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Wetgevers en deskundigen die zich bezig houden met heden en
verleden van de regelingen van watergebruik en irrigatiesystemen in
Peru, zijn amper geïnteresseerd in gemeenten of comités van
watergebruikers. Men denkt vanaf zo grote hoogte over zulke kwesties
dat de inspaningen van de directe gebruikers, van hun comités en
van hun gemeentebesturen worden genegeerd. Maar in het historisch
etnografisch onderzoek van het waterrecht in Peru – het onderwerp
van deze studie  -  komt dit laagste niveau juist centraal te staan. Op
dit niveau van gemeenten en van de gebuikerscomités wordt feitelijk
het watergebruik geregeld en vinden we een dicht netwerk van
activiteiten en beslissingen.  We kunnen dit het locale (water)recht
noemen, als we maar niet denken dit een afgerond systeem is van
vaststaande normen alsof dit locale recht niet praktisch elke dag wordt
herbevestigd maar tevens wordt bijgesteld door het doen en laten van
de locale gebruikers. In dit etnografische onderzoek gaat het er om
¨de actoren zelf te volgen¨.

Deze studie richt zich zowel op de geschiedenis als op de
hedendaagse situatie van het beheer en regelen van water in Santa
Rosa de Ocopa, een klein dorp in het stroomgebied van de Achamayo
rivier in de provincie Concepción, regio Junín, Peru. De studie laat
zien hoe de mensen van Santa Rosa zelf het watergebruik regelen en
daarbij telkens weer hun autonomie verdedigen door op handige
manieren om  te gaan met elementen van het officiele, statelijke
waterrecht. Deze manier van bijmengen van eigen normen en eigen
beslissingen met elementen van het statelijke recht is een voorbeeld
van interlegaliteit. De laatste tijd spelen bij de dagelijke regeling van
het watergebruik twee organen de hoofrol: de gemeente Santa Rosa
(la Municipalidad distrital de Santa Rosa de Ocopa)  en het comité van
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watergebruikers van Santa Rosa (Comité de regantes de Santa Rosa de
Ocopa).

Dit boek is verdeeld in twee delen. In het eerste deel wordt bekeken
hoe en door welke organen watergebruik werd geregeld tót het
moment waarop, aan het begin van de 20e eeuw, de Peruaanse staat
de eerste Waterwet uitvaardigde. Tevens wordt bestudeerd hoe
gedurende heel de 20e eeuw de verhoudingen bij het regelen van het
water waren tussen de staatsorganen  en de gemeente Santa Rosa, tot
het moment, aan het einde van deze 20e eeuw, dat speciale organen
zoals comités van watergebruikers feitelijk maar formeel onwettig de
waterregeling aan zich trokken. Wat de tijd tot de eerste Waterwet
betreft – de 19e eeuw - , maakt hoofdstuk 1 duidelijk dat er in de
literatuur ten onrechte wordt beweerd dat tot dat moment de
Peuraanse staat op dit gebied stil zat en dat koloniale verordeningen
de materie bleven beheersen.  Maar het blijkt dat de staat wel degelijk
aan het regelen was geslagen en dat er sprake was van pogingen om
een gedecentraliseerd waterbeheer te bevorderen, via gemeenteraden
en provinciale organen.

In hoofdstuk 2 wordt vervolgens nagegaan wat de gemeente San-
ta Rosa gedurende bijna de hele 20e eeuw op watergebied deed. Voor
de eerste keer in studies van de waterregeling in Peru wordt een
gedetailleerde beschrijving gegeven van de rol van een gemeente .
Anders dan er bijna steevast gesteld wordt nl. dat de staat sinds de
eerste Waterwet de waterregeling krachtig naar zich toe trok, blijkt in
Santa Rosa dat de gemeente in staat is geweest de regeling in eigen
hand te houden. De gemeente zette een geheel van organen en regels
voor waterbeheer op, onderhield de infrastructuur van het
irrigatiesysteem en zijn kanalen, had het te stellen met plotselinge
oekazes van staatswege, loste interne en externe conflicten op en
trachtte een eigen sfeer van autonomie te handhaven tegenover andere,
individuele of corporatieve gebruikers van het water van de Achamayo
rivier.

Men wist de autonomie te redden door steeds bij confrontaties
met externe druk en eisen, en bij de aanpak van de conflicten die dat
opleverde, elementen van het statelijke Waterrecht te gebruiken om
uiteindelijk tot eigen oplossingen te komen. Dat zien we als een proces
van interlegaliteit. Diezelfde aspecten, streven naar autonomie en

mengen en rechtvaardigen van eigen regelingen met elementen van
het statelijke recht (interlegaliteit), zullen we zien terugkeren in het
doen en laten van de gespecialiseerde organen van waterregeling die
zich vormden aan het einde van de 20e eeuw (en die worden
beschreven in het tweede deel van deze dissertatie).

In het derde hoofdstuk komt aan de orde hoe op dit moment in
de officiële Waterwet de waterregeling wordt georganiseerd. Een
hoofdrol in deze formele opzet speelt de irrigatiecommissie van het
stroomgebied van de Achamayo rivier ( la Comisión de Regantes de la
cuenca del rio Achamayo).  De locale comité´s daarentegen zijn formeel
gesproken alleen maar een  zeer beperkt uitvoerend instrument. Hun
bestaan en taak hangt volledig af van genoemde Achamayo
Commissie, de moedercommissie.  Maar zoals in vele plaatsen van
Peru blijkt ook hier dat juist de comité´s practisch zelfstandig het hele
scala van taken van waterregeling doen en de moedercommissie in
feite weinig in de melk te brokkelen heeft. Deze feitelijk omgekeerde
verhouding levert veel spanning op tussen de (officiële) Commisie en
de locale comités. Slechts een enkele keer is er goede samenwerking
op te merken bijv. als het gaat om algeheel herstel van alle
irrigatiekanalen, dan wel bij bovenlokale politieke kwesties. Maar in
het algemeen geldt, zo zwak als de moedercommssie is, zo sterk zijn
de locale comité´s. De hiërarchische opzet waarvan de
waterwetgeving getuigt blijkt dus in de praktijk in het geheel niet te
werken.  Een goed voorbeeld is het heffen van een tarief voor het
watergebruik. Dat tarief wordt feitelijk bepaald en geïnd door het
locale comité, wat kras in strijd is met de wet die zelf een officieel
tarief voorschrijft, te betalen aan de wettige waterautoriteiten.

In het tweede deel van deze dissertatie wordt het comité van San-
ta Rosa onder de loupe genomen. In de drie hoofdstukken hierover
(4, 5 en 6) worden de verhoudingen geanalyseerd tussen de bestuurders
van het comité en de watergebruikers en wordt hun beleid inzake de
regeling van het watergebruik onderzocht. Het gaat o.a. over de
totstandkoming van het comité zelf, over de regeling van de
waterverdeling en over de aanpak van conflicten over watergebruik.
In deze hoofdstukken wordt er de nadruk op gelegd dat de staat,
liever gezegd het uitvoerende orgaan van de Waterwet (de
waterautoriteit) zelf ook interlegaliteit bedrijft door de aanpak van
het locale comité feitelijk te gedogen en als onderdeel van de (formeel)
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heersende regelingen te behandelen. Een werkbare verhouding met
het comité is de enige manier waarop de waterautoriteit nog enig
gezag kan laten gelden.  Ontwikkelingsorganisaties die in dit gebied
werkzaam zijn doen het niet anders. Ze smeden goede relaties met
bijv het plaatselijke comité en  mengen hun eigen doelen en werkwijzen
met de locale praktijken.

In dit tweede deel van deze dissertatie wordt ook een begrip
ontwikkeld, ¨contractualisme¨, dat nodig is om te begrijpen hoe het
plaatselijke waterrecht wordt bevestigd en steeds weer herbevestigd
maar ook telkens wordt veranderd.

In het hoofdstuk 4 maken we om te beginnen kennis met de
energie en de interlegale verbeeldingskracht van de mensen van San-
ta Rosa in de manier waarop ze hun eigen organisatie hebben opgezet
en onderhouden. Er is aandacht voor manieren waarop het interne
functioneren van de organisatie (het comité) is vormgegeven, via o.a.
het opstellen van een reglement, het maken en bijhouden van lijsten
van gerechtigden en het organiseren van gezamenlijke werken. Telkens
zien we pogingen om op selectieve manier normen en invloeden uit
de buitenwereld te benutten om het waterzelfbestuur te verstevigen.
Te denken is aan de relaties van het comité met staatsorganen, met
ontwikkelingsorganisaties en met andere dorpen en gemeenschappen
waarmee Santa Rosa het beheer van het water van de Achamayo
deelt. Al deze relaties staan in het teken van het handhaven en
versterken van de eigen autonomie en eigen ordening van het
watergebruik. Om dit effect te bereiken blijkt het niet uit te maken of
het comité zich beroept op een stukje statelijke regelgeving dat al lang
weer is ingetrokken. Als het maar de locale argumenten versterkt.
Een ander voorbeeld van aangrijpen van kansen is het volgende. Het
kan gebeuren dat het comité en de mensen van Santa Rosa merken
dat een internationale ontwikkelings NGO projecten suggereert en
financiering meebrengt.

De doelen, werkwijze en voorwaarden van zo´n NGO worden
wel ̈ project law¨ genoemd. Ook dit ̈ project law¨ gebruikt het comité
zonodig voor eigen doelen. Het comité wil profiteren van zo´n project
desnoods door documenten te vervalsen, als het maar lukt om in een
project de algehele reparatie van het hoofdkanaal te stoppen. Gaat
dat lukken dan sterkt dat weer de positie van het comité en helpt hen
om hun autonomie inzake de waterregeling te handhaven.

Het comité blijkt ook een erkende gesprekspartner te zijn van de
officiele, statelijke  waterbureauokratie. Deze erkenning heeft rechtens
geen basis, want de wet impliceert dat het comité rechtens niet bestaat.
Ook op vele andere momenten blijkt hoe de locale leiders enkele officiele
elementen van nationaal waterrecht kunnen benutten om hun positie
te verstevigen. In het reglement formuleert het comité taken die geen
wettelijke basis hebben of zelfs contrawettelijke zijn, maar er zijn daarin
ook enkele elementen van de officiele (zij het heel beperkte) taakstelling
van een comité overgenomen. Andere creatieve oplossingen zijn bijv.
het accepteren van documenten van locale gemeenteorganen die geen
enkele officiele rechtswaarde hebben, om toch de waterrechten van
de locale gebruikers te erkennen en te bewijzen. Dit alles kon niet
gebeuren zonder dat de uitvoerende statelijke waterdienst niet ook
zelf in feite steeds contact onderhoudt met de comité´s die zoals
iedereen weet in feite het eigenlijke werk doen.

In hoofdstuk 5 komt aan de orde wie op welke momenten de
beurt krijgt om zijn land te irrigeren. Dit gebeurt op basis van twee
mechanismen die we nu steeds zullen tegenkomen: het onderhandelen
en het contractualisme. Weliswaar zegt de Waterwet dat een taak
van de moedercommissie is om een lijst met beurten op te zetten, maar
het comité heeft in feite deze taak uit eigen kracht op zich genomen,
wat ze konden doen gesteund door de bovengenoemde feitelijke
erkenning van hun positie en taakuitoefening door de statelijke
waterautoriteit.  We zien deze ordening van beurten van comitéwege
vooral waar het gaat om toedeling van de beurten aan de zeven
belangrijkste innamepunten (tomas) die onder Santa Rosa vallen. Per
innamepunt is er een kleine groep mensen die in die sector van het
irrgatiestelsel grond heeft liggen.  De macht om binnen zo´n sector
het beurten voor watergebruik te verdelen, is feitelijk door het comité
¨gedelegeerd¨ aan één persoon uit die sector (de tomero).

In deze distributie van water over de zeven innamepunten en
ook in de praktijk van waterverdeling binnen de zeven  sectoren door
de zeven tomeros,  valt niet een vast repertoire van regels en normen
af te leiden dat alleen maar toegepast zou hoeven te worden. Telkens
weer opnieuw worden ogenschijnlijk vaste regels in de wekelijks
bijeenkomst van de belanghebbenden van een sector doorbroken,
ontkend, drastisch gewijzigd en aangepast. Zo wordt bijv. de notie
dat men afwisselend overdag en ´s nachts mag irrigeren in elke
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bijeenkomst weer op de proef gesteld, veranderd en opnieuw
geinterpreteerd.  Hetzelfde geldt voor het voor elkaar krijgen van
allerlei kleine verbeteringen binnen een sector die nodig zijn om zonder
al te veel waterverlies en schade te kunnen irrigeren. Daarover wordt
steeds van de grond af aan onderhandeld en ad hoc een afspraak
gemaakt die de volgende keer weer wordt doorbroken. Men is sterk
pragmatisch en op eigen voordeel gericht. Wat de Waterwet zegt,
wat het reglement van het comité van de mensen eist of wat de leiders
van het comité aan maatregelen uitvaardigen, het is steeds de vraag
hoe de locale tomero en de mensen aldaar daarmee omspringen. We
zien geen normativiteit maar contractualisme. Zowel de doorsnee
watergebruiker alsook de tomeros zelf zijn bezig om water te roven,
buiten de beurten om te irrigeren dan wel zonder een ¨papiertje¨te
hebben (die door een tomero uitgereikt zou moeten worden) , maken
hun akkers veel te nat, verspillen water, irrigeren voordat hun beurt
komt, doen de zijkanaaltjes niet dicht en pakken wat extra water
telkens als een ander aan het irrigeren is.  Dit zich weinig aantrekken
van de verplichtingen die het lidmaatschap van het comité met zich
mee brengt is een dagelijks verschijnsel. Dit alles komt nog bovenop
de grote flexixibiliteit die de tomeros sowieso al hanteren bij het toedelen
van de beurten. Het is alsof de watergebruikers telkens weer de locale
normen verwerpen en opnieuw proberen te ontwikkelen op basis van
hun dagelijkse behoeften.

In het laatste hoofdstuk worden interne en externe conflicten
behandeld bijv. wanneer gebruikers overstromingen veroorzaken
(intern) resp. wanneer een watergrootverbruiker, een viskwekerij
voortdurend te veel water gebruikt (extern conflict). De interne
conflicten zoals die over het veroorzaken van overstromingen, worden
met grote voorzichtigheid en flexibiliteit aangepakt. Afhankelijk van
conflict en betrokkenen wordt soms om de zaken te regelen het statelijk
recht geciteerd, soms het eigen reglement. De reglementair voorziene
sancties op de diverse overtredingen worden vaak vervangen door de
plechtige verzekering van bestuurders van het comité, dat er niet wordt
opgetreden ̈ omdat het de eerste keer is¨ dan wel omdat men er vanuit
gaat dat ¨dit de laatste keer is¨. Langs die weg hoopt het comité
legitimiteit te behouden en de relaties met de gebruikers en ook de
verhoudingen binnen het comité in goede banen te leiden, alles met
het doel dat het water blijft stromen.

Dezelfde flexibiliteit nl. het inroepen van normen uit diverse
repertoires (legal shopping) en daarmee vrij omspringen, zien we ook
in de momenten en manieren waarop conflicten over watergebruik
soms bij een gemeentelijke autoriteit worden aangebracht (een vorm
van forum shopping). Wordt het conflict intenser, en lukt het locale
instanties niet om de zaak in te dammen, dan worden soms
mechanismen op statelijk vlak benut, zoals het Juzgado de  Paz maar
nooit de speciaal (mede) hiervoor ingestelde instantie van het officiële
waterrecht (la Administración Technica del Mantaro). Eens moest het
comité aan een Juez de Paz uitleggen hoe het officiele waterrecht in
elkaar zat en hoe het conflict volgens die wetgeving aangepakt moest
worden – opnieuw een staaltje interlegaal argumenteren - , maar de
rechter in kwestie hield een lang opvoedend betoog en sloeg de weg
van  de-legalisering en verzoening in. Uiteindelijk hield het conflict
vanzelf op te bestaan toen  het de partijen lukte om via privé
onderhandelingen hun doelen te bereiken nl. herstel van de waterloop
en herstel van geschonden respect.

Het externe conflict gaat om het grote watergebruik van een
forellenkwekerij aan de rivier de Achamayo. In dit geval heeft het co-
mité zich wel degelijk gewend tot de officiële waterautoriteit, ook al
bezit het comité geen officiële vergunning voor gebruik van water. De
kwekerij heeft die wel. Telkens breekt weer een volgende fase in het
conflict uit, telkens vinden confrontaties plaats, wordt weer
onderhandeld en wordt er voor een tijd een wapenstilstand afgesproken.
Hierbij heeft het comité ondanks gemis van een wettelijke positie, de
controle weten te behouden over het voornaamste waterinnamepunt
aan de rivier en heeft kans gezien de hoeveelheid water die de kwekerij
volgens hun vergunning mag opnemen, te reduceren en zelf meer
irrigatiewater toe te voeren aan het eigen kanalenstelsel.

In heel deze studie wordt betoogd dat, als het gaat om inzicht in
de feitelijke  regeling van watergebruik, het geen zin heeft om het
stelsel van recht (statelijk, locaal, inheems of van een
boerengemeenschap) en het normatieve repertoire te willen vastleggen.
Het is zaak de blik te wenden naar de de dagelijkse praktijk en naar
de interlegale interpretaties. De strijd om autonomie in de
waterregeling, de interlegale argumentatie,  en het contractualisme,
deze drie zijn de typerende kenmerken van locale waterregeling zoals
die in Santa Rosa de Ocopa.




