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Epiloog:
Het Pisaq Theater in 2007
Van 20 juli tot 14 augustus 2007 keerde ik naar Pisaq terug voor mijn laatste veldwerk. Het doel
van deze laatste veldwerkperiode was om wat laatste data te verzamelen en de stand van zaken
waar te nemen. Ik was nieuwsgierig naar de ontwikkelingen die zich hadden voorgedaan in de
ruim twee en een half jaar waarin ik Peru niet had bezocht en in Nederland bezig was geweest
met het analyseren van mijn data en het schrijven van mijn studie. Ik vroeg mij af of ik het allemaal wel goed had gezien, geanalyseerd en opgeschreven en was op zoek naar bevestiging of
weerlegging van mijn bevindingen. Ik was bijzonder nieuwsgierig of de ideeën en plannen die
Piseños en comuneros in 2003 en 2004 hadden, waren uitgevoerd of nog steeds als plannen voor
de toekomst in the minds van de mensen bestonden. Eigenlijk verwachtte ik dat laatste. Niets
was minder waar.
Bij terugkomst in 2007 bleek het district niet te hebben stilgestaan. In het districtsdorp hebben
zich allerlei interessante ontwikkelingen voorgedaan en een groot deel van de plannen en ideeën
voor de toekomst die in hoofdstuk 9 ter sprake zijn gekomen, zijn daadwerkelijk uitgevoerd. Indrukwekkend was dat het plan van het opnieuw bestraten van het dorp vrijwel geheel was uitgevoerd. In alle straten op twee na, hadden de oude ronde “oncomfortabele” rivierstenen plaatsgemaakt voor platte stenen, afgewisseld met mooi betegelde stukken waarin, de zon en de maan,
lama’s, maïs, queros, en dergelijke waren afgebeeld. Een paar van deze figuren zijn in foto 99 te
zien. Iedereen die ik sprak vroeg mij wat ik ervan vond en de mensen vertelden dat ze trots waren op de nieuwe look van Pisaq. Wel voegden velen van hen er de opmerking aan toe van “nu
de plaza nog.” Het idee om de plaza om te toveren van een enorm drukke markt tot een plek
waar zowel toeristen als Piseños rustig konden zitten, is nog niet uitgevoerd. Het stuk terrein
vlak buiten het dorp is inmiddels wel gekocht maar er is nog niets gebouwd. Naast het stuk terrein wat door Pisaq is aangeschaft is er bovendien pal ernaast door een vereniging van artesanos
een stuk grond gekocht waar zij ook een markt willen oprichten. Ook hier was echter geen enkele bouwactiviteit te bespeuren (zie foto 100).
Het was opvallend dat het aantal marktkramen op marktdagen wederom was toegenomen
waardoor op deze dagen de markt nog verder het dorp ingaat en de kraampjes ver voorbij de
plaza reiken. Bovendien is het onderscheid tussen marktdagen en niet-marktdagen steeds verder
aan het vervagen aangezien het plein op alle dagen van de week bezet is. Verder was het opvallend dat er meer winkels in het dorp waren van zowel souvenirs als levensmiddelen. Tijdens
mijn vorige bezoeken aan Pisaq was er bijvoorbeeld nog geen aparte fruitwinkel en in 2007 heb
ik er zeker vijf geteld. Ook was het aantal hostels toegenomen, evenals het aantal restaurants en
zijn er naast de gewone taxi’s ook mototaxis (motortaxi’s) in het straatbeeld verschenen. Behalve souvenirwinkels die eindproducten aan toeristen verkochten, waren er winkeltjes uit de grond
verrezen waar basisproducten voor het vervaardigen van artesanía werden verkocht. Vroeger
moesten Piseños voor materialen om bijvoorbeeld oorbellen te vervaardigen naar Cuzco maar
tegenwoordig zijn er allerlei kraaltjes, veren en draden in het dorp zelf te verkrijgen. Overigens
zijn de pilis die daar verkocht worden voornamelijk van plastic en niet van cerámica, waar Pisaq
eigenlijk bekend om staat.1 Ik sprak voor een groot deel dezelfde mensen als in 2003 en 2004 en
1
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alle artesanos gaven aan dat de concurrentie nog groter was geworden waardoor het voor hen
nog moeilijker was geworden om hun producten te verkopen. Vooral verkopers die op het centrale deel van de markt staan, vertelden dat het voor hen zwaarder was geworden. Verkopers die
in de straten om het plein heen staan, ontvangen meer inkomsten omdat ze vlakbij de parkeer
van de toeristenbussen staan. Veel reisorganisaties geven toeristen slechts een half uur de tijd
om de markt van Pisaq te verkennen en menig toerist bereikt daardoor niet het centrale deel van
de markt. De markt is zo gegroeid omdat veel Piseño families meerdere kraampjes op verschillende plekken hebben maar vooral doordat er heel veel mensen uit de berggemeenschappen naar
Pisaq zijn gekomen om te werken. Er waren opvallend veel nieuwe gezichten op de markt. Dat
er mensen zijn bijgekomen is niet alleen zichtbaar op de markt maar valt ook op te maken uit de
toename van het aantal huizen. In een paar jaar tijd is de bevolking van 2500 tot ruim drieduizend inwoners toegenomen (in 2000-2001 waren dit er nog maar 2000). De producten die men
op de markt verkoopt zijn grotendeels hetzelfde maar het was opmerkelijk dat veel Piseños wollen en keramiek hebben verruild voor sieraden. Er werd mij uitgelegd dat zilver meer opbrengt
en bovendien makkelijker voor toeristen te vervoeren is dan wat men voorheen verkocht. Ook
sprak ik met verkopers over de huidige modeverschijnselen. Dit jaar en vorig jaar waren wanden tafelkleden in de “Ayacucho-stijl” populair en met name de donkere kleuren en oranje waren
in trek. Verder waren in 2007 mutsen in lichte pastelkleuren een hype en bovendien extra in de
mode omdat ze in het buitenland op de catwalk zijn verschenen.2
De concurrentie binnen Pisaq is dus verder toegenomen in de afgelopen drie jaar maar ook de
concurrentie tussen Pisaq en andere dorpen in de omgeving is verder toegenomen. In deze studie is Chinchero als een van de concurrerende dorpen genoemd maar Pisaq krijgt met steeds
meer concurrentie van nog dichterbij gelegen plaatsen te maken. Ccorao, een dorp tussen Cuzco
en Pisaq in, had al eerder een souvenirmarkt opgezet waar sommige tours stopten maar in de afgelopen drie jaar is deze markt nog populairder geworden. Volgens een gids die ik in 2007
sprak vormt Ccorao een grote concurrent voor Pisaq omdat de verkopers op deze markt erg
goed georganiseerd zijn en bovendien begrijpen hoe de toerisme-industrie werkt; ze geven altijd
een commissie aan de gidsen waardoor het voor alle partijen lonend is om samen te werken. Dit
is volgens deze gids in tegenstelling tot Piseños die nog geen glas water weggeven. Ook in Calca, waar voorheen weinig toeristen kwamen, proberen de inwoners om toeristen te trekken en
daardoor zou het dorp een concurrent voor Pisaq kunnen vormen. Eind juli 2007 hebben ook zij
een souvenirmarkt geopend alwaar zij voornamelijk “typische” producten uit omliggende berggemeenschappen verkopen zoals tejidos. De kracht van deze nieuwe markt is dat er direct van
de producenten gekocht wordt, wat toeristen doorgaans erg op prijs stellen. Volgens de gids die
mij hierover vertelde zou het ontstaan van deze markt in Calca grote gevolgen voor Pisaq kunnen hebben. Piseños zouden volgens hem niet over dit soort zaken nadenken en niet beseffen
hoe fragiel hun plaats op de wereldmarkt is. Piseños denken aldus deze gids sterk te staan omdat
ze in de afgelopen decennia wereldwijd bekend zijn geraakt maar Pisaq voldoet al een tijd niet
meer aan de eisen van traditionaliteit en authenticiteit waar toeristen tegenwoordig naar op zoek
zijn. Het dorp is te toeristisch geworden, aldus deze gids.3 Vlakbij Ccorao is sinds drie jaar ook
een bijzondere toeristische stop gebouwd, Awana Wasi, waar velerlei soorten lama’s, alpaca’s
en vicuñas te bezichtigen zijn. Ook worden er weefdemonstraties gehouden door comuneros uit
verschillende berggemeenschappen in de omgeving. In de grote bijbehorende winkel wordt veel
verdiend met het verkopen van deze tejidos en de wevers krijgen een percentage van de verkochte werken. Deze plaats trekt heel veel toeristen en is zelfs zo populair dat groepen toeristen
van tevoren moeten reserveren.
Behalve dat de lokale overheid van Pisaq de straten heeft vernieuwd zijn er tevens andere projecten van de grond gekomen. Het ene project is misschien wat succesvoller dan het andere
maar het goede nieuws is dat er wel veel is gebeurd. De mercado de abastos, de levensmiddelenmarkt die men wilde bouwen, is inmiddels af. Het betreft een enorm gebouw dat van material noble is gemaakt en drie verdiepingen telt. Tijdens mijn verblijf in 2007 maakte de markt
echter alle keren dat ik er ben geweest een verlaten indruk. Volgens het municipio kwam dat
doordat de markt nog maar net in werking was gesteld. Volgens verschillende Piseños die ik
2
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heb gesproken, ligt de markt te ver van de plaza en vinden zowel de marktkooplui van levensmiddelen als de kopers het fijner om op de plaza de verkopen en te kopen. Een ander project
wat is uitgevoerd, is het malecón-project. Zoals we hebben gezien, beklaagden Piseños zich
over de vervuiling van de rivier en haar oevers. Zij schaamden zij zich hiervoor en zagen het als
hoogst onaantrekkelijk voor toeristen. Verschillende Piseños hadden het idee om een soort promenade te maken langs een stuk van de rivier. Bij aankomst in 2007 bleek dit idee werkelijkheid te zijn geworden. Vanaf de brug waar de bussen stoppen tot de buitenste rand van het dorp
is langs de rivier een mooie promenade gemaakt. Waar voorheen, afhankelijk van het seizoen,
modder, stof en vooral veel vuilnis lag, is een promenade ontstaan met bankjes, plantsoentjes,
een beeld van een Inca , een aantal kleine huisjes waar souvenirs verkocht gaan worden en aan
het einde een heus museum met een buitenpodium voor voorstellingen. Foto’s 101 en 102 geven
weer hoe de malecón er in 2007 uitzag. Het project was nog maar net af volgens de Piseños en
daarom nog niet helemaal in gebruik genomen. Bovendien is nog niet duidelijk wat er allemaal
precies in het museum tentoongesteld gaat worden en gaat er eerst nog een delegatie van Pisaq
met de medefinancierende organisatie in Mexico, de Fundacíon Interamericana, overleggen.
Men had wel het idee dat het museum dit jaar nog in gebruik zal worden genomen. Ook dit project is erop gericht om enerzijds Piseños een hogere eigenwaarde te geven en anderzijds bedoeld
om Pisaq nog aantrekkelijker te maken voor toeristen.
Om de positie van de artesanos die nog daadwerkelijk artesanía produceren te verbeteren en
dit tot een toeristische attractie te maken was er in 2007 een feria, oftewel een jaarmarkt, georganiseerd. Er hingen op verscheidene plaatsen in het dorp nog wat oude affiches. Toen ik naar
de feria informeerde, bleek jammer genoeg dat deze niet veel had voorgesteld. Dit had er voornamelijk mee te maken dat de affiches pas een paar dagen voor de datum van de tentoonstelling
gedrukt en verspreid waren en dat ook pas een paar dagen van tevoren op de radio was aangekondigd dat deze feria zou plaatsvinden. Een Piseño vertelde dat hij na de feria aan een aantal
gidsen had gevraagd waarom ze niet waren gekomen met hun toeristen, waarop deze hadden
geantwoord dat ze te laat van de gebeurtenis afwisten waardoor ze de tour niet zomaar konden
veranderen.4
Het idee van de fachadas, om de gevels van sommige huizen mooi vorm te geven, leek niet
massaal in werking te zijn gesteld in 2007. Wel waren er een aantal huizen bijgekomen waar
veel aandacht was besteed aan de presentatie van de buitenkant. Het totstandkomen hiervan berustte echter op privé-initiatieven en niet zoals een van mijn informanten in 2003 en 2004 had
voorgesteld als een door de overheid georganiseerde wedstrijd. Overigens heeft men in Chawaitiri wel een fachada-wedstrijd georganiseerd waardoor de comunidad er mooi uitziet en aantrekkelijker is geworden voor toeristen. In 2007 sprak ik met señor V. over het plan en hij vertelde dat de vorige burgemeester zijn plan in principe had goedgekeurd. Verder was er echter
niets mee gebeurd en hij had de hoop al min of meer opgegeven. Tot zowel zijn als mijn verbazing vertelde hij me twee dagen voor mijn vertrek dat het plan van de fachadas eindelijk was
goedgekeurd door de lokale overheid en ook dat er honderdduizend sol financiering voor was.
Ook voor het plan wat hij had voorgesteld om calle Amazonas mooi te maken met groenstroken, bankjes en bloemen was er een budget van veertigduizend sol gekomen, vertelde hij me op
die dag. Dit soort initiatieven om Pisaq aantrekkelijker te maken voor zowel Piseños als toeristen gaan zeker bijdragen aan een mooier Pisaq en beeldt de wens van de lokale bevolking letterlijk uit. Piseños willen trots kunnen zijn op de plaats waar ze leven. Een ander bijzonder initiatief in Pisaq was het oprichten van een speciaal museum: Sara Wasi, oftewel “maïs huis”.
Het initiatief om dit kleine museum op te richten was van een Piseño-familie. In hun huis
hebben ze een paar kamers ingericht waar alle verschillende soorten maïs die er in de regio te
vinden zijn, zijn tentoongesteld, evenals informatie over de voedingswaarde, culturele waarde
en waar het allemaal voor gebruikt kan worden. Wederom viel mij op dat er een enorme trots
bestond bij de oprichters. Señora R2. vertelde dat toen ze laatst bij de dokter was, hij haar vroeg
wat ze als kind had gegeten omdat ze voor haar leeftijd erg gezond was. Ze vertelde dat omdat
ze haar hele leven maïs heeft gegeten ze nu geen osteoporose heeft en dat mensen die op het
platteland in Peru leven geen reuma hebben, minder snel grijze haren krijgen en geen tandarts
nodig hebben. Of dit werkelijk zo is weet ik niet maar ze heeft in ieder geval met haar familie
4
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een bijzonder museum opgericht en vertelde me trots op haar afkomst en op haar cultureel erfgoed te zijn.5 De zoon van deze señora en tevens oprichter van Sara Wasi is overigens zeer actief in het promoten van het cultureel erfgoed van Pisaq. In 2007 richtte hij een tijdschrift op
met de titel Enigma, revista informativa Turística, customs and myths. In 2007 kwamen er twee
exemplaren uit die gratis werden verdeeld onder Piseños en toeristen. In het Engels en in het
Spaans wordt er geschreven over de geschiedenis van de markt, de legenden die in de regio bestaan, over carnaval en over een aantal berggemeenschappen. Winkels en horecagelegenheden
konden tegen een kleine vergoeding een advertentie in het blaadje laten zetten waarmee het
drukken gefinancierd kon worden. Het plan is om een paar keer per jaar een nieuw tijdschriftje
uit te geven waarbij elke keer andere thema’s en andere comunidades zullen worden uitgelicht.6
In de studie constateerde ik dat mystiek toerisme een nieuwe vorm van toerisme is die in opmars was. Deze trend lijkt zich verder voort te zetten. De mogelijkheden om in de Andes kosmologie te duiken nemen toe. Het viel mij op dat steeds meer buitenlanders zich in Cuzco en
omstreken vestigen en velen van hen zijn, vooral door het reizen, gefascineerd geraakt door Andes principes en ceremonies. Sommige van hen hebben er hun werk van gemaakt. Volgens een
aantal Piseños is het aantal “mystieke buitenlanders” toegenomen in hun leefomgeving. Volgens
señor C2. neemt het aantal toeristen dat voor een mystieke ervaring naar Peru komt enorm toe.
In 2003 en 2004 verkocht hij vooral stenen en condorveren maar tegenwoordig doet hij steeds
meer rituelen met San Pedro.7 Een respondent van mij die in het prijzige hotel Royal Inca werkt,
vertelde mij dat het aantal mystieke toeristen in de afgelopen paar jaar enorm is toegenomen. Zij
liet mij verschillende folders en programma’s van mystieke groepen zien, overigens alle afkomstig uit de Verenigde Staten.
Wat de problemen met terreinen betreft kan geconcludeerd worden dat deze anno 2007 zijn
toegenomen. Het landconflict dat in 2003-2004 in mijn Peruaanse gastgezin speelde omdat boeren van het nabijgelegen Taray de grond bezet hadden, wat in een gewelddadig conflict was geescaleerd en in een rechtszaak, was in 2007 nog steeds niet opgelost. Inmiddels had het hoofd
van mijn gastgezin vijf advocaten in dienst gesteld om het probleem op te lossen. Verder worden er alom steeds meer stukken land van Piseños, maar ook van Tareños bezet door arme(re)
boeren, wat vaak in eindeloze rechtszaken resulteert. De tactiek van de landbezetters is om ongemerkt gewassen te zaaien en het stuk grond dan als comunidad te claimen.8 Ook hoorde ik
van meerdere Piseños dat comuneros uit voornamelijk Viacchia stukken land van Pisaq confisqueren. Bovendien maken deze comuneros gebruik van irrigatievoorzieningen van Piseños zonder ervoor te willen betalen. Dit leidt logischerwijs tot oplaaiende conflicten tussen Piseños en
deze comuneros. Het was opvallend dat het watercomité erg actief was en alles goed wilde organiseren. Behalve een tekort aan landbouwgrond is er namelijk ook een tekort aan water waardoor de hoeveelheid geschikte grond ontoereikend is. Wat Piseños van het stuk land Chihuanco
willen is het instellen van regels over wie het land gebruikt. Het is namelijk in de loop der jaren
gewoonte geworden om stukken land aan mensen van buiten te verhuren maar deze mensen
“weten weinig van de costumbres”, aldus een van de comitéleden. In juli 2007 heeft het watercomité besloten dat het verboden is om land aan mensen van buiten te verhuren en ze hebben
sancties opgelegd van vijfhonderd sol per overtreding. Bovendien worden deze mensen van water afgesloten. Het is wel toegestaan om het land aan mede-Piseños te verhuren.
De houding ten opzichte van de sacamefotos in Pisaq is weinig veranderd. Ze worden nog
steeds als storende actoren gezien die toeristen zouden wegjagen. Anderen weten het nog harder
te zeggen en noemen ze een plaag. Toen ik bijvoorbeeld op 22 juli met een oude informant in
gesprek was en er een paar sacamefotos kwamen langsgelopen, sprak ze haar verontwaardiging
uit over hun manieren. De Piseña wees me erop dat een van de sacamefotos aan een ijsje likte,

5
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deze vervolgens aan het schaap gaf die eraan sabbelde en vervolgens weer in haar eigen mond
stopte. Sommige mensen zeiden dat er meer bij waren gekomen en volgens anderen waren het
er minder geworden. Wat ik uit eigen observaties heb kunnen opmaken is dat hun aantal niet erg
veranderd is maar wel dat “de oude garde” waar ik in voorgaande jaren mee gesproken had, niet
meer daar was. Ik kwam wel een aantal oud-sacamefotos tegen. Ze vertelde mij dat ze met het
werk gestopt waren omdat ze inzagen dat ze meer respect kregen en bovendien meer verdienden
met andere activiteiten zoals weven. In de comunidades Amaru en Paru Paru bijvoorbeeld, waar
veel sacamefotos vandaan komen, zijn verschillende mensen begonnen met kleine toerismeprojecten waarbij de weeftraditie erg belangrijk wordt geacht. Verschillende vrouwen hebben deze
nieuwe mogelijkheden aangewend en hebben hun sacamefoto-beroep daarvoor laten schieten.
Uit een gesprek met de burgemeester en twee van zijn regidores bleek dat het gemeentehuis het
sacamefoto-beroep ook als een probleem ziet. Volgens hem zouden ze stuk voor stuk geëvalueerd moeten worden om te kijken wie van deze kinderen wees zijn, of hun ouders alcoholist zijn
of dat hun ouders hen verplichten het werk te doen. Ze kunnen niet zomaar van de straat worden
geveegd en er moeten alternatieven worden gevonden. Ik sprak ook met de president van de
comunidad Amaru, waar de meeste sacamefotos vandaan komen. Hij keurde dit werk ook ten
zeerste af omdat het de zelfwaardering van deze vrouwen zou aantasten. Deze vrouwen hebben
volgens hem het gevoel dat ze niets kunnen, wat niet waar is. Hij hoopt een oplossing te vinden
in het stimuleren van de weefkunst in zijn comunidad waardoor vrouwen een stuk van hun
waardigheid terugkrijgen waardoor ze zullen zeggen: “Ja, wij zijn cholos maar we zijn er trots
op. Wij behouden onze culturele identiteit.”9
Tijdens verscheidene bezoeken aan de ruines in 2007, viel mij op dat er minder sacamefotos
en sacamefoto-tejedoras aanwezig waren. Het was opmerkelijk dat de kinderen ontbraken. Er
werd mij verteld dat de Asociación Kantu, waartoe vrijwel iedereen die bij de ruines werkt behoort ongeveer een jaar geleden had besloten dat alleen de volwassen vrouwen bij de ruines
mochten werken omdat de kinderen voor veel desorden zorgden.10 Bovendien verwaarloosden
deze kinderen volgens verschillende respondenten hun school. Nog een verandering omtrent de
sacamefoto-tejedoras was dat ze tegenwoordig voornamelijk als tejedoras werkzaam zijn. Drie
jaar geleden vroegen ze aan toeristen of ze in ruil voor geld een foto van ze wilden maken. De
asociación Kantu waar zij toe behoren heeft bepaald dat ze tegenwoordig slechts geld mogen
vragen als de toeristen al een foto hebben gemaakt. Anders zou er bij de toeristen een slecht
beeld van deze vrouwen ontstaan. Verder trof ik nog wel een aantal sacamefoto-tejedoras van
vorige keren aan maar een aantal van hen ontbrak. Volgens hun collega’s zijn een aantal van
9
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hen getrouwd en zijn elders gaan wonen. Een paar vrouwen waren naar Lima gegaan om daar te
werken. In totaal werken er nu volgens hen achttien vrouwen bij het hogere gedeelte en achttien
vrouwen bij het lagere gedeelte van de ruines, wat inderdaad veel minder dan vroeger is. Een interessante ontwikkeling was de frontstage presentatie van een muzikant die op foto 103 staat afgebeeld. Deze man was prachtig uitgedost in een poncho en chullo en speelde fluit bij de ruines
wat overal te horen was. Dit doet hij nu ongeveer drie en een half jaar. Hij vertelde dat hij eerst
campanarios verkocht maar dat er zoveel concurrentie was ontstaan dat hij iets anders moest
verzinnen. Hij vertelde dat hij er goed mee verdient en vrijwel alle toeristen het mooi vinden en
soms zo ontroerd zijn dat ze van zijn “mooie Andes tonen moeten huilen.”11
Naast de hierboven genoemde veranderingen in het districtsdorp waarvan ik onder de indruk
was, was ik nog meer verrast door de enorme ontwikkelingen die hadden plaatsgevonden in de
berggemeenschappen. In eerste instantie was ik niet van plan om in 2007 een bezoek aan de
comunidades te brengen maar na een paar dagen in Pisaq bleek uit gesprekken met Piseños dat
er toch wel veel veranderd moest zijn in de drie jaar dat ik er niet was geweest. De nieuwe burgemeester van Pisaq, overigens zelf afkomstig uit de comunidad Cuyo Grande, vertelde me dat
mensen in de comunidades steeds meer bewust worden van hun cultuur, van wie ze zijn en van
hun mogelijkheden. Volgens hem was dit bijvoorbeeld te merken doordat tot een aantal jaar geleden mensen hun namen wilden veranderen naar Spaans klinkende namen. Bovendien geven
comuneros hun kinderen steeds vaker typische Quechua namen terwijl een generatie terug vooral voor Amerikaanse namen werd gekozen. Volgens hem schaamden mensen zich vroeger voor
wie ze waren terwijl men tegenwoordig steeds trotser wordt. Dit kan er ook toe leiden, en heeft
in zekere mate er al toe geleid, dat comuneros minder snel geneigd zijn om naar de steden te
trekken. Wat het huidige municipio wil is de situatie in de berggemeenschappen verbeteren. Als
dit door toerisme zou gebeuren, kan dit bijdragen tot een hogere zelfwaardering waardoor ze
zich in plaats van achtergesteld, bevoorrecht en trots gaan voelen.12
Van verschillende Piseños hoorde ik dat er grote ontwikkelingen plaatsvonden op toeristisch
gebied en dat vooral Amaru en Chawaitiri eruit sprongen in hun succes. In eerste instantie was
ik niet van plan de berggemeenschappen te bezoeken maar ik wilde deze ontwikkelingen toch
met eigen ogen zien. In de comunidad Amaru zijn verschillende mensen begonnen met het stimuleren van een soort ecotoerisme, wat zijzelf turismo vivencial noemen. Op 1 augustus bezocht ik Amaru en sprak ik met de president van de comunidad, tevens oprichter van het project
Warmiwasilaraypas. Het uitgangspunt van deze organisatie was om “de waardigheid aan de
vrouw terug te geven en hen de ruimte te geven om te regeren. “Volgens de oprichter, señor
Gregorio, hebben comuneras heel veel kennis en vormt dat hun duurzaamheid. Volgens hem
worden in veel comunidades de vrouwen gediscrimineerd en hij wil dat tegengaan. Hij vertelde
dat in veel comunidades, ook in Amaru, de culturele identiteit verloren was gegaan en dat lange
tijd het scholingssysteem occidentalista was wat beetje bij beetje de culturele identiteit teniet
heeft gedaan. Sr G. zag van kleins af aan dat er een marginalisering plaatsvond van comuneros
terwijl ze zoveel hebben om trots te zijn. Zo ontstond bij hem het idee om de vrouwen weer
trots te laten zijn op hun identiteit door ze te laten weven want: “Wij zijn geen indios maar índigenas!” Het project kwam echt van de grond nadat Rafa León, een zeer bekende documentairemaker in Peru, naar Amaru kwam en de comunidad op film heeft gezet. Señor G. liet zien hoe er
in zijn comunidad geweven wordt, hoe er met de Pachamama wordt geleefd en hoe de natuurlijke omgeving, waar het prachtige Quinsacocha-meer onder valt, eruit ziet.
Zo kreeg Amaru, in ieder geval op nationaal niveau, grotere naamsbekendheid. Gasten in
Amaru worden bij warmiwasilaraypas met muziek ontvangen en de poort van de patio van het
huis waar men wordt ontvangen is dan met kantu-bloemen versierd. Vervolgens is er een ontbijt
van coca-bananen koekjes en mate de abas (een dikke drank van bonen en suiker) en kan er gekozen worden om daar te blijven en te aanschouwen hoe er wordt geweven en er op het land
wordt gewerkt. Ook kan er een wandeltocht in de omgeving gemaakt worden en kunnen bergmeren zoals Quinsacocha en Azulcocha worden bewonderd. Toeristen kunnen ervoor kiezen om
een eendaagse tour te boeken of meerdere dagen te blijven en in het laatste geval wordt er voor
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Foto 106. Het kleuren van de wol.

Foto 107. Wevende mannen.

accommodatie gezorgd. Op foto 104 is te zien hoe twee comuneros uit Amaru voorbereidingen
voor een groep toeristen treffen door een poster met foto’s op te hangen. Sinds kort heeft de organisatie een eigen merk gepatenteerd voor voornamelijk de tejidos, waarvan señor G. mij trots
het bewijs hiervan liet zien, zoals op foto 105 te zien is. Er komen tot nu toe weinig toeristen
naar Amaru maar de bewoners verwachten dat hier verandering in zal komen. Later hoorde ik
dat er inmiddels vijf weefverenigingen in Amaru bestaan die allen toeristen verwachten maar
niet samenwerken. Toen ik op 10 augustus de ruines van Pisaq bezocht, kreeg ik, samen met vele anderen een bijzondere folder cadeau. Deze folder die door de reisorganisatie “Peru Treks”
was genaamd, adverteerde de comunidad Amaru als bijzondere plek voor toeristen en zegt de
lokale gemeenschap te steunen. Een aantal frases uit deze folder luiden als volgt:
The Andean homestay project is an initiative aimed at promoting tourism in the rural communities in
the mountains surrounding Cusco. Although Cusco receives almost 700.000 visitors each year, the
principal beneficiaries of this income are the owners of hotels, tour companies, restaurants and shops.
Very few people from the surrounding countryside are given the opportunity to share in the real financial benefits of tourism. The Andean homestay project aims to address this problem by giving visitors
the opportunity to stay with local Quechua families and learn about their rich culture and traditions as
well as bringing direct economic help to the people who really need it. The community have formed an
Association for Rural Tourism and offer a warm and inviting welcome to visitors who are adventurous
and interested in learning about the culture and traditions of this community. Visitors must always be
willing to leave behind a few luxuries such as hot showers for a day or so.

In Amaru zijn er tien families die zijn uitgekozen om bezocht te worden. Deze families hebben kleine bedragen en gereedschap gedoneerd om de huizen enigszins “toeristenklaar” te maken. Hierbij moet gedacht worden aan het plaatsen van bedden, ramen en simpele toiletten buiten de woningen. In de folder staat dat alle opbrengsten naar de lokale bevolking gaan. Het is
indrukwekkend om te zien hoe in zo een korte periode steeds meer toeristische initiatieven worden genomen in deze berggemeenschap van Pisaq. Wat de effecten op de lange termijn zullen
zijn is onduidelijk. Wat in ieder geval vaststaat is dat de bewoners die bij deze projecten betrokken zijn geraakt blij zijn met deze ontwikkelingen. Ook in Chawaitiri hebben zich grote ontwikkelingen voorgedaan. Op 1 augustus bezocht ik de comunidad en ook daar stond ik versteld van
de ontwikkelingen. Veel meer huizen hadden ramen gekregen en de buitenkanten van sommige
huizen hadden vrolijke kleuren gekregen. Comuneros waren erachter gekomen dat hun huizen
er mooier uit zouden zien als ze natuurlijke klei-kleuren aanbrachten. Het dorp oogde een stuk
vrolijker dan in voorgaande jaren. Ik bezocht een van de twee weefverenigingen die elke
woensdag en op andere dagen op aanvraag weefdemonstraties organiseert en toeristen ontvangt.
Ik sprak met de president van de asociación Inca Pallay. Hij vertelde hoe in deze comunidad de
weeftraditie, die in onbruik was geraakt en met synthetische wol en verf plaatsvond, herleefd
was. Het initiatief om de weefkunst nieuw leven in te blazen was genomen door de bekende
señora Ñilda Callañaupa. Zij richtte de vereniging op en vroeger behoorde het hele dorp hiertoe
maar later ontstond er een verdeling en trokken verschillende tejedores zich terug uit de asociación textiles en werd Inca Pallay opgericht.
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Foto 108. Wevende vrouwen.

Foto 109: nieuwe markt voor Cuyo Chico?

Beetje bij beetje kwamen er meer toeristen om de comunidad te bezoeken en er wordt tegenwoordig met reisbureaus in Cuzco samengewerkt. Door weefdemonstraties te geven kunnen toeristen zien hoe tejidos gemaakt worden vanaf het allereerste begin en zo worden ze geprikkeld
om direct van de producenten te kopen. Ook leggen de comuneros uit hoe arbeidsintensief het
weefproces is; om een bolletje wol te spinnen moet er bijvoorbeeld twee dagen gewerkt worden,
daarna moet de gesponnen wol geverfd worden wat vanwege het kleuren met natuurlijke ingrediënten zoals planten veel tijd kost en vervolgens moeten de tejidos nog geweven worden. Op
de foto’s 106, 107 en 108 is te zien hoe er gewerkt wordt in Chawaitiri. Ik sprak met verschillende wevers en zij vertelden dat afhankelijk van hoe moeilijk het ontwerp is en hoe groot de tejido wordt, ze tussen een en twee maanden de tijd nodig hebben voor het weven van een kleed.
Een wever vertelde dat er goed moet worden nagedacht over de combinatie van kleuren omdat
als deze niet goed is, ze de tejido misschien wel nooit verkopen. Als ze direct aan toeristen verkopen vragen ze ongeveer 200 sol. Ook werd mij door de wevers verteld dat vroeger alleen de
vrouwen sponnen maar dat tegenwoordig zowel mannen als vrouwen zich hiermee bezighouden, waar ze erg trots op waren. Wat opviel was de trots die deze mensen opeens hadden verkregen. De president vertelde dat ze tegenwoordig ook niet meer zo slecht door Piseños behandeld worden. Een comunero vertelde me dat ook hij erg trots is geworden op de weefkunst en
vertelde vooral trots te zijn op de jongeren. Volgens hem kunnen kinderen van acht jaar oud tegenwoordig al beter weven dan hun ouders. Dit biedt volgens hem grote toekomstmogelijkheden. De president van de asociación vertelde dat ze vroeger in Pisaq zeiden: “wie heeft deze
cholos, deze indios, piernas de tijera hier laten komen, hun honger zal hen wel deze kant op
brengen.” 13 Tegenwoordig hebben ze echter aanzien gekregen “porque somos productores”
(omdat we producenten zijn). Hij vertelde dat ze nu niet meer bang zijn, zich niet meer schamen
en als ze worden aangevallen weten wat ze moeten zeggen.14 In Chawaitiri heeft het opnieuw in
ere herstellen van de weeftraditie dus niet alleen voor een extra inkomensbron gezorgd maar
ook voor een toename in het zelfbewustzijn. Feit blijft wel dat juist door het ontstaan van verschillende organisaties er ook een concurrentie tussen bestaat. Bovendien is het nog steeds niet
de lokale bevolking die van dit soort initiatieven profiteert maar de organisatoren ervan.
Ook in Cuyo Grande zijn er initiatieven ontwikkeld om de comunidad aantrekkelijker voor
toeristen te maken en zal turismo vivencial het uitgangspunt zijn. Zo heeft een comunero een
gebouw geconstrueerd waar een museum in komt en op het land eromheen werden tijdens mijn
bezoek kleine huisjes gebouwd die als hospedaje zullen dienen. Ook is er een trucha-vijver gemaakt waar toeristen kunnen zien hoe ze gekweekt worden. Het project was tijdens mijn bezoek
nog in wording maar ik zag wel een busje met toeristen op die plek stoppen. In Cuyo Chico,
waar een groot deel van de bevolking van het produceren van souvenirs leeft is niet veel veranderd. Mensen produceren nog steeds souvenirs, een aantal van hen komt naar Pisaq om deze te
13
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Letterlijk, (met hun) benen van scharen, vanwege hun korte broeken, verwijst naar hun afgeknipte
broeken.
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verkopen en een groot deel van hen exporteert de producten direct. De markt die langs de weg is
gebouwd verkeerde nog ongeveer in dezelfde staat als een aantal jaar geleden. Volgens een aantal informanten heeft de markt wel een aantal maanden als zodanig gewerkt maar is die later in
onbruik geraakt omdat de verkopers niet consequent waren. Volgens een jonge comunero uit
Cuyo Chico was deze markt het initiatief van slechts één familie van artesanos waardoor de
kans dat de hele comunidad zou profiteren gering zou zijn geweest.15 Wat er met de donatie van
twaalfduizend dollar van een Zwitserse ontwikkelingsorganisatie om de markt te bouwen is gebeurd is tot op heden onduidelijk. Er bestaan wel initiatieven bij ongeveer vijftig jongeren in
Cuyo Chico om ietsje verderop op een braakliggend terrein langs de weg een “typische markt”
op te richten waar mensen uit zowel Cuyo Chico als uit andere comunidades lokale producten
kunnen verkopen zoals zelf geproduceerde cerámica uit Cuyo Chico en Cuyo Grande en tejidos
uit Chawaitiri, Paru Paru en Amaru (zie foto 109). Volgens R.D. hadden een aantal gidsen hem
verteld dat dit een goed idee zou zijn omdat Cuyo Chico langs de weg naar de ruines ligt. Hijzelf vindt het een goed plan omdat het ervoor zou kunnen zorgen dat jongeren binnen hun eigen
comunidad op zoek gaan naar toekomstmogelijkheden in plaats van buiten hun comunidad in de
vorm van migratie. Ook vertelde hij dat door het oprichten van een eigen markt in de comunidad de afhankelijkheid van Pisaq verder zal afnemen en Cuyo Chico zelfstandiger zal worden.16
Het project parque de la papa van de NGO Andes heeft zich in de afgelopen drie jaar flink
ontwikkeld. Wel is de focus van het puur in ere herstellen van alle verschillende soorten aardappels verschoven naar het uitvoeren van ecotoerisme. Inmiddels zijn er verschillende wandelroutes ontwikkeld en is er in Chawaitiri een toeristisch restaurant gebouwd wat een paar dagen na
mijn vertrek in gebruik zou worden genomen. In totaal zijn er achttien vrouwen, drie van elke
participerende comunidad, die om de beurt koken. De NGO heeft vooral geprobeerd om het uitvoeren van de verschillende projecten aan de lokale bevolking over te laten. Volgens een huidige medewerkster zijn vanwege het samenwerken van de zes comunidades die onder het project
vallen, mensen meer met elkaar in contact gekomen en zijn de afbakeningen van stukken grond
minder sterk dan voorheen. Ze constateerde dat het rurale ecotoerisme met zeker tien procent is
gestegen en ze verwacht dat het in de komende jaren met nog eens tien procent zal toenemen.
Inmiddels heeft het parque “glossy” folders gemaakt waarin wordt uitgelegd wat de uitgangspunten van het project zijn en wat de toeristische mogelijkheden zijn. Op de voorkant van de
folder parque de la Papa, a journey to the roots of the Andes staat het volgende vermeld: “Visit
Potato Park. Enjoy a unique experience together with the communities that protect their biological and cultural heritage in harmony with a spectacular landscape.” In deze folder wordt sterk
ingegaan op de wens van toeristen om de traditionele Andes cultuur en natuur te aanschouwen,
wat niet alleen op de voorkant van de folder tot uitdrukking komt maar ook in de rest van de
folder. De folder bestaat uit mooie natuurfoto’s met traditioneel geklede mensen en uitspraken
als “everything that exists is sheltered and fed by Pachamama” en “live and experience the customs and technologies as old as our land are revealed by the practices themselves.” Er zijn drie
routes uitgestippeld langs de verschillende comunidades die variëren van een tour van drie dagen en twintig kilometer tot een vijfdaagse tour van 42 kilometer. Wat bijzonder van dit ecotoerismeprogramma is, is dat zes comunidades bezocht kunnen worden en dat de opbrengsten voor
de lokale bevolking zijn en bovendien dat alle tours door de lokale bevolking worden georganiseerd en geleid. Omdat het toeristisch circuit recent is opgesteld, zijn er echter nog weinig
daadwerkelijk ervaringen geschapen. Het plan klinkt mooi maar er konden ook al tegenreacties
geconstateerd worden. Comuneros die in deze comunidades leven, gaven namelijk aan dat
slechts een zeer beperkt deel van de comuneros van deze projecten profiteert en dat de uitvoering wel in handen is van de lokale bevolking maar slechts van een klein deel. Zo hoorde ik van
een comunero uit Amaru dat de NGO slechts met drie of vier personen per comunidad samenwerkt waardoor slechts een minimaal deel van de comunidades profiteert van het project. In
Chawaitiri vertelde men ook dat de NGO niets te maken heeft met de al bestaande weefprojecten.
Er hebben zich dus vele ontwikkelingen voorgedaan. Een groot deel wordt door de lokale bevolking als positief ervaren. De meeste vooruitgangen berusten voornamelijk op presentaties
15
16

Gesprek met R.D Cuyo Chico op 5/08/07. Werkt sinds zijn 10e als gids bij de ruines van Pisaq.
Gesprek met R.D Cuyo Chico op 5/08/07.

303

naar de frontstage toe. Dit is ook het deel wat de toeristen te zien krijgen. In drie korte weken
die ik in 2007 in Pisaq heb doorgebracht, heb ik op de backstage niveaus echter weinig grote
veranderingen kunnen constateren. Sommige mensen hadden misschien wel hun woningen verbeterd en sommigen waren er economisch op vooruit gegaan maar deze veranderingen betreffen
voornamelijk materiele vooruitgang. Op het backstage niveau in the minds viel het mij op dat
mensen nog op dezelfde manier over zichzelf en anderen denken. Sommige elementen waren
wel enigszins versterkt, zoals de manier waarop Piseños mensen uit de berggemeenschappen
zien. Er zijn, zoals ik al eerder schreef, veel mensen in Pisaq komen wonen en zij vormen een
steeds grotere concurrentie voor de gevestigde Piseños.17 Bovendien leidt het nieuwe succes van
comuneros en hun bewustwording ertoe dat het voor Piseños steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die in Pisaq tegen lage lonen voor hen willen werken. De nieuwe burgemeester die
in januari 2007 bij het municipio van Pisaq is komen werken, is de eerste burgemeester die afkomstig is uit een comunidad (Cuyo Grande), wat een enorme ontwikkeling is maar de meeste
Piseños hebben totaal geen vertrouwen in hem. Zoals een informant antwoordde toen ik naar
haar mening over deze man vroeg: “Hij is een campesino, wat weet hij dan?” Anderen zeiden
dat hij slecht voorbereid is om Pisaq en de comunidades te leiden omdat hij uit de comunidad
komt en hij zou geen autoriteit uitstralen waardoor niemand naar hem zou luisteren.18 Een interessante nieuwe ontwikkeling die te constateren viel was dat de mentaliteit van de comuneros
erg veranderd was. Niet alleen de mensen in de berggemeenschappen die zich bezighouden met
kleinschalige toerismeprojecten zijn een stuk trotser op wie ze zijn, maar ook de comuneros die
in Pisaq zijn komen wonen zeggen trots te zijn op wat ze bereikt hebben en op wie ze zijn.
Door toeristische ontwikkelingen verandert de structuur van de comunidades aanzienlijk. Op
het eerste gezicht heeft het positieve uitwerkingen zoals economische vooruitgang en een positiever zelfbeeld maar er zijn ook keerzijden. In eerste instantie blijkt in de praktijk dat ook in de
berggemeenschappen niet iedereen van het toerisme profiteert. Hierdoor ontstaan er grote verschillen tussen comuneros die wel en comuneros die niet succesvol zijn in de toerisme-industrie.
Van oorsprong bestaat er een soort evenwicht in de comunidades en zodra iemand er op een
economische manier uitspringt ontstaan er conflicten. Tijdens een corte de pelo-ceremonie in
juli 2007, waarbij ik madrina werd, kwam ik in gesprek met een comunero uit Sacaca. Hij vertelde dat hij al jaren als bouwvakker en als triciclero in Pisaq werkt en niet meer terug wil en
kan naar zijn comunidad omdat er veel afgunst bestaat. Hij vertelde me dat het altijd zo gaat in
de comunidad als iemand het beter doet dan zij. “De mensen zijn gewoon jaloers” vertelde hij.19
Tot zover de lokale ontwikkelingen in Pisaq en omgeving. Naast deze micro-ontwikkelingen
voor de jaren 2004-2007, vonden er in 2007 ook een aantal nationale gebeurtenissen plaats die
een enorme invloed op het Peruaanse toerisme hadden, die op hun beurt op microniveaus ook
weer repercussies hadden. Deze gebeurtenissen maakten mij nog meer bewust van de enorme
kwetsbaarheid van het toerisme. Zowel vlak na aankomst als vlak na vertrek werd ik nogmaals
op de feiten gedrukt van de gevoeligheid van de toerisme-industrie. Wederom besefte ik dat
duurzaam toerisme een vreselijk ingewikkeld begrip is en dat duurzaamheid niet bereikt kan
worden door alleen maar naar toeristische activiteiten te kijken. Het succes van toerisme is niet
alleen afhankelijk van het aantal bezoekers, de organisatie van toerisme, de manier waarop een
gebied in de media wordt geportretteerd, het beleid van de staat, reisorganisaties, gidsen en hoe
de lokale bevolking ermee omgaat maar ook van andere actoren en factoren. Interne politieke
problemen en natuurgeweld kunnen bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de manier waarop
de industrie zich ontwikkelt.
Toen ik op 20 juli in Peru aankwam waren de leraren in het hele land bijna een maand aan het
staken geweest. Behalve dat ze niet gingen werken, hadden ze op verschillende plaatsen wegen
geblokkeerd, een aantal vliegvelden bezet en een dag voor mijn aankomst de velden rondom het
vliegveld van Cuzco in de brand gestoken. In de week voor mijn komst hadden ze ook de treinrails naar Machu Picchu geblokkeerd door erop te gaan liggen. Het moge duidelijk zijn dat dit
repercussies voor het toerisme had aangezien toeristen niet meer vrij door het land konden reizen. Eenmaal in Pisaq werd mij verteld dat leraren ook de weg tussen Cuzco en Pisaq hadden
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geblokkeerd vlakbij Pisaq, waardoor de toeristenbussen er niet langs konden. Een grote groep
artesanos besloot het heft in eigen hand te nemen en ze hebben de leraren weggejaagd zodat de
bussen erdoor konden. Behalve het ongemak wat dit soort acties met zich meebrengt, maken Piseños zich zorgen om de eventuele langetermijneffecten. Als toeristen vervelende ervaringen
hebben in Peru, zouden ze dat aan hun landgenoten kunnen vertellen waardoor zij minder snel
geneigd zouden zijn om een reis naar Peru te boeken.
Een totaal andere invloed op het verlopen van toerisme is de natuur. Op 14 augustus vloog ik
terug naar Nederland en op 15 augustus vond er in het kustgebied van Peru een aardbeving
plaats van acht op de schaal van Richter. Deze kostte aan tenminste 540 mensen het leven, en
zorgde voor meer dan vijftienhonderd gewonden. Volgens het nationale rampencentrum waren
in de provincies Ica en Lima in totaal 16.669 woonhuizen verwoest en nog eens tachtig tot negentigduizend woningen zouden ernstig zijn beschadigd.20 Met name de plaatsen Pisco, Ica en
Chincha werden zwaar getroffen. De hulp kwam moeizaam op gang en toen deze eenmaal in
werking was gesteld, verliep ze vrij chaotisch. Op veel plaatsen was de stroom uitgevallen en
het getroffen gebied was moeilijk te bereiken omdat veel wegen beschadigd waren. In de dagen
na de aardbeving bleek de grootte van de schade en daarnaast braken er ook ongeregeldheden
uit. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland raadde het evenals andere landen af
om het gebied te bezoeken.21 Behalve dat deze aardbeving grote gevolgen had op de levens van
veel mensen vlak nadat deze zich voltrok, zullen de gevolgen op de lange termijn ook groot zijn.
In Lima zijn veel gebouwen in het historische centrum beschadigd geraakt, gebouwen die ook
voor toeristen aantrekkelijk zijn. Deze zouden echter nog wel gerestaureerd kunnen worden en
bovendien is Lima niet in eerste instantie afhankelijk van de toerisme-industrie. De gevolgen
voor het zwaar getroffen Pisco zullen vermoedelijk enorm zijn. Het nationaal park Paracas
vlakbij Pisco – een belangrijke bron van inkomsten voor de stad – heeft grote schade opgelopen.
Zo zijn bijvoorbeeld twee van de grootste toeristische trekpleisters, de rotsformaties “De Kathedraal” en “El Fraile”, door de aardbeving volledig ingestort.22
Op 27 augustus vermeldde Tourpress Holland, vereniging voor toeristisch journalisten en
persvoorlichters, dat het toerisme in Peru weer begon terug te keren naar zijn normale patroon.
Dit was vooral mogelijk doordat beschadigde weggedeelten van de Panamericana-snelweg hersteld waren. Bovendien viel het aantal annuleringen erg mee.23 Dat het toerisme in Peru zo snel
na de aardbeving hersteld is wil echter niet zeggen dat de gevolgen voor de getroffen gebieden
minder groot zijn. Pisco is voorgoed haar voornaamste toeristische trekpleisters kwijt en het is
ook nog onduidelijk wat voor gevolgen de ramp heeft gehad op de wereldberoemde flora en
fauna op de Islas Ballestas. Het toerisme zet zich voort in Peru maar de gevolgen van het natuurgeweld zullen op lokaal niveau verregaande gevolgen hebben.
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