er zijn ook heel veel Mes-
tiezen die Quechua spreken en andersom ook veel indígenas die Spaans spreken. Verder worden 
kledingstijl, coca kauwen en religieuze praktijken allemaal gebruikt om Indianen te onderschei-
den maar al deze criteria kunnen ambigu zijn en gemanipuleerd worden. Zelf geweven kleding, 
ojotas,2 kleurrijke ponchos, chullos (mutsen) en llicllas (geweven doeken) worden altijd in as-
sociatie gebracht met Indianen. Individuen echter veranderen hun kledingstijl voortdurend; in de 
stad kleden ze zich als Mestiezen en als ze toeristen zien of mensen die bij de overheid werken 
doen ze zich Indiaans voor. Ook zijn er veel mensen die zichzelf als Indiaan bestempelen maar 
goedkope kleding dragen om op het veld te werken en hun traditionele met de handgeweven 
kleding bewaren voor feestelijke gebeurtenissen (Nyrop 70-75).  

Er worden ook wel eens verbanden gelegd tussen etniciteit en geografische en economische 
componenten in Peru. Sommige auteurs beweren dat Indiaan zijn in evenredige mate toeneemt 
met de hoogte in de Andes. Hoe hoger je komt, hoe minder Mestiezen je aantreft en hoe dichter 
je bij de steden komt, des te minder duidelijk de etnische grenzen worden. Wat betreft het on-
derscheid tussen indianen en cholos is het nog onduidelijker. Het heeft te maken met het ver-
schil tussen zelfdefinities en hoe anderen een persoon definiëren. Zo kan een individu zichzelf 
als Mesties beschouwen terwijl zijn buren hem als cholo definiëren. Dezelfde persoon kan in het 

                                                 
1  Bekende auteurs op dit gebied zijn bijvoorbeeld Nyrop, Marisol de la Cadena, Romero.  
2  Dit zijn een soort sandalen die van autobanden worden gemaakt en vooral door mensen in het hoog-

gebergte worden gedragen. 
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hooggebergte een Indiaan zijn en een cholo als hij jaarlijks naar de kust migreert. Cholos kun-
nen omschreven worden als: “go-betweens, bypassing local whites and mestizos and linking 
their community directly to the national political system” (Nyrop 1981: 75). Marisol de la Ca-
dena is een antropologe die de Peruaanse etniciteitkwestie heeft uitgelicht. Ze laat in haar boek 
Indigenous Mestizos zien hoe veel Peruanen zich voortdurend begeven op een continuüm tussen 
een Indiaanse en Mestieze etniciteit. Ze laat zien hoe Mesties en Indiaan geen gefixeerde identi-
teiten zijn maar afhankelijk van de context kunnen veranderen. Een indigenous mestizo is vol-
gens haar een de-indianized individu die tegelijkertijd Mesties en indígena kan zijn. Ook laat ze 
zien dat het mestizaje proces in Cuzco weinig te maken heeft met ras en veel te maken heeft met 
sociale mobiliteit. Voor Indigenous Mestizos heeft Indiaan of Mesties zijn volgens haar niet te 
maken met bloed of unilineaire acculturatie maar met het verbeteren van sociale omstandighe-
den wat mogelijk is door middel van scholing (de la Cadena 2000). Ook Romero ziet mestizaje 
als een cultureel en sociaal proces en noemt dit een geleidelijke toe-eigening van moderniteit 
door de Indiaanse Andes boer (Romero 2004). Overigens kan over wat wel en niet modern is 
ook eindeloos gediscussieerd worden maar dat is op deze plaats niet van belang. 

Meerdere auteurs hebben een link gelegd tussen de periode van het indigenismo en het heden-
daags toerisme. In beide periodes wordt het Inca verleden geëssentialiseerd (zie bijvoorbeeld 
Pérez Galán 2004: 236) en daardoor ontstaat een gesimplificeerd beeld van het Indiaanse verle-
den. (Silverman 2002). De beweging van het indigenismo wilde dat Inca tradities opnieuw ge-
waardeerd werden. Eigenlijk hadden indigenistas een geromantiseerde blik van de Indiaan: In-
dianen werden gezien als erfgenamen van het glorieuze Inca rijk. In de periode dat het indige-
nismo haar hoogtijdagen had, werd er op zoek gegaan naar folklore in afgelegen gebieden. Een 
bekende indigenista (van Indiaanse komaf) was fotograaf Martín Chambi, die veel foto’s heeft 
gemaakt van de Indiaanse bevolking van het Andes gebied in Peru. Tot en met vandaag de dag 
vormen zijn foto’s een belangrijk naslagwerk. Eigenlijk hebben de indigenistas Inca tradities 
herontdekt. Wat opviel was dat de meeste indigenistas afkomstig waren uit de hogere klassen 
van de Peruaanse samenleving en er kan gezegd worden dat er als het ware twee werelden be-
stonden: de wereld van de hogere klassen die het Inca verleden aan het essentialiseren en ideali-
seren waren en de arme rurale zones waar de mensen woonden die eigenlijk het dichtst bij het 
Inca verleden stonden maar geen idee hadden waar de discussies in Cuzco over gingen. Eigen-
lijk gebeurt tegenwoordig iets soortgelijks binnen de toerisme-industrie. Zowel indigenistas als 
spelers in het hedendaagse toerismeweb idealiseren het Inca verleden met als grote verschil dat 
het doel hiervan in het toerisme is om iets te bereiken in de hedendaagse globale economie. In 
het artikel “¡Me friegan los condores! Lo Tradicional y lo Moderno en el Cuzqueñismo” waar-
schuwt Villafuerte Medina voor een homogenisering van het verleden in het algemeen en van 
ervaringen in het verleden wat volgens hem leidt tot een homogenisering van identiteit en in het 
geval van Cuzco voor een homogenisering en idealiseren van het Inca verleden. Volgens hem 
wordt in Cuzco identiteit op retrospectieve wijze geconstrueerd waardoor de Cuzqueño identi-
teit erg rigide is geworden. Deze rigiditeit beïnvloedt weer de wijze waarop er naar de toekomst 
wordt gekeken (Villafuerte Medina 1998: 94). In dit artikel wil hij laten zien dat Cuzco in de ja-
ren vijftig enorm is veranderd en dat de “simpele structuren” die aan het einde van het bestaan 
van de haciënda’s zijn verdwenen en dat het traditionele van een vrijwel gesloten comunidad 
campesina tot het verleden behoren. Tegenwoordig is de stad zowel sociaal als economisch zeer 
heterogeen met vele actoren met uiteenlopende objectiviteiten en subjectiviteiten. Hij schrijft 
dat verschillende actoren verschillende belangen hebben en geeft hierbij het voorbeeld van het 
toerisme waarbij de Cuzco-identiteit (hij benoemt dit als Cuzqueñismo) voor een ondernemer 
die werkzaam is in de branche op heel andere zaken is gericht dan een bewoner van het histo-
risch centrum.  

Voor mijn studie is het belangrijk te beseffen dat identiteiten in Peru open zijn en worden be-
paald naargelang de situatie en afhankelijk door het podium waarop wordt gespeeld. Zoals we 
zagen begeven mensen zich in het gebied in en rondom Cuzco zich op een continuüm tussen In-
diaan en Mesties. Mensen in Pisaq begeven zich op datzelfde continuüm maar behalve de ge-
noemde categorieën, categoriseren mensen zichzelf en anderen voornamelijk naar plaats van 
herkomst. Meestal worden mensen geclassificeerd als Piseño, comuneros of “van buiten”. In 
deze classificaties zijn ook weer nuances aan te brengen: men is artesano, campesino of profesi-
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onal.3. Wat dit betreft heeft de la Cadena gelijk: sociale mobiliteit wordt namelijk voor een 
groot deel bepaald door scholing. In Pisaq wonen ook professionals en hoewel ze zelfde werk 
vinden als professional, worden ze als “meer” gezien omdat ze hebben gestudeerd. Deze men-
sen zullen zich echter niet in eerste instantie Mesties noemen maar Piseño, tenzij ze op de uni-
versiteit hebben geleerd dat er een onderscheid is. Tijdens mijn onderzoek gebruikten bijvoor-
beeld meerdere informanten het woord amestificado om aan te duiden dat zaken of mensen mo-
derniseren. Deze term heeft overigens meer de betekenis van modern of avanzado, woorden die 
ook vaak worden gebruikt om over vooruitgang te praten. Het gaat hier dus niet om een indeling 
naar etnische afkomst of ras maar over sociale status. Hoe Piseños en comuneros zichzelf en an-
deren classificeren hangt af van de podia waar ze zich op een bepaald moment begeven (thuis, 
op de plaza, in de stad et cetera). 

Indio of Cholo zijn woorden die vaak worden gehoord en deze worden meestal gebruikt voor 
grapjes, koosnaampjes (zo bestaat er een liedje getiteld linda mi cholita, mooi mijn kleine cho-
la), of als scheldwoord. Als deze woorden worden gebruikt om iemand uit te schelden is dat 
meestal verwijzend naar de plaats van herkomst: de comunidad, waar mensen geen scholing 
zouden hebben genoten. Tijdens de anderhalf jaar die ik in totaal in Pisaq doorgebracht heb ik 
nog nooit iemand horen zeggen “Die Indianen uit de comunidad.” Piseños noemen deze mensen 
namelijk comuneros of campesinos. Mensen uit de comunidad zullen zichzelf bovendien nooit 
“indio” noemen maar comuneros of campesinos en meestal wordt de naam van de comunidad 
erbij genoemd. Verder was het opvallend dat van alle Piseños die ik heb gesproken, slechts één 
zich Mesties noemde en de rest noemde zichzelf altijd Piseño of artesano. Als ik hen tijdens in-
terviews vroeg hoe ze zichzelf zouden identificeren of benoemen antwoordden vrijwel alle men-
sen dat ze “trotse Piseño” waren. Wel bestempelen mensen zich als “Inca ” voor de toerisme-
industrie. Indio en cholo bestaan vooral backstage, voor anderen dan zichzelf. 

In dit proefschrift spreek ik alleen over indios, cholos en mestizos als de lokalen dat zelf doen. 
Op de een of andere manier heeft de geschiedenis ervoor gezorgd dat academici Peruanen altijd 
willen indelen naar Indiaan of Mesties of zoals we hebben gezien later als indigenous mestizo. 
Waarom moeten deze mensen in deze hokjes worden gestopt als hun identiteit van andere facto-
ren afhangen zoals plaats en educatie? Ik wil niet ontkennen dat een persoon verschillende iden-
titeiten kan hebben maar volgens mij heeft dit weinig te maken met de etnische categorisering 
die zoveel jaren heeft plaatsgevonden. Mensen in de Andes nemen misschien verschillende 
identiteiten aan al naar gelang de situatie waarin of het podium waarop ze zich bevinden maar 
deze tijdelijke plaatsgebonden identiteiten zijn afhankelijk van het podium waar de betreffende 
personen zich bevinden. Wat dat betreft zijn Andes bewoners niet anders dan alle andere men-
sen. Afhankelijk van de situatie wordt er in onze hersenen aanspraak gemaakt op bepaalde cul-
turele modellen (in the mind) die vervolgens worden uitgevoerd (in the world). Niemand op de-
ze wereld gedraagt zich in alle verschillende podia waarop hij of zij zich begeeft op dezelfde 
manier omdat er in elke situatie weer aanspraak wordt gemaakt op andere culturele schema’s. 
Als ik naar mijn werk ga, gedraag ik mij anders dan thuis of wanneer ik bij vrienden ben en ik 
kleed mij ook anders al naar gelang het podium waar ik mij op begeef. Mensen in Peru begeven 
zich ook voortdurend op verschillende podia waardoor hun identiteiten mobiel zijn maar dit 
heeft niet veel te maken met of ze Indiaan of Mesties zouden zijn. Het is daarom dat ik pleit 
voor een benadering die uitgaat van culturele modellen en presentaties frontstage en beleving en 
betekenisgeving backstage in plaats van mensen in te delen naar etnische categorieën die ze zelf 
niet eens handhaven en van bovenaf worden bepaald.  
 
8.2. Wij zijn Inca’s, geen Indianen!  
De grenzen tussen trots en schaamte zijn subtiel getrokken. 

Als wij bezig zijn met de verkoop moeten we altijd een glimlach op ons gezicht hebben, ook al zijn we 
boos. Je moet altijd een soort blijdschap laten zien en proberen bij hen in de smaak te vallen, omdat je 
toch moet verkopen. Soms is het wel moeilijk, vooral als er weinig handel is. Ik trek soms een poncho 
aan en heb meestal een band om mijn hoofd en anders een muts. Dan lijk ik op een Inca . Wij schamen 
ons er niet voor omdat het iets is van ons, het is typisch. In Cuzco echter ga ik niet met zo een band om 

                                                 
3  Met professional wordt hier bedoeld dat iemand scholing heeft gehad die verder gaat dan de lagere en 

middelbare school. 
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mijn hoofd rondlopen, want daar zou het veel aandacht trekken. Dan denken ze dat ik een indio ben! 
Het is net als met een Fransman die laatst een muts bij me kwam kopen. Hij zei dat hij in Parijs niet met 
die muts op kon lopen omdat iedereen hem zou aanstaren en uitlachen. Mijn vader draagt op de plaza 
een poncho en een chullo en ik heb hem een keer gevraagd of hij dat ook naar Cuzco zou aantrekken. 
Hij zei toen dat hij het wel zou doen, maar dat hij de noodzaak er niet van inzag, vooral om te voorko-
men dat hij zou opvallen en dat mensen hem voor indio zouden uitschelden. Deze zaken zijn om te ver-
kleden voor toeristen. Ik kan niet naar de universiteit gaan met mijn muts en mijn band om. Dan denken 
ze dat ik een revolutionair ben. In principe zouden ze niks slechts tegen me kunnen zeggen omdat het 
natuurlijk is, maar toch. Mensen in Pisaq verkleden zich bijna niet voor toeristen en gaan zo onopval-
lend mogelijk gekleed, omdat ze het probleem van discriminatie willen vermijden.4 

Het is duidelijk dat verkleden vooral als strategie op het Pisaq podium bestaat en dat als men 
van het podium vandaan gaat naar een ander podium, zoals de universiteit of de stad, gevoelens 
over het zelfbeeld veranderen. Het definiëren van identiteit en etniciteit is dus afhankelijk van 
context en geschiedenis. Volgens Pérez Galán zijn er drie momenten te onderscheiden waarop 
er veranderingen zijn gekomen in de definiëring van de etnische categorieën in Pisaq, die veel 
complexer zijn dan de meestal genoemde tweedeling tussen Indianen en Mestiezen. Tijdens de 
koloniale periode werd er een juridisch onderscheid gemaakt tussen Indianen aan de ene kant en 
Spanjaarden aan de andere kant. Eind negentiende eeuw kwam hier verandering in wat te maken 
had met het invoeren van een nieuwe klasse van landbezitters die llactataytas werden genoemd 
of mistis. Zij waren de autoriteiten van het dorp en eigenaren van haciënda’s en zij hadden de 
politieke en economische macht in handen in het hooggebergte tot aan de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. Het derde moment vond plaats na de landbouwhervormingen. Vanaf dat moment 
werden mensen van de oudere generatie nog steeds mistis genoemd maar de Piseños die in de 
ambachtsindustrie werkten kregen de naam mestizos te zijn (Pérez Galán 2004: 124-127). 

Tegenwoordig bestaat in Pisaq een vrij onduidelijke visie op etniciteits- en identiteitskwesties. 
In eerste instantie lijkt dit onzichtbaar; frontstage is er weinig van te merken. Ik werd me pas na 
verloop van tijd in het veld enigszins bewust van de dubbele lading die etnische termen hebben 
en kwam er bij het analyseren van mijn data pas achter dat Piseños zich voortdurend bewegen 
op een continuüm tussen trots en schaamte. Het Inca verleden wordt op de frontstage geïdeali-
seerd en bepaalde culturele modellen worden uitvergroot om te voldoen aan het beeld dat toeris-
ten hebben of willen krijgen van de Peruaanse Andes bevolking maar we zagen ook hoe de Pi-
seño, meestal met commerciële motieven, bereid is om zichzelf te plooien en te buigen naar de-
ze “authenticiteitswens”. Dit betekent overigens niet dat deze frontstage presentatie wordt afge-
dwongen. In de meeste gevallen kiezen mensen er zelf voor om zich als “authentieke Inca’s” of 
authentieke afstammelingen van de Inca’s te presenteren. Er bestaan wel ideeën om alle verko-
pers op de markt en traditionele uitstraling te geven maar vooralsnog komen verkleedpartijen en 
performances vooral voort uit individuele motivaties. Identiteit wordt in deze gevallen dus be-
wust als strategie gebruikt om geld te verdienen of voor politieke doeleinden. 

Een concreet voorbeeld waarbij het Inca verleden of de indígena-identiteit in Pisaq wordt ge-
bruikt, werd duidelijk in het gedrag van een voormalige burgemeester. Deze man verkleedde 
zich als varayoc om invloed te kunnen uitoefenen en geld te bemachtigen voor de ontwikkeling 
van Pisaq. Een Piseño vertelde mij dat hij door zich zo te verkleden zelfs visa heeft bemachtigd 
voor Japan en de Verenigde Staten. Vervolgens is een groot deel van de fondsen die hij op deze 
manier verworven had waarschijnlijk in eigen zak verdwenen.5 Tijdens lokale politieke cam-
pagnes proberen kandidaten door zich traditioneel te kleden, stemmen te werven in de bergge-
meenschappen. Een voormalig gemeenteraadlid vertelde mij hoe dit in zijn werk ging en hoe 
erop werd gereageerd:  

In de politieke campagne heb ik mij bijvoorbeeld traditioneel verkleed. Mijn moeder kwam uit Amphay 
en in die comunidad zeiden ze dat ze op mij zouden stemmen onder de voorwaarde dat ik traditionele 
kleding zou dragen. Mensen in Pisaq waardeerden dit helemaal niet en zeiden dat het slecht was dat ik 
me identificeerde met mensen uit Ampay en dat ik in het dorp woonde en geen reden had om mij zo te 
kleden. De mensen uit de comunidades echter vonden het geweldig.6 

                                                 
4  INTERVIEW 27, sr E., 7/06/04. 
5  O.a. INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
6  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
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Piseños zijn vooral trots op hun cultureel erfgoed, voornamelijk op het Inca verleden. Zo vroeg 
ik in een interview aan señor L. of hij zichzelf wilde omschrijven. Hij antwoordde:  

Ik voel me Piseño en ben gelukkig om geboren en getogen te zijn in dit dorp. Ik ben trots op mijn ruïnes 
en op mijn apus Lingli, Ñusta en Puka Pukara. En ik ben de zoon van een señora campesina humilde 
(arme boerin). Ik voel me rustig, Piseño omdat ik hier geboren ben en ik ben trots op alles wat we heb-
ben van onze voorouders. Door hen hebben we een inkomstenbron en werk voor alle Piseños.7  

Uit gesprekken maar ook uit de foto-elicitatie opdracht werd duidelijk dat het Inca verleden niet 
alleen voor toeristen belangrijk wordt geacht maar ook backstage in the mind van de Piseños. 
Een jonge Piseño maakte foto 70 en vertelde daarover:  

Dit zijn de mummies in het gemeentehuis. Ze zijn sinds kort geëxposeerd. Het is heel belangrijk dat ze 
er zijn zodat zowel Piseños als toeristen de cultuur van onze antepasados (verleden/voorouders) ken-
nen. Alles wat je ziet in deze vitrine is perfect, de tejidos zijn mooi afgewerkt. Op school hebben we uit 
boeken veel over vroeger geleerd, maar nu kun je het van dichtbij zien en zelfs aanraken. Hier zie je 
hoe geweldig onze Inca’s waren en dat ze geëxposeerd zijn is belangrijk voor onze kennis over onze 
cultuur.8 

Het was interessant dat een andere Piseño, señor R2., precies dezelfde foto had gemaakt en hij 
benadrukte nog meer hoe belangrijk het is dat deze mummies geëxposeerd zijn, niet alleen voor 
de toeristen maar vooral voor de Piseños:  

Hier zie je mummies, resten van onze voorouders. Wat wij willen doen is iets van vroeger aan de men-
sen laten zien. Ik wilde al voor lange tijd de traditionele vormen en het authentieke laten zien aan de Pi-
seños. Nu presenteren we Pisaq als een artesanaal dorp met spullen van overal. Wat we moeten laten 
zien is onze identiteit, zonder ons ervoor te schamen. We moeten dat van vroeger laten zien. Vroeger 
was alles een ritueel en heilig. Voor het eten werd eerst wat aan de Pachamama gegeven, voor het was-
sen moest eerst gevraagd worden voor genoeg water. Met deze foto wilde ik het dagelijkse respect wat 
Piseños zouden moeten hebben laten zien. Veel mensen hebben namelijk geen respect maar gebruiken 
wel het verleden voor hun zaken, het verleden wordt als strategie gebruikt maar er is weinig respect 
voor en veel schaamte.9 

Wat opvallend is aan deze toelichtingen is dat beide Piseños hun trots en identiteit afmeten aan 
de presentatie van deze mummies, van de voorouders, van de Inca’s. Volgens de tweede infor-
mant zouden Piseños tegenwoordig moeten leven zoals vroeger in de Inca tijd, omdat men toen 
nog respect had. De idealisering van het verleden, en vooral de gebruiken die daarbij horen, 
wordt hier wederom benadrukt. Aan de ene kant zijn deze Piseños trots dat deze mummies zo 
mooi geëxposeerd zijn en ze zijn trots op alles wat deze overblijfselen van het rijke verleden re-
presenteren. Aan de andere kant zegt de tweede informant dat hoe Piseños nu leven minder-
waardig is ten opzichte van hun voorouders. 

De ruines en terrassen onderweg naar de ruines vormen eveneens een belangrijk gespreks- en 
foto-onderwerp. Een Piseña die foto’s van de terrassen had gemaakt voor de foto-elicitatie ver-
telde (zie foto 71):  

Dit zijn de terrassen. Dit is belangrijk omdat ze van stenen gemaakt zijn. Hoe zouden de mensen van 
die tijd die stenen toch gedragen kunnen hebben? Ze zeggen dat de Inca’s heel sterk en groot waren, 
groter en sterker dan wij. Het is een wonder dat ze dit zo hebben kunnen bouwen. Ik ben er trots op en 
tegelijkertijd verwonderd dat het na zoveel jaar nog steeds bestaat.10 

Opmerkelijk is hier dat de Inca’s geïdealiseerd worden als groot en sterk, voorouders waar tegen 
wordt opgekeken en dat ze worden afgezet tegen deze Piseña zelf maar ook haar dorpsgenoten. 
Zij waren “groter en sterker dan wij”. Hiermee plaatst ze niet alleen de Inca’s op een voetstuk 
maar geeft ze aan dat Piseños tegenwoordig minder waard zijn. Een andere Piseña maakte een 
foto van de ruines en de terrassen. Ook zij sprak met bewondering over dit culturele erfgoed van 
Pisaq en stelde zelfs voor een voorbeeld aan de Inca’s te nemen binnen de huidige landbouw-
problematiek:  

                                                 
7  INTERVIEW 2, sr L., 31/03/04. 
8  Gesprek over foto’s met sr W., 21/08/04. 
9  Gesprek over foto’s met sr R2., 27/08/04. 
10  Gesprek over foto’s met sra D., 22/08/04. 
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Deze foto is gemaakt om de terrassen te laten zien die de Inca’s in de bergen hebben gemaakt. Het is 
heel bijzonder, het is een prachtig landschap. Voor toeristen vormen deze terrassen een belangrijk aan-
trekking. Het werk wat de Inca’s vroeger deden kan zo gereconstrueerd worden, je kunt er achterkomen 
hoe ze hun landbouw uitvoerden. Wij zouden hier wat van kunnen leren, tegenwoordig zouden we weer 
op die manier onze landbouwgronden moeten bewerken en dan zou iedereen genoeg grond hebben.11 

Overigens moet worden opgemerkt dat deze Piseños misschien wel erg trots zijn op “hun In-
ca’s” maar dat ze in feite weinig kennis over de Inca’s hebben. Op school wordt er wel iets over 
het Inca verleden verteld maar zoals we in het tweede hoofdstuk zagen, is er ontzettend veel on-
bekend. Bovendien zijn ook historici er nog niet helemaal uit. Piseños hebben, net als toeristen 
trouwens, een mythisch beeld van de Inca’s en zien ze als een bijzonder volk uit een andere tijd. 
Ze zien hen wel als hun voorouders maar feitelijke kennis over dit verleden hebben ze niet. 

Naast overblijfselen uit het Inca tijdperk zijn Piseños ook erg trots op de producten die ze te-
genwoordig maken en verkopen. Zo vertelde een jonge Piseño mij over tejidos:  

Ik vind het denigrerend om over artesanía te spreken, het is kunst. Door veel mensen hier en door Euro-
peanen en Amerikanen wordt het echter niet zo gezien. Als je naar een schilderij van Picasso kijkt dan 
is dat wel kunst maar waarom zouden de tejidos dat niet zijn? Er zit zo veel werk in het weven, elke fi-
guurtje en elke beestje heeft betekenis en stelt iets voor. Dit wordt van generatie op generatie overge-
dragen.12 

Een artesano vertelde enthousiast over cerámica:  
Ik maak cerámica. Ik hou niet alleen van antropologische dingen maar ook om cerámica te bestuderen. 
Klei is oneindig. Elke keer weer nieuwe dingen en nieuwe combinaties om te kijken of er iets beters 
uitkomt. Ik ben heel trots en gelukkig omdat ik domineer wat mijn voorouders ook domineerden. (Pakt 
de suikerpot op.) Dit is het werk dat ik maak, mooi hé? En dat is uniek, want bijna niemand maakt ze 
zo. Ik maak al dertig jaar artesanía en deze cerámica heeft voor alles gediend, tot aan de opleiding aan 
toe en het hebben van al mijn kinderen, haha.13 

Bij andere Piseños werd het gevoel van trots vooral gevormd door de producten die ze op een 
volgens hen eerlijke manier aan toeristen verkopen:  

Ik verkoop op de plaza spullen waarvan ik denk dat de toeristen het mooi vinden. Ik hou er niet van ze 
voor de gek te houden, zoals veel ander mensen wel doen. Ik wil ze spullen verkopen die goed zijn en 
waar ze iets aan hebben. Niet dat het een wegwerpproduct is. Daarom ben ik trots, trots op wat ik ver-
koop.14 

Het liefst verkoop ik tejidos uit de comunidades van Pisaq omdat ik graag aan toeristen verkoop wat 
van ons is, iets wat typisch is voor Pisaq, iets wat in deze zone wordt gemaakt. Het is mooi om tegen de 
toerist te kunnen zeggen dat het typisch van hier is.15 

Veel Peruanen schamen zich voor hun afkomst maar er ontstaat ook bewustwording over wat 
lokaal de “culturele rijkdom” (nuestra riqueza cultural ) wordt genoemd. Zo beklaagde een van 
mijn informanten zich erover dat aan toeristen altijd wordt verteld dat mensen in de Andes 
vroeger geen schrift zouden hebben. Volgens hem hadden de Inca’s misschien geen schrift zoals 
wij dat tegenwoordig kennen maar ze lazen wel de wolken, het weer en de sterren. Ook hij idea-
liseerde de campesino en zei dat de campesino de sleutel naar kennis zou hebben omdat mensen 
uit de comunidades veel dichter bij de natuur leven en heel veel weten. Juist omdat ze zo veel 
weten, en vooral een ander type kennis hebben, zouden ze niet gewaardeerd worden door andere 
Peruanen.16 

Dat Piseños trots zijn op het Inca verleden en alle vertoningen die daarbij horen, valt op bij 
performances van verschillende feesten en festivals. Zo was ik op 29 augustus 2004 bij het 
Willka Raymi festival aanwezig dat plaatsvond bij de ruïnes van Pisaq (zie foto 72). Het idee  
 

                                                 
11  Gesprek over foto’s met sra C3. augustus 2004. 
12  Gesprek met sr G., 14/03/04. 
13  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. Sr M. is artesano maar heeft in zijn jonge jaren antropologie gestu-

deerd aan de universiteit van Cuzco. 
14  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 
15  INTERVIEW 27, sr E., 7/06/04. 
16  Gesprek met medewerker van AMA tours, een spirituele reisorganisatie in Cuzco, 2004. 
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Foto 73. Trots poserende ñustas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
was om een toneelstuk op te voeren dat vergelijkbaar was met het Inti Raymi in Cuzco. In het 
toneelstuk werden offers gedaan aan Moeder Aarde en het idee was om aan toeristen te laten 
zien hoe dit in zijn werk ging. De motivatie achter het organiseren van dit gebeuren is “om Inca 
tradities in hun ere te herstellen en te bewaren voor volgende generaties”. Tegelijkertijd is het 
“bedoeld om toeristen een stuk Inca traditie te laten zien in hun traditionele omgeving”, aldus 
een van de organisators van het festival.17 Het festival had om tien uur moeten beginnen omdat 
op dat uur de meeste toeristen de ruïnes bezoeken maar toen het toneelstuk eenmaal begon, was 
het al een paar uur later en waren de meeste toeristen al verdwenen. Bovendien was het hele to-
neelstuk in het Quechua en de paar toeristen die nog aanwezig waren om het schouwspel te ob-
serveren waren vrij snel afgehaakt.18 Desalniettemin waren de acteurs ontzettend enthousiast 
over het feest en trots op hoe ze eruit zagen. Alle acteurs van het toneelstuk hadden prachtige 
kostuums aan. Hun trots bleek uit het feit dat iedereen die ik tegenkwam voor en na het toneel-
stuk wilde dat ik foto’s van hen zou maken om aan iedereen te laten zien. Op foto 73 is te zien 
hoe een team actrices trots aan het poseren is. Na afloop van het toneelstuk vroegen de acteurs 
mij wat ik ervan vond en ze benadrukten nog eens hoe mooi ze er uitzagen en dat ze bevoor-
recht waren om meegespeeld te hebben in het toneelstuk. 

Er kan geconstateerd worden dat de Inca cultuur en de cultuur uit de berggemeenschappen 
door Piseños wordt ingezet voor toerisme als inkomensstrategie en dat aan de andere kant wordt 
neergekeken op mensen uit de berggemeenschappen. Er zijn echter ook mensen die vinden dat 
mensen uit de comunidades juist veel meer waard zijn en veel dichter bij het Inca verleden staan 
en op een meer duurzame wijze met hun omgeving omgaan dan de Piseños. Señor R2. legde dit 
als volgt uit:  

Het probleem hier in Pisaq is dat iedereen maar wil moderniseren. Wat van vroeger is, interesseert men 
zich niet meer voor. Wij van Pisaq leveren altijd maar kritiek op de comunidades en zeggen dat ze daar 
vies zijn en niet eens een toilet hebben maar niemand realiseert zich dat wij hier ontzettend veel aan het 
vervuilen zijn. Mensen uit de campo (platteland) leven harmonieus met de Pachamama en hebben daar 
respect voor.19 

Ondertussen zijn veel Piseños ook afhankelijk van hun compadres in de berggemeenschappen. 
Toen het toerisme in Pisaq in toenemende mate vorm begon te krijgen en steeds meer Piseños 

                                                 
17  Met “traditionele omgeving” wordt het archeologisch complex Intihuatana bedoeld. 
18  Observaties, 29/082004. 
19  Gesprek met sr R2., 2003, exacte datum niet genoteerd. 
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souvenirs begonnen te maken en later ook begonnen te reizen, hadden Piseños de hulp van co-
muneros om op hun chakras te werken hard nodig.20 

Piseños zijn trots op de huidige situatie van het dorp en op de Piseño identiteit. Dat deze trots 
in een adem wordt genoemd met schaamte heeft meestal te maken met hoe de bewoners de an-
dere Piseños zien:  

Ik ben gelukkig en trots omdat er geen ander dorp is zoals Pisaq. Pisaq is speciaal. De mensen zijn mis-
schien een beetje slecht maar het dorp is mooi. Mensen zijn slecht omdat ze alleen aan winst denken, en 
niemand zet zich ooit in voor het dorp.21 

Ik heb met veel informanten gesproken over etnische kwesties en het gevoel van schaamte dat 
Piseños hebben. Velen van hen wijden dit schaamtegevoel aan de toerisme-industrie. Door zich 
“traditioneel” te presenteren op de markt, verdienen mensen steeds meer geld waardoor ze een 
hele andere houding hebben gekregen ten opzichte van mensen die het minder hebben. De vol-
gende uitspraak geeft heel goed weer hoe er wordt gedacht over dit schaamtegevoel. Deze in-
formant wil overigens dat Piseños zoveel mogelijk hun tradities blijven behouden:  

Señorita Beti, Er zijn zoveel mensen hier die zich niet meer op een indígena-manier willen kleden, geen 
ojotas willen dragen en geen coca meer kauwen. Mijn man denkt hier wel anders over als ik maar ik 
denk er het volgende over: naarmate de tijd voorbijgaat veranderen er zaken namelijk. Dit verandert via 
generaties; een moeder draagt bijvoorbeeld een rok maar haar dochters willen zich dan niet op dezelfde 
manier meer kleden als een moeder. Zij schamen zich daarvoor en dat komt door de mensen, zij kunnen 
naar die meisjes kijken en ze bekritiseren, zij kunnen dan zeggen dat zij indias zijn, dan wordt er ge-
zegd: “Oh kijk, zij dragen ojotas”. Mensen hier schamen zich snel ergens voor. Mensen schamen zich 
er bijvoorbeeld voor dat hun kinderen hier op Tambohuacso les hebben. Mensen hier lopen er heel 
creidas (arrogant, uit de hoogte) bij, men kan zien dat ze geld hebben, ze lopen rond met goede kleren, 
dan denk je toch niet dat ze rondlopen terwijl zij coca aan het kauwen zijn? Mensen zijn bang dat zij 
door anderen bekritiseerd zullen worden. Als je op de markt rondloopt word je door iedereen geobser-
veerd en dan wordt er over je gepraat en dan zeggen ze “kijk zij heeft dit en dat gekocht” en als je met 
ojotas de plaza opgaat zal iedereen naar je kijken en het zien.22 

Een informant ging in op het idee om heel Pisaq verkleed aan toeristen te presenteren en gaf een 
verklaring voor een mislukking 

De vereniging waar ik lid van ben heeft samen met burgemeesters bedacht om onze artesanía beter aan 
de toeristen te verkopen door ons te verkleden in typische kleding van hier. Het is niet doorgegaan om-
dat sommige mensen zich schamen om zich zo te kleden. Sommige doen wel een muts op en trekken 
een poncho aan als de toeristen er zijn maar anderen willen dat niet. De schaamte komt voort uit het feit 
dat wij ons dan indígenas voelen, veel mensen vinden dat niet leuk. Ik zet soms wel mijn muts op en 
doe en poncho aan. De toeristen maken dan soms foto’s van mij en ik motiveer andere mensen om het-
zelfde te doen maar ze willen niet. De toerist houdt van typische kleding, soms willen ze de poncho die 
ik op dat moment aan heb. Soms verkopen we dan wel beter maar soms ook niet.23 

Volgens een andere Piseña was het idee om zich te verkleden voor toeristen bijna doorgevoerd 
maar was het afgeketst vanwege een Piseño die meerdere mensen ervan wist te overtuigen dat 
ze zich “niet als cholos en indios moesten verkleden omdat ze op die manier hun persoonlijk-
heid lieten degraderen.”24 Haar man, die zich wel in poncho en met chullo kleedt voor de toeris-
ten ondervindt dagelijks wat het is om uitgelachen te worden maar hij zet toch zijn performance 
voort omwille van het geld. Zijn vrouw vertelde daarover het volgende:  

Mijn echtgenoot wordt altijd uitgelachen dat hij zich zo kleedt. Ze schelden hem uit voor cholo of zeg-
gen dat hij uit een of andere comunidad komt. Ze zeggen dat hij het gezicht heeft van die en van deze 
en de enige die hem feliciteren voor hoe hij eruit ziet en ook nog van hem kopen zijn de toeristen. Toe-
risten vinden het leuk hoe hij zich kleedt want ze willen altijd foto’s van hem maken. Ik kan mij een 

                                                 
20  Gesprek met sr C., 3/04/03. 
21  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
22  INTERVIEW 30, sra E2. (vrouw van sr R2) 14/06/04. Tambohuacso is de school in Pisaq. De meeste 

Piseños willen hun kinderen echter een “betere” opleiding geven en sturen ze naar Cuzco. Piseños be-
kritiseren de lokale school omdat de laatste jaren steeds meer comuneros hun kinderen ook naar deze 
school sturen waardoor het niveau van het onderwijs achteruit zou zijn gegaan. 

23  INTERVIEW 2, sr L en sra J2., 31/03/04. 
24  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
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dag herinneren dat er toeristen waren die alleen van mijn echtgenoot wilden kopen en toen wij een te-
jido haalden bij mijn broer wilden ze het niet. Ze zeiden: “Nee, nee, het geld is voor die Inca !25 

Nog een manier waaruit blijkt dat Piseños liever niet geassocieerd worden met de “indígena-
identiteit”, blijkt uit het grote aantal verzoeken om hun naam te veranderen. Señor R2., die op 
het gemeentehuis werkt, vertelde dat velen hun achternaam willen veranderen van een Quechua 
naam in een naam die meer Spaans klinkt:  

Op een dag kwam er bijvoorbeeld een man naar mij toe en hij vroeg mij: “Meneer , wat kan ik doen om 
van achternaam te veranderen?” Dus ik vroeg hem of zijn ouders dat wisten, die persoon was toen on-
geveer 25 jaar. Hij antwoordde dat zijn ouders dat niet hoefden te weten omdat zijn ouders boeren wa-
ren, en wat had hij aan een naam van iemand uit de comunidades? Hij zei dat zijn kinderen op school 
bij de naam worden genoemd en dan denken de andere klasgenoten dat zijn kinderen uit de comunidad 
komen. Zij schamen zich voor hun ouders en grootouders! Dit is slechts een voorbeeld van het negatie-
ve zelfbeeld van mensen.26 

Dat Piseños liever als Mesties worden gezien heeft ook te maken met globaliseringtendensen 
zoals bijvoorbeeld (seizoens-) migratie. Jongere Piseños trekken naar de steden voor studie en 
werk. De wat oudere Piseños zijn zeer kritisch over jongeren die hun ouders op een negatieve 
manier zouden beïnvloeden. Zo vertelde een Piseño mij:  

O:  Er zijn veel mensen die het zat zijn om die prachtige ponchos te dragen. Laat het mij aan je uitleg-
gen, zij hebben een zoon in Lima, een in Arequipa, een in het buitenland en zo krijgen zij nieuwe 
ideeën. Bijvoorbeeld, de zoon die in Lima woont komt terug hiernaartoe en zegt: mama, trek die 
traditionele kleding toch uit! Trek dat toch uit want jij zorgt ervoor dat ik mij schaam. Weet je wat 
papa, ik neem een wit overhemd voor je mee en een stropdas, alsjeblieft verkleed je!  

B:  Denk je dat het een kwestie van schaamte is? 
O:  Ja, in eerste instantie is het een kwestie van schaamte want de zoon is niet zo culto, hij is niet zo 

goed opgeleid, hij waardeert niet de dingen van Peru. Een voorbeeld: hier in het dorp hebben wij 
een Ñusta, zij is een juweel. Ik heb tegen de burgemeester gezegd dat zij een prijs verdient. Het is 
een verhaal dat gaat over een vrouw die weigert haar traditionele kleding uit te doen. Zij spreekt al-
leen Quechua, geen Spaans. Deze vrouw wil haar typische kleding niet afstaan, haar kinderen heb-
ben mooie kleding voor haar gekocht maar zij antwoord dan: Nee, ik ga dat echt niet aantrekken, 
no me insistas! (dring er niet op aan!) Verplicht mij niet mijn kleding te veranderen! Deze vrouw is 
gelukkig hoe zij is, dat is toch prachtig, wat een mooie traditie. Het zou gewaardeerd moeten wor-
den dat zij “het vroeger” bewaart. Vroeger droeg men ponchos en chullos en broeken tot op de 
knie.  

B:  En heeft u die kleding ook ooit gedragen?  
O:  Nee, ik ben namelijk amestificado.  
B:  En uw vader?  
O:  Nee, hij was ook mestizo. Je moet goed weten Beatrice dat er in Peru veel verschillende rassen 

zijn: het indígena-ras, het Mestiezen-ras en het Spaanse ras. De Spanjaarden zijn hiernaartoe ge-
komen en hebben de prachtige cultuur van Peru vernietigd, jij kent de geschiedenis toch ook wel!27 

Het is interessant om te zien dat deze Piseño vindt dat tradities behouden moeten blijven terwijl 
hij zich ondertussen tóch Mesties voelt. Hij schaamt zich niet voor de “Indiaansheid” die in zijn 
geboorteplaats bestaat, sterker nog, hij is er trots op, maar tegelijkertijd presenteert hij zichzelf 
als Mesties. Verder zoekt hij de verklaring voor de verandering in houding en presentatie van de 
Piseños niet alleen in hedendaagse globaliseringtendensen maar grijpt hij ook terug op de kolo-
niale periode. Hij is niet de enige die de Spanjaarden de schuld geeft van ellende. Zo vertelde 
señor B.:  

Ik denk dat we vooral het slechte hebben geleerd van de Spanjaarden. Toen ze Peru veroverden kwa-
men vooral slechte mensen naar Peru. Delinquenten enzo. En dit hebben wij geërfd. Als Peru door een 
ander land was veroverd, hadden we misschien een betere mentaliteit gehad. Peruanen zijn lui, en dat 
komt door de Spanjaarden.28  

                                                 
25  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
26  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04.  
27  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
28  INTERVIEW 7, sr B., 7/04/04. 
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Volgens een andere informant “moeten de oorzaken van onderontwikkeling van tegenwoordig 
ook gezocht worden in het koloniale verleden. Door deze periode zouden mensen hun identiteit 
verloren zijn en tegenwoordig onwetend zijn over de eigen rassen en tradities die erbij horen”.29 

De informant die me zei trots te zijn op zijn cultuur (señor O.), sprak zichzelf later weer tegen. 
Dit geeft mijnsinziens aan hoe hij zich voortdurend op een soort trots-schaamte continuüm be-
geeft. Aan de ene kant zegt hij trots te zijn maar tegelijkertijd plaatst hij zichzelf als Mesties uit 
Pisaq toch boven mensen uit de berggemeenschappen. En ondertussen levert hij kritiek op hoe 
andere Piseños met comuneros omgaan:  

O:  Ik schaam mij in ieder geval niet. Andere mensen schamen zich wel, zij schamen zich bijvoorbeeld 
om Quechua te spreken.  

B:  U heeft zoals u net vertelde allemaal compadres in de berggemeenschappen toch?Zij zijn uw 
vrienden? 

O :  Ja, ik spreek Quechua met ze, ze zijn mijn vrienden, mijn compadres, mijn ahijados.  
B:  Ziet u verschillen tussen hen en uzelf? 
O:  Nee, het enige is misschien dat ik iets meer weet dan zij, dat ik meer kennis heb, maar als mense-

lijke wezens zijn wij hetzelfde. Ik behandel comuneros op dezelfde manier als andere mensen. Ik 
ga zitten om bij hen in hun huis te gaan eten aan de tafel hier. Als ze hier komen nemen ze ook hun 
eigen spullen mee, hun stuk kaas, hun coca, hun chuño en canchita, hun aardappels en zij bieden 
mij dan ook alles aan.30 Op mijn beurt geef ik ze wat ik heb, soep, mijn brood, wat prachtig om te 
delen, wat een mooie manier om te leven!  

B:  En wat vindt u ervan hoe Piseños omgaan met de mensen uit de comunidades?. 
O:  Ik doe dat niet hoor. Ik wil niet zeggen dat ik iedereen geweldig behandel maar ik vind wel dat ze 

hier moeten kunnen komen. De comuneros komen naar mij toe en vragen of zij hun spullen hier 
even kunnen laten liggen. Mensen mogen het altijd achterlaten als zij het willen tot de volgende 
marktdag, dan hoeven zij er niet meer mee te slepen naar boven als ze hun spullen niet verkopen. 
Maar soms antwoord ik hen dat er geen plaats is en dat ik niet weet waar ik het moet laten. En het 
komt ook wel eens voor dat het kwijtraakt, er komen hier namelijk veel mensen en dieren en kun-
nen dan misschien worden meegenomen. Dan komen ze dat bij mij en vragen wat er met hun bulto 
(pakketje, bagage) is gebeurd. […] Ik ben de enige die dit voor hen doet. Hier staat niemand op de-
ze manier voor ze klaar. Niemand, er zijn zoveel mensen met genoeg ruimte, zoals bijvoorbeeld het 
gemeentehuis maar niemand biedt hen deze gelegenheid die ik hen bied. Want in werkelijkheid ha-
ten zij hen, daarom krijgen zij geen hulp. Zij worden uitgemaakt voor vieze Indianen en ondertus-
sen zijn ze heel aardig, arme mensen! Want de comuneros zijn cariñosos (liefdevol) en cultos 
[….]. Soms ben ik aan het praten met iemand en dan wachten ze stilzwijgend totdat ze iets kunnen 
zeggen, dat is cultuur! Zij hebben kennis! Pobrecitos, misschien weten ze niet goed hoe zij een toi-
let moeten gebruiken want waar zij vandaan komen is het heel erg koud.31 

Deze man is vooral trots op zichzelf, plaatst zich boven andere Piseños omdat hij comuneros 
wél waardeert, plaatst zichzelf tegelijkertijd boven de comuneros omdat hij meer kennis heeft en 
plaatst de comuneros weer boven Piseños (ook al is hij er zelf ook een). Het idee dat “die arme 
comuneros er ook niks aan kunnen doen” komt vaker terug.  

Het is opmerkelijk dat sommige informanten zeggen zich niet te schamen voor hun afkomst 
maar zich ondertussen wel verheven voelen boven hun ouders. Het viel mij op dat als ik aan Pi-
seños vroeg wat hun ouders vroeger deden zij werkzaam waren in de landbouw en veeteelt en 
dat er dan als het ware verontschuldigend werd gezegd dat “zij slechts boeren waren” en “ze 
wisten niet beter”.32 Wat opvalt is dat veel Piseños zeggen zichzelf niet anders te voelen dan 
mensen uit de comunidades maar dat ze daar meestal direct iets aan toevoegen waardoor ze 
zichzelf tegenspreken. Dat werd duidelijk uit voorgaande citaten maar laten we naar nog een 
aantal voorbeelden kijken. Hiermee wil ik aantonen dat de “wij-zij beleving” erg ambigu is en 
dat het er op lijkt dat Piseños zich wel lijken te schamen om slecht te spreken over mensen uit 
de comunidades:  

                                                 
29  Gesprek met gids, sr J4., 2004. 
30  Chuño zijn in de vrieskou gedroogde aardappels en canchita gedroogde en gebakken maïs wat typisch 

voedsel voor de Andes is.  
31  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
32  Bijvoorbeeld INTERVIEW 14, sra J en sr A2., 17/04/04. 
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Ik voel me niet anders dan mensen uit de comunidades, integendeel. Ik probeer altijd hun vriend te zijn 
en hen niet te discrimineren, omdat ze mensen zijn net als wij. Misschien hebben ze dan minder oplei-
ding gehad, dat wel, maar dat is het enige.33 

Bovendien zeggen veel Piseños dat vooral andere Piseños de comuneros slecht behandelen en 
dat ze dit afkeuren zoals in de volgende citaten naar voren komt:  

De comuneros zijn de meest eerlijke personen en de meest opgelichte. Om hen wordt niet bekommerd 
door de autoriteiten en ze komen daardoor niet vooruit. Niet op het gebied van cultuur, niet op het ge-
bied van onderwijs en niet op het gebied van economie.34  

Wij discrimineren mensen uit de comunidades niet. Zij zijn paisanos (landgenoten/dorpsgenoten) en 
brengen ons eten, vlees, kaas, aardappels, chuños. Anderen discrimineren hen wel, bijvoorbeeld als het 
tijd is om te ontbijten dat je hen wegstuurt. Wij hebben bijvoorbeeld een meisje in huis en we behande-
len haar als onze eigen dochter. Ze heeft een hele oude vader en is in de steek gelaten door haar moe-
der. Iemand moet toch voor haar zorgen? Wij zorgen tenminste voor haar. Andere Piseños behandelen 
hun ahijados slecht.35 

Het minderwaardigheidsgevoel dat veel Piseños hebben uit zich niet alleen door zich af te zetten 
tegen comuneros maar ook op andere manieren. Piseños willen altijd dat hun kinderen “meer 
zijn later” en profesionales worden, waarover later meer, maar een vaak gehoorde uitspraak is 
ook “wij zijn slechts artesanos”.36 Piseños willen hun kinderen in Cuzco naar school sturen om-
dat de mensen daar meer cultas (beschaafd) zijn zoals een andere Piseña dat verwoordde. Ook 
hier is weer sprake van dat zij minder zou zijn dan mensen in de stad en ze vertelde mij hoe daar 
op haar en haar kinderen wordt neergekeken omdat zij uit een dorp komt.37 

Het trots-schaamte continuüm werd ook uitgelicht toen ik de methode van foto elicitatie wilde 
toepassen. Het kwam herhaaldelijk voor dat informanten, die mij wel eerder te woord wilden 
staan op de plaza, niet wilden meedoen aan de foto opdracht. Zo antwoordden verscheidene 
mensen dat ze niet wilden dat andere mensen de armoede waarin zij leefde zouden kunnen zien. 
Verder viel het op dat mensen die wel meededen vooral foto’s hadden gemaakt van zaken in de 
huiskamer, over het algemeen het betere verzorgde vertrek in het huis. Het was mij al eerder 
opgevallen dat veel mensen niet stonden te springen dat ik bij ze thuis zou komen. Verschillen-
de informanten die me op straat, in eethuisjes en op de markt graag te woord stonden hadden 
opeens als excuus dat ze eerst het huis moesten opruimen en opknappen voordat ik daar kon 
komen. In sommige gevallen heb ik de interviews daarom in de openbare ruimte gehouden 
(voornamelijk op het marktplein en in eethuisjes) De foto methode was bedoeld om alsnog een 
indruk te krijgen van hun huizen maar in veel gevallen had deze poging geen resultaat. 

Het is overigens niet ongewoon dat niet alle dimensies van cultuur per foto bereikt kunnen 
worden. In elke cultuur zijn er activiteiten die open zijn voor publiek en er zijn omstandigheden 
die persoonlijk zijn. Zoals Collier en Collier schrijven: “Each culture sets its distance” (Collier 
& Collier 1986: 134). Het was opvallend dat geen enkele van mijn informanten een foto had 
gemaakt in de kerk. In interviews en gesprekken vertelden ze mij wel dat dit heel belangrijk 
voor hen was. Dit bleek wel uit het feit dat sommigen informanten foto’s hadden gemaakt van 
de buitenkant van de kerk. Uit de gesprekken bleek vervolgens dat het ging om wat er zich bin-
nen afspeelde en dat die foto’s symbool stonden voor het katholieke geloof in het algemeen. 
Verder had geen enkele informant foto’s gemaakt van ceremonies voor Moeder Aarde. Dit valt 
deels te verklaren door het feit dat de meeste Piseños slechts één keer per jaar een offer doen, 
maar zij vertelden mij ook dat dit een privé-gebeuren was. De meeste mensen wilden liever niet 
dat andere inwoners van het dorp zouden weten dat zij er dit soort tradities op nahielden. Dit be-
tekent niet dat er geen waardevolle data zijn verzameld. Eigenlijk is het net zo interessant om te 
kijken waar geen foto’s van zijn gemaakt als waar wel foto’s van zijn gemaakt. Door met de in-
formanten hierover te praten kan inzicht worden verkregen in hun visie op de cultuur en wat zij 
wel en niet belangrijk vinden. 

 
                                                 

33  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
34  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
35  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04. 
36  Onder andere INTERVIEW 14, sra J en sr A2., 17/04/04. 
37  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
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Foto 74. Toilet bij sra P. thuis, de foto is door haar gemaakt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sommige informanten lieten mij wel thuis toe. Een deel van de foto’s zijn eerder in de studie 

opgenomen maar waar het om trots en schaamte gaat, staat hier. De foto’s 74 en 75 zijn door 
een Piseña gemaakt die erg trots op haar huis is. De motivaties voor het maken van deze foto’s 
luiden als volgt:  

Deze foto heb ik gemaakt omdat er in Pisaq veel mensen geen toilet hebben en het op straat moeten 
doen. Het is belangrijk dat iedereen en toilet heeft. Ik snap niet dat als er riolering is dat mensen het op 
straat moeten doen. Pisaq is namelijk een toeristisch dorp en vervuiling kan toch niet zo aan toeristen 
getoond worden?! Ik heb deze foto niet genomen omdat ik mijn toilet zo mooi vind maar ik vind het 
een essentiële noodzakelijkheid dat iedereen het heeft. 

Deze foto heb ik gemaakt omdat de voeding van mensen afhangt van hygiëne. Sommige huizen hebben 
keukens met dieren er in en op die manier worden de uitwerpselen van de dieren met het eten van de 
mensen gemengd. Er zijn veel mensen die gezondheidsproblemen hebben, vooral kinderen hebben last 
van maaginfecties en huidaandoeningen. Mijn keuken is schoon en zo zou het bij iedereen moeten 
zijn.38  

Door te laten zien hoe schoon en netjes het bij haar thuis is en door te zeggen dat het bij ieder-
een zo zou moeten zijn, geeft deze vrouw eigenlijk aan dat zij erg trots is op hoe haar woning 
eruit ziet en ze zou willen dat andere mensen ook zo zouden kunnen leven.  

Het minderwaardigheidsgevoel dat de meeste Piseños hebben werd duidelijk belicht bij ge-
sprekken over henzelf ten opzichte van toeristen. Zo vroeg ik Piseños of zij verschillen zagen 
tussen henzelf en toeristen. Hieronder volgen enkele fragmenten van gesprekken, overigens al-
len van artesanos, die illustreren dat ze erg opkijken naar toeristen en zichzelf ten opzichte van 
hen als minderwaardig beschouwen:  

B:  Ziet u verschillen tussen uzelf en de toeristen? 
P:  Ja, er zijn veel verschillen. De grootste verschillen zijn dat toeristen altijd gente fina (verfijnde 

mensen) zijn. Ze zijn schoon en netjes in tegenstelling tot Peruanen. De meeste toeristen die hier 
komen eten laten geen enkel korreltje rijst op de tafel achter, en Peruanen laten een zooitje achter. 
Het lijkt erop dat hun opvoeding beter is dan van ons.39 

Ja, veel verschillen. Toeristen hebben een veel grotere graad van cultuur. Wij gooien bijvoorbeeld alles 
op de grond, toeristen zoeken een prullenbak. Wij eten wat dan ook op elk tijdstip, toeristen zoeken een 
goede plek om te zitten.40 

Ik zou net als de toeristen willen reizen en zien hoe de economische vooruitgang is, terugkomen en de-
ze ideeën hier in Pisaq brengen. Vooral wat betreft hoe mensen met elkaar omgaan en hoe de hygiëne 
geregeld is. Ik denk dat mensen in het buitenland veel meer georganiseerd zijn. Ik heb bijvoor-  
 

                                                 
38 Gesprek over foto’s met sra P., augustus 2004. 
39  INTERVIEW 3, sra C3., 1/04/04. 
40  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
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Foto 75. Keuken bij sra P. thuis, de foto is door haar gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beeld van Amerikanen geleerd dat als zij zeggen dat iets op een bepaalde tijd af moet zijn dat het ook 
zo moet gebeuren en anders willen ze niet met je samenwerken. Ik vind dat een goede manier van wer-
ken, daar kunnen wij Piseños van leren.41 

V:  Er zijn grote verschillen te zien in het uiterlijk, lengte, kleuren maar vooral de kleding. Een toerist 
kan van ver van een Peruaan onderscheiden worden, alleen al door naar de schoenen te kijken. Als 
je naar de schoenen van een Peruaan kijkt zie je de armoede. Wij hebben geen geld om een goed 
paar schoenen of goede broek te kopen. Zij wel.  

B:  Zou u als de toeristen willen zijn?  
V:  Vooral wat betreft het feit dat ze geld hebben en de hele wereld kunnen over reizen maar voor de 

rest ben ik heel gelukkig om Peruaan te zijn en met het werk wat ik doe.42 

Toeristen zijn beter opgeleid. Ze komen uit een wereld die meer open is. Ik heb bijvoorbeeld geen idee 
hoe een computer werkt maar zij wel. Zij weten hoe het Internet werkt, ik heb geen idee, ik kom uit een 
dorp, hoe kan ik het zeggen, wat meer van costumbre is, uit de stad zijn mensen meer avanzado (ont-
wikkeld). Als hier in het dorp iemand make-up op heeft dan is er iets speciaals aan de hand en spreekt 
iedereen erover maar toeristen dragen meestal make-up en wij denken dan dat ze naar een schoonheids-
salon gaan of zo. Als wij de toeristen zien dan vragen we ons af uit wat voor wereld die persoon komt. 
Zij komen uit een wereld die meer ontwikkeld is dan de onze. Ik ga ervan uit dat die personen die geen 
geld hebben niet komen en daarom denk ik dat ze uit ontwikkelde landen komen. Verder hebben men-
sen die geen goeie opleiding hebben geen idee wat Machu Picchu is of waar Pisaq ligt. Ik denk dat er in 
de hele wereld arme mensen zijn, niet alleen in Peru maar de rijke mensen kunnen hier naartoe ko-
men.43 

Toeristen zijn hetzelfde als ik, maar ja, misschien is er een verschil in educatie. Toeristen hebben heel 
veel kennis omdat zij opgeleid zijn aan universiteiten. Zij wonen in een ontwikkelde stad waar veel 
technologie is, veel comodidad (comfort). Maar als personen zijn wij hetzelfde. Toeristen zijn wel heel 
eerlijk. Vroeger had ik hier een kleine hostal. Ik vroeg ze dan waarin zij werkten en dan antwoorden zij 
bijvoorbeeld dat ze in een restaurant borden wasten en ik zei dan, wat mooi! Toeristen liegen nooit, in 
tegenstelling tot Piseños, en onze broeders uit de berggemeenschappen zijn ook bien mentirositos (erg 
leugenachtig, verkleinwoord).44 

In de tweede uitspraak werd al onderstreept dat de betreffende informant net als toeristen zou 
willen reizen, wat een van de mogelijke demonstratie-effecten is in Pisaq. In de volgende tekst 
komt dit demonstratie-effect ook naar voren. Deze Piseña vergelijkt zichzelf met toeristen en 
benijdt ze omdat toeristen doen waar zij van droomt:  

Natuurlijk voel ik mij anders dan toeristen want ik ben een verkoopster die probeert haar spullen te ver-
kopen en zij zijn diegenen die komen om te kopen en een beetje geld achterlaten. Zij zijn de paseo en ik 
denk altijd: Oh wat is het mooi dat zij kunnen reizen en dat wij als ezels moeten werken en dat wij ner-

                                                 
41  INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04. 
42  INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
43  INTERVIEW 21, sr S., 24/05/04. 
44  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
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gens ergens heen kunnen de paseo. Dat is het eerste wat ik bedenk, hoeveel geld hebben zij gespaard 
om hier naartoe te komen. Stel je voor dat wij naar de Verenigde Staten zouden gaan of naar Neder-
land! Soms zie ik stelletjes, en dat is goed voor hen want ze hebben nog geen kinderen. Onze realiteit 
hier is anders, als wij klaar zijn met studeren, soms alleen de middelbare school afmaken, dan hebben 
we al heel snel onze familie en wij denken nooit aan het naar buiten gaan van ons land zoals toeristen 
en daarom voel ik mij anders. Ik weet dat toeristen heel erg hard werken om hier te komen. Wij blijven 
gewoon als gekken werken zonder ergens komen. Er zijn in Pisaq maar heel weinig families die op va-
kantie gaan misschien één of twee uit het dorp, maar niet zo massaal als toeristen.45 

Deze uitspraken zeggen niet alleen iets over hoe Piseños toeristen zien. Door over “de Ander”, 
in dit geval de toerist, te praten, wordt duidelijk hoe ze die Ander zien maar vooral ook hoe ze 
zichzelf zien. Toeristen zijn slim, goed opgevoed, eerlijk, belezen, goed gekleed en ontwikkeld. 
Dit staat lijnrecht tegenover het beeld dat Piseños van zichzelf en andere dorpsgenoten hebben: 
leugenachtig, oneerlijk, slecht opgeleid. Aan de andere kant vertelden Piseños mij ook dat ze 
hoewel ze toeristen wel proberen te waarderen en aardig tegen ze proberen te zijn, toeristen ze 
niet altijd een goed gevoel geven. Zo vertelde een Piseña:  

Als je sommige toeristen twintig sol vraagt gooien ze je product neer en kijken ze boos. Andere toeris-
ten zijn heel vriendelijk en nemen foto’s van je, vinden je werk mooi. Sommige toeristen geven je een 
rotgevoel omdat ze heel weinig bieden voor je producten. Ze geven je dan het gevoel dat hun geld veel 
meer waard is en dat ze belangrijker zijn. Japanners zijn heel aardig, omdat ze van perfecte spullen 
houden maar ze doen soms wel moeilijk als het niet perfect is.46 

 
8.3. Dronken luie campesinos of dragers van een rijke cultuur?  
Comuneros vormen aan de ene kant een “toeristische attractie” maar aan de andere kant wordt 
er vrij denigrerend over ze gedacht en vaak worden ze slecht behandeld door Piseños. Er wordt 
op verschillende manieren beredeneerd wat de oorzaak zou kunnen zijn van de “minderwaar-
digheid” van de campesino. In het antwoord op een vraag van mij komt duidelijk naar voren dat 
die arme campesinos er eigenlijk niets aan kunnen doen. Hun minderwaardigheid zou een direct 
gevolg zijn van de loop van de geschiedenis:  

B:  Heb je een idee hoe het komt dat er zo denigrerend wordt gedaan tegen mensen uit de bergge-
meenschappen? 

Sr. R2:  Ik heb het er wel eens over gehad met twee goede vrienden van me en wij denken dat het komt 
omdat de rassen zo ontzettend vermengd zijn geraakt. Wij hebben bijvoorbeeld razas indí-
genas, pure rassen, van de Inca cultuur en zo. Wij weten dat deze mensen heel erg speciaal 
waren, zij kenden bijvoorbeeld geen jaloezie. Deze indígenas hielpen elkaar er bestond ayni. 
Toen kwamen er mensen van andere plaatsen, zoals Manco Ccapaq, en toen bijvoorbeeld de 
Spanjaarden kwamen dachten mensen uit de comunidades dat dit de wiracochas waren. Ze 
dachten dat ze goed waren. Maar zij waren het niet. Zij werden veroverd en gemestificeerd en 
men zegt dat er bij ons daardoor een interne pijn over is gebleven, dit houden ze vast en daar-
om gaat het nu niet goed. Alles is zo in in de war geraakt. Mensen uit Pisaq bijvoorbeeld kij-
ken in de spiegel en zien dat ze nog steeds donker zijn maar dan zien zij andere mensen die 
nog veel donkerder zijn dus wat doen ze? Zo gooien al deze haat die diep in hun zit eruit!47 

Een veel besproken probleem van mensen uit de berggemeenschappen is alcoholisme en vaak 
wordt er een direct verband gelegd tussen alcoholisme en geweld. Tijdens mijn veldwerk heb ik 
herhaaldelijk horen vertellen over gewelddadige situaties. Neem het verhaal van een jonge 
vrouw die afkomstig is uit de comunidad Amphay maar in Pisaq werkzaam is. Toen wij samen 
haar comunidad bezochten vertelde ze mij:  

Mijn vader mishandelde altijd mijn moeder en ook mijn broertjes en zusjes. Gelukkig is mijn vader nu 
overleden. Mijn vader dronk ontzettend veel en sloeg mijn moeder heel hard, met stokken en stenen. 
Hij sloeg ook mij en mijn broers en zusjes en ook de dieren. Hij sloeg regelmatig cavia’s en kippen 
dood. Een keer heeft hij mijn moeder bijna doodgeslagen. Ik kwam thuis en ze lag bewusteloos op de 
grond en ik dacht dat ze dood was. Gelukkig was dat niet zo. Ik heb heel vaak gebeden dat God mijn 
vader mee zou nemen, nu voel ik me daar wel een beetje schuldig over maar ja, aan de andere kant is 

                                                 
45  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. 
46  INTERVIEW 14, sra J., 17/04/04. 
47  INTERVIEW 30., sr R2., 14/06/04. 
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het wel beter voor iedereen zo, vooral voor mijn moeder, die is nu veel rustiger. In de tijd dat mijn va-
der zo gewelddadig was, probeerde ik zo min mogelijk thuis te zijn. Nu kan ik weer rustig mijn moeder 
opzoeken. Toen mijn vader en moeder met elkaar trouwden was hij heel anders. De drank is er lang-
zaam ingeslopen.48 

Het is waar dat er in de berggemeenschappen veel gedronken wordt maar dit is niet alleen daar 
het geval. Piseños zeggen dat comuneros zoveel drinken omdat ze ociosos (nietsnutten) zijn 
geworden en lui. Ook is het zo dat er veel geweld is in de comunidades waarbij er vaak alcohol 
in het spel is. Volgens Piseños zou geweld inherent zijn aan het campesino zijn. De grote pro-
blemen zouden zijn ontstaan in de koloniale tijd toen de Spanjaarden alcohol introduceerden en 
de problemen daarna zijn alleen maar erger geworden. Campesinos zouden drinken omdat hun 
leven heel zwaar is en ze door het drinken van alcohol hun problemen zouden kunnen vergeten. 
Toen ik een aantal medewerkers van de NGO Cedep Ayllu vroeg naar geweld in de Andes ant-
woordde een van hen:  

Geweld in relaties is iets heel normaals in de Andes. Het is een deel van de cultuur en wordt van gene-
ratie op generatie overgebracht. Denk maar aan het veelgehoorde mas me pegas, mas te quiero (hoe 
meer je me slaat, des te meer hou ik van je). Laat ik je het verhaal vertellen van een ander lid van deze 
NGO. Hij was een keer in een comunidad en toen zag hij hoe een man zijn vrouw aan het slaan was. 
Mijn collega wilde haar gaan verdedigen maar wat gebeurde er toen? Ze gingen hem allebei te lijf! In 
de Andes zijn geweld, jaloezie en vreemdgaan heel normaal.49 

Hoewel Piseños vooral de campesinos afschilderen als dronken luie mensen lijken ze hun ei-
gen dronkenschap te ontkennen en als ze toegeven veel te drinken geven ze ook hier zowel de 
schuld aan het koloniale verleden als aan hun “zwakke genen”. In veel berggemeenschappen is 
het alcoholisme echter aanzienlijk afgenomen als gevolg van de opkomst van allerlei nieuwe re-
ligies die het consumeren van alcohol verbieden. In tegenstelling tot berggemeenschappen die 
door evangelisch protestanten worden gedomineerd wordt er in comunidades waar men katho-
liek is veel meer alcohol geconsumeerd met als resultaat dat er veel ziektes zijn die verband 
hebben met buitensporig alcoholgebruik. Verder geldt dat hoe meer mensen in berggemeen-
schappen zijn bekeerd tot het protestantse geloof, des te beter de gemeenschap economisch af is. 
Piseños veroordelen de snelle opkomst van nieuwe geloven echter omdat dit afbreuk zou doen 
aan de authenticiteit van cultuur. Ze worden zelfs als bedreiging voor de toeristische industrie 
gezien. Alle sacamefotos en tejedoras die ik heb gesproken vertelden mij dat de problemen die 
voortvloeien uit het consumeren van alcohol de laatste jaren lijken af te nemen. Volgens een 
comunera uit Chawaitiri is niet alleen de hoeveelheid alcohol die geconsumeerd wordt afgeno-
men maar zijn de problemen vooral minder groot omdat men andere soorten drank nuttigt:  

Vroeger vond ik het niet leuk in de comunidad omdat er veel gedronken werd. Nu is dat veel minder en 
is het veel beter. Ik wil niet drinken en ik wil niet dat andere mensen drinken omdat ze dan doodgaan. 
Er zijn al heel veel mensen aan drank overleden in mijn comunidad. Vroeger dronken ze vooral alcohol 
metílica (pure alcohol) maar tegenwoordig drinken ze zaken die niet meer zo sterk zijn. Mensen hebben 
nu ook meer geld om dit te betalen. Er wordt ook veel mate (kruidenthee) en frisdrank gedronken. 
Soms met feesten wordt er chicha (maïsbier) gedronken.50 

Het aantal ruzies is daardoor afgenomen en ook de mate van heftigheid van deze ruzies is min-
der geworden. De ruzies díe ontstaan hebben meestal te maken met een tekort aan landbouw-
grond en vee van de ene familie dat graast op het land van de ander. De problemen die tussen 
verschillende comunidades ontstaan hebben daar ook mee te maken. Het grote verschil met een 
aantal jaren geleden is dat de conflicten minder hoog oplaaien omdat er tegenwoordig minder of 
geen drank in het spel is.51 

Tijdens de interviews die ik met Piseños heb gehouden, hebben we gesproken over hun zelf-
beeld en het beeld dat ze hebben van mensen in de comunidades. Behalve dat ze het idee hebben 
dat ze lui zijn en alcohol consumeren worden de verschillen ook op andere wijzen verwoord. De 

                                                 
48  Gesprek met sra M3., afkomstig uit Amphay (woont nu in Cuyo Chico) 21/03/03. 
49  Gesprek met sr A3., 18/03/03. 
50  INTERVIEW 49, tejedora R., Chawaitiri, 26/07/04. 
51  O.a. INTERVIEW 46, sacamefoto-tejedora V., Viacchia, 25/07/04. 
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onderstaande uitspraken spreken voor zich en laten zien hoe Piseños comuneros als “anders” (de 
ander) bekijken. Ik vroeg of er veel verschillen bestonden met de mensen uit de comunidades: 

Ja, ik zie veel verschillen. Want de campesinos denken op een heel andere manier dan wij. We hebben 
een heel ander cultuur dan zij. Campesinos bijvoorbeeld, bekommeren zich niet om vooruitgang. Zij 
willen dat hun kinderen net zo zijn zoals zij: boeren. Ze denken niet aan hun toekomst. Wij daarentegen 
willen dat onze kinderen profesionales zijn en wij offeren veel op voor onze kinderen.52 

Mensen uit de comunidades lijken een beetje op kinderen in hun mentaliteit. Aan de andere kant zijn 
mensen uit de comunidades veel eerlijker dan hier. En ze geven je altijd iets van wat ze hebben, ook al 
hebben ze bijna niks. Grootste probleem in de comunidades is het alcoholisme waardoor mensen min-
der hard kunnen werken en al het geld dat ze hebben gaat daaraan op zonder te denken aan de kinderen. 
Die worden verwaarloosd. Kinderen daar leven als een stelletje dieren, er wordt bijna niet naar omge-
keken, maar ze zijn eraan gewend. Ze worden niet eens ziek. Ze lopen de hele dag door de stromende 
regen, zonder schoenen, eten niet op tijd en toch worden ze niet ziek.53 

Ik voel me anders dan comuneros omdat ik hier woon en zij in de comunidades. Het heeft te maken met 
de lokaliteit, niet met kleding ofzo. Als een comunero zich net zo kleedt als ik, ziet hij er hetzelfde uit. 
Wel heb ik een hogere graad van cultuur dan zij. Dat wel en ik heb meer spullen.54 

S :  Veel mensen uit de comunidades weten niet eens hoe ze zich moeten kleden, ze weten niet hoe ze 
hun kleren met elkaar moeten combineren. Zij waren vroeger van een andere kleding, zoals je mis-
schien heb gemerkt zijn er mensen die geel met groen combineren en dat past niet of rood met 
paars en dat ziet er ook niet uit. Je moet het verstand hebben om de kleuren met elkaar te combine-
ren. 

B:  Sinds wanneer dragen ze andere kleding volgens u? 
S:  Ze hebben ongeveer tien jaar geleden hun kleding veranderd. Nog een groot verschil is dat mensen 

uit de comunidades Quechua spreken, ze zijn ze niet zo voorbereid, ze spreken mote55. [B: zoals 
ik?] Nee, buitenlanders spreken anders mote dan de mensen uit de comunidades. Comuneros ver-
anderen de vocalen steeds en kunnen het maar niet leren. Ik geloof niet dat mensen uit de comuni-
dades echt anders zijn, maar ze leven op hun eigen manier. Hun leven is rustig en gelukkig, ze 
staan op, gaan naar hun chakra, hoeden de hele dag hun dieren. Op hun eigen manier leven ze ge-
lukkig. Ze hoeven geen elektriciteit te betalen en geen licht. Ik denk niet dat ze zo erg af zijn. Ik 
denk dat mensen die uit de comunidades naar de stad zijn gegaan erger af zijn want die moeten wel 
voor alles betalen en hebben geen water, in de comunidades hier is er altijd wel een beekje waar ze 
water uit kunnen halen.56 

Ik sprak een Piseño die aan de ene kant zegt heel aardig te zijn voor zijn compadres uit de berg-
gemeenschappen maar uit de manier waarop hij spreekt blijkt zijn denigrerende houding. Ook 
uit zijn woorden komt naar voren dat de lijn tussen “de hardwerkende campesino” en “de luie 
dronkelap” erg dun is en naar gelang de situatie kan verschillen. Bovendien waren comuneros 
vroeger er veel beter aan toe dan nu. Señor C. vertelde het volgende:  

Ik spreek altijd met ze, geef ze advies, vertel ze dat ze iets zus moeten doen of zo moeten doen en leer 
ze dat ze vroeg op moeten staan en niet ociosos moeten zijn en dat als ze op de chakra werken dat ze 
mest moeten gebruiken om een goede oogst te krijgen. Verder dat ze goed water moeten geven, ik hou 
van op de chakra werken en leer het ze graag. Ik ga goed om met mensen uit de comunidades omdat ze 
me helpen op mijn chakra, ik heb ook veel ahijados en compadres in de comunidades. Ik ken alle co-
munidades van Pisaq. De verschillen met twintig jaar geleden zijn dat de mensen toen veel meer sanos 
waren en ze waren trabajador (hardwerkend).57 Verder waren ze katholiek, dronken wel alcohol maar 
ze dronken niet wat er nu is, de alcohol metílica, vroeger dronken ze caña en dat was niet zo schadelijk. 
Vroeger werkten ze een week voor de haciënda en de week daarna voor henzelf. Ze hadden enorme 
oogsten, de huizen waren vol en de armste familie had vijftig schapen, ze hadden alpacas, ze hadden 
koeien, ze hadden paarden. Chawaitiri heeft nu niks meer, het is vreselijk, het is triest, ze zijn tegen-
woordig gewend om dingen te krijgen, ze werken niet alsof het voor hen is, ze zijn nu osiosos en het 

                                                 
52  INTERVIEW 3, sra C3., 1/04/04. 
53  INTERVIEW 4, sra D., 3/04/04. 
54  INTERVIEW 8, sr R3., 8/04/04. 
55  Mote, eigenlijk gekookte maïs, is echter ook een manier om te zeggen dat iemand slecht Spaans 

spreekt. 
56  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
57  Sano betekent gezond. Vermoedelijk bedoelt deze informant hier niet alleen gezond van lichaam maar 

ook van geest. 
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zijn dronkelappen en dieven. Elke dag drinken ze, vroeger alleen met feesten en op zondag, de mensen 
zijn verziekt! Chawaitiri was vroeger de beste haciënda, ze hadden alles en nu niks meer. Het heeft er 
niks mee te maken met het feit dat het terrein verslechterd zou zijn, vroeger werkten ze om de beurt een 
stuk land af en lieten het dan rusten en dat werkte perfect, er wordt nu bijna helemaal niet meer ge-
werkt. Het is hun eigen schuld.58 

Het volgende fragment laat zien hoe Piseños in een paar minuten zowel comuneros als het ware 
omlaag kunnen praten, als luie dronkelappen neerzetten en aan de andere kant kritiek leveren op 
Piseños die hen uitbuiten en comuneros als minderwaardig behandelen:  

Er zijn veel verschillen tussen mij en mensen uit de comunidades. Ze zijn anders wat betreft hun manier 
van leven. Ik wil niet slecht over ze praten maar ze leven een beetje als dieren. Een comunero is com-
pleet adormecido (ingedut) wat door alcohol komt. En dat betreft zowel mannen als vrouwen. In prin-
cipe zijn we allemaal gelijk maar als zij drinken geloven ze in niks en niemand en zijn het een stelletje 
wildebrassen. Ik denk dat ze zoveel drinken om zich een beetje af te leiden en niet te hoeven denken 
aan de alledaagse dingen. Een dronkelap vergeet alle behoeften. Er zijn echter ook mensen in de comu-
nidades die evangelisch zijn en niet drinken en goed voorbereid zijn. Sommige van hen zijn niet naar 
school geweest en zijn toch vreselijk slim.[..] Mensen uit de comunidades zijn wat het toerisme betreft 
het slechtst af. Zij hebben geen directe band met toeristen. Mensen uit de comunidades komen bijvoor-
beeld met hun aardappels naar Pisaq. Zij verkopen hun aardappels niet aan de toeristen en mensen uit 
Pisaq geven hen een misère voor hun producten en verkopen hen dan vervolgens als een heel duur pro-
duct. Als zij zout, suiker, olie nodig hebben, hoeveel aardappels moeten ze dan wel niet daarvoor in de 
plaats afstaan? Een arroba aardappel kost vijf, zes of zeven sol, wat kun je met zo weinig geld doen? 
Stel je voor wat je allemaal moet doen om een zak aardappels te produceren, ze werken het hele jaar 
rond om dat de produceren! Hoeveel hebben ze zichzelf wel niet moeten opofferen! Toerisme is voor 
sommige mensen goed maar voor anderen helemaal niet. Ik noem mensen uit de comunidades papa-
chos en mamachas, niet cholos, wat veel mensen in Pisaq wel doen en zo behandelen ze hen ook. Ik 
noem ze ook wel eens waikis, broers. Mensen in Pisaq noemen ze indios. Als Piseños ze nodig hebben 
spreken ze hen lief aan maar anders behandelen ze hen slecht en discrimineren ze hen. Dit is ook nog 
eens stom omdat toeristen komen om te zien hoe mensen uit de comunidades eruit zien en hoe ze leven, 
in feite zijn ze aantrekkelijker dan de Piseños. Mensen hier uit het dorp realiseren zich dat niet.59 

Weer een andere Piseño geeft NGO’s en de Peruaanse staat de schuld van een verandering in 
mentaliteit van mensen in de comunidades:  

Er heeft een gigantische verandering plaatsgevonden in onze comunidades. Op een gegeven moment 
zijn mensen hen gaan vertellen dat ze niet uitgebuit moesten worden, goed behandeld moesten worden. 
De NGO’s vertelden hun dat. En nu zijn ze gewend aan het paternalisme, dat hun alles wordt gegeven 
door papa gobierno, papa alcalde, papa ONG,60 en daarom is er geen ontwikkeling. Ze zijn gewend al-
les te krijgen en niet ervoor te werken. Ze zijn lui geworden. Als je de comunidades vergelijkt met die 
van Taray die niet zoveel steun hebben gehad, dan zie je dat zij alert zijn en hard werken, goed georga-
niseerd zijn, je kunt niet tegen hen liegen. De NGO’s die naar Pisaq zijn gekomen hebben misbruik 
gemaakt van het culturele niveau hier en nu zijn onze comuneros verpest.61 

Niet iedereen laat zich negatief uit over mensen uit de comunidades en zien dat ze belangrijk 
zijn:  

Ik heb goede contacten met de comuneros onder andere omdat mijn ouders wortels hebben in de comu-
nidades. Dat feit zorgt ervoor dat er een soort harmonie is en dat we een soort liefde voelen voor de 
comunidades en de comuneros. Wij kopen ook onze producten van hen. We moeten ze wel waarderen. 
Wat zouden we moeten eten als zij er niet waren?62  

Mensen uit de comunidades zijn heel eerlijk en denk ik dat er heel weinig jaloezie bestaat. Dat denk ik 
omdat ik vroeger onderwijzeres ben geweest in de comunidades. Iedereen droeg dezelfde kleding en er 
was niemand die goed gekleed was. Iedereen was hetzelfde en de kinderen kwamen altijd met ojotas 
naar school. In de berggemeenschappen helpt men elkaar en deelt men. Aan de andere kant zijn er wel 
een paar comunidades die aan het veranderen zijn vanwege de religie.63 

                                                 
58  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
59  INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
60  Papa de overheid, papa de burgemeester, papa de NGO. 
61  INTERVIEW 20, sr M., 24/05/04. 
62  INTERVIEW 27, sr E., 7/06/04. 
63  INTERVIEW 30, sra E2., 14/06/04. 
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Foto 76. Kraampje met adoptiefdochter, foto gemaakt door sra A2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn ook veel Piseños die een kind uit de comunidades in huis hebben genomen en als het wa-
re geadopteerd hebben. Dit gaat meestal langs lijnen van compadrazco en in plaats van dat Pise-
ños slecht over hen praten zijn ze erg blij met hen en zelfs trots. Bij de foto-elicitatie vroeg ik 
Piseños bijvoorbeeld foto’s te maken van zaken in hun dorp die belangrijk voor hen zijn en veel 
mensen maakten toen foto’s van hun familie maar ook van hun “extra” familie. De Piseña die 
foto 76 heeft genomen vertelde erover:  

Hier zie je de markt, de artesanale markt. Ik zou eigenlijk een markt willen zodat de plaza niet de hele 
tijd bezet is. De plaza moet vrij zijn zodat toeristen kunnen uitrusten. Verder zie je mijn zoon en het 
meisje dat ik geadopteerd heb. Zij was toen vier jaar en wees. De reden dat ik voor haar zorg is omdat 
ik geen dochter had en wel graag een meisje wilde hebben. Ze komt uit Amaru en is heel lief. Ze is als 
een dochter voor mij.64 

Volgens señor F. zijn comuneros juist meer waard zijn dan Piseños. In het volgende fragment 
legt hij uit waar dat volgens hem door komt:  

Ik denk dat de mensen uit de comunidades een veel betere opleiding hebben gehad als de mensen uit 
het dorp en ze zijn meer bekwaam. Alleen omdat de Piseños economisch beter af zijn denken ze dat ze 
beter zijn, dat is het probleem. Bijvoorbeeld, vergelijk eens een Piseño die nog niet eens zijn secunda-
ria (middelbare school) heeft afgemaakt maar wel een zaak heeft en kapitaal van zijn artesaníaproduc-
tie. Vergelijk dat met een persoon die op de universiteit heeft gestudeerd en zijn graad heeft gehaald, 
daar is het verschil. Wij denken dat omdat iemand uit het dorp komt die persoon beter is terwijl de per-
soon uit de comunidades meer gecultiveerd is. Mensen in de comunidades zijn opgevoed om te overle-
ven.[…] Ik voel me niet beter dan iemand uit de comunidad! Ik ga mezelf niet beoordelen! Of andere 
mensen beoordelen! Ik waardeer mensen om de cultuur die ze hebben en in de comunidades hebben ze 
dat. Zij hebben tenminste cultuur! Bijvoorbeeld, als je ziet hoe het proces van enamoramiento (verliefd 
worden) in zijn werk gaat! Die woorden! Zij zeggen bijvoorbeeld, zoete bloem, mooie bloem! Als men-
sen in de comunidad zover waren dat zij een partner nodig hadden dan droegen zij een bloem op hun 
hoed en dan zag je meteen wie vrij was, prachtig!65 

Het is interessant om te zien hoe deze ideeën lijnrecht tegenover de ideeën van andere Piseños 
staat. Dit zou ermee te maken kunnen hebben dat deze Piseño vaak vanwege zijn werk in de 
berggemeenschappen is geweest waardoor hij de realiteit van de comuneros kent.66 

                                                 
64  Gesprek over foto’s met sra A2., 22/08/04. 
65  INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04. 
66  SrF2 is artesano maar werkt ook voor het municipio en komt daardoor regelmatig in de comunidades. 
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Niet alleen mensen uit de comunidades worden als minderwaardig gezien en voor indios of 
cholos uitgemaakt. Señor R2. die ook tot een muziekgroep behoort, vertelde dat hij en zijn fami-
lie vaak worden gediscrimineerd, naar zijn zeggen omdat zij openlijk uitkomen voor hun geloof 
in de Andes kosmologie. Ik vroeg hem hoe hij zich hieronder voelde en hij antwoordde:  

Je vroeg hoe ik mij voelde toch? Soms maken mensen mij en mijn muziekgroep uit voor van alles en 
nog wat en wordt mijn dochter op school gepest omdat ik lang haar heb en dat ik een indio zou zijn en 
zo. Ze zeggen soms ook dat ik op een vrouw lijk. Dat doet in eerste instantie wel pijn maar ik probeer 
het te begrijpen. Piseños zijn zichzelf gewoon een beetje kwijtgeraakt. Ik maak mij niet zo een zorgen. 
Ik voel mij vaak juist bevoorrecht, met een waardigheid omdat ik kan zeggen dat ik ben wie ik ben. 
Wat de mensen van mij zeggen ben ik ook, dan maar een indio, ik ben er trots op want indios zijn 
waardige mensen.67 

Ik heb deze Piseño tijdens mijn verschillende veldwerkperiodes vele malen gesproken en het 
was opvallend dat hij veel affiniteit had met comuneros of indios zoals hij ze hier noemt. Omdat 
hij zichzelf meer als indio dan Piseño ziet en wordt gezien veroordeelt hij de Piseños die deze 
“kracht” niet waarderen. 

Pisaq is voor een groot deel opgebouwd uit migranten. Piseños die er al langere tijd wonen, la-
ten zich vrij negatief uit ten opzichte van nieuwelingen, ook al zijn ze er zelf ook niet geboren. 
Over mensen die uit de comunidades komen, wordt bijvoorbeeld gezegd dat vooral vanwege 
deze mensen de markt in Pisaq een chaos is. Dit zou slecht zijn voor het toerisme. De groei van 
het aantal nieuwelingen leidt bij sommige Piseños tot een gevoel van onveiligheid zoals blijkt 
uit het volgende:  

Vroeger konden wij gewoon gaan waar wij wilden. Ik laat mijn dochters nu nergens alleen naar toe 
gaan. Vroeger gingen wij alleen naar de chakras, dat kan tegenwoordig echt niet meer. Er kan hen van 
alles overkomen. Dit heeft ook te maken met dat er veel mensen van buiten zijn gekomen en dat het 
dorp enorm gegroeid is waardoor we niet iedereen kennen. Vroeger was er veel meer controle, iedereen 
kende elkaar en vertelde elkaar alles.68 

Aan de andere kant zijn er ook Piseños die inzien dat comuneros op zoek zijn naar een alter-
natieve overlevingsstrategie en zij keuren de manier waarop andere Piseños over ze denken af. 
Uit het volgende fragment blijkt dat de wijze waarop Piseños hierover denken soms zelfs binnen 
families verschillen. Zo vertelde een artesana mij over hoe zij tegen comuneros aankijkt en hoe 
dat haaks staat op wat haar echtgenoot vindt:  

Om te kunnen overleven en omdat ze geen andere uitweg meer zien komen ze naar het dorp en probe-
ren ze te maken wat wij maken en ze kijken hoe we ons geld verdienen. Zo wonen er veel hier. De re-
den dat ze hier komen is omdat ze een beter leven willen. Ik hou ervan om ze op een gelijkwaardig ma-
nier te behandelen, maar ik zie dat anderen dat niet doen. Ik zie ze als onze gelijken, maar mijn echtge-
noot ziet allerlei defecten, hij zegt dat ze heel koppig zijn en hij zegt dat mensen van boven moeilijk le-
ren.69 

Een andere Piseña veroordeelde de wijze waarop comuneros doorgaans behandeld worden ook 
en gaf de verbeterde economische situatie van Piseños die door het toerisme veroorzaakt is de 
schuld. Ze zei me dat zij op Piseños neerkijkt. De oplossing zoekt zij echter op een “hoger” ni-
veau:  

E2:  Oh, het is vreselijk. mensen uit Pisaq die zich zo pituco (uit de hoogte) gedragen die zeggen tegen 
hen: Oh jij cholo! En op zijn minst de sacamefotos worden dagelijks uitgescholden, omver geduwd 
en weggestuurd. Zij vinden dat de sacamefotos toeristen lastiggevallen. Mensen uit Pisaq margina-
liseren de mensen uit de berggemeenschappen. Ze worden altijd uitgemaakt voor cholos en indios.  

B:  Waarom denk je dat mensen uit de comunidades zo behandeld worden? 
E2:  Het is heel lelijk hoe zij behandeld worden en het heeft er mee te maken dat mensen in Pisaq het 

economisch beter krijgen. Wat helemaal erg is zijn de mensen uit Pisaq die naar de kerk gaan en 
van hun zonden vergeven willen worden en zich goed gedragen maar zodra zij de kerk uit, begin-

                                                 
67  INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04. 
68  INTERVIEW 32, sra M2., 1/06/04. 
69  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 



 

 221

nen ze meteen weer ruzie te maken. Denk je niet dat ze zelfs God aan het bedriegen zijn? God zou 
op een dag de mensen kunnen straffen en dan komen er geen toeristen meer, want dit is niet goed.70 

Naast de ideeën die Piseños over “gewone” comuneros hebben, hebben velen van hen ook 
uitgesproken meningen over sacamefotos en tejedoras die op marktdagen in Pisaq aan het werk 
zijn. Het volgende fragment is een voorbeeld van hoe de meeste Piseños die op de markt verko-
pen sacamefotos behandelen en hoe er over hen wordt gedacht:  

Ga weg! Wat zijn jullie vervelend, stelletje ociosas, bedelaars! Hebben jullie niets beters te doen?! [En 
tegen mij: ] Zie je wat ze doen? Ze jagen de toeristen weg, zo koopt er natuurlijk niemand! Ze verdie-
nen geld zonder er iets voor te hoeven doen! Het is slecht, kinderen laten liever foto’s maken van hun 
gezicht en kleding en gaan daardoor niet naar school!71 

In hoofdstuk 6 hebben we gezien hoe sacamefotos zich aan toeristen presenteren op de frontsta-
ge en hoe ze de backstage ook een betekenis hebben maar er zou ook gezegd kunnen worden dat 
er sprake is van een soort “tussen-stage”. In principe zouden toeristen die Spaans verstaan bo-
venstaand fragment kunnen horen waardoor er ook op de frontstage een beeld ontstaat van de 
relatie tussen Piseños en sacamefotos, een beeld dat verdergaat dan de vriendelijk lachende arte-
sano en de mooi poserende sacamefoto. Deze tussen-stage gaat echter aan veel toeristen voorbij 
omdat velen van hen zich ook storen aan de opdringerigheid van de sacamefotos. Uit observa-
ties van de “tussenstage” kan er dus al geconcludeerd worden dat Piseños “tegen” de sacamefo-
tos zijn. Deze houding komt backstage, in the mind ook heel sterk naar voren. Op de frontstage 
waar het cultureel model van de “mooie uitgedoste lachende indígena” aan toeristen wordt ge-
presenteerd, proberen Piseños zich nog enigszins in te houden; ze moeten de toeristen immers te 
vriend houden om hun eigen culturele modellen nog te kunnen verkopen. Backstage, in ge-
sprekken waar niemand hen kon horen, uitten de Piseños zich behoorlijk fel over de sacamefo-
tos. Veel Piseños die ik heb gesproken keurden het werk van de sacamefotos af en zien ze als 
bedelaars die de toeristen onbeschoft behandelen.72 Behalve dat het mij tijdens observaties op-
viel dat sacamefotos vaak slecht werden behandeld zoals in het eerste fragment uit deze para-
graaf duidelijk naar voren komt, kwam het thema tijdens gesprekken en interviews ook uitge-
breid aan bod. In een gesprek met twee artesanos die hun hele leven in Pisaq wonen vroeg ik 
wat ze zo vervelend vonden aan de sacamefotos en zij antwoordden mij het volgende:  

Sacamefotos komen naar Pisaq en vallen de toeristen lastig. En de toerist vind het niet leuk om lastig 
gevallen te worden. De toerist wil vrij zijn. Wat goed zou zijn is als de toerist zelf kan besluiten of ze 
wel of geen foto willen nemen, maar niet dat ze zo onder druk worden gezet. Het is slecht dat de vaders 
en moeders van de sacamefotos hun kinderen naar Pisaq brengen en omdat de kinderen verdienen de 
ouders niet meer hoeven te werken zoals vroeger. Nadat ze hun kinderen hebben verkleed staan hun 
ouders op de hoek van de plaza toe te kijken hoe de sacamafotos aan het werk zijn. De volgende dag 
nemen ze hun kinderen mee naar Cuzco en laten ze daar ook werken. Het is slecht omdat ze zo niet 
naar school gaan. Het municipio van Pisaq heeft op een gegeven moment de autoriteiten van de com-
munidades tot de orde geroepen en in de schoolperiode mochten de kinderen niet meer komen om te 
werken. Maar ze zijn er nu toch op dinsdag en donderdag. Het begon met twee sacamefotos uit Amaru, 
deze zijn nu getrouwd en die komen niet meer. Dit is ongeveer tien jaar geleden. Maar nu komen er 
heel veel. Ik geloof nu zelfs dat ze kinderen krijgen om de kleintjes rond te dragen, zodat er foto’s van 
ze gemaakt worden. En als ze geen kinderen hebben lenen ze ze van andere mensen.73 

De grootste ergernissen zijn dat het aantal sacamefotos dat in Pisaq werkzaam is, toeneemt en 
dat de manier waarop ze zich presenteren op the frontstage steeds opdringeriger wordt. Een ar-
tesano verwoordde het als volgt:  

Er komen er steeds meer en meer bij. Het is niet meer vanwege noodzaak, het is een gewoonte gewor-
den. Ze zitten je aan te staren als hongerige honden en al het geld wat verdiend wordt, wordt uitgegeven 
aan drank.74 

                                                 
70  INTERVIEW 30, sra E2., 14/06/04. 
71  Observatie en gesprek met sra X., 25/02/03. 
72  Bijvoorbeeld INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
73  INTERVIEW 2, sr L en sra J2., 31/03/04. 
74  INTERVIEW 25, sr B., 3/06/04. 
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Vrijwel alle Piseños geloven dat onderwijs de oplossing is voor de huidige problemen in Peru 
en in hun samenleving.75 Behalve dat ze dit idee uitdragen in hun eigen dorp, denken ze dat voor 
mensen in de berggemeenschappen scholing ook de enige echte oplossing is om armoede tegen 
te gaan en een betere toekomst voor toekomstige generaties te garanderen. Hun grootste be-
zwaar met betrekking tot de sacamefotos is dan ook dat dit werk kinderen ervan weerhoudt om 
naar school te gaan:  

Het probleem met de sacamefotos is dat ze niet naar school gaan. Hun moeders trekken hun typische 
kleding aan vanaf dat ze heel klein zijn. Ze zijn eraan gewend geraakt en zij zullen hetzelfde met hun 
kinderen doen. Zo leren ze nooit om te lezen en schrijven. Het is een schande! Ik hoor regelmatig toe-
risten aan sacamefotos vragen hoe ze heten en waar ze vandaan komen maar de sacamefotos kunnen 
geen antwoord geven omdat ze niet kunnen praten en schrijven in het Spaans omdat ze niet naar school 
gaan.76 

Er zijn inderdaad veel communicatieproblemen tussen toeristen en sacamefotos maar de impres-
sie die zij “managen” is meestal toch lucratief. Volgens een Piseña wekken de sacamefotos de 
indruk dat ze thuis honger lijden omdat ze altijd alles willen eten en drinken wat de toeristen 
nuttigen. Hiervoor zou de toerist volgens haar bezwijken en toegeven om een foto te maken.77 
Deze zelfde Piseña maakte zich wel zorgen over de indruk die sacamefotos op toeristen achter-
laten omdat de indruk wordt gewekt dat ze honger lijden terwijl ze “genoeg te eten hebben in 
hun comunidad”. Volgens haar zou de oplossing zijn dat de overheid alle comuneros en dus ook 
de sacamefotos verplicht zou stellen naar school te gaan omdat er op de manier waarop het nu 
gaat er “een nieuwe generatie analfabeten aan zit te komen en de zone met een massa opgeza-
deld raakt die geen cultuur heeft”. De meeste Piseños die ik heb gesproken over de “sacamefo-
to-problematiek” vertelden mij dat de mensen uit de comunidades niet niets doen omdat ze arm 
zijn maar omdat zoals een informant het pakkend verwoordde “er niet van houden om echt te 
werken en dit werk wel lekker makkelijk vinden, gelukkig zijn en dat zonder te zweten”.78 Ook 
sacamefotos worden dus als luie mensen bestempeld. 

Weer andere Piseños maakte zich druk over de wijze waarop toeristen eenmaal terug in eigen 
land op negatieve wijze zouden berichten over Peru vanwege de opdringerigheid van de saca-
mefotos:  

Het is belangrijk dat ze er zijn, omdat toeristen komen om een bepaalde indruk op te doen en zij zijn 
wat de toerist zoekt. Het slechte is dat ze de toeristen veel achtervolgen en de toerist verplicht doen 
voelen foto’s van ze te maken. Soms geven ze een sol om van hen af te zijn en ze willen niet eens een 
foto van ze maken. De sacamefotos komen naar Pisaq om geld te verdienen en hebben niet door dat ze 
publiciteit leveren voor de markt van Pisaq. Wat slecht is, is dat de toerist soms een beetje boos ver-
trekt. Ik stel me voor dat de toerist thuis de foto’s laat zien en andere mensen het prachtig vinden maar 
dat ze erbij vertellen dat ze wel irritant zijn. Dit is dus de propaganda voor Pisaq!79  

Weer andere Piseños gaven toe dat de sacamefotos inderdaad een probleem vormden, met als 
grootste bezwaar dat ze toeristen wegjagen waardoor de inkomsten van artesanos omlaag zou-
den gaan. Een oplossing werd gezocht in het creëren van een plek in de buurt van de plaza waar 
de sacamefotos “zichzelf aantrekkelijk geënsceneerd aan toeristen konden presenteren”. Op de-
ze wijze zou het de ambulante en de daarmee gepaard gaande “irritante” presentatie worden te-
gengegaan en zou de toerist zelf kunnen beslissen of ze foto’s wilde maken of niet.80 

Hoewel we in hoofdstuk 6 hebben gezien hoe sacamefotos frontstage toch een aantrekkelijke 
presentatie voor toeristen vormen en sommige gidsen sacamefotos als authentiek aan hun toeris-
ten proberen te “verkopen”, geven gidsen backstage vaak toe dat ook zij zich storen aan de ma-
nier waarop sacamefotos te werk gaan. Ook zij noemen de opdringerigheid als meest storende 
factor. Bovendien worden toeristen gedwongen om steeds meer te betalen voor een foto en vaak 

                                                 
75  Later ga ik uitgebreid in op komt Piseños onderwijs zien als de basis van hun toekomst en die van hun 

kinderen. 
76  INTERVIEW 12, sr C., 14/04/04. 
77  INTERVIEW 13, sra E., 15/04/04. 
78  INTERVIEW 24, sra B., 2/06/04. 
79  INTERVIEW 14, sra J. en sr A2., 17/04/04. 
80  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. 
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wordt er voor de toerist bepaald waar foto’s gemaakt worden. Een van de gidsen die ik sprak 
verwoordde het als volgt:  

Vroeger stelden deze personages zich respectvol op en vroegen een sol voor het maken van een foto 
maar tegenwoordig zijn ze met zijn vijven en elk van hen vraagt een sol! Dit gebeurt heel vaak en het is 
een onaangename indruk die de toerist krijgt, niet vanwege die sol maar vanwege het feit dat ze naar 
huis gaan met een foto die zo geposeerd is […] en dat het bovendien een verplichting is en wat ook heel 
erg is, is als zij zich voor het landschap plaatsen waardoor ze de passagiers als het ware verplichten om 
ook een foto van hen te maken maar dat willen de toeristen misschien helemaal niet, die houden mis-
schien meer van het natuurlijke.81 

Ik sprak overigens één Piseña die toegaf dat ze sacamefotos soms vervelend vond maar aan de 
andere kant wel begreep waarom ze dit werk doen. Ze vertelde:  

Ik vind de sacamefotos leuk, maar op sommige momenten storen ze wel de verkoop omdat ze de toerist 
afleiden. Er is zoveel concurrentie tussen hen dat ze altijd de toeristen aan het lastigvallen zijn. Mensen 
uit Pisaq hebben altijd kritiek op ze en zeggen dat het bedelaars zijn, maar ik voel wel met de sacamefo-
tos mee, dat ik zie omdat ze uit de armste comunidades komen. En als ik zie dat een toerist een dollar 
aan een kindje geeft, weet ik dat die tenminste een dag goed zal kunnen eten. Ik denk dat ze het geld 
goed besteden. Ik denk dat het geld vooral is om te eten, niet om de comunidades te verbeteren.82 

En een andere Piseño vertelde dat toeristen de sacamefotos juist leuk vinden en hij veroordeelde 
het gedrag van zijn dorpsgenoten ten opzichte van de sacamefotos:  

Toeristen zoeken andere dingen. […] Het leukste vinden ze foto’s maken. Van de varayoc, van de 
sacamefotos. Toeristen vinden ze mooi, ik hoor ze altijd zeggen dat ze mooi zijn maar velen van mijn 
dorpsgenoten haten die arme vrouwen. Zij zeggen dan steeds: no molestes! Val die toerist niet lastig! 
Maar dat is niet lastigvallen, de toerist maakt een foto van hen, geeft ze een sol zodat zij een frisdrankje 
kunnen kopen. Zij verdienen echt niet veel. Maar mijn collega artesanos hebben geen concept van wat 
die mensen zijn.83 

Over tejedoras wordt veel minder negatief gedacht en gesproken dan over sacamefotos zoals we 
eerder zagen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er niet zoveel tejedoras naar Pi-
saq komen als sacamefotos en dat de tejedoras die er zijn zich minder opdringerig opstellen. De 
meeste van hen hebben een eigen plek op de markt en als ze werkzaam zijn als sacamefoto vindt 
dat meestal daar plaats waardoor Piseños er niet zoveel last van hebben. Volgens een tejedora 
uit Chawaitiri ligt de reden waarom zij minder beledigd worden elders. Zij legde trots uit:  

Ze zeggen dat mensen die vroeger uit Chawaitiri naar Pisaq kwamen beledigd werden maar het is mij 
nooit gebeurd omdat ik hier pas sinds kort werk. Een tijd geleden zijn de straten van Pisaq opnieuw be-
tegeld, zo ook de straat waar ik verkoop.84 Hiervoor zijn stenen gebruikt uit mijn comunidad en daarom 
durven Piseños nu niks meer tegen ons te zeggen: wij hebben immers geholpen met het aanleveren van 
de stenen voor hun straten.85 

Er zijn ook Piseños die erg trots zijn op de tejedoras, zoals bleek uit de motivatie voor het ne-
men van foto 77. Señor W. vertelde:  

Hier wil ik de wachachas laten zien, de weefsters. Deze foto representeert de textielkunst en die is 
prachtig. Vroeger bonden ze de kinderen zo vast en veel mensen doen het nog steeds. Mensen uit Pisaq 
kopen deze tejidos daarvoor van de comuneros. Deze vrouwen uit de comunidades laten beetje bij 
beetje hun talent zien. Steeds meer laten ze aan toeristen zien hoe er wordt gewerkt. Toeristen vinden 
dat leuk om te zien.86 

Señor R2. maakte ook een foto van tejidos die nu door comuneras op de markt worden verkocht 
en was vooral trots op de tejidos uit deze zone. Hij vond het belangrijk dat deze aan toeristen 
worden verkocht en hij vond het ook een goede ontwikkeling dat de tejidos door de tejedoras 
 

                                                 
81  Gesprek met gids, sr J4., 2004. 
82  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
83  INTERVIEW 31, sr O., 17/06/04. 
84  De straat die van de plaza naar de ruïnes loopt. 
85  INTERVIEW 40, tejedora R., Chawaitiri, 26/07/04. 
86  Gesprek over foto’s met sr W., 21/08/04. 
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Foto 77. Weefster, trots voor sr W., foto is door hem gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zelf worden verkocht.87 
De Piseños die niet trots zijn en ook helemaal niet blij zijn met deze nieuwe ontwikkelingen 

zijn de mensen die op de markt werkzaam zijn en zelf ook tejidos verkopen. Zij voelen door de 
komst van de tejedoras immers een toegenomen concurrentie. Tot een aantal jaren geleden ver-
kochten deze comuneros hun tejidos namelijk aan Piseños die ze vervolgens voor veel hogere 
bedragen aan toeristen konden verkopen. Zoals we eerder zagen nemen steeds meer tejedoras 
het heft in eigen hand en kiezen zij ervoor om geen gebruik meer te maken van de tussenhande-
laren positie van de Piseños. Daardoor wordt het voor Piseños niet alleen steeds moeilijker om 
aan handgeweven producten uit de berggemeenschappen te komen die zeer geliefd zijn bij toe-
risten maar wordt het ook steeds moeilijker om de tejidos die ze in hun assortiment hebben aan 
toeristen te verkopen. En toerist koopt doorgaans namelijk liever een tejido van een “authen-
tiek” uitziende comunera dan van een modern uitziende Piseño. Uit gesprekken met Piseños 
bleek dat dit de doorslaggevende reden was om zich ook te verkleden zodat de toeristen zouden 
denken dat zij ook “authentiek” waren.  

Hoewel sommige Piseños enerzijds kritiek hebben op de verkleedpartijen die frontstage 
plaatsvinden en anderzijds bang zijn dat cultuur in de comunidades verloren gaat omdat zij thuis 
steeds vaker synthetische kleding dragen, zijn er ook Piseños die daar een verklaring voor zoe-
ken:  

In de comunidades dragen de mensen deze (B: zelf geweven) kleding niet meer zoveel. De meeste 
mensen dragen ook synthetische kleren, ze dragen normale kleding zoals wij. Er wordt een trueque uit-
gevoerd tussen hun traditionele kleding en onze kleding. Daardoor dragen ze hun traditionele kleding 
niet meer. Deze vrouwen die deze kleding hebben geweven, hebben hun ponchos en tejidos niet meer 
nodig zoals vroeger en daarom verkopen ze die aan ons. Ik denk dat ze deze kleding niet meer willen 
dragen omdat andere mensen hen zeggen dat ze een indio zijn, een cholo, een indígena. De maatschap-
pij behandelt hen als minderwaardig. Mensen beginnen zich te schamen en ze willen zich niet minder 
voelen. Om dat te vermijden proberen ze zich te mestificeren. Ik denk dat ze minder gediscrimineerd 
worden als ze zich kleden zoals wij.88 

Kleding drukt dus een belangrijke stempel op hoe iemands identiteit wordt gezien en het uiter-
lijk van comuneros kan in hun voordeel of nadeel werken. Kleding zegt iets over identiteit en in 
Peru is het zo dat een goede scholing kan leiden tot een stijging op de sociaal-maatschappelijk  
 
 

                                                 
87  Gesprek over foto’s met sr R2., 27/08/04. 
88  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
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Foto 78. Trots op artesanía  
in Cuyo Chico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ladder. Volgens een Piseña die ik sprak gaan deze twee zaken, kleding en scholing, vaak samen 
en worden ze door comuneros aangewend om een betere positie te krijgen op de sociaal-
maatschappelijke ladder:  

Mensen uit de comunidades sturen hun kinderen naar scholen in Pisaq of Cuzco en daar leren kinderen 
zich anders te kleden. Door zich modern te kleden denken ze te kunnen ontsnappen aan het indígena 
zijn. En door zich modern te kleden valt af te lezen dat ze een goede opleiding hebben gehad. Als ze ty-
pisch gekleed naar school zouden gaan zouden zij zich slecht voelen.89 

 
8.4. Zelfbeeld van comuneros 
Net als Piseños willen comuneros het beste voor hun kinderen en als zij daartoe instaat zijn la-
ten ze hun kinderen in Pisaq naar school gaan. Het is niet ongebruikelijk dat kinderen uit de 
comunidades een tijd bij hun compadres in Pisaq gaan wonen. Deze compadres verzorgen hun 
ahijados en betalen dan hun schoolgeld. Ahijados moeten in ruil hiervoor helpen in het huishou-
den. Ze helpen bij de verzorging van de kinderen van hun compadres en ze helpen mee in de 
productie van artesanía. Verder helpen ze ook bij het op- en afbouwen van de markt en soms 
ook bij de verkoop van souvenirs. Over het algemeen moeten deze kinderen uit de comunidades 
hard werken maar dit is een van de weinige mogelijkheden om een begin te maken met iets op 
te bouwen buiten de comunidad. Het andere alternatief is verhuizen naar de stad maar daar zijn 
ze vaak slechter af. Als men eenmaal vertrokken is uit de comunidad wordt er thuis, backstage, 
wel verwacht dat er wordt teruggekeerd voor bijvoorbeeld feesten of om financieel mee te hel-
pen. Op definitieve terugkeer wordt echter vol onbegrip gereageerd. Señor J5., afkomstig uit 
Cuyo Grande, probeerde dit aan mij uit te leggen:  

Mijn ouders begrijpen helemaal niets van mij. Ze zeggen tegen mij dingen als: “Waarom kom je terug 
naar de comunidad als je naar de universiteit bent gegaan en een goede universitaire opleiding hebt ge-
had?”90 

Maar je kunt wel hun werkplaatsen fotograferen zoals ze zijn. Artesanos in de comunidades bij 
wie ik thuis ben geweest, waren trots en vooral op hun werkplaatsen. Tijdens een bezoek aan 
Cuyo Chico drong een artesano familie er bijvoorbeeld op aan dat ik foto 78 zou maken. Trots 
vertelde hij hoe het productieproces in zijn werk ging:  

                                                 
89  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
90  Gesprek met sr J5., Cuyo Grande, 19/04/03.   

Foto’s 79 en 80. Verkleedpartij in Ccotataki. 
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J5: Eerst worden er lange repen van klei gemaakt met een speciale machine. Met een mal worden de 
figuren uitgesneden en er worden dan gaatjes in gemaakt. Dat zie je nu. Daarna wordt het gedroogd 
en gebakken. Daarna geverfd, soms met vernis eroverheen, soms met lak. Dat is betere kwaliteit en 
dan blijft de verf langer zitten. Daarna worden er met een stempel afdrukken in gemaakt. 

BS: Wat verdien je hieraan?  
J5: Als er comerciantes langs komen, krijgen we per afgewerkt oorbellenpaar zestig cent en per ketting 

twintig. Het voordeel van deze producten is dat we er niet zoveel materiaal voor nodig hebben. En 
bovendien bakken we alles in onze eigen oven. Mensen vinden onze artesanía mooi. Een vriend 
van me heeft me uitgenodigd om zijn spullen in Brazilië te verkopen maar voorlopig blijf ik liever 
hier. Het is wel fijn te weten dat er in Brazilië opties voor me zouden kunnen zijn.91 

Bij bezoek aan de berggemeenschappen bleek dat mensen zich schamen voor hun uiterlijk. Tij-
dens een bezoek aan de comunidad Ccotataki bijvoorbeeld wilde ik een foto maken van een 
aantal comuneros maar ze lieten het niet toe. Ze zeiden dat ze vies waren en dat ik daarom geen 
foto van ze kon maken. Ik was in gezelschap van een vrouw die jaren terug lerares was geweest 
in Ccotataki en zij bleef aandringen bij de comuneros. Vervolgens was er een vrouw die voor-
stelde om met haar mee naar haar huis te gaan, alwaar zij zich ging verkleden. Haar “gewone” 
kleding werd speciaal voor de foto verruild voor feestkleding en nadat ik mijn foto’s had ge-
maakt moesten de voormalig lerares en ik de kleding ook aandoen zodat “de mensen in het land 
konden zien wat voor een mooie costumbres Peru heeft”, aldus de comunera. Op foto’s 79 en 80 
is te zien hoe de voormalige lerares met wie ik was eerst de feestkleding van de comunera aan 
moest trekken (boven). Op deze foto is ook te zien hoe de comunera normaalgesproken gekleed 
gaat. Op de tweede foto is de verkleedpartij compleet. 

 
8.5. Pueblo pequeño infierno grande 
De uitspraak: Pueblo pequeño infierno grande — letterlijk vertaald, klein dorp grote hel — heb 
ik vaak van Piseños gehoord in lastige situaties. Dit betrof zowel moeilijke situaties voor hen-
zelf als voor mij als onderzoeker. Als ik aan hen vroeg waar de spanningen die er bestonden 
door werden veroorzaakt werd een verklaring gezocht in het feit dat Pisaq een pueblo pequeño 
en daardoor een infierno grande zou zijn. Laten we kijken naar hoe deze uitspraak van “klein 
dorp, grote hel” in het dagelijkse leven wordt beleefd. Door naar de verklaringen en gevoelens 
achter deze uitspraak te kijken, kan iets worden gezegd over het beeld dat Piseños van hun dorp 
hebben en alle actoren die daarin een rol spelen. Op deze manier komen allerlei conflicten aan 
het licht. 

Al eeuwen bestaan er spanningen over land volgens de Piseños en ondanks het feit dat het 
grootste deel van de bewoners van Pisaq van de toerisme-industrie leeft komen landconflicten 
nog steeds voor. De manier waarop er tegenwoordig om land wordt gestreden verschilt niet veel 
met conflicten van een aantal decennia geleden en misschien ook wel eeuwen geleden. Aan het 
begin van mijn veldwerkperiode in 2004 werd dit fenomeen overduidelijk toen een groep boe-
ren uit het naburige dorp Taray een stuk land van mijn gastmoeder bezetten. De landbezetters 
hadden zich zonder te vragen op het stuk land gevestigd en bleven daar dag en nacht waken in 
zelfgebouwde hutten. Ze hadden zelfs al allerlei gewassen gezaaid. Toen na gesprekken met 
mijn gastgezin bleek dat de Tareños onder geen beding van plan waren te vertrekken, werden er 
harde maatregelen genomen. Er werd een knokploeg van vijfentwintig mannen samengesteld, 
grotendeels afkomstig uit Cuzco en volgens de familie voornamelijk ex-delinquenten die wat 
wilden bijverdienen. Op 19 maart bestormden zij het stuk land. Er werd gevochten met stenen 
en houten palen maar de bezetters waren met drie keer zoveel man, versloegen de knokploeg 
van mijn gastgezin en bonden ze vast. Na een paar uur arriveerde de plaatselijke politie die niets 
kon doen en versterking moest vragen uit naburige dorpen. Uiteindelijk werd het conflict gesust 
en werden de gehavende gevangenen vrijgelaten. Dit hele voorval eindigde in een rechtszaak 
van het Peruaanse gezin tegen de bezetters.92 Volgens de mensen die ik over dit voorval sprak, 
zijn dit soort gevechten om land niet ongebruikelijk en maken zij deel uit van de Andes cultuur. 
In de Andes is het zoals al eerder ter sprake kwam gebruikelijk dat elk jaar, tijdens carnaval de 
grenzen van het land opnieuw bepaald worden. Tijdens deze afbakeningsbijeenkomsten is het 

                                                 
91  Na afloop van INTERVIEW 11, sr N., Cuyo Chico, 12/04/04. 
92  In 2007 was dit conflict nog niet opgelost en had de familie 5 advocaten op de zaak gezet, zonder re-

sultaat. 
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niet ongewoon om geweld te gebruiken. Volgens de Piseños die ik heb gesproken is dit gebruik 
typisch voor pueblos pequeños.  

Ook hoorde ik talloze malen van mensen dat Pisaq geen ideale omgeving is om onderzoek te 
doen vanwege de talloze conflicten en spanningen die er zijn tussen praktisch iedereen. Volgens 
een medewerker van een NGO die al jaren in de regio werkt is geweld en conflict iets wat inhe-
rent is aan de Andes cultuur. De oorsprong zou gelegen zijn in het afbakenen van territorium. In 
Pisaq bestaan er veel conflicten en het lijkt alsof iedereen ruzie met elkaar heeft. Volgens hem 
zijn er conflicten tussen mensen in Pisaq, tussen Pisaq en comunidades en tussen verschillende 
comunidades. Enerzijds zijn er conflicten die al lang bestaan en die niks te maken hebben met 
het toerisme, zoals conflicten tussen families of vetes binnen families. Maar veel van de heden-
daagse spanningen hebben een directe link met de toeristische industrie en komen vooral voort 
uit de enorme concurrentie.93  

Zoals eerder al is vermeld is de populatie van Pisaq in de afgelopen veertig jaar bijna verdub-
beld wat vooral het gevolg is van migratie. Een deel van conflicten en spanningen tussen men-
sen heeft hiermee te maken en in gesprekken geven migranten vaak aan dat zij niet als volwaar-
dig worden gezien. Mensen die in het dorp geboren en getogen zijn voelen zich duidelijk verhe-
ven boven de nieuwelingen. Volgens Pérez Galán is een manier om als Piseño beschouwd te 
worden om aangesloten te zijn bij een van de ruim vijfendertig asociaciones die vooral in de ja-
ren negentig als paddestoelen uit de grond rezen (Pérez Galán 2004: 38). Tijdens mijn onder-
zoek kwam ik er echter achter dat er ook verenigingen zijn waar vooral migranten bij aangeslo-
ten zijn en verenigingen waar bijna alleen maar oorspronkelijke Piseños toe behoren waardoor 
ook tussen deze organisaties spanningen bestaan. Behalve een moordende concurrentie op de 
souvenirmarkt, is er ook tussen bijvoorbeeld restaurants grote concurrentie ontstaan. De span-
ningen tussen restaurants worden uitvergroot in periodes dat er weinig toeristen naar Pisaq ko-
men. Zo hebben mensen die werkzaam waren in verscheidene restaurants mij benaderd met het 
verzoek om recepten van andere restaurants te bemachtigen. Ook proberen zij voortdurend bij 
toeristen erachter te komen wat zij op verschillende plaatsen hebben gegeten zodat zij hetzelfde 
op de kaart kunnen zetten. Ook tussen gidsen bestaat er grote concurrentie en met name de ge-
vestigde gidsen vrezen voor broodroof. Eerst werden vooral Piseños als grote concurrenten ge-
zien maar tegenwoordig zijn er ook steeds meer mensen uit de berggemeenschappen die oplei-
dingen tot gids volgen. Zo vertelde een gids mij:  

Voor één dag werk waar je vanwege het schreeuwen vreselijke keelpijn aan overhoudt krijg je een mi-
serabele dertig dollar. Er zijn nu ook veel reisbureaus die hier slechts achttien dollar voor betalen, weet 
je waarom? Omdat er tegenwoordig heel weinig gidsen goed worden opgeleid. Alle campesinos willen 
nu ook gids worden, er zijn er veel die toerisme studeren en zij doen tours bijna gratis, alleen voor wat 
eten en fooi. Het is hun schuld dat de prijzen die ze ons, goeie gidsen, betalen zo enorm zakken. Het is 
niet dat ik het de campesinos niet gun, maar ze verpesten het zo wel voor de gekwalificeerde gidsen. Ik 
wordt gelukkig wel veel gevraagd en krijg nog redelijk betaald. Het is tegenwoordig moeilijk om een 
goede gids te vinden.94  

Pisaq heeft over het algemeen een vrij negatief imago en de mensen staan bekend en worden 
bekritiseerd vanwege een zogenaamde hypocrisie en oneerlijkheid. Soms hebben deze ideeën 
weinig te maken met toerisme maar volgens veel informanten komt deze hypocriete houding di-
rect voort uit de snelle ontwikkeling van de toerisme-industrie en de daarmee gepaard gaande 
hebzucht van de bevolking. Vaak wordt de tijd voordat er toerisme was, geïdealiseerd als har-
monieus, rustig en met weinig conflicten. Zie hoe spanningen die eigenlijk niks te maken heb-
ben met toerisme toch daaraan gekoppeld worden:  

Goede Vrijdag is een typisch voorbeeld van de hypocrisie van de mensen in Pisaq. Ze praten veel en ze 
doen alsof ze goed zijn maar ondertussen, ondertussen liegen ze altijd! Kijk naar de feesten van giste-
ren, in plaats van dat de mensen samenwerkten resulteerde het in meer verdeling en in het proces van 
het maken van tapijten werd de hebzucht van de mensen duidelijk, ze vochten om materialen en ze 
kwamen hier naar het kantoor en wilden meer en meer: het is nooit genoeg voor hen!95 

                                                 
93  Gesprek met sr A3., 18/03/03 
94  Gesprek met een gids van Condor Travel, 15/06/04. 
95  Gesprek met sr R2., 19/04/03 Met kantoor wordt het oficina de cultura op het gemeentehuis bedoeld 

die materiaal voor de alfombras beschikbaar stelde. Met Semana Santa is het gebruikelijk om door het 
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Er is ook een groot verschil tussen hoe Piseños zich frontstage presenteren aan toeristen en hoe 
Piseños backstage met elkaar omgaan. De concurrentie op de markt is enorm maar de toerist 
merkt daar doorgaans weinig van. Volgens een artesano die al heel lang op de markt staat zijn 
Piseños op de plaza als er toeristen zijn erg vriendelijk, niet alleen voor de toeristen maar ook 
voor elkaar. Zodra hun publiek echter weg is, “is het alsof ze compleet andere personen zijn.”96 
Over landconflicten wordt op de plaza ook niet gesproken omdat dit slecht zou zijn voor het 
imago van Pisaq. Señor A2. vertelde hierover:  

Het komt vaak voor dat als we op het land gaan werken de grens van de chakra niet gerespecteerd 
wordt. Maar op de markt doen we net alsof ze het niet hebben gemerkt dat de buren van onze chakra 
hebben gestolen en begroeten we hen gewoon vriendelijk en geven wij hen een stuk brood.97 

Nog iets waaruit blijkt dat veel Piseños hun dorp een infierno grande vinden, is hoe zij over an-
dere dorpsgenoten denken en spreken. In interviews stelde ik bijvoorbeeld de vraag of Piseños 
zichzelf anders vonden dan andere mensen in hun dorp. Weinig mensen lieten zich positief uit 
over de ander. Misschien wel de meest felle reactie kwam boven toen ik aan een Piseña vroeg of 
zij dacht dat haar kinderen later ook in de toerisme-industrie zouden werken. Haar antwoord 
luidde als volgt:  

Nee, ik wil niet dat mijn kinderen later hetzelfde doen als ik, misschien als hobby maar verder niet. Ik 
heb geconcludeerd dat artesanos unos ignorantes zijn die niet kunnen lezen, niet kunnen schrijven, niet 
kunnen praten, op dat niveau zitten ze er, wat leer je van ze, niks! En sommige, het is net of ze uit de 
comunidades komen, met hun motes, ze praten niet eens correct. Ik zou iets beters voor mijn kinderen 
willen en niet willen dat ze tussen deze mensen verkeren. Er is toch een groot verschil tussen iemand 
die heeft gestudeerd en iemand die nooit een voet heeft gezet in een school. Wat kun je van zo iemand 
leren?98 

Volgens deze Piseña is het probleem van haar dorp dat veel Piseños een laag opleidingsniveau 
hebben. Andere Piseños wijten het infierno grande aan het toerisme en de toegenomen concur-
rentie daardoor is ontstaan. Piseños zouden daardoor egocentrisch zijn geworden. Zie hoe een 
artesano zich enorm fel uitlaat over “de domme Piseños in de “hel”:  

Het is alsof zich duivels in de hoofden van die artesanos hebben gevestigd en die arme mannen en 
vrouwen weten niks anders te doen dan hun palen, tarimas en stukken plastic op te bouwen. Het is een 
hel omdat het ze niet meer interessert om scholing te genieten. En als er familiebanden zijn, wat zijn die 
dan waard? Het geld, het geld en meer interesseert ze niet. Het is een cochinada (smeerboel). Ik weet 
niet wat ik eraan moet doen zodat dit dorp veranderd. Dat is de hel, daar [hij maakt een armbeweging in 
de richting van de plaza], waar de handel gerealiseerd wordt. Mensen vechten voor 10 centimos op de 
markt. La bestia! Ze willen geen ontwikkeling in dit dorp. Slechts idioten doen iets voor dit dorp.99 

Een andere artesano vergelijkt zijn dorpsgenoten met Bolivianen en mensen uit Puno:  
Ik ben anders, [B: dan andere Piseños] in mijn cultuur, manier van leven, karakter, gedrag. Ik hou er 
bijvoorbeeld van te delen, ik hou er niet van alles wat ik heb voor mezelf te houden. Het probleem hier 
is dat iedereen hier alles altijd maar gratis wil. […] Mensen zijn hier heel egoïstisch, er is geen culture-
le, economische, sociale of politieke voorbereiding. Mensen leven momentaneo (vluchtig), ze willen 
van alles bereiken maar ze zijn van binnen net als een Boliviaan of iemand uit Puno, ze willen van alles 
maar ze hebben geen persoonlijke voorbereiding.100 

De toeristenmarkt en vooral de enorm toegenomen concurrentie heeft er ook voor gezorgd dat 
Piseños continue op elkaar letten en dat gevoelens van jaloezie veel voorkomen. Het volgende 
commentaar geeft een Piseña die zich “anders” voelt en wat de oorzaak is van de mentaliteits-
verandering van haar dorpsgenoten:  

                                                                                                                                               
hele dorp van verschillende vooral natuurlijke materialen zoals houtsnippers en bloemen afbeeldingen 
op de grond te maken. Zo ontstaan er kleurige alfombras, een soort tapijt waar mensen die het beeld 
van Jezus dragen op kunnen rusten. In het volgende hoofdstuk ga ik hier dieper op in. 

96  INTERVIEW 14, sra J., 17/04/04. 
97  INTERVIEW 14, sra A2., 17/04/04. 
98  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
99  Gesprek met sr V., 24/07/07. 
100  INTERVIEW 25, sr B., 3/06/04. 
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Ik ben anders wat betreft mijn manier van denken. Piseños zijn niet zo menslievend. Ze zijn egoïstisch 
en heel agressief in hun manier van denken. Ze denken snel slechte dingen over ander mensen. Mensen 
zijn je altijd aan het observeren als je aan het verkopen bent en leveren kritiek, ze zijn altijd aan het 
roddelen en ze zijn altijd jaloers als het je goed gaat. Ik denk dat het te maken heeft met dat hun eco-
nomisch situatie in korte tijd verbeterd is en nu willen ze meer en meer. Ik probeer ze altijd te zeggen 
dat geld niet het belangrijkste is. Het valt mij op dat als er iemand schade wordt aangedaan dat iedereen 
op de voorste rij zit, maar als er iemand geholpen moet worden zijn ze er niet.101 

Eerder zagen we ook hoe er door sommige Piseños wordt neergekeken op de manier waarop zij 
met toeristen omgaan. Een informant die ruim twintig jaar in Pisaq woont maar eigenlijk ergens 
anders vandaan komt legde mij het verschil uit tussen Piseños en andere Peruanen:  

Een typische Piseño is iemand die misschien heel, euh, euhm, mmm, hoe zeg je dat, erg egoïstisch is 
misschien. Ze vinden dat Pisaq is voor Piseños en verder voor niemand anders en er is een defect bij 
hen en dat is dat ze niet voor hun servicios willen betalen. Waar ik vandaan kom, doet iedereen dat wel 
en op tijd. In Pisaq is het zo omdat de overheid veel heeft geholpen en nu is men gewend aan niet beta-
len. Er is veel paternalisme geweest en dat is niet goed.102 

Volgens Señora S. heeft het er mee te maken dat mensen niet meer zo veel respect hebben voor 
God en ontzettend veel alcohol consumeren:  

Ik ben niet zoals het grootste deel van de mensen die naar brujos rent zodra er iets mis gaat. Ik geloof 
alleen in God. Als mijn zaken goed gaan of niet spreek ik met Hem, Hij weet waarom. Ik ben een van 
de weinige hier in het dorp die niet doet aan dronkenschap en elke keer alle feesten afgaat en vreemd 
gaat, dat is wat er tijdens de feesten gebeurt. Ik ben gelukkig en ik ben gelukkig met hoe mijn zaken 
gaan en dat heb ik aan God te danken. Ik hou niet van roddels die in dit dorp plaatsvinden, ik heb daar 
een hekel aan.103 

Toen ik tijdens mijn veldwerk in 2007 nog verder inging op dit infierno grande thema en 
mensen vroeg wat er nu precies onder verstaan kan worden legden ze me uit dat het vooral te 
maken had met roddelen wat weer te maken had met rivaliteit. Señor LB., personeelsmedewer-
ker op het gemeentehuis legde mij uit hoe het werkte maar zag er ook de lol van in. Hij vertelde:  

Er is veel rivaliteit tussen mensen in Pisaq. Iedereen weet alles van iedereen. Veel mensen gaan hier 
weg zodra ze geld hebben want er is veel afgunst. In alle kleine dorpen is het zo, het gaat anders dan in 
de grote stad. Dat is wat ik la chismografía noem, soms is het zelfs leuk!104 

De “hel” zou op het plaza podium het ergst zijn. Señora E. vertelde over het geroddel in het 
dorp:  

Iedereen kent elkaar en weet alles van iedereen. Mensen zeggen bijvoorbeeld: Zij is zo en zo en hij is 
zus en zo. Er is erg veel idiosyncrasie in het dorp. Als een paar uit elkaar is praat iedereen erover, zo 
gaat dat. Het scheelt wel of je op de plaza werkt of niet. Op de plaza is de hel het grootst omdat ieder-
een elkaar daar in de gaten houdt.105  

Enerzijds vinden Piseños Pisaq achteruitgegaan vanwege egoïsme en individualisme wat aan de 
groei van het toerisme word gewijd. Anderzijds zijn er Piseños die nieuwelingen de schuld ge-
ven van alles wat er mis gaat in hun dorp. De chaos in het dorp zou door hen veroorzaakt zijn, 
evenals het onveilige gevoel dat steeds meer mensen zeggen te krijgen. Andersom vinden co-
muneros Pisaq ook een infierno grande en zien zij Piseños als asociale uitbuiters. Eerder kwam 
naar voren dat relaties van compadrazgo lange tijd allesbepalend waren voor samenwerkings-
verbanden tussen Piseños en hun compadres in de comunidad maar er kwam ook duidelijk naar 
voren dat steeds meer comuneros uit bijvoorbeeld Cuyo Chico niet meer met ze willen samen-
werken. In het volgende citaat wordt volgens mij duidelijk verwoord wat de grootste problemen 
zin:  

                                                 
101  INTERVIEW 26, sra P., 4/06/04. 
102  INTERVIEW 22, sr I., 31/05/04. 
103  INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04. 
104  Gesprek met sr LB., 26/07/07. Un chisme is een roddel. Chismografía zou vertaald kunnen worden als 

roddelkunst. 
105  Gesprek met sra E., 24/07/07. 
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Piseños behandelen ons heel slecht. In ons dorp zijn er namelijk een paar jongeren die naar Brazilië 
gaan om onze spullen te verkopen. De Piseños zijn dan jaloers, ze zeggen dat wij de producten voor 
veel minder verkopen er worden boos. Er zijn nog wel mensen die met Piseños samenwerken en daar 
worden ze dan boos op ze zeggen dat het onze schuld is en dat zij niks meer verkopen door ons. Ieder-
een heeft toch recht om te reizen? Maar omdat Piseños de mensen uit Cuyo Chico uitbuiten reizen wij 
zelf, het is niet zonder reden. Het is heel goed dat wij reizen want op deze manier krijgen we steeds 
meer ervaring en zal het steeds beter gaan. Piseños zijn heel snel jaloers en bang voor concurrentie. Bij 
de pista was er een soort markt gebouwd voor wevers uit Chawaitiri maar die is er nu niet meer. Ik weet 
zeker dat de Piseños het niet wilden omdat ze heel jaloers zijn. Misschien hebben zij het wel ver-
brand!106 

Het komt steeds vaker voor dat comuneros zich negatief over Piseños uitlaten en dat relaties die 
misschien honderden jaren bestaan door de nijverheidsproductie die was begonnen als direct 
gevolg van het groeien van de toerisme-industrie in relatief korte tijd worden verbroken en dat 
Piseños de schuld krijgen van zaken die fout gaan. 

Piseños die van andere plaatsen dan de comunidades naar Pisaq zijn gekomen worden ook erg 
slecht behandeld. Zelfs mensen die inmiddels meer dan twintig jaar in Pisaq wonen, worden nog 
steeds als buitenstaanders gezien. Een migrant uit Lima deed zijn beklag:  

Mensen in Pisaq behandelen ons altijd als extranjeros (buitenlanders). In de laatste reünie van artesanos 
stond er iemand op en die zei dat Pisaq voor de echte Piseños moest zijn en dat mensen die van buiten 
komen op moeten rotten. Ik ben toen opgestaan en heb gezegd dat het best was maar dat ik mij afvroeg 
waar die Piseños dan waren als er moest worden schoongemaakt. Ik heb gezegd dat Piseños zich alleen 
maar Piseños voelen als het gaat om het verdelen van de kraampjes op de markt. En wie maakt de rivier 
schoon? Ik heb toegezegd dat dankzij mensen zoals ik Pisaq tot een belangrijk artesano-dorp is ver-
klaard met goede artesanos. Het zijn salvajes! (wilden).107 

Zelfs mensen die uit nabijgelegen districten komen en al heel lang in Pisaq wonen en zich Pise-
ños voelen, worden door andere Piseños niet altijd goed behandeld zoals uit het volgende frag-
ment naar voren komt. Tegelijkertijd wist deze Piseña dit ook te relativeren:  

Ik voel me Piseña maar ik ben niet in Pisaq geboren. Ik heb voor het grootste deel van mijn leven wel 
hier gewoond en voel me zo. Ik ben in Taray geboren maar als mensen hier aan het praten zijn dan zeg-
gen ze van alles. Mensen die hier zijn geboren en altijd hebben gewoond die voelen zich de baas over 
het dorp en soms voel je je dan slecht. Ze weten waar je vandaan komt en ze proberen je dan een slecht 
gevoel aan te praten. En dat terwijl ik hier het grootste deel van mijn leven heb gewoond en mijn moe-
der ook, zo voelen wij ons ook. Mensen uit Pisaq zijn heel trots om Piseño te zijn. […].Ik voel mij niet 
anders dan andere mensen hier. Als er bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd is tussen Pisaq en Ccoya dan 
schreeuw ik altijd “Pisaq” en als mensen slecht over Pisaq spreken dan verdedig ik mijn dorp altijd.[…] 
Mensen uit Pisaq praten wel slecht over mensen van buiten maar zo slecht kan het toch ook niet zijn 
want ik geloof niet dat er anders mensen van buiten zouden zijn. Wij geven iedereen een mogelijkheid. 
Ze hebben het altijd over dat mensen van buiten slecht zijn en dat ze hier niet mogen wonen maar aan 
de andere kant wonen deze mensen wel hier en zijn ze ook deel van het dorp. Omdat wij altijd met toe-
risten hier zijn, is iedereen eigenlijk welkom.108 

Weer een andere Piseña die wel al haar hele leven in Pisaq woont maar waarvan haar ouders 
een stuk landbouwgrond in het naburige Taray hadden, vertelde over de dagelijkse spanningen 
op de markt. Zij benadrukte dat Piseños over het algemeen erg jaloers zijn en ze vertelde open-
lijk over hoe hard het er soms aan toegaat:  

E2:  Mensen in Pisaq zijn erg jaloers op elkaar. Ik begrijp niet waarom mensen zoveel moeten vechten, 
waarom ze zich zo gedragen. Er is altijd wel iets, men maakt ruzie over de marktplaatsen en om 
wat iemand aan heeft. Wij hebben bijvoorbeeld een kraampje van vier vierkante meter en dan zijn 
er mensen die dat willen inpikken. Daar ontstaan de meest vreselijke ruzies uit. Heb je gehoord hoe 
mensen elkaar beledigen op het plein Beti?  

B:   Ik weet dat het gebeurt maar ik heb het nooit zo van dichtbij gehoord, wat zeggen ze dan? 

                                                 
106  INTERVIEW 50, sra A. uit Cuyo Chico, 30/07/04. Met de pista wordt hier de geasfalteerde weg tus-

sen Pisaq en de ruines bedoeld. 
107  INTERVIEW 19, sr V., 29/05/04. 
108  INTERVIEW 23, sra M2., 1/06/04. Deze artesana is overigens dezelfde als zij die op de vorige pagina 

kwaad sprak over comuneros en mensen uit andere gebieden die naar Pisaq komen en er dan blijven 
wonen. 
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E2:  Ooooohhh, ze zeggen lelijke woorden, vreselijk, achter mij verkoopt bijvoorbeeld een vrouw. Als 
het regent bijvoorbeeld en het waait dan zegt ze dat het de schuld is van haar buren dat het water 
op haar spullen valt. Ze beledigt bijvoorbeeld ook een vrouw die geen echtgenoot heeft en derge-
lijke, gewoon uit jaloezie Beti! Wat anders is aan mij is dat ik er niet zoveel van hou om met veel 
mensen bij elkaar te komen. Er zijn zaken waarin ik verschil zoals ik je al heb gezegd dat ik er niet 
van hou om spullen duurder te verkopen. Soms voel ik mij alleen en ik praat niet veel met mensen 
want ik zie dat er mensen in groepjes bij elkaar komen en anderen uitlachen en er wordt dan veel 
geroddeld maar ik ben meer op mijzelf en praat met een paar mensen. En omdat ik zo ben, stil, 
denk ik dat ik anders ben dan andere mensen.  

B:  En behandelen mensen je wel eens slecht? 
E2:  Het is mij slechts één keer gebeurt en dat had te maken met mijn plek op de markt. Ik hou er niet 

van om ruzie te maken of mensen te beledigen. Die ene keer heeft een vrouw waarvan ik de naam 
niet zal noemen tegen mij gezegd: “Ga toch naar Taray om te verkopen, je bent op mijn plek” en 
begon tegen mijn tarima te duwen. Ik zette die weer terug en zij duwde weer terug. Toen zei ze 
“omdat jouw echtgenoot in het gemeentehuis werkt denk je dat je zomaar mijn plek in kunt pik-
ken”. Maar dat was een domme vrouw en ik heb niks tegen haar gezegd. Ik praat niet met haar. 
Maar denk je niet dat het geen pijn deed dat ze zo tegen mij sprak? Ik heb zelfs niks tegen mijn 
man gezegd. Wat geeft mensen het recht om te zeggen dat ik naar Taray moet gaan? Want allebei 
mijn ouders komen oorspronkelijk uit Pisaq en zijn slechts daar naartoe gegaan omdat ze daar een 
stuk landbouwgrond hadden. Maar mensen uit Pisaq doen altijd zo tegen mensen die niet hier van-
daan komen. Maar meestal reageer ik niet. Het is beter om niks zeggen.109 

Het “infierno grande idee” is niet typisch voor Pisaq en bestaat ook in de comunidades. Ook al 
worden deze comunidades door Piseños, NGO’s en gidsen als harmonieus afgeschilderd, (be-
halve als de comuneros in Pisaq aanwezig zijn natuurlijk) is ook dit een mythe. Er zijn altijd al 
spanningen in de comunidades om verschillende redenen zoals we eerder zagen. Wel is het op-
vallend dat door de komst van toeristische activiteiten in alle verschillende vormen–artesanía, 
sacamefotos, tejedoras–de concurrentie is toegenomen. Hiervan is sprake binnen berggemeen-
schappen; er ontstaan spanningen tussen mensen die wel en die niet als sacamefoto of tejedora 
werkzaam zijn en tussen families die wel en niet artesanía produceren. Tussen comunidades die 
wel en niet in toerisme werken ontstaan gevoelens van jaloezie. Een voorbeeld hiervan is een te-
jedora die vertelde dat als ze van Chawaitiri naar Pisaq gaat via het lager gelegen Cuyo Grande 
gaat, de mensen haar naroepen en haar werk afkeuren omdat men in Cuyo Grande geen tejidos 
verkoopt en daarom jaloers is op de mensen uit haar comunidad.110 
 
Conclusie 
In dit hoofdstuk is er nog dieper dan in de vorige twee hoofdstukken ingegaan op wat er achter 
de glimlach op de verschillende frontstages zit. Er is niet slechts gekeken naar wat voor beteke-
nis er backstage aan de gepresenteerde culturele modellen wordt gegeven door de lokale bewo-
ners maar vooral naar de verklaringen die hiervoor gevonden zouden kunnen worden. Om te 
begrijpen waarom Piseños en comuneros zich op een bepaalde manier presenteren en waarom 
ze backstage wel of niet een belangrijke betekenis geven aan deze performances, is er gekeken 
naar waar dit door gevoed wordt. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat identiteit een aan-
zienlijke invloed heeft op het gedrag frontstage en backstage van de acteurs in het Pisaq theater. 
Door te beschrijven hoe de verschillende acteurs in het Pisaq Theater zichzelf en anderen zien is 
meer inzicht verkregen in de diepere lagen van culture in mind. Deze hebben op hun beurt weer 
invloed op de performances die op de verschillende podia worden uitgevoerd. 

Er bestaat een grote variatie in de definities van bepaalde groepen in Peru en deze typering is 
afhankelijk van wie de definitie gebruikt en van wat de context is waarin definities worden ge-
maakt. Het belangrijkste voor deze studie is dat identiteiten in Peru open zijn en afhankelijk van 
de situatie kunnen verschillen. We zagen dat mensen in en rondom Cuzco zich voortdurend op 
een soort continuüm tussen Indiaan en Mesties bevinden die afhankelijk van het podium waarop 
zij zich begeven, verandert. Voor Pisaq is het belangrijk in te zien dat mensen zichzelf en ande-
ren categoriseren door naar de plaats van herkomst te kijken in plaats van naar etnische catego-
rieën. Dit betekent niet dat termen zoals indio of cholo niet gebruikt worden in het dagelijkse 
leven maar wel dat deze termen altijd gekoppeld worden aan een locatie. Nog belangrijker is het 

                                                 
109  INTERVIEW 30, sra E2., 14/06/04 
110  INTERVIEW 40, tejedora R., Chawaitiri, 20/07/04. 
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podium waar een individu zich op een bepaald moment begeeft. Culturele modellen die mensen 
in the mind hebben bepalen hoe er op een bepaald moment actie in the world, op de verschillen-
de podia wordt uitgevoerd. Het zijn niet zozeer de etnische, van bovenaf bepaalde, categorieën 
die een bepaalde actie op een podium, frontstage of backstage ten uitvoer brengen maar de ach-
terliggende culturele schemata in the minds van de mensen. 

Er is gaandeweg duidelijk geworden dat een groot deel van de identiteit van de lokale bevol-
king wordt gevoed door gevoelens van enerzijds trots en anderzijds schaamte. Deze schemata 
die Piseños en comuneros delen, beïnvloeden hun gedachten en gevoelens ten opzichte van 
zichzelf en van anderen. Aan de orde kwam hoe Piseños zichzelf zien en hoe dit bij hen thuis, 
backstage, tot uiting komt. De subtiele grenzen tussen trots en schaamte en de open ideeën 
rondom identiteit zijn bepalend voor in the mind betekenisgeving van Piseños. We zagen dat 
aan de ene kant het Inca verleden en de indigena-identiteit als strategie voor politieke en toeris-
tische doeleinden worden aangewend en dat Piseños erg trots zijn op hun culturele erfgoed, zo-
wel naar toeristen als naar zichzelf toe. Door de komst en de groei van het toerisme is er steeds 
meer waardering voor de Inca cultuur bij de toeristen maar er is ook een groeiende bewustwor-
ding bij Piseños over hun culturele erfgoed. Toerisme verandert het zelfbeeld in deze dus in po-
sitieve zin. Echter, door het toerisme hebben Piseños ook meer geld waardoor ze neerkijken op 
mensen die het minder hebben. Door naar de lokale stemmen te luisteren en naar de foto’s te 
kijken die lokale mensen hebben gemaakt, werd duidelijk dat de Inca -identiteit niet alleen be-
langrijk is voor de frontstage presentatie maar ook voor de betekenisgeving backstage. Het Inca 
verleden vormt voor een groot deel de hedendaagse identiteit van Piseños. Samengevat zijn Pi-
seños trots op hun Inca -erfgoed (bijvoorbeeld in de vorm van mummies), de ruines en terras-
sen, zelfgemaakte artesanía, eerlijke verkoop van typische producten, (delen van) hun huizen, de 
kosmologie, feesten hun geloof en tot op zekere hoogte op de comuneros. Wel werd duidelijk 
dat de Inca’s en hun gebruiken geïdealiseerd worden en dat verschillende Piseños zich minder-
waardig voelen ten opzichte van deze “grote wijze voorouders”. De trots op de Piseño identiteit 
wordt vaak in één adem met schaamte genoemd maar deze schaamte bestaat vooral ten opzichte 
van “andere Piseños.” Er wordt ook vaak gewezen naar de toerisme-industrie waardoor “andere 
Piseños” door de komst van de toegenomen economische mogelijkheden arrogant zouden wor-
den en als het ware vergeten wie ze zijn. Andere veroorzakers die Piseños aanwijzen voor een 
teloorgang van cultuur (waardoor zij zich schamen) zijn de mentaliteit van de jongeren en de 
Spaanse koloniale invloed. Veel informanten, afhankelijk van de situatie waar ze zich in bevin-
den en het onderwerp waar over wordt gesproken, drukken trots of schaamte uit over hun identi-
teit en die van anderen. De wij-zij beleving is erg ambigu en het minderwaardigheidsgevoel van 
Piseños kwam op talrijke manieren aan het licht. Piseños voelen zich minderwaardig over hun 
afkomst, opleiding, hun huizen en de vervuiling van het dorp. Het minderwaardigheidsgevoel 
kwam ook naar voren in gesprekken met Piseños over toeristen. Toeristen werden als verfijnd, 
schoon, goed opgevoed, hoog opgeleid, goed georganiseerd, meer “ontwikkeld,” en eerlijke ge-
zien terwijl Piseños leugenachtig, oneerlijk en slecht opgeleid zouden zijn. 

Gevoelens van trots en schaamte worden voor een groot deel gevoed door zich met een andere 
Ander dan de toerist te vergelijken. Door naar de lokale stemmen van Piseños te luisteren werd 
duidelijk dat comuneros, hoewel ze een belangrijk onderdeel van de Pisaq-experience vormen, 
als minderwaardig worden gezien en ook vaak zo worden behandeld. Het beeld van Piseños 
over comuneros is dat ze veel alcohol consumeren, gewelddadig zijn en lui. We zagen dat ook 
hier naar een oorzaak wordt gezocht in het koloniale verleden maar ook de Peruaanse Staat zou 
een mentalititeitsverandering bij comuneros bewerkstelligd hebben vanwege steun die ze in het 
verleden hebben gegeven. Hierdoor zou hard werken niet meer nodig zijn, aldus Piseños. Opval-
lend was dat bij Piseños een vrij statisch beeld over de Ander bestaat en gevoelens van schaamte 
overheersen. Meestal wordt er niet gekeken naar nieuwe ontwikkelingen zoals de opkomst van 
evangelische kerken in de comunidades waardoor alcoholisme en geweld juist enorm zijn afge-
nomen. Piseños bleken wel van de beweging af te weten maar veroordeelden deze beweging 
omdat het de authenticiteit van de comunero-cultuur zou aantasten. Verder worden comuneros 
als andersdenkenden gezien die zich niet om hun toekomst, vooruitgang en de toekomst van hun 
kinderen bekommeren, ze worden als dieren of kinderen beschreven die “minder cultuur hebben 
en slecht Spaans spreken’’. Aan de andere kant worden comuneros door Piseños ook als hard-
werkende mensen gezien en dragers van een rijke cultuur waar respect voor zou moeten worden 
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opgebracht. Ook zagen we dat er Piseños waren die comuneros juist op een voetstuk plaatsten 
en hun identiteit boven die van hun eigen identiteit plaatsten. Doorgaans echter worden comu-
neros die in Pisaq zijn komen werken en soms wonen niet als positief ervaren omdat ze concur-
rentie leveren. Piseños schamen zich vooral voor sacamefotos en in mindere mate voor tejedo-
ras. De wijze waarop Piseños over deze comuneras denken, komt vooral backstage in gesprek-
ken naar voren maar frontstage zijn er ook spanningen voelbaar. Samenvattend zien de meeste 
Piseños sacamefotos als onbeschofte vervelende opdringerige bedelende actoren die niet alleen 
toeristen lastig vallen maar ook de nijverheidshandel verstoren en Pisaq een negatief imago be-
zorgen. Bovendien zorgt deze beweging ervoor dat de jongere sacamefotos niet naar school 
kunnen. Tejedoras uit de comunidades hebben over het algemeen een positiever imago dan 
sacamefotos en Piseños zijn zelfs trots op hen omdat zij worden gezien als dragers van een be-
langrijk stuk cultuur. De kritische Piseños zijn vooral de mensen die hen als concurrent zien. 
Het was echter interessant om te zien dat comuneros als ze zich frontstage presenteren, meestal 
mooi verkleed zijn om aan de wensen van de toeristen te voldoen en zich dan trots voelen. Net 
als Piseños zijn comuneros trots op hun werkplaatsen en het werk wat ze doen. Aan de andere 
kant schamen comuneros zich bij onverwachte backstage bezoeken voor hun kleding en armoe-
dige woonsituaties en wilden ze ook daar dat er geen slechte impressie zou ontstaan. 

Sprekend over externe spanningen tussen verschillende actoren en acteurs en voornamelijk 
over hoe in Pisaq omdat het een klein dorp is, grote spanningen bestaan, bleek dat het een “grote 
hel” zou zijn. Deze ideeën over de dorpsidentiteit bepalen voor een aanzienlijk deel hoe Piseños 
en comuneros zichzelf en anderen zien. Dit zegt dus iets over de Piseño identiteit. Concluderend 
bestaan er spanningen over land, er zijn lang bestaande familievetes en ruzies vanwege concur-
rente in de artesanía tussen Piseños, tussen Piseños en migranten en spanningen tussen restau-
ranteigenaren. We zagen dat al deze spanningen toenemen in tijden van afgenomen toerisme 
omdat de concurrentie dan toeneemt. Bijna alle spanningen die bestaan, spelen backstage af. 
Men is zich ervan bewust dat spanningen en conflicten het imago van Pisaq aantasten en daar-
om proberen Piseños ze zover mogelijk van de frontstage, waar het toerismepubliek een bijzon-
dere en leuke experience moet krijgen, vandaan te houden. Dat Piseños hun kleine dorp als in-
fierno grande zien werd ook duidelijk uit hoe zij over andere dorpsgenoten dachten en spraken: 
ze zouden dom zijn, een laag opleidingsniveau hebben, egocentrisch zijn en veel roddelen. Er 
bestaat zoals in de verschillende citaten werd aangetoond een spanningsveld tussen (oorspron-
kelijke) Piseños, tussen Piseños en nieuwelingen maar ook tussen Piseños en comuneros maar 
ook tussen comunidades. 

Sacamefotos bevinden zich eveneens een continuüm tussen trots en schaamte. Aan de ene 
kant presenteren deze sacamefotos zich zoals we hebben gezien op trotse wijze aan toeristen 
maar aan de andere kant wordt hen van verschillende kanten duidelijk gemaakt dat zij zich ei-
genlijk moeten schamen. Tejedoras worden doorgaans met meer respect behandeld, wat waar-
schijnlijk komt doordat ze minder opdringerig zijn dan de sacamefotos. Sacamefoto-tejedoras 
hebben veel minder problemen met artesanos en watchimanes omdat ze werkzaam zijn bij de 
ruines, ver weg van de grote concurrentiestrijd van de plaza in Pisaq. Uit de gesprekken met alle 
tejedoras, sacamefotos en tejedora-sacamefotos kwam duidelijk naar voren dat de tejedoras het 
meest trots waren op hun culturele modellen en de sacamefotos het minst trots. Dit zou ermee te 
maken kunnen hebben dat de sacamefotos voortdurend worden beledigd als ze aan het werk zijn 
in Pisaq en backstage in hun comunidad het werk ook wordt afgekeurd.  

Er kan geconcludeerd worden dat alle interne spanningen over identiteit en de externe span-
ningen tussen alle verschillende actoren over identiteit en andere zaken die zich vooral backsta-
ge en in the minds van de actoren plaatsvinden in feite al heel lang bestaan maar door de komst 
en de groei van de toerisme-industrie verder zijn ontwikkeld en vooral worden uitvergroot om-
dat er vanaf de vraagkant, vanaf de frontstage, een soort druk bestaat om Pisaq als harmonieus 
en authentiek dorp te zien met vriendelijke authentieke bewoners. In dit frontstage ideaalplaatje 
is geen ruimte voor alle interne en externe spanningen die backstage plaatsvinden maar om te 
begrijpen hoe het gehele Theater functioneert is het wel belangrijk om deze in the mind-
identiteit te beschrijven. In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat backstage in the mind idee-
en niet alleen invloed hebben op wat er op podia wordt gepresenteerd maar dat the front ook ef-
fecten heeft op the back Er zou geconcludeerd kunnen worden dat het gevoel van minderwaar-
digheid of schaamte het gevolg is van de statusverhoudingen op bepaalde podia. Als een toneel 
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of een podium als het ware breder wordt, als deze zich bijvoorbeeld uitbreidt tot Cuzco of Lima, 
of wanneer een podium breder wordt door de aanwezigheid van toeristen, gebeurt er iets op-
merkelijks. Kleding, armoede en status worden gecombineerd en op het betreffende niveau 
werkt dit vervolgens statusverlagend, of statusverhogend. Denk bijvoorbeeld hierbij aan Piseños 
die zich “minder” voelen dan toeristen Hieruit volgt dat toerisme het statuspodium als het ware 
verbreedt, tot een besef van armoede leidt, en daarmee in een gevoel van minderwaardigheid en 
schaamte kan leiden. Dit alles hoeft niet te betekenen dat er “thuis”, backstage waar geen toeris-
ten zijn, een besef van statusverlaging plaatsvindt. Thuis is immers weer een ander podium waar 
weer andere statusverhoudingen bestaan. 

 
 
 
 


