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Foto’s 81a en b. Leerlingen van Tambohuacso poseren en dansen op de plaza.
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HOOFDSTUK 9

Lokale interpretaties van toerisme
en ideeën over de toekomst

Inleiding

In dit laatste hoofdstuk wordt de aandacht verlegd naar de lokale discussies over effecten van
toerisme, de toekomst in het algemeen en over de toekomst van het toerisme in Pisaq in het bijzonder. De informatie tot nu toe biedt inzicht in hoe het Pisaq Theater is ontstaan en verklaringen voor hoe er tegenwoordig wordt gewerkt, geleefd en betekenis wordt gegeven. Maar wat
zijn de mogelijkheden in de toekomst voor de spelers in dit Theater? In dit hoofdstuk wordt getracht om, door wederom te luisteren naar de lokale stemmen van de meest belangrijke spelers
in het Theater, een beeld te vormen van hun (in the mind) ideeën over de toekomst. Ik hoop te
laten zien hoe Piseños, comuneros, gidsen, de lokale overheid en lokale NGO’s over effecten
van toerisme en de toekomst denken. Deze ideeën over de toekomst zijn niet alleen belangrijk
vanwege de ideeën op zich maar vooral omdat ze verbonden zullen worden met een thema dat
de laatste jaren erg belangrijk is in de wetenschap, ontwikkelingssamenwerking en de toerismeindustrie: duurzaamheid.
Op het eerste gezicht leek het erop dat mensen in Pisaq en de berggemeenschappen zich voornamelijk bezig hielden met het leven en problemen in het heden maar door goed naar ze te luisteren werd duidelijk dat ze zich wel degelijk met de toekomst bezighouden. De verschillende visies op de toekomst van het dorp geven samen een soort lokale definitie over de toekomst van
het Pisaq Theater (zowel fronstage als backstage). Hoewel de term duurzaamheid vrijwel onbekend is bij de acteurs, biedt deze definitie van de toekomst een soort lokale definitie van duurzaamheid. We hebben het hier over een term die wereldwijd “in de mode” is. In het Pisaq Theater worden veel lokale ideeën over de toekomst besproken die enerzijds wereldwijde duurzaamheidprincipes raken en anderzijds juist tegen duurzaamheidprincipes indruisen. Aangezien veel
nationale en internationale overheden en ontwikkelingsorganisaties duurzaamheid nastreven, is
het ontzettend belangrijk om inzicht te krijgen in hoe er lokaal over wordt nagedacht, gehandeld
en gedefinieerd. Door de local voices uit de minds van de spelers in het Pisaq Theater in kaart te
brengen en de alledaagse performances op de plaza te beschrijven hoop ik een bijdrage te leveren aan grass-root level inzichten die het statische aspect van cultuur, dat zo vaak bestaat op
meso- en macroniveau, en het topdown beleid dat vaak wordt gevoerd, misschien kan beïnvloeden. Zonder te begrijpen hoe de lokale realiteit in elkaar steekt, hebben plannen om een “duurzaam toerisme” en een “duurzame toekomst” te bewerkstelligen mijnsinziens weinig kans van
slagen.
De onderwerpen van dit hoofdstuk lopen thematisch uiteen maar wat ze gemeen hebben is dat
ze allemaal te maken hebben met toeristische ontwikkelingen in het Pisaq Theater, de ideeën erover uiteenlopen, afhankelijk zijn van welke actoren aan het woord zijn en uiteindelijk een bijdrage leveren aan een lokale definitie voor de toekomst. Ideeën over de toekomst zijn gebaseerd
op gebeurtenissen uit en gedachten over het verleden en het heden. In de gepresenteerde discussies zullen daarom veel thema’s uit voorgaande hoofdstukken weer de revue passeren. We zullen zien dat de presentatie frontstage en beleving/betekenisgeving backstage, ideeën over de
toekomst vormen. De eerste paragraaf weerspiegelt de zorg over de teloorgang van cultuur. We
zullen zien hoe door naar het verleden te kijken en deze te idealiseren, veel mensen zich zorgen
maken over de toekomst. Deze zorgen leiden ertoe dat Piseños kritisch naar hun toekomst en die
van toekomstige generaties kijken en actie ondernemen om cultuur te behouden of bepaalde cul-
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turele modellen te creëren die een tijd in onbruik zijn geraakt. Vervolgens wordt verder ingegaan op de lokale discussie over het al dan niet verloren gaan van cultuur vanuit materieelarchitectonisch perspectief. Paragraaf 3 gaat over hoe er lokaal over milieu wordt nagedacht en
hoe men dit belangrijke aspect het liefst in de toekomst zou willen zien en in de vierde paragraaf
wordt gekeken naar eventuele toeristische mogelijkheden in de berggemeenschappen. Verder
wordt er aandacht besteed aan hoe er op lokaal niveau gedacht wordt over onderwijs en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan om een succesvolle toekomst tegemoet te gaan en op de mogelijkheden en bottlenecks van migratie van vroeger, nu en in de toekomst. Vervolgens komen
lokale ideeën en concrete plannen aan bod die allen gericht zijn op een beter “nu” en een betere
toekomst. Ten slotte worden alle toekomstvisies van Piseños en comuneros die in dit hoofdstuk
aan bod zijn gekomen in een lokale definite voor de toekomst gegoten en zal ik laten zien hoe
deze ideeën in sommige opzichten wel en in andere niet aansluiten bij principes over duurzaamheid op meso- en macroniveau. Uiteindelijk zullen we zien hoe er voor Pisaq een lokale definitie voor duurzaamheid kan worden geconstrueerd.
9.1. ¿Perdiendo la cultura?

In korte tijd hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in Pisaq. Deze hebben deels te maken
met het almaar groeiende toerisme, deels met andere moderniserende processen en tenslotte met
interne veranderingen. Cultuur is nooit statisch. Aan de ene kant kunnen we zien hoe er krampachtig wordt vastgehouden aan traditionele elementen die inzetbaar zijn voor het toerisme en
aan de andere kant maken veel mensen zich zorgen over het verloren gaan van bepaalde culturele modellen. De uitspraak estamos perdiendo nuestra cultura (we verliezen onze cultuur) kan
regelmatig gehoord worden. Vooral oudere generaties maken zich zorgen over dat hun cultuur
verloren gaat. Laten we naar een aantal voorbeelden kijken waaruit blijkt wat er precies verloren
gaat:
Er gaat van alles verloren, de symbologie en de betekenis ervan gaat bijvoorbeeld verloren. Ook normen en waarden, dingen die men van de grootouders leert worden steeds minder. Het probleem is dat
men nu niet meer zo vrij is als vroeger maar afhankelijk is van wat de markt wil. Wij zijn niet meer vrij,
we zijn onderdrukt en afhankelijk van geld geworden.1
SrB: Het is vreselijk dat de costumbres van campesinos verloren gaan. La autenticidad se va muriendo (de authenticiteit is verloren aan het gaan). Ook het voedsel wat we eten is niet meer natuurlijk […] Campesinos bijvoorbeeld, die hebben nu cosas de gringos in huis.
B:
Wat zijn dat, cosas de gringos?
SrB: Rugzakken bijvoorbeeld, je ziet steeds meer campesinos met rugzakken waar toeristen ook mee
lopen, ze denken dat het mooi is en schamen zich om campesino te zijn. Campesinos dragen tegenwoordig geen queperinas meer.2
F2: Kijk señorita Beti, vroeger hadden onze voorouders een cultuur en men moest deze cultuur respecteren maar nu, als we naar de ontwikkelingen kijken, is alles aan het veranderen, de jeugd, de
ideologieën verdwijnen daarmee. De cultuur is heel erg veranderd.
B:
Wat heeft er dan voor gezorgd dat er zoveel veranderd is volgens u?
F2:
In de hele wereld zijn er veranderingen, er zijn innovaties, creaties, er zijn er geavanceerde apparaten, ik denk dat wij misschien in deze etappe waarin wij leven geen ervaring en cultuur hebben die hiervoor nodig is. De Inca’s hadden bijvoorbeeld een cultuur die veel beter was dan die
waarin wij nu leven. Er bestond respect tussen hen zoals deze drie belangrijke woorden weergeven: amallulla, niet leugenachtig zijn, amaquella, niet lui zijn, amasua, geen dief zijn. Vroeger
bestond er een unión, harmonie in het werk op het land waar ayni bestond. Vandaag werk ik in
mijn chakra en morgen ga ik naar zijn chakra om te werken. Tegenwoordig raken al deze goede
gewoontes verloren. De vraag die nu gesteld moet worden is wat kunnen we doen om al deze
costumbres te herstellen ? Dit is een vraag die voor mijzelf moeilijk te beantwoorden is. Wat
doen we?
B:
U zou dus willen dat deze waarden in ere hersteld worden?
F2: Ja natuurlijk, wie zou dat niet willen, om een authentieke cultuur te hebben, een prachtige cultuur, een cultuur waaraan je kunt identificeren wie je bent, hoe je bent toch? Dat is prachtig!3

1
2
3

Gesprek met sr R2., 26/02/03.
INTERVIEW 25, sr B., 3/06/04. Queperinas zijn geweven draagdoeken.
INTERVIEW 32, sr F2., 19/06/04.
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Volgens señor Z. is de oorzaak van de teloorgang van bepaalde tradities te wijden aan het beleid
van de autoriteiten maar vooral aan de manier waarop Piseños denken. We horen de echo van
een trots-schaamtegevoel.
Toeristen komen hierheen om costumbres te zien en om de mis in het Quechua te zien en belangrijke
tradities zoals trueque. Jammer genoeg bestaat het niet meer zoveel wat de schuld is van de autoriteiten
maar voor een groot deel ook onze schuld omdat wij in Pisaq deze gente campesina niet genoeg waarderen en hun niet eens de ruimte geven om hun trueque uit te kunnen voeren. Piseños behandelen deze
mensen zonder respect omdat ze uit de comunidades komen.4

Eerder werd duidelijk dat de producten die op de markt in Pisaq verkocht worden grote veranderingen hebben doorstaan wat betreft soort artefact, kwaliteit en prijs. Wat de symbolen betreft is
er een zekere constante waar te nemen; symbolen die typisch zijn voor de Andes regio. De zon,
maan, condors, slangen poema’s, geometrische figuren en dergelijke overheersen. Met de toenemende mondialisering echter en de veranderingen in mode in het westen en het inspelen op
deze modeverschijnselen door Piseños, veranderen ook bepaalde symbolische representaties. In
het volgende gespreksfragment worden hier wat concrete voorbeelden van gegeven en wordt
ook het thema van “teloorgang van cultuur” aangesneden:
R2: Als je bijvoorbeeld een stuk cerámica hebt waar je lama’s op schildert en in het midden daarvan
schilder je bijvoorbeeld een blaadje van marihuana dan vinden de mensen dat leuk want er zijn
veel mensen uit Europa die dat consumeren, en daarom vinden ze het leuk. Of stel je voor, je hebt
een stuk cerámica met allemaal Andes symbolen en in het midden daarvan plaats je een ying en
yang teken, heb je dat gezien?
BS: Ja.
R2: Nou, er zijn mensen die naar Pisaq komen en zij zijn bekend met deze symbolen en kopen het
daarom.
BS: Mmm, ok, maar proberen artesanos niet aan de wens van toeristen te voldoen door typische zaken
van de Andes te verkopen? Denkt u niet dat als toeristen een ying-yang teken zien dan tegen elkaar
zeggen “wat raar om dit hier te zien”. Denk je niet dat het beter is om door te gaan met schilderen
maar symbolen te gebruiken die hier vandaan komen?
R2: Ik denk dat het een kwestie is van marketing. Ik kan dit verduidelijken door over muziek te praten.
Ik kan bijvoorbeeld voor jou iets spelen. Muziek voor ons heeft vaak een boodschap en voor velen
is deze boodschap niet duidelijk. Ze zien niet in wat de zin van deze muziek is. Ik kan bijvoorbeeld
een huayno voor je spelen op de gitaar, maar ik kan ook Braziliaanse muziek laten horen en dan
heb je meteen associaties met carnaval en Brazilië. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat veel
van de Andes muziek en cultuur ten onder gaat aan andere invloeden. Er is bijvoorbeeld een Peruaanse groep die allemaal andere instrumenten gebruikt en andere soorten muziek speelt. En er is
ook een Boliviaanse groep Los Charkis, die een muziekgroep vormden die typische Andes instrumenten gebruikte zoals panfluiten, en ze gebruiken nu andere instrumenten en muzieksoorten die
ze van andere groepen hebben afgekeken die niet uit hun gebied komen. Er zijn nu ook muziekgroepen die ze fusion noemen en zij nemen thema’s over van bijvoorbeeld films die op televisie
vertoond worden zoals Titanic en die muziek wordt dan gemaakt met panfluit en zo. De toeristen
horen dit dan en er zijn een paar die zich misschien afvragen van “wat is dit?” Maar het grootste
gedeelte van de toeristen geeft toe dat het misschien iets geks is maar vinden het wel fijn om iets te
horen waar zij bekend mee zijn. Ze spelen bijvoorbeeld muziek van de Beatles en dat is populair.5

Volgens deze Piseño is mondialisering de oorzaak van een teloorgang aan cultuur in zijn leefgebied.6 Er bestaat dus een grote zorg over de teloorgang van culturele presentaties en uitingen.
Om ervoor te zorgen dat cultuur behouden blijft voor toekomstige generaties en voor de toerisme-industrie zijn er allerlei ideeën en projecten bedacht en sommigen worden ook uitgevoerd.
Voor een deel betreft het een nieuw leven inblazen van verloren tradities maar er worden ook
culturele modellen gecreëerd. Sinds een paar jaar bijvoorbeeld zijn er Piseños die het Willka

4
5
6

INTERVIEW 9, sr Z., 9/04/04.
INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04,
Overigens wordt in de hele wereld het “vroeger “ en tradities van toen vooral door oudere mensen geidealiseerd en bestaat er veel nostalgie bij hen. Dit moet in gedachten worden gehouden. Sr. R2 is overigens hooguit veertig jaar oud. Nostalgie, het waarderen en het idealiseren van vroeger komt dus niet
alleen bij hele oude mensen voor.
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Foto 83. Stuk “ingestorte” kerk, gemaakt door sr B.

Foto 82. Nieuwe bestrating,
foto gemaakt door sr I.

Raymi of Quello Raymi: festival organiseren. Dit is een toneelstuk dat frontstage wordt opgevoerd in het ruïnecomplex van Pisaq. Qua vorm en inhoud lijkt dit toneelstuk op het in juni gehouden Inti Raymi in Cuzco. Het verschil met Inti Raymi is dat dit feest wordt gehouden ter ere
van de zon en dat het feest in augustus in Pisaq vooral tradities uitbeeldt die zich in de maand
augustus afspelen, zoals de offers aan Moeder Aarde. Volgens een van de organisatoren van het
feest is de bedoeling om Inca tradities in ere te herstellen en te bewaren voor volgende generaties:
Het toneelstuk moet Pisaq nabootsen tijdens de Inca’s, dat is de essentie van het project Wij willen er
geen commerciële activiteit van maken maar indirect is het een goede zaak omdat het festival het toerisme kan stimuleren. Indirect zou het festival vanwege het toerisme wel commerciële repercussies
kunnen hebben. Dit soort activiteiten kunnen economische ontwikkelingen met zich meebrengen. Ambachtelijke centra, winkels en restaurants kunnen er van profiteren.7

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat men bezig is om modernisering zoveel mogelijk tegen te
gaan en terug te grijpen naar traditionele elementen betreft de uitvoering en vormgeving van
feesten zoals Virgen del Carmen en carnaval. Zo had een van mijn informanten die deelnam in
de dans K’achampa als doel gesteld om “de dans te onderzoeken en terug te brengen tot haar
meest authentieke vorm.”8
Wat de cultuuroverdracht van generatie op generatie betreft constateer ik dat jongeren aan de
ene kant mee willen gaan met moderniserende tendensen waar ze zich bewust van zijn via televisie en radio. Vooral wat betreft nieuwe muziek zijn Piseños bijzonder goed op de hoogte en
telenovelas (soapseries) zijn ook immens populair. Dit neemt echter niet weg dat jongeren ook
voor een groot deel in de Andes realiteit staan. Ik werd mij hier in het bijzonder bewust van toen
in mei 2004 er feest was vanwege de school Tambohuacso in Pisaq die een jubileum vierde. Op
deze dag vond er een optocht plaats die liet zien dat elke klas weer anders was gekleed en dat er
zowel “moderne” als Andes presentaties bij zaten. Sommigen gingen bijvoorbeeld modern gekleed en deden een rock and roll dansje. Anderen waren verkleed als Inca’s en als Ñustas. Ook
was er een groep kinderen uit een hogere klas die met een kleine Virgen op hun schouders liep,
voorafgegaan door een jongen die was verkleed als de priester en eromheen liepen twee kinderen die verkleed waren als toeristen die foto’s aan het maken waren van het schouwspel. Ze
hadden grote rugzakken op, droegen T-shirts met korte mouwen en hadden zonnebrillen op.
7
8

Gesprek met sr J5., 2/03/06.
Gesprek met sr J5., 2/03/06.Sr.J5 is ook een van de organisatoren en participanten van Willka Raymi
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Ook in de betekenisgeving van de kinderen spelen zowel traditionele als hedendaagse presentaties dus een belangrijke rol.9 Er waren ook Piseños die een hele andere kijk hadden op de modernisering in Pisaq. Zo zijn er mensen die inzagen dat sommige tradities juist bleven bestaan
vanwege het toerisme. Ook was er een informant die vond dat het toerisme juist voor betere
feesten zorgde:
Kijk señorita, armoede kan twee kanten op, de economische en de spirituele kant. Volgens mij zijn
mensen in Pisaq in evenwicht: hun financiën gaan beter vanwege de artesanía en mensen kunnen dat
investeren in culturele feesten.10
9.2. Behoud en herstel

Recuperación, (herstel), is een woord dat niet alleen populair is bij de overheid en NGO’s maar
ook een woord dat door de lokale bevolking in Pisaq en comuneros regelmatig gebruikt wordt.
Het is opvallend dat het woord recuperación vaak wordt gebruikt door mensen die gestudeerd
hebben, een tijd in de stad hebben gewoond of werkzaam zijn of zijn geweest bij de lokale
overheid of NGO’s. Deze wens tot recuperación heeft twee kanten: aan de ene kant wil men cultuur en de daarbij behorende tradities nieuw leven inblazen voor toekomstige generaties en aan
de andere kant wil men dat ze behouden blijven zodat het dorp aantrekkelijk is voor toeristen.
Op lokaal niveau bestaan er veel discussies over behoud en herstel waarvan in deze paragraaf
een aantal de revue zullen passeren.
Een belangrijk thema over het patrimonio cultural (cultureel erfgoed) is de architectuur en
vormgeving van Pisaq. Een voorbeeld waarin dit tot uiting komt is het opnieuw bestraten van
het dorp.11 In 2004 waren er drie straten in het dorp waar ronde rivierstenen plaats hebben gemaakt voor platte, “moderne” stenen waar om de twee meter met kleine riviersteentjes afbeeldingen zijn gemaakt van elementen uit het Inca verleden en uit de Andes zoals de zon en de
maan, condors, poema’s, slangen, rituele drinkbekers en dergelijke. Volgens de lokale overheid
en de inwoners waren de rivierstenen hoogst vervelend om overheen te lopen en als het regende
konden ze vrij glad worden waardoor menig toerist en Piseño erover uitgleed. Het plan is om
het hele dorp op deze manier aan te pakken. Een vraag die gesteld kan worden is wat het nieuwe
betegelen betekent voor het authenticiteitvraagstuk. Want ook al gleden er af en toe mensen
over uit, ze vormden wel een deel van the Pisaq experience. Toen ik verschillende informanten
heb gevraagd foto’s te maken van zaken waarvan zij dachten dat het belangrijk zou zijn voor
toeristen hebben enkelen foto’s gemaakt van de nieuwe straten. Foto 82 is een voorbeeld. De
motivatie voor het nemen van deze foto luidde als volgt:
Dit is een straat die nog in constructie is [...]. Het is goed werk wat de burgemeester doet. Het is belangrijk dat het dorp er mooier uitziet. Alleen door dit soort werken kan het dorp vooruitgaan. Wij vinden
de foto mooi omdat er een deel wel af is en een ander deel ontbreekt. Zo kun je vergelijken met hoe het
vroeger was.12

Een andere Piseño die ook een foto had gemaakt van een nieuwe straat had de foto gemaakt
omdat hij het opnieuw bestraten belangrijk achtte voor de ontwikkeling van zijn dorp. De foto
liet volgens hem zien dat Pisaq vooruitgang aan het boeken was.13 En weer een andere Piseña
die ook een nieuw betegelde straat op de foto had gezet vertelde me dat ze die had gemaakt om
te laten zien dat “ons dorp door het opnieuw bestraten steeds verbetert en steeds een beter imago
laat zien.”14 Volgens señora P. moest het hele dorp eruit komen te zien als de nieuwe straten
omdat het “veel praktischer en veel mooier” was.15 Samenvattend betekent voor deze Piseños
het opnieuw bestraten van Pisaq een mooiere, betere presentatie van hun dorp. Dit duidt op

9

10
11

12
13
14
15

Observaties woensdag 19/05/04. Deze performance was overigens puur voor de mede-Piseños bedoeld, er waren geen toeristen op het moment dat de dansen werden opgevoerd.
Gesprek met een artesano (naam onbekend) op 17/05/04.
Sommige delen uit dit hoofdstuk zijn al eerder gepresenteerd in een artikel getiteld: Un pueblo autentico y moderno? Percepciones locales del futuro y turismo sostenible en Pisaq, Peru (2006).
Gesprek over foto’s met sr I., augustus 2004.
Gesprek over foto’s met sr A2., 22/08/04.
Gesprek over foto’s met sra M2., 17/08/04.
Gesprek over foto’s met sra P., augustus 2004.
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Foto 84. Ruines en graffiti, foto gemaakt door srta L.

ontwikkeling en vooruitgang. Aan de andere kant waren er ook Piseños die vonden dat Pisaq zo
haar traditionele karakter kwijtraakte en er waren ook toeristen die juist de straten met de ronde
rivierstenen het mooiste vonden en “romantisch”. Toen ik met een gids sprak die sinds 1991
niet in Pisaq was geweest gaf hij toe dat er veel was veranderd met name met betrekking tot het
uiterlijk van het dorp. Volgens hem was het dorp nu veel meer “gemaakt” en modern met andere straten en was Pisaq vroeger meer rustiek. Hij vertelde dat hij zowel de “klassieke” als de
“moderne” versie mooi vond en zijn toeristen ook.16
Een ander punt waarover de meningen uiteenlopen betreft de architectuur van de gebouwen in
Pisaq. Er is een spanning tussen de wens om het koloniale karakter van het dorp te behouden,
wat samenvalt met de eisen van het INC (Instituto Nacional de Cultura), en om gebouwen een
traditioneel of beter gezegd “Inca -uiterlijk” te geven. Tijdens de foto-elicitatie opdracht maakte
een Piseño bijvoorbeeld een foto van de oude kerk van Pisaq (zie foto 83). De Piseño die deze
foto nam wilde laten zien wat belangrijk is voor zijn dorp, voor hem persoonlijk en voor toeristen. Hij vertelde:
Het is slecht dat er niet genoeg waarde wordt gehecht aan de kerk. Op deze foto zie je hoe de kerk is
ingestort en er wordt niks aan gedaan en dat terwijl het wel belangrijk is voor het dorp en toeristen het
ook mooi vinden. Dit is toch ons patrimonio cultural? Waarom laten we dit verwaarlozen? We moeten
deze kerk renoveren!17

Een andere Piseña maakte foto 84 van de ruines, een mooie presentatie van het Inca verleden
waar ze trots op is. Het uitzicht op dit stuk cultureel erfgoed wordt volgens haar echter verpest
door de voorgrond. De motivatie voor het maken van de foto luidde als volgt:
Dit is een foto van de ruïnes, het belangrijkste aantrekkingspunt voor toeristen. Voor mij is het heel belangrijk omdat het me doet denken aan alle cultuur die mijn voorouders hebben achtergelaten. Er was
hier vroeger een hele belangrijke beschaving. Bovendien vind ik het mooi dat de ruïnes in de vorm van
een condor zijn. De ruïnes trekken toeristen aan wat geld opbrengt voor ons. Zij komen hier voor de ruines maar ondertussen kopen ze onze spullen. Verder zie je op de foto graffiti wat slecht is, dit geeft een
slecht aanzien. In plaats daarvan zouden er muurschilderingen moeten komen met belangrijke boodschappen zoals bijvoorbeeld dat het dorp schoongehouden moet worden. Het zou heel mooi zijn als hier
muurschilderingen kwamen met mooie kleuren en ze zouden ook nog eens educatief zijn.18

Er zijn mensen die Inca of pre-Inca symbolen opnemen in de vormgeving van hun huis. Het is
opvallend dat er vooral aandacht wordt besteed aan de buitenkant, aan het frontstage gedeelte.

16
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Gesprek met een gids, 7/04/04.
Gesprek over foto’s met sr B., 26/08/04.
Gesprek over foto’s met srta L., 16/08/04. Srta L. maakte ook foto 44 (hoofdstuk 6) waar ze bij vertelde dat ze deze werkplaats voor toeristen toegankelijk wilde maken.
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Foto 85. Pisonai op de plaza,

Foto 86. Vervuiling langs de oever van de Vilcanota,

foto gemaakt door sra S.

foto gemaakt door sra A2.

Piseños weten wat toeristen willen zien en steeds meer mensen versieren gevels en binnentuinen
(patios) met traditionele Andes figuren en presentaties zoals, lama’s, de zon, de maan en vooral
de chakana. Veel Piseños willen hun huizen opknappen, niet alleen backstage voor zichzelf
maar ook frontstage. De belangrijkste motivaties zijn om hun huizen “er mooier uit te laten
zien” en “er meer toeristen op te laten afkomen.”19
Een van mijn informanten had het idee om zoveel mogelijk huizen in Pisaq op te knappen en
gebruik te maken van allerlei symbolen uit de Andes. Op deze manier zou Pisaq aantrekkelijker
gemaakt kunnen worden voor de toeristen. Zijn idee was om er een soort wedstrijd van te maken van wie het mooiste huis had en hij had bij de burgemeester het verzoek ingediend om prijzen ter beschikking te stellen. Door de nadruk te leggen op de huizen zouden er wandelroutes
voor de toeristen uitgestippeld kunnen worden en zij zouden dan kunnen zien waar de Piseños
wonen en werken en artesanía aan huis kopen in plaats van op de overvolle markt. Zo zou de
druk op de markt ook weg kunnen vallen en zou de concurrentie af kunnen nemen, aldus señor
V.20 Volgens deze informant zou dit project verschillende aspecten van het duurzaamheidideaal
kunnen bereiken. Hij vertelde hierover:
Ik wil hiermee bereiken dat Pisaq opnieuw geconstrueerd wordt en dat toeristen behalve het marktplein
ook de rest van het dorp zullen bekijken. Het is me namelijk opgevallen dat toeristen veel prijs stellen
op het aantal huizen waar nu al graveringen zijn aangebracht en dat ze daar ook foto’s van maken. Ik
denk dat door deze wedstrijd niet alleen toeristen op de huizen afkomen, maar dat het ook goed is voor
de eigenwaarde van de Piseños. Als mensen vervolgens hun artesanía ook thuis gaan verkopen en aan
de toerist laten zien hoe ze gemaakt worden, zal dit ook goed zijn voor hun zaken en hoeven zij niet
steeds het marktplein op en alles op en af te bouwen. Het zal het município slechts een kwart kosten
van wat het herbestraten van Calle Bolognesi heeft gekost. Ze zullen alleen materiaal moeten aanleveren, zoals klei, grond en wat verf. Na de wedstrijd blijft alles gewoon staan en een functie hebben.21

Hoewel het idee van deze Piseño erop is gericht om Pisaq een traditionele, of zoals ze het ook
wel noemen “een typische uitstraling”, te geven en er verwacht zou kunnen worden dat de lokale overheid hier enthousiast over zou zijn, bleek in een gesprek met de burgemeester van Pisaq
dat hij zijn twijfels had:
B: Wat vindt u van het idee van de gevels in alto relleve?
C3: Het is in principe een goed idee, maar het kan ook een negatieve invloed hebben omdat het iets
nieuws is en niet traditioneel voor Pisaq. Het zal het dorp veranderen. Pisaq heeft een koloniale
uitstraling en nu zou dat opeens anders worden. Praktisch gezien is het ook moeilijk, omdat veel
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Bijvoorbeeld INTERVIEW 1, srta L., 16/03/04.
Gesprek met sr V., 26/02/03.
Gesprek met sr V., 5/03/04.
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mensen gips op hun huis hebben. Als het door zou gaan, zou het in bepaalde zones in Pisaq moeten
gebeuren die nog in aanbouw zijn maar niet in het centrum van Pisaq.22

Foto 87. Vilcanota rivier en bebouwing aan de overkant,
foto is gemaakt door srta M2.

Backstage is er ook van alles te zien maar buitenstaanders worden hier moeilijk toegelaten. Toeristen zouden het misschien juist interessant vinden om de mengeling te aanschouwen van traditionele symbolen en producten en de moderne apparatuur die Piseños met het geld dat afkomstig is uit de toerisme-industrie. Zoals we in het hoofdstuk over trots en schaamte hebben gezien
echter, schamen veel Piseños zich juist voor wat zich backstage afspeelt en proberen ze hun cultuur vooral frontstage aan de bezoekers te laten zien. Ook ik werd niet overal backstage toegelaten maar het was wel interessant om te zien hoe in sommige huizen er niet alleen producten van
verschillende tijdperken door elkaar werden neergezet maar dat er soms zelfs verschillende vertrekken bestonden die de bewoners als “moderne” en “traditionele” vertrekken bestempelden.23
9.3. Lokale ideeën over ecologische ontwikkelingen

Hoewel Pisaq vooral bezocht wordt door toeristen die geïnteresseerd zijn in culturele aspecten
van het gebied en veel minder gericht zijn op de natuur, speelt deze toch een belangrijke rol, al
is het alleen al vanwege de omgeving waar Pisaq gesitueerd is. In de loop der tijd is er steeds
meer druk komen te staan op de natuurlijke omgeving van Pisaq. Dit heeft enerzijds te maken
met een grote toename in het bevolkingsaantal, dat ook weer voor een deel is veroorzaakt door
het toerisme, als door grotere bezoekersaantallen aan het dorp. Veel Piseños maken zich druk
over de steeds groter wordende druk op de natuurlijke omgeving, enerzijds vanwege hun eigen
leefomstandigheden maar hoofdzakelijk omdat zij zich zorgen maken over hoe het dorp gepresenteerd wordt aan toeristen. Volgens señor I., de eigenaar van een hotel vlakbij Pisaq voelen
toeristen zich erg aangetrokken tot de natuur. Pisaq heeft echter te kampen met toenemende milieuproblemen. Een voorbeeld is de rivier Vilcanota, die langs het dorp stroomt. Deze rivier is
ernstig vervuild en er zou volgens meerdere mensen wat aan gedaan moeten worden. Señor I.
vertelde over de experience die toeristen wensen en wat Pisaq te bieden, of eigenlijk niet te bieden heeft.
Toeristen die hier komen houden van de bomen, het groene gras, de bloemen. In Pisaq hebben we hier
bijna niks van, we kunnen niet eens een tuin aan de toeristen laten zien en we laten de bomen die we op
de plaza hebben ook doodgaan!24
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INTERVIEW 10, sr C3., 11/04/04.
29/03/04, bij sr L. en sra J2. thuis. Zijn maakten voor de foto-opdracht foto 48 waar “typische tejidos”
werden afgebeeld (hoofdstuk 6) maar hadden thuis ook moderne vertrekken.
INTERVIEW 22, sr I., 31/05/04.

244

Over deze bomen die op de plaza staan, de Pisonai, sprak ik met veel mensen en tijdens de fotoelicitatie werd ook duidelijk dat de Pisonai erg belangrijk zijn voor Piseños. Ze spelen frontstage, waar de bomen staan, een belangrijke rol. Hier worden ze dagelijks door talloze toeristen
bekeken en volgens Piseños maken deze bomen hun dorp bijzonder. Ook backstage, in the
minds van Piseños spelen deze bomen een belangrijke rol en er gaan verschillende verhalen de
ronde. Een tijd geleden is een van de twee Pisonaibomen door de bliksem geraakt en daardoor
voor een groot deel afgebrand maar ook weer gedeeltelijk opgebloeid. Over deze boom bestonden verhalen dat er duendes (kabouters) in zouden zitten en dat het gevaarlijk zou zijn om er ‘s
avonds langs te lopen. Een paar maanden na mijn tweede veldwerkperiode in 2004 ontving ik
een email van een Piseño waarin stond dat deze Pisonai was omgehakt, tot groot verdriet van
vele Piseños. De andere Pisonai die midden op de plaza staat heeft al jaren een ziekte waardoor
de boom langzaam afsterft. Ik heb met veel Piseños gesproken die dit vreselijk vinden omdat op
een dag deze belangrijke boom zal verdwijnen.25
Veel Piseños maken zich druk om de vervuiling in hun dorp, wat duidelijk tot uitdrukking
kwam toen ze foto’s gingen maken voor de foto-elicitatie opdracht. Een paar Piseños hebben de
belangrijkste rivier van Pisaq gefotografeerd. Foto 86 is daar een voorbeeld van. De motivatie
voor het maken van deze foto luidde als volgt:
Hier wil ik laten zien dat er ontzettend veel vervuiling is en onze burgemeester doet er niets aan. In dit
gedeelte loopt de riolering leeg en de rivier is op dit moment heel vies. Ik eet bijvoorbeeld daarom geen
trucha meer. Ik snap niet hoe het zo ontzettend vies kan zijn. Dit is niet alleen slecht voor Piseños maar
wat zullen toeristen denken als ze dit zien? Het geeft een slecht imago aan Pisaq.26

Een van de andere Piseñas die een foto (87) van de rivier had gemaakt, motiveerde de keuze van
de foto ook omdat ze vond dat er iets aan de vervuiling gedaan moest worden maar ook om te
laten zien dat de wijze waarop de huizen aan de overkant van de rivier zijn gebouwd, gevaar lopen, juist doordat de rivier de laatste jaren in kracht erg is toegenomen. Zij vertelde:
Wat echt belangrijk is in Pisaq is de rivier. De rivier is heel erg belangrijk maar hij is zo vervuild dat
het eigenlijk zo niet langer kan. Er moet iets gebeuren. Ik heb vooral deze foto genomen omdat het laat
zien hoe de huizen aan de overkant van de rivier erbij staan. In de regentijd is het heel gevaarlijk om
daar te wonen. Eigenlijk zouden ze daar in eerste instantie nooit hebben moeten bouwen. Het heeft te
maken met de ontkenning van het probleem door de mensen die de terreinen hebben verkocht. De rivier
is trouwens ook in de loop der tijd veranderd. Vroeger was de rivier smaller en ondiep, nu is de rivier
breed en diep en dat heeft zo zijn consequenties. Er zou nu wel een bescherming gemaakt moeten worden voor deze huizen in de regentijd.27

Volgens andere Piseños, die ook een foto van de rivier hadden gemaakt heeft de oorzaak voor
de vervuiling te maken met de mentaliteit van Piseños en met het beleid van de lokale overheid:
Deze foto hebben ik gemaakt omdat ik wilde laten zien dat deze rivier belangrijk is voor de ecologie
van het dorp. Jammer genoeg vervuilen onze dorpsgenoten de rivier. De rivier is prachtig en het is
jammer dat hij vervuild wordt. Echter, op alle manieren blijft de rivier toch aantrekkelijk voor toeristen,
misschien zien ze wel niet dat hij zo vervuild is. Het is de schuld van de burgemeester dat er geen recycle-mogelijkheden zijn. Wij vinden het vreselijk en geven ons afval aan de vuilniswagen maar verderop
aan de rivier wordt het vervolgens toch gedumpt dus eigenlijk heeft het geen zin.28

Piseños maken zich ook druk om andere vormen van vervuiling, zo bleek ook bij het betoog dat
señor R2. bij foto 88 heeft gemaakt. Hij wilde aantonen dat er ook andere soorten ecologische
problemen dreigen. Die bedreigen de toekomst:
Op deze foto zie je Pisaq en je ziet ook een woord staan waar zona intangible (beschermd gebied) op
staat. Pal naast het woord zie je hoe er plastic verbrand wordt. Je ziet vervuiling, supermoderne constructies en overal kabels lopen. Wat laten we toch zien aan de toeristen? Pisaq is een beschermde zone
maar ondertussen houdt niemand zich eraan.29
25
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Verschillende Piseños maakten foto’s van de Pisonai in het kader van de foto-opdracht. Foto 85 is een
van deze foto’s.
Gesprek over foto’s met sra A2., 22/08/04.
Gesprek over foto’s met srta M2., 22/08/04.
Gesprek over foto’s met man van sra C3., augustus 2004.
Gesprek over foto’s met sr R2., 27/08/04.
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Eerder kwam naar voren dat in Pisaq tegenwoordig weinig mensen landbouwgrond hebben. Ze
zijn er nog wel met land en vee en zij zien dit bezit als een manier van overleven voor het geval
het met de toerisme-industrie verkeerd afloopt. Aan de andere kant zal de landbouwgrond in en

Foto 88: Vervuiling rondom het dorp, zona intangible,
foto gemaakt door sr R2.

om Pisaq nooit genoeg zijn voor het aantal inwoners van het dorp en bovendien is de kwaliteit
van de landbouwgrond volgens veel Piseños sterk achteruitgegaan. Señora S. vertelde:
Ik heb nog wel een chakra met maïs, trigo, bonen, erwten. Maar tegenwoordig werken we niet meer
zoveel op de chakra en wijden we ons meer aan de artesanía want op plaatsen waar we vroeger een
vruchtbare chakra hadden, op berghellingen, groeit nu niks meer. De kwaliteit van het land is sterk achteruit gegaan. Vroeger wisten we precies wanneer het zou regenen en wanneer niet, tegenwoordig is alles heel onregelmatig en weet je het gewoon niet meer. Tegenwoordig weet je gewoon niet meer wanneer je moet zaaien en vaak mislukt de oogst. Bovendien hebben bergen om ons heen waar vroeger allemaal beken stroomden nu geen water meer en voor de rest zijn wij afhankelijk van de rivier Vilcanota
en die is heel vies.30

In Pisaq zelf is niet echt sprake van ecotoerisme maar men maakt zich wel zorgen over bepaalde
aspecten van de natuur en hoe dit verder moet in de toekomst. Een interessante ontwikkeling is
dat er in toenemende mate ideeën zijn om een combinatie van ecotoerisme en cultureel toerisme
te creëren in de berggemeenschappen. Alle plannen en projecten die men daar wil uitvoeren zijn
erop gericht om, zoals een Piseño het verwoordde, “het ecologisch evenwicht zo weinig mogelijk te beïnvloeden en de habitat van de mensen niet te verstoren”.31 Señora S2., die voor een lokale NGO werkt, vertelde over hoe toerisme er hier uit moet gaan zien:
Er is nu een ecotoerisme-project in gang gezet wat uiteindelijk een soort bomba zal zijn. […] Binnen
het project van ecotoerisme horen veel dingen: de paden, het is nodig om de wandelingen op deze paden uit te stippelen. De wandelingen moeten plaatsvinden langs bepaalde huizen waar de toeristen eten
of drinken kunnen nuttigen. De comuneros zijn ook naar Taquile (een eiland in het Titicacameer) gegaan. Er is een organisatie die zelf hospedajes heeft opgezet op de eilanden, wij willen in onze comunidades ook dat soort hospedajes.32 Er moeten herbergen komen en een aardappelmuseum, er moeten
wandelroutes komen zoals ik al eerder zei. Er zijn ook kaarten gemaakt die de mensen zelf hebben gemaakt. Wij hebben een participatieve workshop georganiseerd waar zij aan konden deelnemen en zij
hebben aangegeven waar al de comunidades lagen. Zij kennen de omgeving immers beter dan wij. Behalve herbergen moeten er ook restaurants komen en dat is waar de overheid zou moeten helpen want
er is veel geld voor nodig. Wij zijn slechts een kleine NGO en kunnen die dingen niet zo goed financieren. We willen zoveel dingen: exposities van artesanía, er moet een gastronomisch restaurant komen
met eten uit de betreffende zone, vooral veel verschillende soorten aardappelen natuurlijk, er moet vercommercialisering gaan plaatsvinden zoals het maken van brood van aardappels, papa chuño en mo30
31
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INTERVIEW 21, sra S., 24/05/04.
Gesprek met sr J5., 2/03/06.
Over community based tourism in Taquile, zie ook Zorn (2004) en Mitchell&Reid (2001).
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raya, het maken van medicijnen, en er moet water komen wat van hele goede kwaliteit is. Er zijn bronnen waar heel gezond water uitkomt. Verder willen we gidsen uit de comunidades opleiden, zij zijn
namelijk degenen die het meest weten hoe hun comunidad is, zij kennen de verhalen, de routes, de geschiedenis. De meisjes die op dit moment alles op video opnemen gaan hun eigen radio krijgen en zij
gaan ook video’s maken en die kunnen dan ook weer verkocht worden. Deze meisjes zijn tussen de 18
en 22 jaar, hebben hun school afgemaakt maar konden vanwege economische redenen niet verder studeren. Zij weten echter heel goed hoe ze moeten filmen.33
9.4. Toeristische mogelijkheden voor comuneros?

In de meeste berggemeenschappen leeft men hoofdzakelijk van landbouw en veeteelt. Steeds
meer berggemeenschappen hebben echter in het toerisme een alternatieve inkomensstrategie gevonden. De vraag is in hoeverre deze nieuwe sector in de toekomst een bijdrage kan leveren aan
positieve ontwikkelingen in deze gebieden. Allereerst is het interessant en noodzakelijk om te
kijken naar redenen waarom mensen zouden willen overschakelen op toerisme. Alle berggemeenschappen van Pisaq kampen in meer of mindere mate met hetzelfde probleem: een gebrek
aan geschikte landbouwgrond. Er heeft een gigantische toename plaatsgevonden van de bevolking. Dat heeft weer geleid tot landversnippering. De meeste mensen doen ook aan kleinschalige veeteelt maar in veel berggemeenschappen, vooral in de hoger gelegen gebieden, is er weinig
gras voor het vee. In sommige berggemeenschappen is er zelfs een maximum gesteld aan het
aantal schapen dat een familie mag bezitten.34 Dit probleem van landtekorten bestaat al een tijd
en heeft ook in het verleden tot veel conflicten geleid. Een van mijn informanten die nu ongeveer acht jaar als artesana in Pisaq werkzaam is maar afkomstig is uit Chawaitiri, vertelde mij
op een dag een verhaal over een landconflict tussen haar comunidad en de nabijgelegen comunidad Cuyo Grande:
Op een dag was ik gewoon mijn schapen aan het hoeden zoals ik elke dag deed en opeens kwam ik in
een gevecht terecht over land tussen mijn comunidad en Cuyo Grande. Chawaitiri heeft namelijk veel
land van goede kwaliteit, we hebben veel pampa (grasland/weideland) en dat willen anderen ook hebben. Het ging er hard aan toe, er werd met stenen gegooid en met palen geslagen. Ik werd ook hard geslagen. Onze comunidad heeft wel gewonnen omdat er een paar mensen heel slim waren: Ze hebben
een kan waar normaalgesproken olie in zit zwart geverfd en daar hebben ze een stok aan vast gemaakt
zodat het op een geweer leek. De mensen van Cuyo Grande dachten dat we veel wapens hadden en op
die manier hebben we gelukkig gewonnen. Dit was tien jaar geleden maar het komt nog steeds voor dat
mensen uit Cuyo Grande stukken land van ons inpikken aangezien zij met veel meer mensen zijn en
meer land nodig hebben. Iets anders dat veel gebeurt is dat mensen uit Cuyo Grande willen trouwen
met mensen uit mijn comunidad. Op die manier kunnen ze ook stukken land bemachtigen.35

In Cuyo Chico bestaat er een wet die vaststelt dat als iemand van de comunidad overlijdt, de
grond niet naar de familie van deze persoon gaat maar eigendom blijft van de comunidad. Vervolgens wordt in een asamblea comunal (dorpsvergadering) besloten naar wie het land gaat.
Doorgaans wordt het land gedoneerd aan mensen die geen of weinig land hebben. Op deze manier zou het beschikbare land op een eerlijke manier verdeeld worden en wordt extreme landversnippering voorkomen. In plaats van het te verdelen onder veel kinderen en kleinkinderen,
wordt het land immers aan een persoon toegewezen die het hard nodig heeft. Dit betekent niet
dat er geen landtekorten zijn in deze comunidad maar wel dat men probeert om op een zo goed
mogelijke manier met het beschikbare land om te gaan.36 Een bijkomend probleem van deze
comunidad is dat ze te maken heeft met een falla ecológica–er zouden scheuren in de grond zitten waardoor een deel van de comunidad zou kunnen wegzakken–waardoor de toekomst erg onzeker is.37
Toerisme kan dus een alternatief bieden voor het bedrijven van landbouw en veeteelt en kan
er voor zorgen dat de economische druk misschien iets minder wordt. In verschillende berggemeenschappen zijn mensen bezig met het ontwikkelen van een betere toekomst. Het is opvallend om te zien dat voor plannen in de toekomst, gebruiken en principes uit het verleden worden
33
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aangewend. Bij een bezoek aan Chawaitiri vertelde de president van de comunidad me dat zijn
comuneros samen een salon comunal aan het bouwen waren.38 Hij legde uit dat dit een faena of
mInca was en een vorm van ayni, elkaar helpen. Hij vertelde mij hoe blij hij was dat deze principes hier nog golden omdat er zo projecten gerealiseerd konden worden in de comunidad. Hij
benadrukte dat de enige manier om aan de toekomst te werken was door ervoor te zorgen dat
lokale gewoontes en tradities niet verloren gaan. Hij vertelde mij ook over het project parque de
la papa, dat in de regio plaatsvindt in samenwerking met Pisaq en de hoger gelegen berggemeenschappen waartoe Chawaitiri ook behoort. In zijn beschrijving van het project bleek wederom hoe belangrijk het was om terug te grijpen naar het verleden:
Dit project is om het leven in de berggemeenschappen te herwaarderen. Wij zijn bijvoorbeeld al bezig
om al onze verschillende soorten aardappels opnieuw in gebruik te nemen. Het moet nu gebeuren,
voordat het te laat is. Dat geldt ook voor onze kleding. Het is goed dat de wevers uit deze comunidad
hier al mee bezig zijn. Niet alleen leren ze om trots te zijn op wat ze maken maar economisch zijn ze
ook beter af. Vroeger verkochten ze hun tejidos voor honderd sol aan Piseños die ze voor veel meer
geld doorverkochten. Tegenwoordig verkopen mijn comuneros deze kleden voor driehonderd sol direct
aan de toeristen. Er komen tegenwoordig zelfs toeristen met de bus hier naar boven om tejidos te kopen.39

Mensen in bepaalde comunidades houden zich dus erg bezig met het ontwikkelen van attracties
voor toeristen, niet als vervanging van de landbouw maar als een aanvulling. Het project van
parque de la papa is een voorbeeld van hoe de landbouw ook een attractie kan vormen voor het
toerisme. Er wordt steeds benadrukt dat ze onafhankelijk zijn. Ze zijn wel bereid om financiering te krijgen voor bepaalde projecten zoals het bouwen van een salon comunal maar daarna
willen zij degenen zijn die de regels maken en beslissingen doorvoeren.40 Of dit helemaal gaat
lukken is echter ook afhankelijk van beslissingen die in Pisaq worden gemaakt. Zo vertelde de
burgemeester van Pisaq dat de salon comunal die in Chawaitiri geopend zou worden bedoeld
was voor de wevers zodat zij daar hun tejidos konden verkopen maar ook bedoeld was om opleidingsprogramma’s te houden en eveneens dienst zou moeten doen als een goedkope verblijfplaats voor toeristen. Hieruit blijkt dat het district toch haar stempel probeert te drukken op de
gang van zaken in de comunidad.41
In Cuyo Chico wil men heel graag de ambachtsindustrie uitbreiden en wil men graag meer
toeristen ontvangen. Alle comuneros uit Cuyo Chico die ik heb gesproken, gaven aan dat ze een
toekomst zagen in het toerisme. De presidenta van Cuyo Chico vertelde mij hoe zij de toekomst
van haar comunidad zou willen zien:
Ik zou willen dat er veel werk is voor iedereen en ook dat er meer toeristen komen. We zitten dichtbij
de ruïnes dus het zou in principe wel moeten lukken. Ook zou ik willen dat de souvenirmarkt gerealiseerd wordt. Verder zou ik willen dat het dorp schoon is. Tenslotte zou ik alcohol willen verbieden wat
er komt alleen maar narigheid van.42

Een andere comunero uit dezelfde comunidad vertelde mij hoe de toekomst er volgens hem uit
zou moeten zien:
Er komen soms toeristen, dan wandelen ze door het dorp, maar het slechte is dat dit dorp niet voorbereid is om toeristen te ontvangen omdat het niet geordend is. Er zou op zijn minst een tuin moeten zijn
en met wat straten waar gewandeld kan worden. Weinig toeristen komen hier speciaal voor cerámica,
maar ze zijn er wel. Deze mensen komen alleen, niet met een gids. Ik denk dat de toeristen die hier komen, geïnteresseerd zijn in hoe er hier in Cuyo Chico met cerámica gewerkt wordt. Ze willen weten hoe
het proces van het maken is en ze willen weten wat de costumbres van het dorp zijn. Ook al geloof ik
niet in costumbres omdat ik protestants evangelisch ben, is het wel belangrijk voor het toerisme. Ik zou
heel graag willen dat er veel toeristen hier kwamen, zodat zij weten hoe het product wordt gemaakt. In
Pisaq bijvoorbeeld zien ze het alleen als het af is en hebben ze geen idee waar het vandaan komt […] Ik
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zou willen dat het een geordend en veel mooier dorp wordt en er zou moeten worden schoongemaakt en

Foto 89. Markt in aanbouw langs de weg in Cuyo Chico.

dat er wat betere winkels zouden komen of restaurants. Er zouden wat winkels moeten komen voor artesanía om een warm welkom te geven aan de bezoekers.43

De presidenta van Cuyo Chico legde mij ook uit dat het eveneens belangrijk is dat oude gebruiken zoals ayni, faena’s en minka blijven voortbestaan. Om grote plannen te bewerkstelligen
moet de hele comunidad meehelpen en omdat er ook gezamenlijk wordt besloten of een werk of
project nuttig is, leidt dit tot saamhorigheid.44 Volgens andere informanten uit dezelfde comunidad is de situatie omtrent de faenas de laatste tijd erg moeilijk omdat veel mensen niet komen
opdagen.45
Comuneros uit Cuyo Chico willen wel dat er meer toeristen naar hun comunidad komen zoals
de informanten hierboven maar wel zoveel mogelijk onafhankelijk van Pisaq. In 2004 werd mij
verteld dat er een vereniging in oprichting was die een eigen markt wilde opzetten voor toeristen
en een gezamenlijke werkplaats waar alle artesanos van de comunidad samen zouden kunnen
werken. Deze werkplaats zou ook toegankelijk worden voor toeristen en met het oog daarop
zouden de comuneros typische kleding dragen, zoveel mogelijk Quechua spreken en lokaal
voedsel serveren. De markt, die in 2004 overigens al deels geconstrueerd was, zou opgebouwd
zijn uit stro, adobe en palen omdat dit typische producten uit de regio zijn. Toen ik vroeg waarom ze in Cuyo Chico een eigen toeristisch centrum wilden werd mij het volgende geantwoord:
“Als wij zo doorgaan om steeds voor de Piseños te werken zullen wij nooit vooruit kunnen komen. Wij moeten dit doen voor de toekomst van onze kinderen!”46 Volgens een andere informant was deze markt een goed idee maar zou ze veel te klein zijn voor alle artesanos van de
comunidad en was dit kortetermijndenken een groot probleem in zijn gemeenschap. Hij vertelde:
De markt die nu wordt gebouwd is te klein. Er zou een markt moeten komen voor iedereen. We moeten
niet alleen maar aan onszelf denken. Er moet van alles veranderd worden, er moet een goed watersysteem komen, riolering en een mooie nijverheidsmarkt. […] Ik zou het dorp gerepresenteerd willen zien
als een mooie zone met Inca -achtige constructies. Ik zou willen dat de huizen veranderen, dat de constructies beter worden en er mooie planten langs de weg groeien. […] We moeten niet aan onszelf denken maar aan de toekomst en de enige manier waarop dit bereikt kan worden is als de comuneros meewerken met municipalidades.47
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Er gelden ook andere idealen in de comunidades die misschien niet direct betrekking hebben op
wat men binnen het toerisme wil maar wel op wat men in het algemeen wil. Ook hier geldt dat
er wordt teruggegrepen op oude ideeën. Zo is het in principe al goed voor de toekomst om tot
een bepaalde comunidad te behoren. Volgens een van mijn informanten zijn de voordelen om
bij een comunidad te behoren de volgende: je kunt een stuk terrein gewezen krijgen, je mag behoren tot de directiva comunal, wat inhoudt dat je recht hebt op stemmen, en je hebt recht op
water en op irrigatie. Bovendien kunnen comuneros gebruikmaken van oude principes zoals ayni en mInca en geldt er een speciaal rechtssysteem dat ervoor zorgt dat als comuneros zich misdragen er strenge sancties gelden en deze persoon het recht verliest om comunero te zijn. De
sterke sociale controle die in de comunidades heerst zou ertoe leiden dat mensen voor elkaar
zorgen en er minder problemen zijn dan in bijvoorbeeld stedelijke gebieden.48
In verschillende comunidades worden oude gebruiken zoals de weeftraditie nieuw leven ingeblazen. Dit wordt meestal geïnitieerd door een (ontwikkelings-)organisatie van buitenaf en heeft
vaak het effect dat comuneros zelf ook initiatieven gaan nemen. Zo heeft in Chawaitiri een
NGO haar intrede gedaan die weefdemonstraties voor toeristen organiseert en tejidos van deze
comunidad in Cuzco in een speciale winkel in het centrum verkoopt. Uit gesprekken met tejedoras uit deze comunidad in Pisaq bleek dat niet iedereen mee mag doen waardoor er conflicten in
Chawaitiri ontstaan:
Er doen slechts 55 personen mee met het weefproject. Ze geven speciale weefdemonstraties aan toeristen en hun tejidos worden in Cuzco voor veel geld verkocht. Maar de rest van de comunidad wordt buitengesloten! Dit is niet eerlijk! Bovendien, die toeristen komen gewoon voor de weefdemonstraties, ze
komen gewoon kijken maar ze doen niets goeds voor ons dorp! Wat hebben wij eraan?!49

Dit zorgt er wel weer voor dat men in de berggemeenschappen steeds meer over de toekomst
gaat nadenken. Deze tejedoras, maar ook tejedoras uit andere berggemeenschappen, lieten mij
weten dat zij meer rechten willen en eigen organisaties willen beginnen zodat hun afhankelijkheid van tussenpersonen afneemt. Ze denken dat er misbruik wordt gemaakt van hun tradities en
weefkunsten. Behalve dat tejedoras zich “willen organiseren”, vindt er op individueel niveau
ook een opmerkelijke verschuiving plaats. Steeds meer comuneras komen hun producten persoonlijk in Pisaq verkopen. Dit is voor hen een meer lucratieve manier omdat er zo geen geld
blijft steken bij tussenhandelaren. Een nadeel is dat tejedoras meestal slechts Quechua spreken
wat het moeilijk maakt om aan toeristen uit te leggen wat er zo bijzonder is aan hun weefkunst.
Behalve dat het project van parque de la papa van verschillende berggemeenschappen een
toeristische trekpleister probeert te vormen, legt zij ook sterk de nadruk op het bevorderen van
de zelfstandigheid van de comunidades. Dit kan zijn door toeristische attracties te vormen maar
ook door de afhankelijkheid op producten uit andere gebieden dan de eigen comunidades te verkleinen. In samenwerking met de NGO ANDES zijn er kassen gebouwd waar comuneros groenten, kruiden en fruit kunnen verbouwen. Vroeger kon men in de hoger gelegen berggemeenschappen slechts aardappelen verbouwen en moest men in lager gelegen delen aardappels verkopen of ruilen tegen andere producten. Door de komst van de kassen is het niet meer nodig om
naar Q’ello Q’ello en Pisaq te reizen.50
De sacamefotos en tejedoras zijn werkzaam in de landbouw: allen hebben een chakra en vee.
Toerisme mag voor hen dan wel een extra inkomstenbron zijn, het behoud van een stuk landbouwgrond wordt als belangrijkste zekerheid gezien. Een tejedora vertelde:
Ik vind alles leuk wat betreft het weven. Verder vind ik zowel de chakra als tejidos leuk maar de chakra
staat op de eerste plaats omdat daar altijd wel van te leven valt. Met tejidos is dat meer onzeker omdat
je soms wel en soms niet verkoopt. De chakra geeft meer zekerheid.51

Opmerkelijk is dat ook bij deze comunera het collectieve aspect minder belangrijk wordt in haar
beleving. Landbouw wordt als meest duurzame inkomstenbron gezien omdat het volgens hen
meer garanties biedt voor de toekomst dan de toeristensector die als onzeker wordt ervaren maar
oude Andes tradities zoals ayni worden steeds minder gewaardeerd. Meerdere comuneros die
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werkzaam waren in het toerisme vonden dat er in hun comunidad te veel ayni was. Het kostte
hen heel veel energie en tijd om op andermans land te werken. Volgens hen leidt dit er soms toe
dat hun eigen werk eronder lijdt.52 Overigens is het werk van sacamefotos uit Viacchia wel gebaseerd op ayni omdat ze samen in een groep werken en de inkomsten onderling verdelen zodat
iedereen profiteert en er geen concurrentiestrijd hoeft te ontstaan tussen comuneras. Ook al vinden sommige comuneros met wie ik heb gesproken, dat er nadelen aan ayni kleven, zitten er dus
ook wel voordelen aan. Bovendien worden er vrij harde maatregelen genomen als men de autoriteit van de comunidad niet gehoorzaamt. In de comunidad proberen de autoriteiten een zekere
orde te handhaven door zich te baseren op het basisprincipe van ayni. Alle comuneros zijn verplicht mee te werken in faenas en moeten de vergaderingen bijwonen. Als men dit niet doet
kunnen er harde maatregelen worden genomen. Comuneros die niet aan hun verplichtingen voldoen kunnen hierop worden aangesproken, er kunnen boetes worden opgelegd en in het ergste
geval kunnen ze zelfs uit de comunidad worden gezet.53
In comunidades waar een grote schaarste aan vruchtbare landbouwgrond bestaat, wordt toerisme als een oplossing voor de toekomst gezien. De meeste ruzies die bijvoorbeeld in Amaru
ontstaan gaan over een tekort aan landbouwgrond wat ontstaan is door toegenomen landversnippering. Ook komt het steeds vaker voor dat gewassen ziektes krijgen zoals allerlei schimmels en de laatste jaren lijdt de aardappeloogst onder een wormenplaag. Ook het vee wordt
steeds vaker ziek. Sommige mensen houden daardoor bijvoorbeeld geen schapen meer.54 Opmerkelijk is dat zelfs in berggemeenschappen waar de productie van artesanía erg belangrijk is
en de comunidad aanzienlijk heeft veranderd, zoals in Cuyo Chico, mensen de landbouw toch
als belangrijkste inkomstenbron noemen. Alle informanten uit Cuyo Chico die ik heb gesproken
antwoordden mij op de vraag waar ze van leefden altijd in de eerste plaats dat dit van de chakra
was. Artesanía en toerisme werden later genoemd en werden als uiterst onzeker ervaren.55 Volgens een informant – in 2004 presidenta van Cuyo Chico – was weliswaar zeventig procent van
de comunidad werkzaam in de nijverheidsindustrie maar werkten de meeste mensen ook in de
landbouw.56 In tegenstelling tot Pisaq zijn mensen dus niet helemaal afhankelijk van deze sector. Geld dat wordt verdiend met toerisme en artesanía heeft indirect ook een invloed op mensen
uit de comunidad met andere bezigheden. Zoals een timmerman mij vertelde: “Als er geen toerisme is of als er heel weinig toeristen zijn, wordt er weinig artesanía verkocht en dit beïnvloedt
ook mijn timmermanszaak omdat mensen dan geen geld hebben om in hun huis te investeren.”57
Een groot probleem waardoor toerisme volgens meerdere informanten nooit echt kan werken in
de comunidad is omdat er nooit echt geaccepteerd wordt dat niet iedereen gelijk is. Volgens señor F. uit Cuyo Chico is er bijvoorbeeld veel egoïsme en jaloezie. Mensen in de comunidad willen niet dat het iemand anders beter gaat en aangezien nooit iedereen op dezelfde manier zal
kunnen profiteren van toerisme zal het nooit voor iedereen een positieve uitwerking kunnen
hebben.58 Eerder noemde ik al dat als een familie het goed doet dit het “comunidad-gevoel” doet
inboeten. Een artesano uit Cuyo Chico verwoordde dit op pakkende wijze:
Tegenwoordig is het zo dat als één iemand in het dorp vooruit komt, de rest van het dorp niet wil dat
het gebeurt. Maar ik zou graag willen dat die persoon als voorbeeld dient voor het dorp en dat die persoon juist meer geholpen wordt. Mensen die vooruit komen; daar wordt jaloers op gereageerd. Iedereen
zou vrij moeten zijn om te doen wat hij wil, als het iets goeds is. Wat betreft het werk me gustaría salir
mas allá (ik zou veel verder willen komen). Ik zou willen reizen naar andere landen of andere departementen binnen Peru om mijn spullen te verkopen. Al was het alleen om meer kennis te krijgen van de
wereld. Ik denk dat als je meer weet, je je beter kunt concentreren en geestelijk kan groeien omdat je je
beter voelt. Maar mijn mede-comuneros begrijpen dat niet en zien alleen dat ik het goed doe.59
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Vooral mensen die werkzaam zijn in de toerisme-industrie zijn vooruitstrevend en hebben soms
interessante ideeën om hun comunidad verder te ontwikkelen. Zo vertelde señor F., die in 1987
en 1993 president van de comunidad was, dat hij het idee had om alojamientos familiares
(kleinschalige familie-hostels) op te starten en mooie tuinen aan te leggen maar dat het niet
heeft gewerkt omdat comuneros wilde doorgaan met “op de traditionele manier leven”. Hij verwoordde de oplossing voor het jaloezieprobleem als volgt: “Ik denk dat als we iets van ons dorp
willen maken de mentaliteit van ons dorp veranderd zou moeten worden en dat kan alleen door
scholing. Gelukkig merk ik een verandering bij de jongeren: die willen wel en staan open voor
nieuwe zaken.”60 In hoofdstuk 6 zagen we dat het meeste geld dat met toerisme verdiend wordt,
vooral ten goede komt aan individuen en families. De enige “grote” veranderingen die in bijvoorbeeld Chawaitiri werden ervaren waren beter voedsel en betere huizen. In Cuyo Chico werden als grootste veranderingen genoemd dat er tegenwoordig geen huizen met daken van stro
zijn en dat veel meer mensen een radio of een televisie bezitten.
Voor de NGO ANDES, die plannen van buitenaf in de comunidades probeert door te voeren,
is duurzaamheid een van de belangrijkste concepten. In een gesprek met een van de medewerkers spraken we over wat wel of niet duurzaam is en over de problemen die bestaan over het
toepassen van ideeën over duurzaamheid. Een probleem volgens deze medewerkster van ANDES is dat de mensen in de berggemeenschappen nauwelijks begrijpen wat duurzaamheid betekent of wat ontwikkeling is. Volgens haar betekent duurzaamheid seguir adelante, oftewel
vooruitgang boeken. Comuneros zouden bijvoorbeeld wel begrijpen wat een familie onderhouden inhoudt maar als het gaat over duurzaamheid van een hele comunidad is het moeilijk om ze
dat duidelijk te maken. Zij legde uit hoe moeilijk het was om het project van parque de la papa
op te zetten wat vooral te maken had met de mentaliteit van comuneros die volgens haar door de
Peruaanse politiek en voorgaande projecten verpest was. Zij vertelde:
S2: Voor ons was het aan het begin een beetje moeilijk om het project van parque de la papa te organiseren want de mensen geloofden ons niet toen we zeiden dat het project zelfstandig zou gaan lopen (caminar solo). Sterker nog, ze geloofden ons helemaal niet, ze dachten dat het een verhaaltje
was, een leugen, dat wij hen voor de gek aan het houden waren. Dit kwam door voorgaande projecten en door de geschiedenis van verschillende overheden want elke overheid was weer paternalistisch. Zij dachten zo: die mensen hebben iets nodig, dat brengen wij hen dan en afgelopen. De bewoners kregen hun spullen zo op gemakkelijke manier zonder te werken en dachten alleen daaraan
zonder de bronnen die zij hadden te waarderen. Costumbres raakten langzamerhand in vergetelheid. Wij zijn begonnen met het waarderen hiervan en benadrukten dat de mensen deze dingen nodig hadden. Wij hielden hier sterk aan vast en soms lachten zij ons uit, ze dachten dat wij een grapje aan het uithalen waren maar wij dachten niet en wij gingen gewoon door en door en begonnen
ook steeds meer dingen publiek te doen. Als wij workshops organiseerden en wij kregen bezoek,
deden wij altijd eerst een pago aan de Pachamama, aan de apus, dat allemaal en voor de neus van
de comuneros. Maar zij lachten. Aan de ene kant werd er gefluisterd, mensen zeiden dan “Waarom, waarom doen ze dat, het is een grap.” Wij hoorden dit maar wij gingen ermee door, met meer
zin. Maar soms kwam er individueel iemand naar ons toe en die zij dat ze niet alleen dat deden
maar nog veel meer en dat die zaken in vergetelheid raakten. Op deze manier probeerden wij hun
gewoontes opnieuw te waarderen. […] Met de aardappels ging het net zo, ook die waren in vergetelheid geraakt vanwege het beleid van de Peruaanse staat. Er zijn nu 573 soorten aardappels, dit is
een lokale verzameling. En er zijn ook 210 soorten die ook van het CIP in Lima zijn (Centro Internacional de la Papa) waarmee wij een overeenkomst hebben. Zij hebben deze soorten meegenomen als bron om ze als genetische bron te kunnen bewaren want ze raakten verloren. Deze aardappels zijn weer teruggebracht naar het gebied waar ze verzameld waren waar deze zone van Pisaq
onder valt.
B: Dus vroeger waren er veel meer soorten aardappels?
S2: Ja dat klopt maar ze raakten verloren vanwege de overheid die een campagne heeft gevoerd om
aardappels gratis weg te geven, zij gaven de zaden van aardappels gratis weg. Dit was een variëteit
aardappel die in vier maanden groeide, het waren aardappels die groeiden door middel van chemische processen. Er was meer pesticide voor nodig en geen organische mest. De aardappels groeiden sneller en dit verkocht beter, dus de mensen hadden wel meer geld maar ze verloren ook hun
terreinen. Toen hebben wij ze uiteindelijk iets doen realiseren, want zij vroegen zich toen ook al af
waarom hun landbouwgronden opeens van slechte kwaliteit waren. Dit kwam door de nieuwe
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aardappels want zij hadden steeds meer en meer mest nodig. Er waren echter altijd papas nativas
(inheemse aardappelen), die groeiden in de hogere delen. In de lagere delen werd er met de nieuwe
aardappels gewerkt en met irrigatie, dit kon niet in de hogere gedeeltes. Er waren altijd wat mensen
die de oude soorten bewaarden. Wij zijn in eerste instantie begonnen met hen te werken. Wij probeerden hen het nut ervan in de laten zien dat het belangrijk was om de aardappels te behouden.
Als reactie hierop zijn er nu meer aardappels en steeds meer mensen begonnen mee te doen. En nu
wil iedereen deze papa nativa zaaien. En de papa mejorada verdwijnt langzaam aan.
B: En tijdens welke president werd deze nieuwe aardappel geïntroduceerd?
S2: Dit was tijdens Fujimori.61

Volgens ANDES is de enige manier om enige vorm van duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen in de comunidades door erachter komen hoe problemen in de comunidad worden opgelost
en door mensen met elkaar te laten samenwerken.
Dit laatste is niet makkelijk omdat er in de meeste comunidades conflicten bestaan die variëren van familieconflicten tot intercommunale problemen, zoals we eerder zagen. Volgens deze
medewerker van ANDES is er in de afgelopen jaren een grote kentering gekomen in de mentaliteit van comuneros. Volgens señora S2. leefden de mensen van dag tot dag, de mensen dachten
“Wij zijn zo en zo gaan wij verder” maar door allerlei bewustwordingsprogramma’s beseffen de
mensen nu dat het belangrijk is om te leren lezen en schrijven en dat het belangrijk is om vooruit te komen om te overleven.62 Door dit programma van het parque, zouden comuneros zich
veel minder schamen voor wie ze zijn:
De mensen weten nu dat ze de capaciteit hebben om vooruit te komen en om profesional te worden.
Het enige wat wij doen is hen een spiegel voorhouden en hun mogelijkheden te laten zien. Dat is alles
wat we doen. Mensen die bezig zijn met het project van parque de la papa weten nu heel goed alles van
alle verschillende soorten aardappelen en zij werken ermee zoals het vroeger gebeurde. Nu voelen ze
zich trots op alles wat zij afweten van de oorspronkelijke aardappelen en ze willen ermee doorgaan.
Bovendien zijn ze gemotiveerd om het aan andere mensen te leren. Wat wij doen is hun ogen openen
zodat zij zichzelf zien. We willen ze laten zien dat hun stem wel telt. Dat zei bergen kunnen doen verplaatsen, dorpen kunnen doen verplaatsen en dat vanwege de realiteit die zij kennen en het besef daarvan.63

In de ogen van ANDES is duurzaamheid dus niet alleen gericht op economische ontwikkelingen
maar vooral op een bewustwordingsproces. Voor ANDES is het belangrijk dat comuneros beseffen wie ze zijn en dat ze mensen zijn met een rijk verleden en een rijke cultuur en met mogelijkheden om vooruitgang te boeken in de toekomst. Echter, mensen in de meeste berggemeenschappen voelen zich achtergesteld. Door het project van parque de la papa is er ook een grote
ommekeer op te merken in de houding van vrouwen in de comunidades. Ze schijnen een stuk
mondiger te zijn geworden en uiten zich op elke bijeenkomst, omdat ze hebben geleerd dat ze
niet bang hoeven te zijn om te praten en tegenwoordig voelen zij zich zelfs trots, aldus señora
S2. Ook probeert ANDES comuneros mondiger te maken naar internationale bedrijven toe.
Volgens señora S2. moet vooral het “intellectuele eigendomsrecht” toegeëigend worden. Het
komt immers regelmatig voor dat westerse landen naar Peru komen en een patent op een product te verwerven:
Er komen wel eens mensen uit het buitenland, uit de Verenigde Staten en uit Duitsland en zij denken alleen aan het patentizeren van alles wat ze zien. Er bestaat bijvoorbeeld iets dat ñuña, hanang purutu
heet, wat een poroto is en daar heeft men patent op aangevraagd in de Verenigde Staten.64 Wat gebeurt
er nu, stel een comunero zou dat product willen exporteren naar een ander land dan kan het niet want er
is al patent op aangevraagd door de Verenigde Staten. Het is niet eerlijk want het gaat over de kennis
van mensen hier, van vroeger. Wij worden in dit land zo opgelicht! Peruanen zijn mensen die op een
gastvrije manier gasten ontvangen maar als dit soort dingen gebeuren wordt het minder. Over de hoof-
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den van de mensen hier worden mensen uit het buitenland rijk en dat is de reden dat mensen tegenwoordig niet meer zo toegankelijk zijn in berggemeenschappen.65

Volgens de andere NGO die werkzaam is in het district van Pisaq, worden de belemmeringen
om tot een betere toekomst te komen in de berggemeenschappen gevormd door het enorme
landtekort en het alcoholisme waardoor veel geweld ontstaat.
Door buitensporig alcoholgebruik kunnen mensen ook niet zo hard werken. Zo vertelde een
medewerker van de NGO mij dat mensen op zich de bronnen wel hebben en eigenlijk heel goed
weten hoe ze dit moeten gebruiken maar het simpelweg niet doen. Bovendien is er in de berggemeenschappen al eeuwen een ongelijke distributie van land waardoor sommigen heel veel
hebben een andere bijna niets, waar weinig aan te veranderen valt. Wel probeert de NGO projecten uit te voeren waardoor mensen toch verder kunnen in de landbouw. Een andere medewerker van Cedep Ayllu vertelde mij dat door het uitvoeren van dit soort projecten zelfs voorkomen zou kunnen worden dat comuneros zich teveel gaan bezighouden met toerisme en daar
dan weer afhankelijk van worden zoals in andere gebieden is gebeurd. In verschillende berggemeenschappen heeft de NGO geholpen met het aanleggen van een irrigatiesysteem waardoor er
een diversificatie en intensificatie van de landbouw kon plaatsvinden. Hierdoor kon men ook
uien, wortels, kool en sla gaan verbouwen.66 Nog een probleem van het uitvoeren van projecten
op het platteland is dat comuneros het liefst direct resultaten zien wat bij veel projecten niet mogelijk is. Als comuneros niet direct resultaat zien, hebben ze de neiging om projecten laten zitten en verder te gaan met hun dagelijkse bezigheden. Ook zijn er projecten geweest om toeristische activiteiten, zoals het maken van artesanía, te stimuleren. De NGO had mensen bijvoorbeeld kapitaal geleend om te investeren in benodigdheden voor de toeristische sector. Comuneros echter investeerden het geld vaak in andere doeleinden en er werd niet begrepen dat het
geld terugbetaald moest worden waardoor veel mensen in de comunidades schulden hebben bij
de NGO.67
Berggemeenschappen beschikken volgens señor Q. echter ook over een bijzondere eigenschap
die in Pisaq bijvoorbeeld veel minder aanwezig is. In de berggemeenschappen bestaat er nog
steeds ayni. Mensen zijn verplicht om elkaar te helpen met het bewerken van het land of het
bouwen van een huis. Toen ik bijvoorbeeld in 2003 met de NGO mee mocht naar Ccotataki
wees hij er mij op dat een meisje van een arme familie die geen vee bezat elke dag de koeien
van haar buren hoedde en in ruil daarvoor kregen zij en haar familie de melk te drinken. Met de
komst van het toerisme worden deze reciprociteitverhoudingen echter anders. Het valt bijvoorbeeld op dat in berggemeenschappen waar men zich bezighoudt met toeristische activiteiten ayni op het eerste gezicht minder belangrijk wordt dan in berggemeenschappen waar dit niet het
geval is. Mensen zouden door de komst van het geld steeds commerciëler worden en daardoor
meer individualistisch. Ayni bestaat echter nog wel en ik heb bijvoorbeeld gezien dat men elkaar nog steeds helpt bij bepaalde activiteiten en ook soms samenwerkt bij bijvoorbeeld de productie van artesanía, of zoals we zagen bij de sacamefoto-tejedoras van Viacchia die de opbrengsten verdelen.
Naast de lokale mensen zelf en de NGO’s die in de comunidades werkzaam zijn heeft de lokale districtoverheid ook een vinger in de “toekomstpap.” Volgens de toenmalige burgemeester
zouden bepaalde problemen moeten worden aangepakt die vooral indirect invloed zouden moeten hebben op de toekomstpotentie van het toerisme in de regio. Volgens hem waren de belangrijkste zaken om op te lossen de water toe-en afvoer, het oplossen van het landprobleem en vervuiling van rivieren. Om dit te bewerkstelligen werkt het municipio van Pisaq samen met de
NGO’s Cedep Ayllu, Runanchis en ANDES. De comunidades zijn volgens de burgemeester nog
wel aantrekkelijk voor toeristen en in plaats van dat comuneros steeds naar Pisaq voor de toeristen zouden gaan, zouden toeristen juist naar de comunidades moeten gaan omdat het daar nog
“typisch” zou zijn. Zoals eerder al is geschreven, willen comunidades dit ook en in 2004 vond
ook de inauguratie plaats van de nieuwe salon comunal in de comunidad Chawaitiri. De burge-
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meester noemde deze plek overigens salon de producciones, waar toeristen kunnen zien hoe
mensen in deze comunidad weven.68
Een initiatief om over de toekomst van Pisaq en de comunidades te discussiëren was de mesa
de diálogo, een soort platform waar verschillende actoren met elkaar in discussie konden gaan
over de toekomst van Pisaq. Deze vond voor het eerst plaats op 11 april 2003. Ook het INC was
aanwezig en gaf haar visie op hoe het verder moest. Zij benadrukte dat de comunidades een
waardevol cultureel erfgoed hebben zoals bijzondere muziek, liedjes en verhalen die strategisch
ingezet zouden kunnen worden. Dit cultureel erfgoed zou een bron kunnen zijn voor werkverschaffing voor de lokale mensen. Als voorbeeld gaf ze terrassen die niet meer gebruikt worden;
door deze opnieuw in gebruik te nemen zou de landbouwproductie omhoog kunnen gaan en bovendien zou dit voor toeristen interessant zijn om te aanschouwen. Volgens het INC zouden artesanía en tejidos in het bijzonder nieuw leven ingeblazen moeten krijgen en muurschilderingen
in de regio zoals in Chawaitiri gepromoot moeten worden. Als dit zou gebeuren zouden toeristische wandelroutes naar de comunidades georganiseerd kunnen worden waardoor de comunidades extra inkomsten zouden krijgen. Tijdens deze mesa de diálogo werden de woorden “toekomst” en “duurzaamheid” vaak uitgesproken. Toen ik in 2004 echter weer in Pisaq was en aan
medewerkers van het gemeentehuis vroeg wat er terecht was gekomen van de plannen die tijdens het mesa de dialogo waren bedacht, vertelden ze mij dat er niets van terecht was gekomen.
Over de reden hiervoor waren zij niet duidelijk. Volgens een medewerker van het gemeentehuis
zou het te maken hebben met persoonlijke en politieke belangen van verschillende actoren.69
Samenvattend willen comuneros dus vooruitgang maar comuneros die het goed doen en in
principe voor “ontwikkeling” zorgen – ze zorgen met hun inkomsten uit het toerisme ervoor dat
er vooruitgang is en dat hun comunidad aantrekkelijker gemaakt kan worden voor toeristen –
worden vaak bekritiseerd. Dit zorgt er niet zelden voor dat juist de succesvolle comuneros besluiten te vertrekken. Ondertussen zijn er ook andere actoren zoals NGO’s en de lokale overheid
die zich met ontwikkelingen in, en toekomstplannen van de comunidades bemoeien. Soms druisen lokale initiatieven recht in tegen de ideeën van organisaties op bijvoorbeeld meso-niveau
zoals het INC. Comunero señor F. vertelde me dat het idee van zijn comunidad om een toerismeproject dat tot een betere toekomst zou kunnen leiden niet populair was bij INC:
Wij zijn een eigen artesanomarkt aan het bouwen naast mijn huis. Het was een idee van mij en een
vriend en het zou heel mooi worden. Wij wilden het van material noble maken net als mijn huis, maar
dat mocht niet van het INC.70 Zij wilden mij een boete geven van tienduizend sol. Nu hebben wij het
gedaan met hout, palen, en een dak van stro, maar nu wilde het INC ons een boete geven van 27 duizend sol omdat wij met deze markt het uitzicht op de ruines weg zouden nemen. Toeristen komen vaak
tot ongeveer dit punt om foto’s maken van de ruines zodat ze geen entree hoeven betalen. Ik weet niet
wat er gaat gebeuren met het INC, maar wij gaan toch proberen documenten te regelen en regelingen te
treffen met de toeristenbussen zodat ze hier in Cuyo Chico stoppen.71

Deze comunidad is echter wel afhankelijk van toestemming van deze organisatie en de financiële consequenties als ze zich niet aan regels houden zijn groot.
8.5. ¿Hace falta de educación?

Onderwijs is al lange tijd een manier om omhoog te klimmen op de sociaal-maatschappelijke
ladder in Peru.
Hier in Pisaq lopen wij achter omdat we handel drijven. Wij kiezen voor artesanía als eerste optie en
daarom studeren wij niet en daarom komt de bevolking niet vooruit. Mensen in anderen steden bijvoorbeeld studeren en zijn professioneel. Hier is de eerste optie geld verdienen en daardoor vergeten we te
studeren.72

Oorspronkelijk was onderwijs weinig toegankelijk voor de rurale bevolking omdat het in het
Spaans werd gegeven. Zo leerden de Quechua en Aymara bevolking meestal slechts een paar
woorden Spaans in hun eerste paar jaar op school en het was niet ongebruikelijk dat leerlingen
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spijbelden of helemaal met school stopten. In Peru is het altijd zo geweest dat de allerarmsten
weinig mogelijkheden hadden de middelbare school af te maken maar dit neemt niet weg dat de
lagere en middenklasse van Peru vervolgopleidingen (middelbare school en universiteit) als
enige manier zagen voor upward mobility (Nyrop 1981: 100). Over de kwaliteit van het onderwijs kan gezegd worden dat ook hier een duidelijke sociale stratificatie zichtbaar is. Mensen van
de elite sturen hun kinderen naar privé-scholen, Mestiezen naar publieke scholen en Indianen
naar rurale scholen. Nyrop schrijft dat onderwijs “serves as a “gatekeeper”to social advancement, one that limits rather than enhances mobility”, aangezien cholos lesgeven aan Indianen,
Mestiezen aan cholos et cetera (Nyrop 1981: 100). Het is interessant om te kijken wat er gebeurt
met ideeën over onderwijs en sociale mobiliteit in een toeristische regio zoals Pisaq. Ideeën over
onderwijs zijn gericht op de toekomst, op wat mensen voor hun eigen kinderen en toekomstige
generaties willen.
Ook in Pisaq gelooft men “dat Peru alleen vooruit kan komen door het volgen van onderwijs”,
zoals señora P. verwoordde.73 Onderwijs wordt gezien als motor voor sociale en economische
mobiliteit. Uit bijna alle interviews met de bewoners van Pisaq bleek dat onderwijs als belangrijkste strategie werd gezien om succesvol te worden. De meeste mensen zeiden hun kinderen
een goede opleiding te willen geven omdat zij die zelf niet hadden gekregen wat ook de reden
zou zijn dat zij zo hard moeten werken. Omdat Pisaq zich heeft ontwikkeld tot een toeristische
locatie en er veel geld verdiend kan worden, zeggen de mensen dat geld te willen gebruiken om
hun kinderen een goede opleiding te geven. Tegenwoordig is volgens Piseños alles beter dan het
dagelijks verkopen op de markt. Zo zei een Piseña: “Mijn werk is om mijn dochters op te leiden, zodat ze niet lijden zoals ik. Daarom ben ik mij aan het verbranden in de zon en in de
kou”.74 Er zijn echter ook veel actoren die beweren dat het hele probleem in Pisaq en omstreken
het gebrek aan onderwijs is wat enorme gevolgen heeft voor de toeristische industrie. Zo vertelde señor J3. dat negentig procent van de hotels van comerciantes zijn die niet de noodzakelijke
scholing hebben, wat een groot probleem zou zijn omdat ze niet zo geïnteresseerd zijn in het
bieden van de noodzakelijke service aan toeristen. Volgens hem is het grootste probleem dat
mensen weinig geld hebben en gewoon maar een zaakje beginnen terwijl er een groot gebrek is
aan educatie en ervaring.75 Een jonge Piseño vertelde mij hoe hijzelf en zijn vrienden over onderwijs denken:
Er is een verschil tussen oudere en jongere mensen in Pisaq. Jongeren denken anders over dingen. Jongeren willen bijna allemaal studeren, iets wat hun ouders meestal niet hebben gedaan. Verder zijn er
dan nog jongeren die wel willen studeren, maar niet kunnen omdat er geen geld is, of omdat ze de universiteit niet in komen. En dat frustreert ze.76

Toerisme kan ook juist een belemmering vormen voor opwaartse sociale mobiliteit.
Omdat veel jongeren in Pisaq van jongs af aan meehelpen in de artesanía, is dat juist een reden om niet door te gaan met hun opleiding. Zo vertelde señorita P2.:
Jongeren in Pisaq hebben inkomsten omdat ze in de artesanía werken. Dit is voor velen een reden om
niet met een opleiding door te gaan, wat mij niet juist lijkt. Artesanía is eigenlijk een supplement, een
extra, het kan niet als hoofdinkomst worden aangewend omdat dit gevaarlijk is. Het biedt namelijk geen
zekerheid. Het ergste is dat het de jongeren aan scholing ontbreekt (hace falta de educación) en dat de
jongeren het geld wat ze verdienen niet voor goede of constructieve doeleinden gebruiken. Normaalgesproken geven ze hun geld uit aan drank. Het zou beter zijn om het te investeren in een opleiding die
het hele leven duurt.77

Een groot deel van wat men in Pisaq educatie noemt (educación) wordt dus bepaald door scholing en opleidingen maar een groot deel van de taken ligt natuurlijk ook bij de opvoeding thuis.
Een van de meest gehoorde problemen met betrekking tot het opvoeden van kinderen is dat ouders geen tijd hebben voor hun kinderen, wat zou komen door het soort werk dat ze doen:
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Een groot probleem in Pisaq is dat ouders de hele dag op het plein werken en geen tijd voor hun kinderen hebben. Ze geven hun kinderen ‘s ochtends geld om lunch van te kopen maar wat denk je? Ze kopen daar snoep van en ongezonde dingen en dan zeggen ze tegen hun ouders dat ze geluncht hebben.
Men beseft niet dat de kinderen de toekomstige generatie vormen. Ze worden nu verwaarloosd en dat
gaat later consequenties hebben.78

Een andere veelgehoorde klacht is dat ouders steeds meer controle verliezen over de opvoeding van hun kinderen, wat zou leiden tot een verandering in normen, waarden en gedrag. Vroeger hadden jongeren bijvoorbeeld toestemming van hun ouders nodig om naar een feest te gaan
maar omdat de ouders tegenwoordig zelf afwezig zijn, doen de jongeren waar ze zin in hebben.
Veel van de mensen die ik heb gesproken vertelden mij dat er sprake is van een verandering in
de mentaliteit van de meeste jongeren dat zich vooral uit door geen respect meer te hebben voor
hun ouders en ouderen en ook niet voor hun cultuur.79 Een ander probleem is dat vanwege de
focus op het toerisme, de jongeren niet meer van hun ouders leren hoe ze het land moeten bewerken en met vee om te gaan waardoor er een nog grotere kloof tussen ouderen en jongeren
ontstaat maar ook een nog grotere afhankelijkheid van het toerisme.80 Volgens sommige informanten ontstaat er door deze problemen een situatie van achteruitgang. Señor F2. vertelde bijvoorbeeld:
F2: Ik denk dat omdat alles veranderd is mensen hun afkomst niet meer kennen, misschien geloven zij
dat zij iets beter zijn hier in Pisaq. Vroeger wilde men altijd dat zijn kinderen algo mejor (iets beters) zouden worden dan de ouders in plaats van de traditionele cultuur. In plaats van dat onze cultuur vooruitgaat gaat alles achteruit.
BS: Denkt u dan niet dat de mensen het beste willen voor hun kinderen tegenwoordig?
F2: In werkelijkheid willen wij dat allemaal wel maar de jeugd zelf is niet geïnteresseerd, kijk hoe ze
rondhangen in het midden van het dorp! Ze denken dat geld alles is maar zo werkt het niet. Kijk
hoe het hier gaat, men maakt de basisschool af en begint al te werken, verdient geld met artesanía,
en als ze de vijftien of zestien jaar bereiken vinden ze een partner, krijgen een kind en ze hebben
ook elkaar niet leren kennen op de manier waarop het zou moeten en twee of drie jaar later gaan ze
al uit elkaar. Het zijn grote problemen. […] Mensen in Pisaq denken niet na over hun toekomst, ze
denken in het heden. Ik let heel veel op mijn kind en praat veel met hem zoals elke goede vader. De
jeugd hier is compleet ontspoord, iedereen doet waar hij zelf zin in heeft. Er is geen respect, de
angst bestaat niet meer, waarom? Dat is omdat de ouders zich aan alcohol hebben gewijd. Het contact dat vroeger bestond tussen ouders en kinderen bestaat niet meer. Vroeger bestond dit respect
wel, kinderen moesten overal toestemming voor vragen. Als ze wilden eten moesten ze het vragen,
wat was onze cultuur mooi!
BS: En u denkt dus dat het door alcohol komt?
F2: Nee, ik denk dat het vooral door het geld komt, dat heeft de hele jeugd verpest.
BS: En wat doet de jeugd met het geld?
F2: Men wijdt zich vooral aan vermaak en alcohol, kleding die ze bij de toeristen zien, ze willen hebben wat toeristen hebben, dat is nu aan de hand.81

Volgens señor C. zijn er grote verschillen tussen de houding en het gedrag van de huidige jongeren en de jongeren van “zijn tijd”:
Er is een groot verschil tussen de jongeren nu en mijn generatie. Zij weten niet wat ik weet en ze doen
niet wat ik heb gedaan. Hun hoofd is leeg, alsof ze modder in hun hoofd hebben. Ik denk dat het komt
doordat sommige een beetje jaloers zijn. Ik heb me tien jaar lang opgeofferd. ‘s Avonds gaf ik les en
overdag werkte ik als timmerman.[…] Niet alle ouders offeren zich op zoals ik, veel jongeren hebben
besloten om in plaats van te studeren in de artesanía te gaan werken. Zo dachten ze sneller en beter te
verdienen. In die tijd was de prijs van cerámica nog goed maar nu is het heel moeilijk om goed geld te
verdienen. Nu hebben ze overal geleerd om cerámica te maken, tot in de comunidades aan toe en in andere dorpen vlakbij Pisaq, daarom kan er niet meer veel verdiend worden zoals vroeger, vanwege de
concurrentie. Vroeger kwamen mensen alleen hier om cerámica te kopen, nu worden alle producten ge-
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exporteerd en naar allerlei verschillende landen gebracht tegen lage prijzen en nu is het allemaal verpest.82

Het is niet alleen een klacht die gehoord kan worden in het dagelijks discours van de Piseños
maar ook op andere plaatsen zoals de kerk, NGO’s en de lokale overheid. Tijdens een mis op
dia de las mujeres (vrouwendag) hield de priester een preek over het probleem dat ouders hun
opvoedingstaak wat serieuzer moeten nemen omdat de jeugd van Pisaq anders zou ontsporen.83
Dat de jeugd zich bezig houdt met feesten en drinken komt volgens de Piseños door mensen

Foto 90. Vader met zoon, foto gemaakt door sra P.
Foto 91: Zoon van sra D. aan de studie,
foto is door sra D gemaakt.

van buiten die naar Pisaq zijn gekomen. Mensen uit de berggemeenschappen, waar de meeste
migranten vandaan komen, worden namelijk gezien als “domme Indianen” en zouden het slechte voorbeeld geven. Zo zegt señora F. in een interview:
Ik denk dat mensen van mijn generatie veel actiever waren. We sportten, deden aan folklore, we maakten theater en ik voel me nog niet oud, ik doe het nog steeds. Ik open bijvoorbeeld de carnavalsdansen,
al 25 jaar. Met kerst traden wij op in het theater, verzamelden geld voor de arme kindjes en gaven hen
cadeaus, chocolademelk en brood. De jeugd doet dit tegenwoordig niet meer. Ik weet niet wat de jongeren bezielt. Misschien dat het leven drukker is, maar het heeft er ook mee te maken dat er veel mensen
van buiten in Pisaq zijn komen wonen.84

Ook al wordt er veel kritiek geleverd, Piseños zien hun kinderen als belangrijke actoren in het
behoud van cultuur en de staat van het dorp. Dit blijkt onder meer uit foto 90 die een van mijn
respondenten heeft genomen. Op de foto is te zien hoe een vader zijn zoon leert lopen. De gewoonte bestaat namelijk om kinderen naar Lima te sturen voor een opleiding wat tot gevolg
heeft dat cultuur niet van generatie op generatie wordt overgedragen, aldus Señora P. Zij is van
mening dat ouders die bij hun kinderen opgroeien goed terechtkomen en de toekomst vormen
van Pisaq. Ze vertelde:
Wat moet er anders van ons dorp worden? Anders zullen wij een achtergesteld dorp zijn. Op deze foto
zie je dat de man heel erg toegewijd is aan zijn zoon. Zo zou het moeten zijn. Het is heel belangrijk onze kinderen goed op te voeden, dan is er een grotere kans dat ze hier blijven en dat Pisaq haar authentieke karakter behoudt, zo zullen er ook toeristen blijven komen.85

Door te kijken naar wat ouders voor hun kinderen willen kan ook inzicht worden verkregen in
wat men voor toekomstige generaties wil. Vergeleken met een tijd geleden zijn er grote verschuivingen te constateren in ideeën over jongeren, onderwijs en de toekomst. Er zijn directe
verbanden te vinden tussen toerisme- en artesanía-ontwikkelingen en deze nieuwe toekomstperspectieven. Tussen de tien en twintig jaar geleden wilden ouders in Pisaq dat hun kinderen in ar82
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tesanía werkzaam zouden zijn omdat dit een goed alternatief was voor de landbouw. Tegenwoordig echter willen veel ouders dat hun kinderen juist niet in artesanía gaan werken omdat er
teveel concurrentie is. In gesprekken en interviews kwam naar voren dat ouders vooral willen
dat hun kinderen profesional worden. Ze willen dat hun kinderen studeren en een “echt beroep”
leren.86 Señora J2., vertelde over haar wensen voor de toekomst van haar dochter:
Mijn dochter studeert. Ik zou willen dat ze haar studie afgemaakt en een baan vindt in de lijn van haar
studie. Ik wil dat mijn dochter profesional wordt. Ze werkt op marktdagen op zondagen, dan wel, en op
dagen dat ze vrij heeft. Artesanía is alleen voor als mijn kinderen tijd hebben. Ik wil dat mijn dochter
professioneel is zodat ze niet snel haar familie krijgt en gaat lijden, ze moet onafhankelijk worden.87

Foto 91 is gemaakt door een Piseña die vond dat scholing heel erg belangrijk was. Ze vertelde:
Hier zie je hoe mijn zoon aan het werk is. Hij is hier bezig met zijn huiswerk voor zijn studie. Soms
vind ik hem daar terwijl hij slaapt. Hij moet zoveel studeren dat hij daar soms ‘s ochtends wakker
wordt. Op een dag zal hij de vruchten plukken van het harde studeren en hij zal beloond worden. Hij is
de slimste van de hele familie en hij zal onze familiesituatie verbeteren later.88

Dit was niet de enige Piseña die een foto had gemaakt van haar kinderen. Voor de foto-opdracht
maakten veel informanten foto’s van hun kinderen en meestal lichtten ze de studerenden eruit en
vertelden daar vol trots over. De wens dat de kinderen van Piseños een goede scholing genieten
is dus niet alleen belangrijk voor de toekomst van deze jongeren maar ook voor hun ouders.
Overigens zijn er ook Piseños die wel willen dat hun kinderen profesional worden maar tegelijkertijd wordt het verkopen van artesanía als een vorm van zekerheid gezien voor het geval het
later niet lukt met het vinden van professional werk. Piseños gaven aan dat ze zich er bewust
van waren dat er veel profesionales zijn en weinig goede banen.89 Dat Piseños willen dat hun
kinderen professionals worden is niet iets typisch voor de regio van Pisaq maar iets wat in heel
Peru gehoord kan worden. In het proefschrift van Jacobijn Olthoff wordt uitgebreid ingegaan op
hoe ouders van tienermeisjes in de barrios jovenes in Lima over de toekomst van hun dochters
denken en hieruit komt naar voren dat ser profesional erg belangrijk wordt geacht (Olthoff
2006). De meeste Piseños denken dat kinderen goed onderwijs alleen kunnen genieten in andere
plaatsen dan Pisaq. Volgens een van mijn respondenten is een groot probleem dat er teveel excuses zijn om feest te vieren. Er zou teveel tijd verloren gaan met het voorbereiden van feesten
en leraren zouden te vaak dronken zijn of een kater hebben vanwege deze feesten waardoor kinderen weer slecht onderwijs krijgen.90 Volgens Señor R2. is de wens van ouders om hun kinderen goed terecht te laten komen een teken van een negatief zelfbeeld. Het zou duiden op een
schaamtegevoel bij de ouders en een wens om trots te zijn op hun kinderen.91 Opvallend is dat
meer dan de helft van de jongeren die studeren, toerisme studeren en van de jongeren die nog
niet studeren een groot deel graag toerisme wil gaan doen. Alle jongeren met wie ik heb gesproken en nog niet op de universiteit studeerden, wilden dit maar ze vertelden dat de toegangseisen
extreem hoog zijn. Er kan twee keer per jaar een toelatingsexamen worden gedaan op de universiteit in Cuzco maar de meeste Piseños zakken hiervoor. Volgens de ouders komt dit enerzijds
door gebrek aan motivatie en anderzijds door het slechte niveau van het onderwijs.
Bovenstaande raakt het thema van behoud versus verandering. Toeristen zouden het liefst willen dat culturele uitingen in de Andes niet veranderen. Jongeren in Pisaq zouden cultuur dus
moeten overnemen van hun ouders zodat de belangrijkste culturele modellen in de toekomst
kunnen blijven bestaan. Dit is soms erg moeilijk wat ook blijkt uit het volgende citaat van een
24-jarige Piseño:
Het liefst zou ik in de toekomst ver weg willen wonen, een chakra hebben met dieren en leven van het
land. Dat is mijn ideaal maar het kan niet. Er is te veel veranderd. Door de komst van toeristen willen
mensen van hier nu dezelfde ontwikkelingen als toeristen hebben. Ik zit nu in de artesanía en er is geen
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weg meer terug voor mij, ik kan alleen hierdoor overleven, van de landbouw valt niet rond te komen.
Maar wie weet ooit op een dag als ik rijk ben [...].92

Veel Piseños zagen in dat het toerisme in Pisaq geen garanties biedt voor de toekomst van hun
kinderen en maken zich zorgen over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren zoals uit het
volgende blijkt:
Ik zou niet willen dat ze in artesanía werken, omdat ik wil dat ze iets meer zijn. Natuurlijk, er zijn wel
artesanos die profesionales zijn maar die geen werk kunnen vinden in hun richting, maar het grootste
deel van de artesanos in Pisaq heeft niets gestudeerd, of de studie niet afgemaakt. Misschien verdient
het even goed, maar het is een heel onzeker bestaan. Stel je eens voor dat er op een dag geen toerisme
meer is; Pisaq zou niet overleven. Zelfs al reizen de artesanos naar het buitenland, het zijn er nu zoveel
dat de prijs heel laag is. Het probleem is ook dat men de chakras vreselijk heeft verwaarloosd, maar als
er geen toerisme meer is, zullen ze wel terug moeten gaan. Een probleem van de jeugd hier is dat ze
niet meer weten hoe ze het land moeten bewerken. De mensen uit de comunidades weten dat nog wel.93

De landbouw wordt door de meeste Piseños niet als een reëel toekomstperspectief voor hun
kinderen gezien omdat ze “nu weten hoe ze makkelijk geld kunnen verdienen”, waarmee de artesanía wordt bedoeld. Jongeren van tegenwoordig zouden niet alleen weinig verstand van de
landbouw hebben maar het werken op de chakra ook veel te zwaar vinden.94
Over de overdracht van het maken van cerámica kan gezegd worden dat jongere generaties
zich hier bijna niet mee bezighouden. Er zijn nog maar weinig jonge artesanos in Pisaq en als ze
werkzaam zijn in het vervaardigen van artesanía betreft dit bezigheden zoals het maken van
oorbellen of het schilderen van keramiek die hun ouders of compadres uit de berggemeenschappen “draaien”. Volgens señor Z. die vanaf het begin van de cerámica-bloei in Pisaq werkzaam is
is dit niet verstandig:
Mijn kinderen weten niet hoe ze moeten draaien. Ze willen het niet leren. Ze zouden het moeten leren,
omdat je tegenwoordig meerdere zaken tegelijk moet kunnen om te overleven. Ze schilderen wel. Maar
je weet nooit wat de toekomst zal brengen, misschien hebben ze het wel nodig.95

En andere artesana vertelde dat haar dochters niet hoeven mee te helpen met het produceren van
keramiek en het verkopen op de markt. “Me da pena” (Ik vind het zielig) zei ze. Omdat zij en
haar familie zoveel had moeten doormaken en zij als kind al moest werken, wilde ze niet dat
haar dochters hetzelfde zouden moeten doormaken. Het was volgens haar beter dat haar kinderen al hun tijd en energie aan school zouden besteden.96
De meeste informanten onderstreepten de belangrijke rol die kinderen en jongeren hadden
voor het behoud van Pisaq. Motivaties liepen uiteen van het belang van culturele duurzaamheid
tot de economische en ecologische duurzaamheid van het dorp. Soms spraken mensen zichzelf
echter wel tegen; jongeren zouden een goede opleiding moeten krijgen zodat ze later een goede
baan zouden kunnen vinden maar ze zouden in Pisaq moeten blijven wonen. Verder zou de productie van souvenirs niet stilgelegd kunnen worden omdat deze een belangrijke aantrekkingskracht vormt voor toeristen. Er zou dus gezegd kunnen worden dat jongeren gemotiveerd worden om een mooie experience te vormen voor toeristen. Over de zorgen die worden gemaakt
over jongeren, hun opleiding, hun opvoeding en de bijkomende angst voor modernisering en
daarmee het verliezen van authenticiteit kan gezegd worden dat de angst waarschijnlijk groter is
dan de effecten. Romero schreef bijvoorbeeld over moderniteit en jongeren:
(In the Mantaro Valley) modernity is in no sense seen as a threat to a distinct regional identity but an
assurance that the region will be able to stand with equal pride in the context of the national and international trends. Especially youngsters have the capacity to sample [...] on their way to rediscovering
their own regional identity: capacity to absorb equally from regional rituals and festival music as well
as from external urban cosmopolitan music, that is to cross lines freely, back and forth between tradition and modernity. In the end, all of these cases contradict the romantic vision by which many scholars
have essentialized the Andean Indian and mestizo as following rigid, fixed, traditional patterns segre92
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gated from the global trends that have affected the rest of the world, as if all communities in the Peruvian Andes had remained “isolated” from modernity and isolated from the mass media culture in their
own closed corporate Indian space […] (thus) tradition and modernity may coexist, mingle and blend in
a variety of forms and meanings (Romero 2004: 133 &137).

Net als Piseños zien comuneros onderwijs als een manier om te stijgen op de sociaalmaatschappelijke ladder. Volgens señora P. kan toerisme er ervoor zorgen dat kinderen in de
berggemeenschappen beter onderwijs kunnen genieten:
Toerisme kan ook voordelen hebben voor mensen in de berggemeenschappen. Vroeger als comuneros
hun kinderen bijvoorbeeld naar school wilden sturen, moesten ze een heleboel arrobas aardappelen
verkopen terwijl ze nu met het toerisme ocarinas kunnen maken. Zo kunnen ze er makkelijk duizend
maken die ze met klei maken die ze in hun eigen gebied vinden en zo kunnen ze vijfentwintig sol verdienen en pennen en schriften voor hun kinderen kopen.97

Alle sacamefotos en tejedoras die ik heb gesproken gaven aan dat het extra geld wat ze uit de
toerisme-industrie verdienen voornamelijk aan voedsel wordt besteed maar ook aan onderwijs.
Basisonderwijs mag dan gratis zijn maar er moet wel geld zijn voor uniformen, schoolboeken,
schriften en dergelijke. Het was opmerkelijk dat alle sacamefotos en tejedoras als toekomstideaal hadden dat hun kinderen naar school konden gaan. Wat dat betreft verschilt hun toekomstvisie weinig van die van Piseños. De meeste jongere sacamefotos en tejedoras gaven aan dit werk
te doen omdat ze zelf naar school wilden. Opmerkelijk is het verschil tussen hun visie op de
toekomst en de ideeën die Piseños hebben over hoe sacamefotos en tejedoras de toekomst zouden zien. Eerder zagen we dat deze comuneras als lui worden gezien, het hun werk juist zou belemmeren en dat ze een betere toekomst tegemoet zouden kunnen gaan door scholing. De volgende fragmenten van sacamefotos en tejedoras zelf bewijzen het tegendeel. Ik vroeg een aantal
sacamefotos en tejedoras wat zij graag in de toekomst zouden willen. Zij antwoordden:
Ik heb geen opleiding en wij kunnen alleen maar weven maar ik wil wel dat mijn kinderen profesionales worden.98
Ik zou door willen gaan met studeren en lerares willen worden zodat ik les zou kunnen geven in mijn
comunidad.99
Ik zou willen dat mijn kinderen zouden studeren zodat zij mij later kunnen helpen.100
Ik zou door in de artesanía te werken mijn kinderen naar school willen sturen zodat ze allemaal profesional worden. Mijn dochter wil graag Engels leren en ik wil ook dat ze dit leert maar dan moet ze wel
naar school.101

Net als Piseños willen comuneros die werkzaam zijn in toerisme goed Spaans en Engels leren
omdat ze zich ervan bewust zijn dat ze dan beter met toeristen kunnen communiceren.102 Zo
ontmoette ik een sacamefoto-tejedora die veel meer verdiende dan haar collega’s omdat ze Engels sprak.103
Volgens comuneros die al een lange tijd in de nijverheidssector werkzaam zijn, heeft toerisme
tot positieve ontwikkelingen geleid omdat jongeren naar school konden gaan met het geld dat
binnenkwam uit het toerisme:
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Er is verbetering in onze levens gekomen vanwege dit werk. Het belangrijkste wat we hebben kunnen
doen is onze kinderen een goede opleiding geven en alles wat de kinderen nodig hadden. Mijn oudere
kinderen hebben allemaal gestudeerd.104

Vanwege de scholing die deze kinderen hebben gehad, konden drie van de vijf kinderen van
señora C. in Lima en Brazilië aan het werk. Wel twijfelt ze aan mogelijkheden voor de toekomst
van haar comunidad vanwege de enorme concurrentie: er moet steeds harder gewerkt worden
voor dezelfde hoeveelheid geld of voor minder. Net als Piseños willen comuneros voor hun kinderen en kleinkinderen dat een beter leven krijgen dan zijzelf of zoals zij het letterlijk verwoordden: llegar mas allá que yo of ser mejor que yo.105 Hier vinden we overigens weer het aspect van minderwaardigheid.
Er zijn ook comuneros die willen dat hun kinderen meer bereiken dan zijzelf maar tegelijkertijd inzien dat het toerisme haar beperkingen heeft wat vooral komt door de sterk toegenomen
concurrentie. Een informante uit Cuyo Chico wilde zowel haar kinderen naar school sturen als
hen nog meer bestaanszekerheid geven naast de nijverheidsindustrie en het toerisme. Ik vroeg
haar wat zij zou willen dat haar kinderen later zouden doen. Ze antwoordde:
Ik zou willen dat ze iets beters hadden dan ik. Wij hebben een chakra en ik wil daar een huis op bouwen
voor mijn kinderen. Zij zouden dan een restaurant of een hotel kunnen hebben zodat ze hun leven zouden kunnen verbeteren. Verderop, daarboven heb ik ook een chakra en daar zou ik graag een truchaboerderij willen hebben. Dat zou ik willen opzetten en het later doorgeven aan mijn kinderen. In de cerámica is er namelijk veel concurrentie en ik zou er wel mee door kunnen gaan en mijn kinderen ook
maar ik zou liever willen dat ze iets anders deden waar minder concurrentie in is.106
Ook aan señor N. stelde ik deze vraag en hij antwoordde:
Ik zou niet willen dat ze gelijk zijn aan hun vader. Ze moeten heel anders worden, meer opgeleid. Ze
zouden in ieder geval een beroep moeten hebben zodat ze zekerheid hebben in hun leven. Als ze van artesanía houden zouden ze dat natuurlijk ook mogen doen, maar dat zou voor erbij zijn, als extra. Ik wil
dat ze een zekere baan hebben.107
9.6. Migreren of niet?

Veel Piseños verkeren voor korte periodes in het buitenland met als voornaamste doel het verkopen van artesanía en het opkopen van andersoortige souvenirs. Ook zijn er mensen die voorgoed naar het buitenland vertrekken. Tegenwoordig zijn er veel Piseños die de wens hebben om
voor langere tijd naar het buitenland te gaan op zoek naar werk. In de gehele wereld zijn overigens in de afgelopen jaren de migratiestromen enorm toegenomen. Vooral jongeren trekken weg
uit Pisaq wat mede mogelijk is omdat ze goede opleidingen hebben genoten middels het geld
dat hun ouders in de nijverheidsindustrie hebben verdiend. Het aantal hoogopgeleide Piseños
neemt toe maar de meeste van hen trekken weg naar de stad of het buitenland. Een aantal decennia was het opvallend dat steeds meer Piseños die als jongeren naar Lima waren getrokken,
terugkwamen naar hun geboortedorp vanwege de nieuwe economische mogelijkheden in het
zich ontwikkelende toerisme. Er zou zelfs gezegd kunnen worden dat de toerisme-industrie migratiestromen vanuit Pisaq heeft ingeperkt. Señora D. vertelde hierover:
Artesanía betekende veel meer werk en ook veel meer geld. Vroeger ging iedereen naar Lima voor
werk, maar omdat er toeristen kwamen en vanwege de productie van artesanía zijn veel mensen juist in
Pisaq gebleven.108

Tegelijkertijd heeft de groei van het toerisme en de groei van de nijverheidssector ervoor gezorgd dat er meer mensen naar Pisaq toekwamen om in het toerisme te gaan werken. Het dorp is
daardoor enorm gegroeid. De laatste jaren trekken steeds meer mensen echter weer weg wat
grote gevolgen heeft voor de Piseño cultuur. Piseños die in Pisaq zijn blijven wonen, benijden
vaak familie en vrienden die vlak na de grote artesanía “boom” naar Lima of naar het buitenland
zijn gegaan. Zo vertelde een Piseña die een tijd in Lima heeft gewoond:
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Ik snap niet waarom ik ben teruggekomen. Als ik was gebleven had ik nu mijn winkel gehad in Miraflores.109 De anderen die daar zijn gebleven hebben nu allemaal een winkel. Daarom zijn er nu nijverheidswinkels in Lima. Vroeger bestond dat echt niet.110

Een vrij nieuwe manier om te emigreren is door een buitenlandse partner te zoeken. In de Cuzco regio worden mannen die een buitenlandse partner zoeken bridgeros genoemd en hun
vrouwelijke tegenhangers bridgeras. Het woord is ontleend aan het engelse woord bridge. Door
buitenlanders het hof te maken, hopen ze uiteindelijk het land te kunnen verlaten. De toerist is
in feite dus een “brug” naar de westerse wereld.111 Señor R2. verwoordde dit op de volgende
wijze:
Misschien heb je ook wel gehoord van onze landgenoten die relaties hebben met buitenlanders omdat
ze op die manier Peru uitkomen en een westers land binnenkomen en zo een betere toekomst willen
krijgen. Misschien heb je van deze uitspraak gehoord: er zijn drie manieren om uit Peru weg te komen:
en avión, en barco o en gringa (met het vliegtuig, met de boot of met een gringa).112

De laatste jaren trekken Piseños weg en tegelijkertijd komen er comuneros in Pisaq wonen en
werken. De meesten hebben nog wel een huis en een chakra in de comunidad maar verblijven
voor korte of langere periodes in Pisaq, waar sommigen van hen een kamer huren en anderen bij
compadres logeren. Sommige comuneros hebben zowel in hun comunidad als in Pisaq een eigen woning. Piseña señora P. sprak zelfs over een “invasie” van comuneros die volgens haar
was ontstaan doordat deze comuneros hun landbouwproducten kwamen verhandelen in Pisaq,
zagen dat er geld viel te verdienen en zo besloten te verhuizen en zich net als Piseños in de artesanía te storten.113 Een andere verklaring is dat ze voor hun compadres in de artesanía kwamen
werken en zo kennis maakten met de industrie.
Er zijn verschillende soorten van migratie te onderscheiden vanuit de berggemeenschappen.
Er zijn comuneros die een of meerdere periodes per jaar voor seizoensarbeid naar hoofdzakelijk
subtropische regio’s trekken maar het grootste deel van de comuneros trekt naar Pisaq, Cuzco
en andere steden om te gaan werken in de nijverheidsindustrie. Veel inwoners van Pisaq zijn in
feite afkomstig uit omliggende berggemeenschappen. De voornaamste reden waarom ze zijn
weggegaan uit de berggemeenschappen was om te gaan werken in artesanía en toerisme.114 Comuneros uit de meer nabijgelegen comunidades migreren meer dan comuneros uit comunidades
die verder bij Pisaq vandaan liggen. Het was opvallend dat van de meeste comuneros uit Cuyo
Chico die werkzaam waren in de nijverheidsproductie, veel familieleden in het buitenland zaten.115 Veel mensen uit Cuyo Chico zijn naar Lima verhuisd voor werk. Dat is voor de comunera van wie het volgende citaat afkomstig is juist een reden om niet naar Lima te gaan:
Ik zou hier willen blijven en hier mijn leven en het dorp verbeteren. Lima is vol, er is geen plek. Nu heb
ik bovendien kinderen om voor te zorgen en ik moet me zorgen maken om hun toekomst. Ik kan niet
zomaar weggaan want zij moeten studeren. Nou ja, wie weet als mijn kinderen werk hebben zou ik ergens anders heen kunnen gaan. Ik ben wel eens in Lima geweest maar alles is heel duur en ik hou niet
van het klimaat.116

Volgens de presidenta van Cuyo Chico zijn er in haar comunidad veel mensen juist niet weggegaan of teruggekomen vanwege de mogelijkheden die de artesanía met zich meebracht. Er zijn
wel veel mensen naar andere plekken verhuisd maar vergeleken met andere comunidades viel
het volgens haar in Cuyo Chico wel mee. Volgens haar ontbraken in sommige comunidades hele generaties vanwege de migratie en in Cuyo Chico “kun je alle generaties bij elkaar vinden”.117
109
110
111

112
113
114
115

116
117

Miraflores is een van de betere wijken in Lima waar ook veel toeristen verblijven.
INTERVIEW 2, sra J2., 31/03/04.
Zie voor meer over bridgeros het boek Gringa hunter&other stories van Mario Guevarra Paredes
(1998).
INTERVIEW 30, sr R2., 14/06/04.
INTERVIEW 26, sra P., 04/06/04.
Gesprek met sra N2., Chawaitiri, 15/04/04.
INTERVIEW 44, sr F., 21/07/04 en INTERVIEW 51, sr D., 30/07/04. Beiden afkomstig uit Cuyo
Chico.
INTERVIEW 50, sra A., Cuyo Chico, 30/07/04.
INTERVIEW 15, sra T., Cuyo Chico, 19/04/04.

263

Overigens komt het vaak voor dat ouders hun kinderen achterlaten bij de grootouders. Zo vertelde een comunero uit Cuyo Chico mij:
Twee van mijn kinderen wonen in Chili en werken daar ook met artesanía. In Chili verdienen ze meer
dan ze hier ooit zouden doen. Ze hebben hun kinderen en mij achtergelaten omdat het zo makkelijker is
voor hen. 118

Comuneros uit Cuyo Chico verkopen zoals we eerder zagen steeds meer artesanía aan mensen

Foto 92. Een “vieze” straat, foto gemaakt door sr I.

uit Cuzco en aan exporteurs uit Cuzco, Lima of Brazilië maar er zijn ook steeds meer comuneros die net als Piseños zelf voor korte periodes naar het buitenland gaan om hun artesanía daar
te verkopen: “Ik verkoop liever in het buitenland omdat je daar niet in centavos verdient maar in
dollars of andere munteenheden die veel meer waard zijn dan die van ons”.119 Voor comuneros
uit de verder gelegen gebieden geldt echter dat het toerisme migratie juist tegenhoudt. De groei
van de toeristische sector in Pisaq heeft, zoals we zagen, geleid tot een grote toename van het
aantal sacamefotos en tejedoras. Volgens sommige van hen heeft dit erin geresulteerd dat de
noodzaak voor hun echtgenoten om in el valle (subtropische gebied) te werken kleiner is geworden. Vooral tejedoras vertelden mij dat hun man tegenwoordig thuis blijft om op de chakra
te werken en dat hun tejidos genoeg opbrengen om goed te kunnen leven.120 En een andere comunera vertelde: “Alleen als hij niks te doen heeft gaat mijn man nu nog in el valle werken”.121
Vooral jongeren uit comunidades doen pogingen om naar de stad te migreren. Sommige blijven daar maar velen van hen keren gedesillusioneerd terug naar hun dorp omdat ze geen werk
konden vinden in de stad en omdat dat de kosten zoals voedsel en onderdak niet opwogen tegen
de baten. De meeste comuneros die weggaan willen namelijk sparen zodat ze in hun comunidad
iets kunnen opzetten. Eenmaal terug in de comunidad kunnen ze slechts weinig produceren
vanwege landtekorten waardoor velen slechts aan zelfvoorzienende landbouw kunnen doen, aldus een medewerker van de NGO Cedep Ayllu.122 Nog een reden waarom sommigen van hen
gedesillusioneerd terugkomen is omdat ze in de stad te maken krijgen met discriminatie. Een
comunera uit Viacchia zei:
Ik zou in een gezin willen wassen en koken. Ik heb altijd in Cuzco gewoond waar ik waste en kookte
maar omdat zij mij slecht behandelden ben ik weer naar huis gekomen, dat heb ik zelf besloten. De
mensen daar vonden dat ik dingen niet goed deed, ze vonden me maar een domme campesina. Ik kreeg
er wel beter te eten dan thuis.123

118
119
120
121
122
123

INTERVIEW 44, sr F., Cuyo Chico, 21/07/04.
INTERVIEW 51, sr D., Cuyo Chico, 30/07/04.
INTERVIEW 34, tejedora R2., Chawaitiri, 01/07/04.
INTERVIEW 47, met 3 comuneras uit Viacchia, 25/07/04.
Gesprek met sr Q., 31/03/03.
INTERVIEW 46, Sacamefoto-tejedora V., Viacchia, 25/07/04.

264

Voor veel comuneros is (seizoens-)migratie naar de grote stad naast werken in de artesanía een
uitweg van het dagelijkse leven in de comunidad. Er zijn ontzettend veel jongeren die naar grote
steden zijn getrokken in Peru en de meeste van hen zitten in Lima of Arequipa. Ook zijn er
steeds meer comuneras die naar Brazilië gaan om daar als hulp in de huishouding of kindermeisje te gaan werken.124 Comuneros die in de stad hebben gewerkt vinden het grootste nadeel
dat ze zich daar alleen voelen en dat alles geld kost. Ze krijgen weinig betaald waardoor sparen
om een beter leven op te bouwen in de comunidad van herkomst moeizaam gaat.125 Een tejedora
vertelde waarom ze liever niet in Pisaq wilde wonen:
Ik vind alles leuk aan Pisaq maar ik zou er niet willen wonen omdat al het eten gekocht moet worden en
in mijn comunidad heb ik tenminste de zekerheid dat ik te eten heb en als ik dat niet heb van mijn chakra dan helpen mensen mij. In Pisaq is alles heel individueel.126

Naast de “financiële voordelen” die er bestaan om in de comunidad te blijven wonen, is een
vaak genoemde reden dat het in de campo veel fijner wonen is omdat het er rustig is.127 Volgens
ANDES zorgt het project van parque de la papa ervoor dat de emigratie vanuit de comunidades
afneemt, in ieder geval de permanente emigratie. Comuneros gaan wel tijdelijk weg om opleidingen te volgen maar steeds meer van hen komen terug aldus een medewerkster van het project. Ze vertelde:
Mensen die onderdeel zijn van het parque willen helemaal niet meer weg. Zij zijn bezig met de toekomst en binden zich aan hun comunidad door te zeggen: ik wil mijn hotel hier, mijn huis daar. Mensen
die vroeger misschien zouden weggaan zijn zich nu aan het settelen in de comunidad. Parque de la Papa
zorgt ervoor dat mensen juist niet meer weg willen. Ik ken wel twee jongens die aan het doorstuderen
zijn, de een doet administratie en de andere boekhouding. Op die manier kunnen zij zelf alles managen
met een hoge opleiding. Er is ook iemand die nog niet eens in de vijfde klas van de middelbare school
zit en goed is met computers, die heeft een cursus gevolgd bij ANDES en blijft in de comunidad. Er bestaat hier beneden een beeld van mensen boven dat zij niets weten maar dat is niet waar, zij weten alles!
Hetzelfde geldt voor planten. De vrouwen die bij dit project zitten kunnen niet eens lezen en schrijven
maar ze kunnen genezen, ze weten hoe ze medicijnen moeten voorbereiden. […] Ik denk dat dit project
duurzaam gaat zijn voor iedereen want over een jaar of tien dan zijn wij er helemaal niet meer maar zal
het project nog bestaan en van de mensen zijn, dat is de reden en zij kunnen het weer aan andere comunidades leren die lijden onder verschillende regeringen. 128
9.7. De toekomst

Over het algemeen kan er een tweedeling gemaakt worden over de toekomstvisies. Aan de ene
kant vinden we mensen die op een vrij negatieve manier naar de toekomst van Pisaq kijken en
aan de andere kant is er ook een grote groep mensen die allerlei nieuwe ideeën heeft om de toekomst van het dorp te verbeteren. In deze paragraaf komen beide visies aan bod en er wordt beschreven wat de ideeën en plannen voor de toekomst zijn vanuit lokaal perspectief. Volgens het
overgrote deel van mijn respondenten is het probleem van Pisaq dat door het toerisme en de
daarmee gepaard gaande modernisering mensen steeds egoïstischer worden. Mensen zouden
vooral met zichzelf bezig zijn en met het vergaren van materiële rijkdom en ze zouden niet naar
de toekomst kijken.129 Ik heb Piseños vaak de vraag gesteld hoe zij dachten dat Pisaq er over
tien jaar uit zou zien om zo een idee te krijgen over hoe zij over de toekomst denken. Er kwamen vaker negatieve dan positieve gedachten naar voren. Aan señor C. bijvoorbeeld vroeg ik
naar zijn ideeën over Pisaq over tien jaar en hij antwoordde het volgende:
Ik denk dat de mensen die in de artesanía werken naar beneden zullen vallen en blijven vallen, ze zullen
niet overleven. Nog een probleem is dat het grootste deel van de mensen geen chakra meer heeft, het
grootste probleem is de landversnippering. Veel mensen die nu in de cerámica werken die willen niet
eens meer leren hoe ze op de chakra moeten werken, het zijn luilakken. Mensen gaan naar een chakra
124
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bij wijze van tijdverdrijf, ze werken er niet meer goed op zoals vroeger. En als er geoogst moet worden,
ja, dan zijn ze er wel allemaal! Ook zijn er veel mensen die hun chakra verkopen en daarna gaan ze mais stelen van mensen die nog wel een chakra hebben. Het is stom als mensen niet studeren om andere
opties te hebben want over tien jaar zal de artesaníamarkt helemaal ingestort zijn en dan hebben mensen
niks meer.130

Volgens meerdere informanten is het probleem van de Piseños dat ze niet goed georganiseerd

Foto 93. Vrouw veegt straat: foto gemaakt door sra A2.

zijn en niet vooruitstrevend genoeg. Piseños zouden het wel best vinden zoals het nu is. Een informant zette Pisaq tegenover de comunidades, waar mensen wel vooruitgang zouden willen
boeken. Volgens deze persoon is de enige manier waarop Pisaq enigszins een zonnige toekomst
tegemoet zou kunnen gaan door ervoor te zorgen dat ze nieuwe producten van betere kwaliteit
op de markt zullen brengen. Nu zou de markt te groot zijn en de producten te homogeen en
loopt Pisaq het risico minder interessant te zijn voor toeristen dan andere dorpen en markten in
de nabije omgeving.131 Sommige Piseños zeggen weinig vertrouwen te hebben in de toekomst
van toerisme en artesanía en houden voor noodgevallen wel een stuk land en wat vee achter de
hand voor het geval het mis gaat.132 Het is opmerkelijk dat voor de één “behoud” een bedreiging
vormt–Pisaq is daardoor niet origineel en zal haar populariteit daardoor wellicht verliezen –
maar voor anderen behoud juist een bron van vooruitgang zou kunnen zijn.
Een veel besproken probleem onder Piseños is de “rommel” in het dorp. Deze rommel zou een
bedreiging kunnen vormen voor de toerisme-industrie in de toekomst. Piseños vinden dat de
straten schoongehouden moeten worden om een goede indruk aan toeristen te geven, anders zou
Pisaq in het buitenland wel eens bekend kunnen komen te staan als vies dorp, wat geen goede
propaganda zou zijn, aldus señor Z.133 Om te laten zien hoe ernstig het is gesteld met de hygiëne
van het dorp maakte señor I. foto 92 en vertelde wat hij hiermee wilde aantonen:
Als wij een district zouden moeten zijn wat vooraanstaand is voor het toerisme kan dit toch niet? Zo
een straat vol met stoeltjes op de hoek en losse stenen en kijk de urine loopt er gewoon naar beneden,
vreselijk. We moeten niet zo doen. We moeten ons dorp schoon houden.134

Om te laten zien dat Pisaq een schone nette plek moest zijn maakte señora A2. foto 93, waarmee
wordt aangetoond dat er soms wel aandacht is voor het schoonhouden van het dorp.
In deze straat zie je hoe een vrouw aan het schoonmaken is. Vroeger deed iedereen het op die manier.
Tegenwoordig wachten veel mensen totdat de service van het gemeentehuis langskomt. Vroeger maakten we elke zaterdag het hele dorp schoon. Ongeveer tien jaar geleden zijn mensen ermee opgehouden
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dat te doen. Ik vond het heel leuk om te zien dat deze vrouw zich herinnerde hoe het moest. Iedereen
zou het moeten doen! De gemeentereinigingsdienst maakt de straten niet zo schoon. Omdat ze het doen
hebben ze de mensen verpest en het dorp. Omdat deze dienst bestaat maken de mensen zelf niet meer
schoon. De reden dat ik deze vrouw van zo ver heb genomen is omdat ik niet wilde dat ze mij zag.135

Ook andere Piseños hebben foto’s gemaakt van het schoonmaken van straten en gebouwen. Zo
vertelde señora L2. hoe belangrijk het is om een schoon Pisaq te hebben:136

Foto 95. Calle Amazonas, foto gemaakt door sr V.
Foto 94. Toilet voor toeristen,
foto gemaakt door sra M2.
Deze foto liet straatstenen zien terwijl ze die aan het schoonmaken waren. Dat de straten schoon zijn is
het allerbelangrijkst. Op de foto stonden mensen die aan het vegen waren. Hygiëne en mooie straten
zijn het belangrijkst in Pisaq.137

Piseños zijn er dus trots op als hun dorp er netjes uitziet maar dat is niet altijd het geval en het
wordt eigenlijk als uitzonderlijk gezien dat er iets wordt gedaan aan schoonmaken. Veel Piseños
schamen zich voor hoe hun dorp eruit ziet en vinden dat er maatregelen moeten worden genomen. Toen ik een Piseña vroeg voor de foto-elicitatie een foto te maken van zaken die belangrijk waren voor toeristen maakte ze foto 94. De reden dat zij hier een foto had gemaakt was omdat toiletten erg belangrijk zijn voor toeristen en zij keurde dit toilet af omdat het er vies en
slecht uitzag. Bovendien moeten toeristen geld betalen om naar het toilet te gaan. Volgens haar
gaf dit een slecht imago aan Pisaq. Hygiëne is volgens haar een erg belangrijk punt voor toeristen maar in Pisaq wordt daar weinig rekening mee gehouden. Ze zou in de toekomst graag zien
dat er meer aandacht komt voor dat soort zaken.138 Dezelfde Piseña had overigens ook een foto
gemaakt van een deel van de plaza om te laten zien dat het daar ook erg vies is.
Waar de meeste Piseños het over eens zijn is dat zij niet diegenen zijn die de meeste economische baten hebben bij het toerisme. Ze zijn zich ervan bewust dat het de reisbureaus, hotels,
luchtvaartmaatschappijen enzovoorts. zijn die het meest verdienen aan het toerisme. Zoals señora P. verwoordde zijn deze natuurlijk “onmisbaar voor de toerist”. Verder wist zij haar eigen positie van artesana te relativeren: “artesanía is eigenlijk een extra, als men kan kopen koopt men
en anders niet.”139 Een groot probleem van vooral comerciantes in Pisaq is dat ze voor het kopen
van hun marktwaar leningen hebben afgesloten bij banken zoals de caja municipal en in het verleden al bij de lokale NGO Cedep Ayllu. Een Piseño legde mij uit hoe dit in zijn werk ging en
wat de gevolgen waren en nog steeds zijn voor veel mensen:
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Dit geld moet in groepen aangevraagd worden waarvan iedereen tegelijkertijd geld moet aflossen. Wat
er gebeurt als we één week geen verkoop hebben gehad en ik bied iets aan voor tien sol, de toerist wil
het daarna voor drie sol, dan zal die ander dat voor dat bedrag verkopen, omdat ze hun quotum moeten
afbetalen en anders de hele groep de dupe is. Ik heb wel eens wat geleend, maar heb besloten het niet
meer te doen, omdat de rente heel hoog is, drie procent ongeveer, en ik hou niet van het gevoel dat ze er
meer aan verdienen dan ik. Er zijn heel veel mensen die er niet in zijn geslaagd schulden af te betalen
en die moesten dan bijvoorbeeld een stuk chakra verkopen. Anderen zijn weggegaan uit Pisaq en nooit
meer teruggezien, anderen hebben geld van vrienden moeten lenen en daarna werd er met die persoon
ruzie gemaakt omdat ze het niet terugbetaalden. Ander mensen hebben van een lening van duizend dollar bijvoorbeeld artefacten gekocht en geen marktwaar, ze kochten bijvoorbeeld televisies en dergelijke.
Ik heb twee keer van Cedep geleend, dit was rond 1997 maar over duizend dollar moest ik binnen een
half jaar driehonderd dollar terugbetalen. Dat doe ik niet meer!140

Door het afsluiten van leningen, zijn veel Piseños in de problemen gekomen en omdat de concurrentie op de markt zo groot is verkopen ze hun spullen ook niet altijd waardoor de leningen
moeilijk kunnen worden terugbetaald. Het idee achter het lenen is om een betere toekomst te
kunnen opbouwen maar de uitwerking ervan biedt weinig toekomstperspectieven.
Toekomstbeelden kwamen ook naar voren als gevolg van een vraag over wat toeristen zouden
zoeken. Uit het volgende fragment komt duidelijk naar voren wat er in de toekomst goed zou
zijn voor toeristen maar vooral ook wat er allemaal niet goed gaat. Voor een groot deel heeft deze negatieve versie weer te maken met mensen die vanuit andere gebieden naar Pisaq zijn gekomen en de comuneros en Piseños daardoor zwaardere levens krijgen. Dit heeft vervolgens
weer invloed op het “typische” karakter van Pisaq:
B:
Sra B:
B:
Sra B:

B:
Sra B:

Wat denkt u dat toeristen zoeken?
Ik denk dat ze vooral voor de ruines komen en de paso (onderweg) kopen ze van ons.
Denkt u dat er toeristen zouden zijn als de ruines er niet zouden zijn?
Ik weet wel zeker van niet. En vooral omdat wij ze niet het comfort geven wat zij zoeken. Ik
observeer hoe ze naar de ruines gaan en er zijn niet eens wat rieten hutjes om te rusten en bescherming te zoeken van de zon. Op ander plekken zijn er langs de rivieren tuinen met bootjes
waar ze kunnen uitrusten, met mooie planten, dat is wat toeristen zoeken en we hebben het
niet. Wat toeristen zoeken is een frisse lucht inademen van planten en bloemen en dat er geen
herrie wort gemaakt en dat ze niet lastig worden gevallen.
Denkt u niet dat mensen naar Pisaq komen voor de “typische markt”?
(Ze begint te lachen.) Haha, vroeger was het een typische markt. Er zijn nu mensen uit alle delen van Peru, uit Puno, uit het noorden, uit Juliaca en nu zijn zij in ons dorp geld aan het verdienen. Vroeger kwamen de campesinos om hun tarwi te verkopen en allerlei anderen typische
producten, wij deden trueque tussen hun producten en onze maïs. En er kwamen ontzettend
veel van die vrouwtjes. En moet je nu eens zien. Op die plaatsen verkopen chifleras gebruikte
moderne kleding. Er was altijd trueque en de campesinos konden hun producten verkopen. Nu
is er geen plek meer voor hen. Ik ben zo vaak naar het gemeentehuis gegaan en heb gevraagd
waar de autoriteit nu is, want weet ik veel waar alle groente en fruit vandaan wordt gehaald,
uit Cuzco en andere gebieden. En wat moeten onze campesinos dan? De campesinos lopen nu
in de zijstraten met hun aardappels en ik vraag ze waarom ze niet op de markt verkopen. Zij
antwoorden dan: No nos dejan (ze laten ons niet). En daar komt bij dat mensen die uit Cuzco
komen hun aardappelen voor zeven sol verkopen, terwijl onze campesinos het voor vijf sol
verkopen. Het is vreselijk. La tipicidad (het typische) van Pisaq gaat verloren. Ik snap niet dat
wij ons niet kunnen verenigen en iedereen nu aan het doen is waar hij zin in heeft. Als het zo
doorgaat blijft er niks van Pisaq over!141

Positieve zienswijzen met betrekking tot de toekomst van Pisaq hebben vrijwel altijd betrekking
op de economische situatie. Dankzij toerisme is Pisaq geworden wat het nu is. Het meest duidelijke werd dit misschien wel verwoord door señor R. die zich verder overigens vrij negatief uitliet over de effecten van toerisme:
Voor mij persoonlijk zijn de effecten van toerisme slecht maar als we naar de economie kijken heeft
toerisme toch een positieve invloed. Als we dorpen vergelijken die vlakbij Pisaq liggen zoals bijvoorbeeld San Salvador, Coya en Taray, zie je dat de mensen daar niet hebben wat de Piseño heeft. In Pisaq
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is het vanwege het toerisme dat het mogelijk is om belangrijke monumenten te behouden. Pisaq is meer
ontwikkeld dan andere dorpen, men heeft hier bijvoorbeeld Engels nodig en iedereen wil Engels leren
vanwege het toerisme. In Coya zie je dat niet. De positieve economische effecten van toerisme kunnen
ook naar andere dorpen worden uitgestraald. Als er bijvoorbeeld een feest is in Coya gaan Piseños daar
naartoe en ze staan er om bekend dat ze heel veel geld uitgegeven.142

Onder de Piseñobevolking bestaan dus positieve en negatieve ideeën over de toekomst maar er
wordt ook veel nagedacht en gediscussieerd over oplossingen.
Laten we naar een aantal van deze ideeën kijken. Volgens señor V. was een groot probleem
dat er na zes uur ‘s avonds niks is te doen in het dorp en hij pleitte voor “activiteiten na zes uur
‘s avonds”. Dit zou volgens hem de verkoop overdag niet belemmeren.143 Volgens señora S. bestond tijdens de termijn van een van de vorige burgemeesters een idee om de hele calle Amazonas mooi te maken met bloemen en bomen. Zij vond het jammer dat dit nooit was gebeurd en
stoort zich er aan dat veel goede ideeën die bestaan nooit worden uitgevoerd en “het slechts bij
ideeën blijft”.144 Señor V. maakte voor de foto opdracht foto 95 van deze straat en hij vertelde
hoe hij de toekomst voor zich zag:
Ik heb deze foto genomen omdat het de commerciële toekomst van Pisaq weergeeft. Het gaat namelijk
allemaal op calle Amazonas plaatsvinden. Er gaat een nijverheidsmarkt gemaakt worden en dit zou het
begin zijn van nieuwe commercie. De hele straat gaat vervolgens winkels maken. Waar je het Cuzqueña bord ziet, komt een andere markt, een markt die lijkt op de markt die nu bij Corroa is. Dit is een
handige plek omdat hier de bussen langs komen die naar Urubamba en Ollantaytambo gaan.145

Volgens señor I. zou Pisaq het met de markt alleen niet redden in de toekomst en zouden er andere culturele aspecten benadrukt moeten worden zodat Pisaq in de toekomst nog steeds aantrekkelijk zal zijn voor toeristen. Hij stelde het idee voor om op de marktdagen een dans op te
voeren voor toeristen.146 Señor F2. had het idee om de presentatie van producten aan te passen
aan de smaak van de toeristen en dit zou door middel van marketing bereikt kunnen worden. Hij
stelde voor om inpakpapier te gebruiken als manier om Pisaq te promoten in de toekomst. Hij
vertelde:
Ik zou toeristen goed willen behandelen, en de behandeling geven, hen alle comodidades geven, alle
mogelijke uitleg en ik denk dat we op die manier meer toeristen zouden hebben en meer verkoop. Je
weet best dat in de landen waar de toeristen wonen de zaken heel anders zijn. In het buitenland krijgen
toeristen als ze iets kopen het ingepakt in cadeaupapier in een mooie plastic tas. Wij daarentegen verpakken het in kranten! Maar stel je voor dat wij als wij een bord van keramiek verkopen het inpakken
in mooi papier waar bijvoorbeeld op staat dat het in Pisaq gemaakt is of zoiets als visita Pisaq (bezoek
Pisaq). Dit zal hij meenemen als cadeau voor een vriend of familielid en die persoon zal zich afvragen
waar het vandaan komt en zie daar het logo van ons dorp! Dit is volgens mij marketing, dit is wat wij
vergeten zijn.147

Señor O. vindt dat de autoriteiten van Pisaq een museum zouden moeten oprichten zodat de traditie behouden blijft en zichtbaar voor toeristen. Nog een reden voor een museum is omdat er
volgens hem veel objecten die in het ruïnecomplex zijn gevonden, door het INC worden meegenomen waarvan voor hem onduidelijk is waarheen. Door in Pisaq een museum op te richten
zouden de artefacten die in het Intihuatana worden gevonden, blijven waar ze horen. Zo vertelde
deze man: “Ze komen hiervandaan dus moeten ze hier ook blijven”.148
Er zijn dus veel mensen die zich druk maken over de presentatie van een zo traditioneel mogelijk dorp. Er zijn echter ook mensen die dit compleet los zien van nieuwe ontwikkelingsplannen.
Met name de ideeën over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het promoten van het toerisme in het dorp druisen in tegen de wens van toeristen om een “authentiek” Andes dorp te bezichtigen. Zo wil een van de verenigingen van handwerklui nieuwe attracties voor toeristen zoals een modern uitkijkpunt waar “de toeristen rustig kunnen zitten en genieten van het uitzicht”.
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Een hoteleigenaar heeft het idee om een kabelbaan aan te leggen van het dorp naar de ruïnes om

Foto 96. Kraam van sra M., door haarzelf genomen.

de toegang tot de ruïnes te vergemakkelijken op een originele manier. Op die manier zou Pisaq
net als Ollantaytambo en Chinchero bereikbare ruïnes krijgen en de concurrentie kunnen aangaan.149
Een veel besproken onderwerp in 2004 was hoe de toekomst van de markt en hoe iedereen die
er verkoopt eruit moest zien. Bijna iedereen in Pisaq was het erover eens dat het niet door kon
gaan met de markt zoals het op dat moment ging. Een van mijn informanten noemde de markt
zelfs een tijdbom.150 Zoals we zagen, zijn er namelijk veel artesanía-verkopers bijgekomen, zowel uit Pisaq zelf als uit omliggende berggemeenschappen en Cuzco. Het resultaat is dat het
plein op marktdagen vol staat met souvenirverkopers en de levensmiddelenmarkt nog maar een
klein deel van het plein in beslag neemt. Señor Z. omschreef de markt als “een soort labyrint
waar geen enkele logica in zit waar men diverse spullen verkoopt. Alles is gemengd en er is
geen reglement van de markt en het kan niemand iets schelen als ze maar hun geld verdienen
[…] Het is een chaos nu”.151 Veel mensen zeggen dat er elke dag een nieuwe verkoper bijkomt
en vergeleken met vijf jaar geleden oogt de markt inderdaad veel groter. Nog een oorzaak voor
de enorme groei van de markt is dat verschillende families zich opsplitsen en verschillende
kraampjes beheren terwijl voorheen elke familie slecht één kraampje had.152 Bovendien staan er
elke dag, ook op niet-marktdagen, kraampjes opgesteld waardoor volgens sr F.: “dat wat marktdag is haar essentie verliest. Dit kan slecht zijn voor toerisme. Tegenwoordig is de markt van
Pisaq commercieel en daardoor minder authentiek”.153 Dat de markt als minder authentiek wordt
gezien komt grotendeels doordat veel verkopers producten op de markt verkopen die ze zelf niet
hebben gemaakt. Velen maken helemaal geen souvenirs meer en verkopen spullen uit heel Latijns Amerika, een ander deel maakt nog wel keramiek maar verkoopt het in het buitenland omdat het daar meer opbrengt. Dit gaat niet ongemerkt voorbij aan de toeristen. Zo zei een Engelse
toerist:
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Het lijkt of de spullen speciaal zijn gemaakt voor toeristen en de producten die men hier op de markt
verkoopt lijken geen ziel te hebben. Het lijkt of de mensen die het hebben gemaakt er geen ziel in hebben gestopt. Het is geen kunst, het is zielloos. And that feeling takes the meaning away for me. 154

Souvenirverkopers die nog wel hun eigen producten maken, vinden dat er aandacht aan het productieproces besteed moet worden en dat toeristen de kans moeten krijgen om te zien hoe dit in
zijn werk gaat. Er is een voorstel ingediend om naast het gemeentehuis een gebouw te maken
waar lessen in handnijverheid gegeven zullen worden en waar toeristen kunnen zien hoe de producten tot stand komen. Tegelijkertijd moet er een expositieruimte komen waar bijzondere werken tentoongesteld worden. De Piseño die dit plan heeft ingediend zei dat het een “uitgebreide,
luxe en moderne vormgeving moest krijgen, doch met een authentiek karakter.”
Tijdens de verschillende periodes die ik voor veldwerk in Pisaq heb doorgebracht was “het
verplaatsen van de markt” dus een veel besproken onderwerp. Bij de foto-elicitatie opdracht
werden meerdere foto’s van de huidige markt gemaakt om te laten zien dat het “zo niet langer
kan”. Zo vertelde señora M. over foto 96:
Dit is mijn kraampje. Een deel van de nijverheidsmarkt. Maar kijk toch naar deze wanorde. Het zou
veel beter zijn om stabiele stands te hebben. Wij willen hulp. Ik wil geen zooi meer en dat Pisaq weer
presentabel is voor toerisme. De mensen die al onze spullen importeren, die zouden ons kunnen helpen.
Wat nu het probleem is: Más tonteamos al turista. (We houden de toerist voor de gek.) Ze kunnen niet
eens rustig rondlopen hier en daarom zou ik een nijverheidsmarkt willen hebben. Maar hoe?155

In 2004 waren er concrete plannen om een nieuwe nijverheidsmarkt te bouwen en alle mensen
die dat wilden konden vóór 1 mei 2004 geld inleggen zodat er collectief een stuk landbouwgrond net buiten het dorp gekocht kon worden waar een soort “nieuw Pisaq” gebouwd zou worden en waar de gehele markt naartoe verplaatst zou worden. Zo zou het centrale marktplein van
Pisaq helemaal leeggemaakt kunnen worden zodat het zijn traditionele koloniale karakter terug
zou krijgen en de toerist rustig op een bankje zou kunnen zitten om daarvan te genieten. De
ideeën over een locatie varieerden van een stuk terrein vlak buiten het dorp tot een stuk terrein
dat vrij zou komen na de sloop van de Posta de Salud en ten slotte stukken privé terrein. De
meest waarschijnlijke optie was echter het stuk grond vlak buiten Pisaq. De meningen over het
wel of niet opzetten van een nieuwe markt liepen nogal uiteen. Wat al deze ideeën gemeen hebben is dat ze allemaal gericht zijn op de toekomst. Laten wij een blik werpen op deze toekomstvisies door de ogen van een aantal Piseños.
Ik zie dit terrein als een soort investering in de toekomst. We kunnen wel dag voor dag leven zoals we
nu doen, maar ik weet zeker dat ik op den duur spijt krijg dat ik het (een stuk land kopen buiten Pisaq
waar de nieuwe markt gebouwd gaat worden) niet heb gedaan. Ik weet zeker dat dit andere mensen ook
zal overkomen. Al is het niet voor mijzelf, al werpt de nieuwe markt geen vruchten af voor mij, dan zal
het wel voor een of meerdere van mijn kinderen zijn en daar doe ik het voor. We moeten immers ook
denken aan de toekomst van onze kinderen.156
Het lijkt me een fabuleus plan. Het lijkt me een goed idee als er een markt komt die goed gepland is,
zonder echter het typische te verliezen. Zowel de artesano als de toerist zou er comfort uit halen. Want
op dit moment is het te vermoeiend. Ik hou het in ieder geval niet meer vol om steeds maar weer de
kraampjes op te zetten, weg te halen, de spullen te dragen en dit alles in de regen en de zon. Het lijkt
me een goed idee, het zal een soort hypermercado artesanal (ambachtelijke megamarkt) worden, zowel
voor voedsel als voor het typische deel. Zou het niet geweldig zijn om aan de toerist een bankje aan te
kunnen bieden in de schaduw van een boom met uitzicht op een groene weide?157
Ik hoop echt dat de markt er komt want dan komt er misschien meer commercie. Er komen dan meer
mensen op de markt en ook meer toeristen. We kunnen niet altijd zo door blijven gaan, het is te vermoeiend om elke dag alle kraampjes op te zetten en af te breken en de hele dag buiten te zijn.158
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Over de presentatie van de markt kan geconcludeerd worden dat bijna alle Piseños de huidige
markt rommelig, vies en chaotisch vinden overkomen, wat vooral toeristen af zou kunnen
schrikken. Zo zei señor C2. tijdens een debat in het gemeentehuis:
Ik wil weten wie er verantwoordelijk is voor de orde op de plaza! Wat een schande voor ons dorp! Alle

Foto 97. De “wanorde” op de plaza, foto gemaakt door sr I.
artesanos doen maar waar ze zin in hebben! De toeristen lopen rond in Pisaq alsof het een regenwoud
is! Een trui hier, een paal daar, we hebben geen respect voor toeristen en ook niet voor elkaar. De toerist kan niet eens rustig rondlopen!159

De meeste Piseños hebben het idee dat toeristen op zoek zijn naar orde en rust en dat straalt de
markt niet uit. Een van mijn informanten maakte in het kader van de foto-elicitatie opdracht foto
97. Hij wilde laten zien dat de markt belangrijk is voor toeristen maar dat het tegelijkertijd een
wanorde is. Het dorp zou haar aantrekkingskracht langzamerhand verliezen. Volgens de respondent is aan de linkerkant van de foto te zien hoe lelijk de markt is vanwege het plastic en aan de
rechterkant van het plein is te zien hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Het gedeelte dat het aantrekkelijkst is voor toeristen, de levensmiddelenmarkt, is niet eens te zien vanwege alle kraampjes die ervoor staan.160 Een oplossing zou dus zijn een nieuwe markt te bouwen en op deze
manier zou het centrum van Pisaq een rustpunt kunnen worden voor toeristen maar vooral ook
voor Piseños want zoals een informant zei: “een plaza hoort een plaza te zijn, geen marktplaats.”161 Volgens een andere Piseños werd het hoog tijd dat Piseños hun plaza terugkregen:
Elk dorp in Peru heeft een plein waar mensen kunnen uitrusten, een babbeltje maken en in de zon zitten. Pisaq is dit al zo lang kwijt. Daarom is het goed dat er een nieuwe markt komt. Nu moeten Piseños
in de meest barre omstandigheden in de buitenlucht staan, straks hebben ze een plek waar dat niet meer
hoeft en dan kunnen ze op de plaza lekker ontspannen want daar is een plaza in eerste instantie voor
bedoeld.162

Over de vormgeving van het hele gebeuren waren er verschillende meningen. Sommige informanten vonden dat het een moderne markt moest worden, gebouwd met moderne materialen
(material noble) zoals cement en bakstenen en met een ordelijk en schoon uiterlijk. Anderen
benadrukten dat als er een “nieuw Pisaq” zou komen, men wel moest proberen om het typische
te houden door het gebouw van adobe te maken en de straten met oude stenen te betegelen. Deze gespreksfragmenten illustreren een aantal ideeën over het materiaal en de vormgeving van de
markt:
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Het lijkt me wel een goed idee om de markt te verplaatsen omdat het er misschien voor zou kunnen
zorgen dat bepaalde bouwstijlen behouden zullen blijven maar dan moeten ze daar natuurlijk wel op
een zo traditioneel mogelijke manier gaan bouwen. Ja, want de mensen in Pisaq zijn steeds minder op
de traditionele wijze aan het bouwen Steeds minder huizen worden van adobe gemaakt en steeds meer
van material noble. Ik ben bang dat de kans vrij groot is dat men dat op het nieuwe terrein ook zal
doen. Of een nieuwe markt gaat werken is afhankelijk van wat voor beleid er gevoerd zal worden.163
Als de markt met al het comfort is wat de toeristen nodig hebben dan is het een goed idee. Verder moet
op een koloniale manier gebouwd worden, alles moet met adobe gebouwd worden. Vroeger werd er
niet eens toegestaan om te bouwen met moderne materialen, zelfs ijzer voor de ramen was verboden, bij
de nieuwe markt moet dat ook zo gaan. Het INC reguleert dat.164
Ik denk dat er wel toeristen zullen blijven komen omdat er elke dag meer toeristen bij komen en omdat
de nieuwe markt zo mooi wordt met groene regio’s, een theater en bloemen, paarden en dergelijke moeten er wel komen vind ik. Ik vind het bijvoorbeeld een goed idee om een paar kano’s te kopen en in de
rivier te kanoën. Zo kan er ook wat geld verdiend worden.165

Een nieuwe markt moest “niet te modern worden”. De markt moest “authentiek en zo typisch
mogelijk gemaakt worden zodat de toeristen het ook zo zouden zien”, aldus een van mijn informanten.166 Het viel mij op dat in bijna alle gesprekken die ik over de markt heb gevoerd woorden als nieuw/ modern en typisch/authentiek moeiteloos in een adem werden genoemd.
Aan de ene kant zijn er dus positieve geluiden over de plannen om een nieuwe markt te bouwen maar er zijn ook veel Piseños die er anders over denken. Zij denken dat Pisaq haar typische
karakter zal verliezen als het marktplein leeg zal zijn. Zij denken dat het vooral de chaos en de
rommel zijn die door toeristen gewaardeerd worden. Het lijkt sommige Piseños een slecht idee
omdat Pisaq haar typische karakter en haar gewoontes die zo interessant zijn voor toeristen zou
kunnen verliezen. Deze mensen zijn zich ervan bewust hoe belangrijk de experience van de
markt in Pisaq is voor het toeristenpubliek.
B: Wat vindt u van het idee dat ze de markt willen verplaatsen?
A: Het lijkt me een slecht idee; Pisaq gaat zo haar tipicidad verliezen, haar originaliteit en haar gewoontes. Toeristen komen om iets origineels te zien. Als de markt er komt, wordt dat allemaal anders. Het is nu al het geval dat gidsen een percentage willen hebben van producten die toeristen
kopen. Wij zijn daar de slachtoffers van en dat wordt straks alleen maar erger.167

Aan een andere Piseño vroeg ik naar zijn ideeën omtrent de wensen en interesses van toeristen.
Het viel mij toen op dat hij niet over de markt van Pisaq begon. Toen ik hem vervolgens vroeg
of hij niet dacht dat mensen ook voor de mercado típico kwamen antwoordde hij erg fel:
Ha! Que de tipico! Mercado de plastico! (wat voor typisch! Markt van plastic) nee, nee nee, dat bestaat
niet meer. Misschien zoekt de toerist iets rustieks, maar typisch dat is deze markt niet. En de toerist
neemt het ergste mee, dit van de sacamefotos. Maar ze vinden het leuk, de toerist is moe van het luxueuze en zoekt de armoede, dat is een nieuw aantrekkingspunt. Mijn huis bijvoorbeeld is niet bien areglado (letterlijk: mooi gemaakt), maar dat vinden toeristen leuk. Als het bed maar schoon is en er een
goed matras is maar ze houden ervan als het huis een zooitje is verder.168

Om het typische karakter toch op de een of andere manier te bewaren zijn er ideeën om de
markt doordeweeks in het nieuwe gebouw te laten plaatsvinden en alleen op zondag op het
marktplein op te zetten. Er werd ook regelmatig zorg uitgesproken over de financiële gevolgen
van het bouwen van een nieuwe markt waarvan het volgende fragment een voorbeeld is:
Het terrein kost drie miljoen dollar! En het municipio heeft geen geld, dus het moet vanuit de mensen
zelf komen. Er zijn duizend mensen nodig uit Pisaq die zich inschrijven om het terrein te kopen. Per
persoon moeten zij drieduizend dollar betalen. Het inlegbedrag is vijfhonderd dollar en moet voor tien
maart bij de eigenaar zijn. De resterende 2500 dollar zouden ze van de bank kunnen lenen en dan in
termijnen afbetalen. Maar er zijn meerdere problemen: er moet een vast bedrag per maand worden afge163
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lost wat voor veel mensen moeilijk zal zijn in het toeristisch laagseizoen. We zitten er een heleboel jaar
aan vast en er is geen rekening gehouden met het mogelijk wegblijven van toeristen en geen toeristen
betekent geen inkomen. Verder is geen rekening gehouden met wat er gebouwd moet worden op het
stuk land, dat kost ook weer extra geld en waar moet dat dan weer vandaan worden gehaald?169

Aan de andere kant zouden vaste kraampjes juist tijd uitsparen omdat kraampjes niet meer open afgebouwd hoeven te worden en zou er geld worden uitgespaard omdat er geen tricicleros
meer hoeven worden betaald.170
Andere praktische bezwaren hadden betrekking op de ruimte die beschikbaar zou komen en
op de locatie. Zo sprak een Piseña die ook regelmatig haar artesanía in Machu Picchu verkoopt:
Waar niet goed over is nagedacht door de autoriteiten die dit plan hebben bedacht en door alle Piseños
die denken dat dit een goed idee is omdat er wel vijftienhonderd artesanos zijn en dat er maar plaats is
voor vijfhonderd, waar moeten de overige duizend dan naartoe? Daar heeft niemand over nagedacht. En
mochten alle artesanos dan daar naartoe moeten gaan dan krijgen we maar een hele kleine oppervlakte
om onze spullen te verkopen, wat ook niet goed is omdat mensen niet eens zien wat wij dan verkopen,
net zoals in Macchu Picchu zoals nu het geval is en iedereen daar is op dit moment ongelukkig.171 Wat
nog een punt is, is dat wij aan de toekomst van onze kinderen moeten denken, op de markt zoals die nu
is kunnen wij ouders een stukje van onze marktkraam afstaan aan onze kinderen maar als er een mercado artesanal is waarbij allemaal maar een paar vierkante meter hebben waar wij dat niet mee kunnen
doen, wat moet er dan met onze kinderen gebeuren?172

Andere mensen waren bezorgd dat tourbussen de toeristen het oude koloniale centrum van Pisaq
zouden laten zien, zonder naar “het nieuwe Pisaq” te komen en weer andere Piseños kwamen tot
de conclusie dat Pisaq onvervangbaar is en dat het nooit tot een echt succes zou kunnen leiden
173
. Dit werd in een interview met señor O. duidelijk door hem verwoord:
B: Wat vindt u van het idee dat ze de markt willen verplaatsen?
O: Ik ben het er niet mee eens want dan wordt dit dorp otra cosa (iets anders/totaal anders). Als een
goede Piseño, als een goede Peruaan ben ik het er niet mee eens. Ik heb me bijvoorbeeld niet ingeschreven om arriba (boven, verderop) een stuk grond te kopen. Ze zeiden namelijk dat het een ander Pisaq zou worden maar een ander Pisaq zal het nooit worden! De Piseños en de autoriteiten
hebben zich vergist. Zo een nieuw deel kan nooit zo typisch worden als het oude Pisaq. Wij gaan
toch niet de toeristen voor de gek houden, zij weten wat natuurlijk is. […] Toeristen weten heel
goed wat modern is en als er een ander Pisaq wordt gemaakt zal het niet hetzelfde zijn als dit,
nooit! Dezelfde historische straten de Quitamallu die als beekje uit de bergen komt en uitmondt in
de Vilcanota? Het zal nooit lukken!174

Uiteindelijk hadden minder Piseños zich ingeschreven dan het municipio had verwacht. Om de
markt toch door te kunnen laten gaan had de lokale overheid het idee opgevat om ook andere
geïnteresseerden een stuk markt te laten kopen. Mensen uit Cuzco waren bijvoorbeeld enthousiast omdat een stukje markt in Pisaq nog altijd veel goedkoper was dan in Cuzco. Hier werd door
Piseños weer fel op gereageerd vanwege de concurrentiefactor.
Het hele plan is uiteindelijk niet doorgegaan omdat men de financiering niet rond kon krijgen
van het dure terrein. In de tussentijd is er een andere locatie gevonden om een nieuwe markt te
bouwen die iets minder ver weg is vlakbij het centrale plein. Als dit project daadwerkelijk wordt
uitgevoerd, zal het grote consequenties hebben voor Pisaq. De markt zou drie verdiepingen krijgen. Dit zou het hoogste gebouw van Pisaq zijn en iedereen zou een stalletje krijgen met dezelfde afmetingen. Ook over de vormgeving van deze markt lopen de meningen sterk uiteen en of
de markt er wel moet komen staat ook ter discussie.
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Met de burgemeester van Pisaq heb ik ook gepraat over beleid dat direct invloed op het toerisme in Pisaq en in de comunidades zou hebben. Naast het verbeteren van de infrastructuur
waardoor toeristen makkelijker de verschillende locaties zouden kunnen bereiken, was het volgens hem belangrijk om Pisaq aantrekkelijker te maken. Het grootste probleem van Pisaq was
volgens hem dat de plaza een rommeltje was in het niet meer de typische plaza was omdat er
bijna geen typische producten meer worden verkocht. Door de plaza weer typisch te maken en
vrij van kraampjes en de nieuwe markt te bouwen op een typische manier zou Pisaq aantrekkelijker worden voor toeristen. Het idee van het bouwen van de nieuwe markt was dat de plaza als
monument zou overblijven. Volgens hem is het bouwen van deze markt essentieel voor de toekomst van Pisaq. Hij legde mij dit als volgt uit:
Het probleem op dit moment is dat er te weinig inschrijvingen zijn. Als wij Piseños iets goed willen
doen voor onze toekomst, dan moeten wij het kopen, want daarna zijn er geen andere mogelijkheden
meer. Het zou vreselijk zijn als er mensen uit Cuzco zouden komen om stukken terrein te kopen. Ik
denk niet dat dit het traditionele Pisaq zal veranderen, want de huizen blijven koloniaal en de plaza en
de straten zullen aantrekkelijk blijven voor toeristen. Wat we ook willen in de toekomst is dat het hele
centrum van Pisaq voetgangersgebied wordt. We willen dat toeristen in de toekomst niet slechts een uur
of twee blijven zoals nu, maar langere tijd blijven. De nieuwe markt zal gebouwd worden op traditionele wijze; adobe, hout, en dergelijke zodat de toerist zich ertoe aangetrokken voelt.175

Uit het bovenstaande blijkt dat er veel verschillende ideeën zijn over de markt en het marktplein. Waar de meeste mensen het wel mee eens zijn is dat het anders moet. Waar geen rekening
mee is gehouden is wat toeristen daadwerkelijk van het plein vinden. Toeristen en gidsen hebben namelijk aangegeven dat ze de chaos op de markt juist heel erg leuk vinden en als authentiek ervaren. Dit is de experience die ze zoeken. Op de vraag wat ze van een aparte nijverheidsmarkt zouden vinden reageerden ze allemaal geschrokken en zeiden dat voor hen het dorp haar
typische karakter zou verliezen. Zo zeiden twee toeristen die ik had gevraagd wat ze van de
plannen om de markt te verplaatsen vonden: “Wat stom! Wat een slecht idee als de markt verplaatst wordt, dan verliest Pisaq zijn charme. We zouden het dan niet meer zo leuk vinden als
nu, het is nu juist leuk omdat alles bij elkaar is en een lekkere rommel.”176
Volgens een van de gidsen die ik heb gesproken is het probleem van Piseños dat zij niet trots
genoeg zijn op hun cultuur en op hun identiteit. Als ze dat wel waren zouden ze vasthouden aan
de prijzen die ze voor hun producten vragen. Volgens hem is het een bewijs van minderwaardigheid dat artesanos ingaan op het eindeloos afdingen van de toeristen. Volgens hem is het de
eigen schuld van de Piseños dat zij arm zijn en steeds armer worden. Om dit te onderstrepen gaf
hij een voorbeeld van een Mapuche vrouw die hij in Chili had ontmoet. Zij wilde hem iets verkopen en weigerde om in prijs te dalen. Dit zou duiden op een enorme trots, iets waar Piseños
nog wat van zouden kunnen leren. Hij vertelde mij dat hij van mening was dat als een toerist
iets echt wil hebben, hij of zij het bedrag voor gevraagde bedrag bereid is te betalen. Als Piseños deze regel zouden handhaven zou hun handel veel duurzamer kunnen zijn. Dat men de
markt constant aan het veranderen is, duidt volgens deze gids ook op een minderwaardigheidscomplex en hij beschreef de manier waarop de markt en uitziet als “niet esthetisch met die lelijke stukken plastic die niets met de Inca’s te maken hebben.”177
Met de burgemeester van Pisaq heb ik ook gesproken over het idee om Piseños, net als in
Chinchero verplicht te stellen zich te verkleden zodat het dorp aantrekkelijker zou zijn voor toeristen. Volgens hem zou het niet zo goed werken als in Chinchero. Hij motiveerde dit als volgt:
Het is wel een goed idee voor Pisaq om alle artesanos en typische uitstraling te geven, maar ik voorzie
problemen in verband met de instelling van Piseños. Dat komt vooral omdat Pisaq als toeristencentrum
veel migranten heeft ontvangen van buiten. Het verschil met Chinchero is dat negentig procent van de
artesanos ook daadwerkelijk daarvandaan komt, ze hebben een identiteit. Er is hier een te grote diversiteit aan personen, ideeën en gewoonten.178
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Tijdens het interview met de burgemeester sprak hij veel over de huidige situatie in Pisaq en
over de toekomst maar erg rooskleurig zag hij het niet in. De schuld werd voor een deel bij de
nationale overheid gelegd en bij migranten maar grotendeels bij de Piseños zelf:

Foto 98. Seguridad ciudadano, gemaakt door sr F2.
C3: Pisaq is niet voorbereid om toeristen goed te ontvangen. Toeristen komen hier omdat het inclusief
is bij hun circuit, bij hun pakket en wij Piseños weten niet hoe we daarvan kunnen profiteren zodat
er meer toeristen komen of zodat ze langer blijven. Het is hier een wanorde en dat is niet wat de
toerist trekt. De plaza bijvoorbeeld is niet geschikt voor de komst van toeristen. Toeristen zouden
misschien de plaza goed willen zien zonder lastig gevallen te worden. En tegenwoordig ergert de
toerist zich er misschien aan dat hij lastiggevallen en gevolgd wordt. Toeristen worden soms ook
opgelicht. Niet door de Piseños, maar door de mensen van buiten en we hopen hier iets aan te kunnen doen als gemeentehuis, maar we hebben geen economische middelen. De nationale overheid
doet hier ook niets aan. Pisaq heeft alles, maar het probleem is de inwoners. Die zien toeristen als
een geldboom.
B: Hoe zou u Pisaq het liefst zien over vijf jaar, tien jaar?
C3 Geordend, een Pisaq met zekerheid, waar mensen elkaar helpen en dat Piseños hun tradities behouden, maar zoals ik al eerder zei: dat zal heel moeilijk worden, omdat iedereen ergens anders
vandaan komt. Van mensen die van buiten komen weten we niet veel. Dat is wat ons verdeelt,
maar ik zou een Pisaq unido willen zien, dat als iemand in Pisaq aankomt hij zich gelukkig voelt en
dat er niks slechts gebeurd met de bezoeker en verder wil ik adequate infrastructuren hebben zoals
een mercado artesanal die goed geordend is, en verder een Pisaq dat niet haar natuur vervuild.179

Een belangrijk onderdeel van het beleid van de lokale overheid is de oprichting van de seguridad ciudadano of burgerwacht. De Piseño die toen meedeed aan de foto-elicitatie opdracht had
foto 98 gemaakt. De motivatie voor het maken van deze foto luidde als volgt:
Dit is een foto van de seguridad ciudadano. Deze zijn er niet alleen voor de toeristen, maar ook voor
ons. We willen een betere service aan de toeristen bieden, want de toeristen zijn degenen die kopen en
waar wij aan verdienen. We willen voorkomen dat ze beroofd zullen worden. Het is echter ook om
diefstal binnen het dorp te voorkomen en deze mannen zijn een soort waarschuwing. Wat we eigenlijk
zouden moeten doen als we een dief op heterdaad betrappen is hem aan de Pisonai ophangen. Omdat
deze veiligheidsservice door het gemeentehuis wordt betaald heb ik de foto bij de ingang van het gemeentehuis gemaakt.180

Deze burgerwacht – in de volkmond dus watchimanes genoemd – is er overigens niet alleen
voor de veiligheid van toeristen en Piseños maar ook om ambulante straatverkopers uit Cuzco
weg te jagen en om ervoor te zorgen dat sacamefotos de toeristen niet lastig vallen.
8.8. Duurzaam toerisme?

Inmiddels is een beeld ontstaan van de belangrijkste lokale ideeën over de toekomst. Als we deze ideeën zorgvuldig bestuderen, kan er een link worden gelegd met een zeer belangrijke term in
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de ontwikkelingssamenwerking maar ook in het toerisme: duurzaamheid. Het fundamentele idee
van duurzaamheid is immers “voortbestaan in de toekomst”. Ik heb in dit hoofdstuk en in vrijwel de gehele studie deze term vermeden omdat ik wenste uit te gaan van lokale gedachten en
terminologieën. Duurzaamheid kwam niet in het lokale vocabulaire voor. Mijn punt van kritiek
in het eerste hoofdstuk was dat er niet naar iedereen op de grassroot level wordt geluisterd en
zelden wordt gekeken naar de lokale uitwerking van toerisme. Dit is wel begrijpelijk gezien de
ontelbare toeristische bestemmingen in de de wereld. Toch ben ik van mening dat als men projecten wil uitvoeren die uitgaan van het principe van duurzaam toerisme er naar de lokale
stemmen geluisterd dient te worden, wat ik in dit hoofdstuk heb gedaan. Hoewel mensen in mijn
onderzoeksgebied, net als vermoedelijk in andere gebieden, de term duurzaamheid niet gebruiken zijn er wel elementen uit het duurzaamheiddebat die herhaaldelijk naar voren kwamen. Het
was niet mijn doel om te constateren of toerisme in Pisaq duurzaam is of niet, dat zal immers in
de toekomst duidelijk moeten worden, maar wel om de verschillende visies op het onderwerp
uit te lichten en te verbinden met het overkoepelende thema. Inmiddels is duidelijk hoe Piseños
en comuneros over hun toekomst denken en kunnen de overeenkomsten en verschillen met het
debat over duurzaamheid op meso- en macroniveau worden bekeken. Zo kan er een lokale definitie van duurzaamheid voor Pisaq en de comunidades worden ontwikkeld.
In het allereerste hoofdstuk constateerde ik dat allerlei vormen van “nieuw toerisme” in de
term duurzaam toerisme konden worden ondergebracht. Volgens de WTO is toerisme duurzaam
als de industrie “sociaal acceptabel, economisch winstgevend is en geen schade aanricht aan het
milieu”. Duurzaam toerisme zou armoede op een grassroot niveau tegengaan, lokale gemeenschappen in het ontwikkelingsproces betrekken en behoud van cultureel- en natuurerfgoed bevorderen. We zagen dat ook de Unesco zich richt op het behoud van materieel en immaterieel
erfgoed in de toekomst, lokale participatie, bescherming van het milieu en zo weinig mogelijk
negatieve sociaal-economische gevolgen voor de lokale bevolking. Volgens zowel de WTO als
Unesco zou toerisme positieve economische en sociale effecten kunnen hebben en zou het behoud van cultureel erfgoed tot een gevoel van trots kunnen leiden. Duurzaam toerisme is dus gericht op potentiële toeristische ontwikkelingen van een gebied zonder de status-quo teveel te
veranderen en zonder “schade” aan te richten. De WTO en de Unesco hebben allerlei idealen en
projecten die zich voornamelijk op het behoud van cultuur richten. Een interessante ontwikkeling bij Unesco is dat er steeds meer aandacht lijkt te komen voor niet-materieel erfgoed. Feit
blijft dat om “beschermd” te worden en te blijven, gebouwen, gebieden en mensen wel op de
erfgoedlijst moeten staan. Deze ideeën over behoud van cultuur zijn ook doorgedrongen tot nationale- en soms ook lokale-niveaus maar het blijft zo dat vooral het statische aspect van cultuur
wordt benadrukt en dat bij veel projecten toch een topdown beleid wordt gehanteerd. Uit de
voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat de experience die toeristen verwachten en
beleven nauw samenhangt met de beleving van het verleden en een soort bevroren of gestolde
“authenticiteit” en tradities. Vanwege het toerisme zijn veel culturele modellen staged en performed en in het Pisaq Theater worden dagelijks voorstellingen opgevoerd op het Pisaq podium
frontstage. Backstage zijn er vaak hele andere processen gaande en de gemiddelde Piseño
schuwt “moderniteit” niet. Samenvattend kan gesteld worden dat frontstage presentaties geld
opbrengen maar niet altijd tot behoud van cultuur leiden.
Er kan geconcludeerd worden dat in de genoemde thema’s binnen het discours over het patrimonio cultural in Pisaq er sprake is van een continuüm van traditionaliteit en moderniteit. Er
lijkt frictie te bestaan over welke experience men de toerist wil geven. De wensen van de lokale
bevolking om sommige aspecten in hun dorp te veranderen, druisen niet alleen tegen elkaar in
maar gaan soms ook recht in tegen de traditionele experience die reisbureaus en lokale overheden beloven. We zagen bijvoorbeeld dat veel Piseños een “modern” dorp willen voor zichzelf
maar ook omdat ze denken dat toeristen dat willen, terwijl er van bovenaf wordt gesteld dat toerisme duurzaam is wanneer cultuur behouden blijft. Piseños willen bepaalde culturele modellen
voor zichzelf houden – zoals in hoofdstuk 4 is besproken – en andere modellen openstellen voor
de toeristen. Het is dan ook goed om die culturele modellen te moderniseren. Bovendien blijkt
de wens tot modernisering vooral backstage plaats te vinden waar de economische voordelen
van het toerisme in materieel bezit wordt omgezet. Hier hebben grote organisaties en nationale
overheden weinig invloed op. Uit een voorbeeld van de berggemeenschap Cuyo Chico bleek dat
er soms wel mooie initiatieven bij de lokale bevolking bestaan, zoals het bouwen van een nij-
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verheidsmarkt langs de weg, maar dat een organisatie zoals het INC zich hierin niet kan vinden
omdat het er niet “traditioneel” genoeg uit zou zien. Wat duurzaam is in de ogen van comuneros, namelijk het opzetten van een nijverheidsmarkt voor de comunidad voor nu en in de toekomst, is voor het INC niet duurzaam omdat het niet voldoet aan behoud van het cultureel erfgoed.
Over het tegengaan van armoede kan gesteld worden dat toerisme en de productie van artesanía in de comunidades als een manier wordt gezien om een betere toekomst tegemoet te kunnen
gaan. We hebben echter ook gezien hoe kwetsbaar de industrie eigenlijk is. In Pisaq hebben
weinig mensen nog landbouwgrond en als de industrie instort zullen de meeste Piseños hun
bron van inkomsten kwijtraken. Misschien verdienen mensen in de berggemeenschappen minder aan toerisme maar als de industrie instort zou dit hen veel minder zwaar treffen dan het districtdorp. In feite zijn Piseños afhankelijk van het toerisme geworden wat wellicht voor nu
duurzaam is maar de vraag is of dit voor toekomstige generaties ook het geval zal zijn. Volgens
medewerkers van de NGO Cedep Ayllu is het grootste obstakel van duurzaamheid in Pisaq de
enorme afhankelijkheid van het toerisme. Señor Q. die al jaren werkzaam is bij de NGO gaf zijn
visie op duurzaamheid:
Ik zou best projecten willen beginnen, bijvoorbeeld eco-projecten in Paruro. Daar zijn volgens mij veel
mogelijkheden voor een toerisme-industrie zonder dat men de oorspronkelijke inkomstenbronnen hoeft
te verwaarlozen. Toerisme zou dan slechts als extra inkomstenbron dienen. Het probleem van Pisaq is
de enorme afhankelijkheid van het toerisme en dat tachtig procent van de bevolking en de producten die
men verkoopt, ergens anders vandaan komen. De toerist merkt dit op en komt niet meer of koopt minder en dat is natuurlijk niet duurzaam.181

We zagen dat het hele beleid van ANDES op de toekomst is gericht. Ze richten zich erop
vrouwen mondig en machtig te maken. Dit proberen ze te doen door een alfabetiseringsprogramma op touw te zetten. Verder worden regionale producten en tradities zoveel mogelijk in
ere hersteld en hier wordt een uitgebreide registratie aan toegevoegd waardoor “niks meer verloren gaat”. Ook ANDES gebruikt dus belangrijke tradities uit het verleden als strategie voor een
betere toekomt. Dit is iets wat nu goed werkt maar het is de vraag of dit in de toekomst ook zo
zal zijn. Hierover kan worden opgemerkt dat als men in de comunidades doorgaat zoals nu die
kans er wel is omdat toerisme niet de voornaamste inkomstenbron is. In de berggemeenschappen is in het denken over toeristische mogelijkheden in de toekomst de industrie namelijk
slechts een aanvulling op bestaande bronnen van inkomsten zoals landbouw en veeteelt. Opvallend was dat hoewel comuneros het woord duurzaamheid niet kennen, door na te denken over
toerismemogelijkheden in hun omgeving, door over vooruitgang te spreken en door bewust de
afhankelijkheid ten opzichte van Pisaq te willen verkleinen, hun ideeën wel aansluiten bij het
duurzaamheiddebat dat op hogere niveaus wordt gevoerd.
Wat toekomstige generaties betreft kan geconcludeerd worden dat Piseños willen dat hun kinderen een goede opleiding genieten en een aantal culturele uitingen die ook belangrijk zijn voor
het toerisme blijven uitvoeren. Jongeren hebben een belangrijke rol in het voortbestaan van het
dorp en idealiter gezien zouden ze als ze volwassen zijn in Pisaq moeten blijven. Waar men echter geen rekening mee lijkt te houden is dat de markt eigenlijk al verzadigd is en dat er weinig
banen zijn voor hoger opgeleiden binnen het dorp. Vermoedelijk zal een deel van de jongeren
die een goede opleiding heeft gehad in de toekomst geen goede baan kan vinden in Pisaq en
daarom verhuizen naar de steden. Een ander deel zal omdat ze geen baan vinden toch in Pisaq
blijven en souvenirs verkopen op de overvolle markt, net als hun ouders. Eigenlijk wacht veel
jongeren ongeveer hetzelfde lot als dat van hun ouders en misschien krijgen ze het wel nog
zwaarder. Veel Piseños die tegenwoordig op de markt staan om souvenirs te verkopen hebben
namelijk een goede opleiding achter de rug. Behalve dat een deel van mijn informanten aangaf
dat ze zelf een universitaire studie achter de rug had en geen baan kon vinden, bleken er veel
profesionales in Pisaq aan het werk te zijn als taxichauffeurs of verkopers van artesanía.
Waar Piseños het over het algemeen over eens zijn is dat wat Pisaq in de toekomst een continue en groeiende stroom toeristen nodig heeft die het dorp mooi vinden, waarderen en veel geld
uitgeven. Waar ze het niet altijd over eens zijn is hoe ze dit willen bewerkstelligen. De talrijke
tegengestelde ideeën van Piseños, comuneros, reisbureaus, het INC, NGO’s, de lokale overheid
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en dergelijke over hoe de (duurzame) toekomst van Pisaq en comunidades eruit moet zien, worden op hoger niveau zelden besproken. Ook moet worden opgemerkt dat er sprake is van tegengestelde belangen en kan wat voor Piseños een goede (duurzame) toekomst vormt, voor bijvoorbeeld comuneros een slecht toekomstscenario zijn en andersom. Wat organisaties die zich
met duurzaamheid bezighouden waarschijnlijk niet beseffen is dat nooit alle partijen op alle
vlakken kunnen profiteren. Idealiter gezien zou dat wel zo zijn en dit zou, met name in de berggemeenschappen waar men nog steeds nastreeft gelijk te zijn, het toppunt van duurzaamheid
zijn maar ik vermoed dat dit in de praktijk moeilijk uitgevoerd zal kunnen worden.
Wat ik in dit hoofdstuk wilde aantonen is dat duurzaamheid een complex onderwerp is dat
door het westen is bedacht en meestal top down verwezenlijkt wordt maar qua inhoud wel overeenkomsten vertoont met hoe er op lokaal niveau over de toekomst wordt gedacht. Een duurzaam Pisaq zou, in de woorden van de lokale bevolking “een goede toekomst” inhouden en een
constante of liefst groeiende stroom toeristen naar de regio in standhouden. Deze toeristen zouden ook veel geld te besteden hebben en genieten van de frontstage performances. Dit zou ertoe
leiden dat migratie niet nodig is en toekomstige generaties in het dorp blijven wonen. Ook zouden culturele modellen behouden blijven, het dorp er netjes en schoon uitzien zonder dat het milieu vervuild wordt en zou iedereen economisch profiteren en zou men backstage kunnen moderniseren zonder in de problemen te komen.
Conclusie

Dit hoofdstuk ging over lokale interpretaties van de effecten van toerisme op het Pisaq Theater
en over lokale ideeën over haar mogelijkheden in de toekomst. Op het eerste gezicht leek het
erop dat mensen vooral bezig waren met het leven en de problemen van alledag maar er is zoveel veranderd in het dorp en de concurrentie op de toeristenmarkt is zo groot geworden dat
mensen gedwongen worden om wel na te denken over het toerisme, over de toekomst en hoe het
allemaal verder moet met nieuwe generaties. Deze interesse over het voortbestaan van het dorp
en de continuïteit van cultuur komt vooral voort uit dagelijkse onzekerheden. Er wordt veel nagedacht en gesproken over de toekomst en er bestaan wensen om een gedeelte van deze in the
mind ideeën over de toekomst uit te voeren zodat er frontstage betere podia en backstage een betere leefomgeving kunnen ontstaan. Door lokale stemmen te laten horen en door foto’s te bekijken die mensen zelf hebben gemaakt, is er een gevarieerd beeld ontstaan. Door te laten zien hoe
de acteurs (Piseños en comuneros) en andere actoren (lokale overheid, gidsen, NGO’s) in de dagelijks praktijk met de toekomst bezig zijn werd duidelijk dat de inhoud van deze ideeën soms
aansluiten bij de inhoud van ideeën over duurzaamheid op meso- en macroniveau. In de verschillende visies die ik in dit hoofdstuk heb gepresenteerd, passeerden veel thema’s uit voorgaande hoofdstukken de revue en we zagen dat presentaties frontstage op de toerismepodia en
betekenisgeving backstage uiteenlopende ideeën over de toekomst vormen. We zagen dat er in
Pisaq een spanning bestaat tussen het streven naar moderniteit en de presentatie en performance
van tradities. Dit leidt tot levendige discussies over toerisme en haar toekomst in het dorp.
Er kan geconcludeerd worden dat er aan de ene kant wordt vastgehouden aan traditionele culturele modellen die inzetbaar zijn als “authentieke” publiekstrekkers en dat er een zorg bestaat
over de frontstage performance en toeristische experience en aan de andere kant bleek deze zorg
vooral backstage in the mind, bij de persoonlijke betekenisgeving aan de culturele schemata te
liggen. Vooral oudere mensen die Pisaq van zowel voor als tijdens de toeristische ontwikkeling
kennen, maken zich zorgen over veranderingen in de cultuur van Pisaq. Het verleden wordt in
de ogen van deze Piseños geïdealiseerd. De angst dat cultuur verloren kan gaan bleek juist een
impuls te zijn om kritisch tegenover de toekomst te staan en kwam in de praktijk tot uiting door
het behoud van bestaande tradities te stimuleren en verloren tradities nieuw leven in te blazen
zodat ze ook voor toekomstige generaties belangrijke culturele modellen zouden kunnen vormen. Deze nieuwe impulsen bleken zowel voor de backstage in the mind betekenis voor lokale
mensen als fronstage voor toeristen betekenis te kunnen krijgen en bovendien daardoor een financieel neveneffect te hebben op de (backstage) wereld van Piseños en comuneros. Moderniserende invloeden waar toerisme er een van is die ook weer allerlei moderniserende invloeden met
zich meebrengt, zorgt er dus voor dat traditionele modellen juist blijven voortbestaan.
Behoud en herstel van architectuur bleek een belangrijk gespreksonderwerp. We zagen dat er
een wens bestond om het hele dorp opnieuw te bestraten omdat het een mooiere en betere pre-
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sentatie zou geven wat op ontwikkeling en vooruitgang zou duiden. Aan de andere kant zijn er
Piseños die vinden dat het dorp zo haar traditionele karakter kwijtraakt. Ook bleek er een spanning te bestaan tussen de wens om het koloniale karakter te behouden en om gebouwen te veranderen en juist meer een “Inca -uitstraling” te geven. Ook al verschillen de meningen over hoe
Pisaq er in de toekomst uit zou moeten zien, bleken veel mensen erover na te denken en werd
zowel de frontstage betekenisgeving, namelijk of het dorp aantrekkelijk zou zijn voor toeristen,
verwoord als de persoonlijke in the mind beleving, namelijk dat Piseños met een “mooiere” architectuur meer gevoel van eigenwaarde zouden krijgen.
Op lokaal niveau denkt men ook over ontwikkelingen op milieugebied. Veel Piseños maken
zich druk over de toegenomen druk op de natuurlijke omgeving. Ook hier bleek dit denken over
de toekomst van het milieu enerzijds belangrijk te zijn vanwege de eigen leefomstandigheden en
in the mind beleving en anderzijds vanwege de frontstage presentatie van het Theater aan het
toeristenpubliek. Alle Piseños die ik heb gesproken bleken een schonere rivier te willen, vervuiling in en om het dorp te willen tegengaan en meer aandacht aan de flora en fauna te willen besteden in de toekomst. Zo zou er een eco-toerisme kunnen onstaan die met het bestaande, voornamelijk culturele, toerisme gecombineerd zou kunnen worden in de toekomst.
Verder zagen we dat gezien de huidige problematiek van landtekorten, versnippering en ziektes van gewassen en vee toerisme een aantrekkelijk alternatief voor de toekomst biedt voor comuneros. In verschillende comunidades worden projecten opgezet en om dit te bewerkstelligen
worden gebruiken en principes uit het verleden aangewend. Ook in de comunidades bleek men
druk bezig te zij met het herstellen van tradities, enerzijds omdat dit voor hun culture in mind
erg belangrijk is, anderzijds omdat ze beseffen dat dit erg belangrijk is voor de authentieke experience van toeristen. Door naar de lokale stemmen van comuneros te luisteren, evenals naar
NGO’s die in de regio werkzaam zijn, bleek dat er in sommige gebieden flinke stappen worden
ondernomen om in de toekomst met toerisme bezig te zijn en dat in gebieden waar nog weinig
met toerisme wordt gewerkt, wel de wens bestaat om meer mogelijkheden te ontwikkelen. Comuneros willen dat hun afhankelijkheid ten opzichte van Pisaq afneemt en dat ze er economisch
op vooruitgaan waardoor hun kinderen een betere toekomst tegemoet kunnen gaan. Er kon echter ook geconcludeerd worden dat hoewel toerisme als goed alternatief wordt gezien, gevoelsmatig in alle comunidades, zelfs de comunidades waar de toerisme en de artesanía productie al
gevestigd zijn, de landbouw op nummer één staat en toeristische attracties slechts als aanvulling
worden gezien. Het zal vermoedelijk erg moeilijk zijn om iedereen te laten profiteren vanwege
principes van ayni en gevoelens van jaloezie. Overigens gebuikten de NGO’s ANDES, Cedep
ayllu en de lokale overheid termen als toekomst, seguir adelante en bewustwordingsprocessen
om duurzaamheid te definieren. Ten slotte zagen we dat ideeën van comuneros over de toekomt
soms wel maar niet altijd strookten met ideeën van lokale NGO’s, de overheid van Pisaq en nationele organisaties zoals het INC.
Zowel in Pisaq als in de comunidades is men van mening dat een goede opleiding tot grotere
mogelijkheden en succes in de toekomst zal leiden. We zagen dat ideeën over het onderwijs gericht zijn op wat mensen voor hun eigen kinderen en toekomstige generaties willen en in hun
ogen is het een belangrijke motor voor sociale en economische mobiliteit. Verder kan er geconcludeerd worden dat juist de groei van het toerisme heeft geleid tot een grotere bewustwording
van het nut van onderwijs bij de huidige generatie artesanos die op de markt staan. Aan de andere kant bleek dat veel jongeren juist in de artesanía willen werken. Naast scholing wordt een belangrijk deel van educación ook door de opvoeding thuis bepaald en we zagen dat de ideeën
hierover nogal kritisch waren. Door de groeiende toerisme-industrie zouden ouders steeds minder tijd en aandacht voor hun kinderen hebben wat een verandering in normen, waarden en gedrag met zich mee zou hebben gebracht wat consequenties voor de toekomst zou hebben. Ondanks alle kritiek op jongeren, hun opleiding en opvoeding of gebrek daaraan, bleken Piseños
hun kinderen en de jeugd in het algemeen toch als belangrijke actoren te zien die het behoud
van cultuur en de staat van het dorp veilig zouden kunnen stellen. Vrijwel alle ouders bleken, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld tien jaar geleden toen men wilde dat jongeren in de artesanía gingen werken, dat hun kinderen in de toekomst profesional worden. Deze wens om de jeugd te
professionaliseren komt voort uit een groeiend besef dat toerisme geen garanties biedt voor de
toekomst (vanwege de enorme concurrentie) en de landbouw ook weinig potentieel biedt. In de
comunidad wordt toerisme echter gezien als een mogelijkheid om tot beter onderwijs te komen
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omdat er zo economische middelen ontstaan. Het was interessant om te zien dat in tegenstelling
tot de beeldvorming bij Piseños van sacamamefotos als dom en lui, uit gesprekken met hen naar
voren kwam dat ze net als Piseños vooruitgang wilden door onderwijs.
In de zesde paragraaf werd ingegaan op migratie. Er kan geconcludeerd worden dat toerisme
een aantal decennia geleden ervoor zorgde dat Piseños in hun dorp bleven (en sommigen speciaal voor het toerisme terugkeerden) dus dat toerisme emigratie tegenhield maar tegenwoordig
juist weer een push-factor is om weg te gaan. Terwijl Piseños wegtrekken wordt het dorp voor
mensen uit de comunidades juist aantrekkelijker vanwege het toerisme en leidt het tot zowel
korte termijn als lange termijn migratie bij hen. Een interessante ontwikkeling was dat in bijvoorbeeld Cuyo Chico, de comunidad die zich het meeste met toerisme bezighoudt, toerisme
migratiestromen juist weer remt en net als Pisaq een aantal decennia geleden, een terugkeer van
vertrokken inwoners ondervindt evenals een toename in kortetermijn migratie vanwege de artesanía. In comunidades die zich recent met toerisme bezig houden wordt de wens tot vertrekken
enerzijds afgeremd vanwege nieuwe mogelijkheden in het toerisme in hun eigen comunidad en
anderzijds vanwege slechte ervaringen met migratie naar de steden.
Piseños en comuneros bleken uiteenlopende toekomstvisies en concrete plannen te hebben om
een mooie of betere toekomst tegemoet te gaan. Wat in ieder geval duidelijk is geworden, is dat
Piseños en comuneros zeker over de toekomst nadenken en iedereen wil dat het dorp en de comunidades in de toekomst aantrekkelijk zullen zijn voor toeristen. Er kwamen zowel positieve
als negatieve scenario’s aan bod maar voor veel negatieve scenario’s worden oplossingen gezocht. Een groot deel van de toekomstwensen hangt samen met het willen creëren van een mooi
Theater voor henzelf maar vooral voor het toeristenpubliek. Vanwege de afhankelijkheid van dit
publiek willen ze dat Pisaq mooie podia heeft, nu en in de toekomst, die aan de wensen van het
publiek voldoen. Piseños vinden het belangrijk dat Pisaq een schoon net dorp is met mooie straten, goede sanitaire voorzieningen voor toeristen, ze willen dat hun drop “typisch” overkomt,
wat volgens de negatieve zienswijze nu moeilijk te vinden is en waar in de toekomst iets aan
gedaan zou moeten worden. Positieve toekomstvisies bleken vooral betrekking te hebben op de
economische situatie Er zouden activiteiten na zes uur ‘s avonds moeten komen, het dorp zou
aantrekkelijker gemaakt kunnen worden met flora en fauna en de culturele modellen die voor
toeristen interessant zouden kunnen zijn zoals het aanbieden van artesanía in cadeaupapier, dansen en een museum zouden ontwikkeld moeten worden. Verder zijn er plannen om een nieuwe
markt te bouwen die orde en rust uitstraalt maar toch typisch is, een gebouw ter beschikking te
stellen waar toeristen kunnen zien hoe en door wie artesanía wordt gemaakt met expositieruimtes en een kabelbaan aan te leggen die van het dorp naar de ruines loopt. Wat opvalt bij het bestuderen van de lokale toekomstvisies is dat de nadruk ligt op impressies die Piseños en comuneros aan toeristen willen geven. Het gaat hier voornamelijk om frontstage impressiemanagement en de economische betekenis die dit backstage voor hen, de bewoners zou kunnen hebben.
Natuurlijk spelen backstage in the mind ideeën ook een rol maar deze lijken op een tweede
plaats te staan. Sommige toekomstplannen van Piseños en de lokale overheid zouden interessant
voor toeristen kunnen zijn maar andere ideeën verschillen van de gewenste experience van toeristen.
Tot slot zagen we dat hoewel in Pisaq de term duurzaamheid vrijwel niet gebruikt wordt, behalve door de plaatselijk NGO’s en een enkele keer de lokale overheid, er in de ideeën over de
toekomst wel elementen waren die aan het wereldwijde duurzaamheiddebat gekoppeld konden
worden. Hierdoor ontstond een interessante vergelijking en kon tot een soort lokale definitie van
duurzaamheid in toeristisch Pisaq worden gekomen. Duurzaamheid is een complex onderwerp
dat door het westen is bedacht en meestal top down geïmplementeerd wordt maar vertoont qua
inhoud zeker overeenkomsten met hoe er op lokaal niveau over de toekomst wordt gedacht. Een
duurzaam Pisaq zou, “een goede toekomst” inhouden en een constante of liefst groeiende
stroom toeristen naar de regio. Deze toeristen zouden ook veel geld te besteden hebben en genieten van de frontstage performances. Dit zou ertoe leiden dat migratie niet nodig is en toekomstige generaties in het dorp kunnen blijven wonen. Ook zouden culturele modellen behouden blijven, het dorp er netjes en schoon uitzien zonder dat het milieu vervuild wordt en zou iedereen economisch profiteren en zou men backstage kunnen moderniseren zonder in de problemen te komen.
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