Op bezoek bij de inca’s

Indigena
Ik voel haar hand
ruw gekloven
- hard van het werk op ’t land haar rug draagt een slapend kind
ingeduffeld tegen koude wind.
Ze lacht haar tanden bloot
toont fier en zelfbewust
haar kleurrijk gebreide incaplunje.
ik kijk toe
onbeholpen dankbaar om haar vreugde
stromend naar mijn hand.
Peru
zoveel meer
dan Machu Picchu
en Titicacameer.

Op bezoek bij de inca’s
1. Inleiding.
Wachten kan lang duren. Het leek er trouwens op dat het er niet zou van komen. Het aantal
deelnemers is beperkt. Ik was overtallig zodat de poging van vorig jaar mislukte. Dit jaar is
het bingo! Ik kan mee naar Peru. Mag daaruit afgeleid worden dat ik ergens in kwaliteit ben
verbeterd? Dat is dan onzichtbaar gebeurd. Niet meer aan denken, het overkomt de beste
wijnen. Mijn dank aan BRS (Belgische Raiffeisen Stichting) al is dat geen reisorganisatie. Het
is een verre uitloper die ergens gelinkt is aan het systeem van microfinanciering. Sportieve
vennoten mogen een blikje gooien op de successen ervan.
Morgen is het zo ver. De trein halen van 05u13 is onmenselijk vroeg voor iemand met een
geregeld burgerlijk bestaan. Bestaat er een verzekering waar je een polis kan afsluiten die
belet je te verslapen? Ik mag er niet aan denken. Iets dat op paniek lijkt nestelt zich in mijn
borstkas met uitzaaiingen naar alle kanten.
De kinderen komen goede reis wensen. Mooi! Ze kennen ook de oplossing voor het
probleem. De gsm! Dat ik daar niet aan gedacht heb! De beste oplossingen voor een
probleem liggen meestal binnen handbereik. We bestuderen het probleem samen. In het
menu, onder de rubriek ‘extra’, staat: ‘Timer‘. Je wordt verzocht het gewenste uur
aan het
toestel toe te vertrouwen. Is het een meevaller dat alle winkels en instellingen overschakelen van het Nederlands naar het Engels? Ik had eigenlijk liever het woord “wekker” zien
staan. Maar als je naar een ander werelddeel gaat moet je een internationale taal koesteren.
Dat voorkomt vele misvattingen. Ik ga dan maar vroeg slapen want het was gisteren ook al
een lange dag.
Je een gsm aanraden als wekker is verkeerd. Voortdurend schiet hij samen met mij wakker als
er iemand nog vlug goede reis wil wensen. Als hij mij dan ook nog eens om 01u30 luidkeels
het bed uitjaagt heb ik hem, van het danige verschieten, de keel gesnoerd voor minstens 16
dagen. Het blijkt achteraf dat je de resterende tijd tussen invullen en opstaan zelf moet
berekenen. Dat getal wil hij kennen. Als tegenprestatie zou hij alleen maar kabaal maken op
het gewenste moment.
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2. Het vertrek.
Groot nieuws, ik ben wakker en op tijd! Ik stap met mijn koffer en rugzak de duisternis
binnen. In de gutsende regen op stap naar het station. Het blijft maar regenen tot in Zaventem.
Vanaf nu is dat voor mij geen zorg meer. Ik ga naar de zon! Ik ontmoet mijn medereizigers.
Die hebben allen dezelfde prestatie geleverd. Vier koppels, vijf enkelingen en onze gids
Etienne. Die steekt er een kop bovenuit. Mooi meegenomen! Die verliezen we niet uit het
zicht, zeker niet bij de kleine inca’s.
We hebben een paar uurtjes gevlogen en de regen is verdwenen. Nooit vluchtte ik zover weg
om voor de regen te schuilen! Het is hier zalig op het vliegtuig en voor mij is de regen al
voorgoed opgedroogd.
We zijn in de omgeving van Madrid. Als ik door het raampje kijk, schittert een enorme puzzel
van perceeltjes in wit en groen onder ons in de zon. Het landschap is zo typerend dat ik het
nooit meer vergeten zal. Sommige perceeltjes zien er uit als woestijnzand. Andere heeft men
groen trachten te schilderen maar dat lukte maar gedeeltelijk. Er zijn ook beplantingen die
mooi geometrisch afgelijnd zijn. Gezellig uitziende vlekken beplant met opvallend groene
struiken die er van uit de hoogte uitzien als grote kroppen sla. Olijven hoor ik iemand zeggen
op een toon waar ik een vraagteken in hoor klinken.
Er zijn ook dorpen, die allemaal met linten zijn verbonden. De auto’s die ze berijden zijn amper
waar te nemen. De vreugdes, de problemen, de ruzies die er beslist zijn, worden door de wind
verwaaid en voor ons onzichtbaar gemaakt. Van uit onze verheven positie voelen wij ons god vlak
voor het nakende laatste oordeel. Die waardigheid vermindert snel als we in transit onze weg
moeten vinden naar het volgende vliegtuig. Als kuddedieren worden we gedreven naar dat
enorme tuig dat ons over de oceaan en over een stuk van Zuid Amerika moet brengen naar het
zuiden van Peru. In al zijn kracht en met duizenden kilometers voor de boeg staat het rustig,
onverschillig en gedwee te wachten. Zelfs de toegangstunnel voor de reizigers kan hem niet
van de wijs brengen al lijkt die op een slang die het vliegtuig tracht op te slokken. Ook wij
moeten (kalm) wachten op een teken om de enkele tientallen meter die ons van het vliegtuig
scheiden af te leggen.
Gewillig zetten we ons neer op de zo economisch mogelijk berekende plaatsen alsof we
kippen zijn in een legbatterij. Daar zitten we dan. Ons speelgoed werd ons afgenomen en
moest mee met de grote bagage. Wie wil breien of naaien, moet het zonder naalden stellen.
Wie met elektronica zijn tijd wil vullen moet eerst de stroom uitschakelen. Slapen moet je.
Wie het Spaans machtig is, kan een babbeltje wagen met zijn buur. Je mag ook een poging
doen om wat te lezen. Maar gedoemd ben je om je te specialiseren in het niets doen. Het
geraas van de motoren en de voor mij onverstaanbare, sporadische mededelingen verhelpen
daar niets aan. Het is wachten en niets doen. Het aanbrengen van een bereide kip en het
daarbij horend gratis drankje is dan ook een hele triomfantelijke, uitzonderlijke en
welgekomen gebeurtenis. Mijn uurwerk heb ik nog niet aangepast. Het wijst middernacht en
buiten het vliegtuig schijnt de zon verblindend. Zeven uur tijdsverschil is heel wat en dat laat
zich uiteindelijk voelen. In mijn buurt zitten twee jonge mannen. Het zijn duidelijk verstokte
rokers. Ze hebben het extra moeilijk. Regelmatig zie ik hen hun tabak te voorschijn halen. Ze
rollen langzaam en aandachtig een sigaret die ze dan even in de mond steken om ze daarna
opnieuw van het blaadje te ontdoen. Voor hen zijn het harde tijden. Een ding is zeker, als het
vliegtuig landt hebben zij hun rookgerief bij de hand.
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Het vliegtuig landt en buiten staat een busje ons op te wachten. Het is donker. We ervaren het
land door het lawaai en de stank van het nog drukke verkeer. De lanen lijken breed.
Niet verder te bepalen vormen bakenen ze af. De stad doet westers aan. Het is een heel stuk
rijden voor we aan het hotel komen.
Het gebouw zit weggestopt achter een overvloed van exotische bloemen. Hostal Mami
Panchita heet het en wordt door een Nederlander uitgebaat.
We worden ontvangen op de binnenplaats zonder dak.
Een poster wijst erop dat dit de plek is waar je zijn moet in geval
van een aardbeving. Uit de lucht kan geen gevaar komen. De
muren moeten maar overeind blijven. Voorlopig dreigt er geen
gevaar en onze gastheer heet ons welkom met een glas pisco
saur. Onderaan in het glas zit een alcoholische, kleurloze
vloeistof. Er boven staat een witte kol schuim zoals die op
bier hoort te staan. Het witte schuim domineert het geheel. Naar
het schijnt is dat geklopt eiwit met een vlekje kaneelpoeder er
bovenop. De nationale drank zo lijkt het. Er wordt voorzichtig
aan genipt, daarna
gedronken
en
tenslotte vinden
wij het spijtig dat
het glas leeg is. Een tweede krijgen we niet.
De honger drijft ons naar buiten op zoek naar
voedsel. De brede lanen zijn langs beide
zijden afgeboord met mooie planten waarvan
wij de bonsai broertjes thuis in bloempotten
kennen. Alles ziet er proper en netjes uit. We
belanden in een hoekrestaurant. Het ontvangt
ons met open ramen en deuren. Aan de
ingangsdeur staat een kleine maar stevige
geüniformeerde kerel. Die moet de zaak en de klanten beschermen.
“Dat is overal zo. Je gaat hier ook best niet alleen de straat op“, oordeelt Etienne. Ik denk
meteen aan de stijgende onveiligheid bij ons. Zou de veiligheid gediend zijn met het
inschakelen van privé personen? Het zou in ieder geval een massa banen scheppen. Hier
zullen de lonen wel laag genoeg zijn en de nood hoog genoeg om zo iemand in dienst te
nemen. Vermoedelijk is er ook geen last van wetten die wapens verbieden. Wie zich een
wapen wil aanschaffen om er zijn boterham mee te
verdienen kan een poging wagen bij een instelling die
aan microfinanciering doet. Aan werknemers is hier geen
tekort. Dat merken we ook aan het overdadige aantal
werknemers dat voor ons tafels en stoelen schikt zodat
we
gezellig samen zitten. We eten al meteen
Belgisch. Frieten met kip en een lekkere pint bier er
bovenop. Het doet ons vergeten dat we België verlaten
hebben. Iedereen is moe. We zijn meer dan 24 uur op de
been. Niemand zal problemen hebben om de slaap te
vinden. Slapen in een bed valt beter mee dan verkrampt
in een vliegtuigzetel.
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3. Arequipa.
Ik word wakker door het verkeer waarbij kapotte uitlaten en het intense gebruik van claxons
de eerste viool spelen.Voor het hotel ligt een verkeersdrempel van de ergste soort. Iedere
wagen komt praktisch tot stilstand voor hij er zich behoedzaam over waagt.
Als ik het raam open, hangt een enorme lading kleurrijke bloemen van de bomen en struiken

naar beneden. Ze zien er fris uit. Het bestofte groen van de bladeren is een bijpassend
decoratief element. Het geheel oogt als een prachtige opgesmukte tuil. Jammer van de drukte
en het lawaai van het verkeer die je onbewust opjagen. Ze bezoedelen de bloemenpracht en
beletten je om ervan te genieten.
Om 12u30 moeten we het vliegtuig halen. Het zal ons in Arequipa terug op aarde zetten.
Het busje van gisteren brengt ons naar de vlieghaven. We volgen dezelfde weg als
gisterennacht maar in omgekeerde richting. De vage silhouetten van de gebouwen hebben nu
vorm en kleur gekregen.
We vliegen naar Arequipa over bergen die opstijgen uit dorre woestijnen. Wat ooit rivieren
moeten geweest zijn, ligt er uitgedroogd bij en zijn al even ongastvrij als de oceaan die we
gisteren overvlogen.
Toch is de mens hier bedrijvig. Grote vlakke stukken bedekt met zand en stenen zijn op de
woestijn veroverd. Hoe ze hiervoor aan water komen staat niet in de beschrijving. In ieder
geval is hier nog voor jaren werk! Of het ooit rendabel wordt is maar de vraag. Tot onze grote
verrassing zien we zelfs dorpen verschijnen in het heroverde gebied. Als we landen in
Arequipa stellen we vast dat ook deze stad op woestijngrond is gebouwd. De hemel is van het
helderste blauw en het is duidelijk dat we vandaag geen drupje regen gaan krijgen.
We zijn in een georganiseerde wereld terecht gekomen en er staat een busje te wachten dat
ons naar het hotel voeren zal. Het is een drukke stad bruisend van de handel en stinkend van
de luchtpollutie. Afval is nergens te bespeuren. Als je de horizon tracht te zien, rusten je ogen
op besneeuwde bergtoppen. Die geven ons het gevoel dat we op verlof zijn. Aan ruimte is hier
geen tekort.
We komen aan een enorm stadsplein. Opvallend is een monumentale kerk die op een plateau
gebouwd is. Trappen over de gehele lengte scheiden ze van het plein. Andere pretentieuze,
officiële gebouwen trekken al evenveel aandacht. Majestueus tronen ze boven de heersende
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armoede uit. Bomen en een fontein op het plein geven de stad een fris cachet en moeten het
gebrek aan water verdoezelen. Zitbanken nodigen je uit om in de schaduw in alle rust weg
te dromen.
Zij verbergen de noeste arbeid. Het krioelt er van mensen en duiven. Het geheel biedt de
hemel op aarde, ware het niet dat tal van
bedelaars het tegendeel aantonen.
Wij gaan eten in een straat die ons aan de
Beenhouwerstraat in Brussel doet denken. Een
bedelaar zonder handen spreekt ons klagend aan.
Een sukkel voor wie zelfs bedelen een te zware
opgave is. Wat verderop staan vier kleurrijk
uitgedoste mannen opwindende muziek te spelen.
Ze dansen en zingen erbij. Ze blazen en tokkelen
vrolijkheid en geluk uit hun instrumenten. Na een
kort optreden dringen ze zich aan ons op. Ze leven
van de fooien. Zij spelen, wij luisteren, zij het noodgedwongen, en dus eisen ze hun loon op.
Het lukt hen wat de bedelaar niet gelukt is. Uit de gemeenschappelijke kas wordt de schuld
gedelgd.
Langsheen de grootse kerk strompelt een oud, krom vrouwtje voetje voor voetje verder. Ze
sleurt zich voort door te steunen op de treden die de hele lengte van de basiliek bestrijken. Ze
heeft wat snoep te verkopen en schuift het moeizaam voor zich uit. Wat een opdracht om te
overleven! Wat moet er door haar heen gaan als ze ons, rijk gekleed, goed doorvoed,
pronkend met camera achteloos aan haar ziet voorbij stappen?
Op dit moment hebben wij echter vooral aandacht voor de pizza, het bier en de wijn en
vinden het normaal dat wij leven mogen aan de betere kant van het bestaan. We hebben goed
gegeten en gedronken en gaan de toeristische toer op.
We brengen een bezoek aan de beroemde Juanita. Het is een ontroerend verhaal. Een
uitzonderlijk mooi indiaans meisje van dertien of veertien jaar dat gedood en geofferd werd
aan de goden. Ze werd in het gebergte begraven. Door een vulkaanuitbarsting (Apu Ampato)
werd ze uit haar graf geworpen. Kort daarop (8 september 1995) is ze gevonden en haar
lichaam was nog in uitzonderlijke goede staat. Voor haar is de tijd stil blijven staan. Ze lag
een eindje van haar graf vandaan dat ook ontdekt werd. Nu ligt ze ten toon in een
gebouwencomplex waar we door een gids worden rondgeleid. Die doet dat in een tempo dat
in schril contrast staat met het verleden van Juanita. Hij is alleen bezorgd om zijn fooi en snelt
van het ene onderdeel van de tentoonstelling naar het andere. Hij is ervan overtuigd dat zijn
snelheid de grootte van de fooi positief beïnvloedt. Zijn uitleg is in het Engels dat bij
momenten weinig verschilt van het indiaans dialect van Juanita. Hij heeft zijn vak duidelijk
geleerd zonder publiek. Voor hem maakt dat niets uit dat wij er nu bij zijn. We zien het meisje
opgebaard liggen in een doorzichtige koelkast en denken aan wat dat kind heeft meegemaakt.
Een prachtig meisje, zo mooi dat ze aan de berggod moest geofferd worden. Met een dergelijk
offer kon het niet anders of die god moest mild gestemd zijn tegenover de priesters en hun
aanhang. Wreed vindt de ene. Cultuur zegt de andere. De berg heeft er zich niets van
aangetrokken, noch van haar, noch van de inboedel die ze meegekregen heeft. Het lichaam
heeft hij afgestoten, de inboedel werd hem ontnomen en hij heeft niet gereageerd. Nu is ze
een bezienswaardigheid die geld opbrengt. Uiteindelijk heeft het offer toch het beoogde doel
bereikt. De toenmalige priesters zijn nu pas verhoord. Zelfs de huisraad die ze het kind
meegegeven hebben, is een lucratieve investering gebleken.
We verlaten Juanita en haar godsdienst. We komen terecht bij een andere godsdienst die door
de Spanjaarden in de bevolking is ingeklopt.
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Het is een gewone dinsdag en we stappen de basiliek St. Catharina binnen.Een grote groep
gelovigen neemt actief deel aan de eredienst die bezig is. Ze laten zich niet afleiden door de
nieuwsgierige toerist die lomp en oneerbiedig in de kerk rondloopt. Het geloof zit er diep in
bij de bevolking. Zelfs op café en restaurant hangen beeltenissen van heiligen die schaamteloos
meekijken in je glas en bord. Wij vinden dat niet tof. Het zijn vervelende klanten die ergens
anders uitsluitend rijstpap eten en dus volgens ons hier gemist kunnen worden. Wij stellen dat
zij zich niet te moeien hebben met onze voorkeuren. Maar ja, wie is hier de vreemdeling?
Wij komen ook nog in een klooster terecht dat ondertussen uitgestorven lijkt maar waarvan de
gebouwen en de inboedel intact zijn gebleven. Het staat open voor iedereen die ingang
betaalt. Uit het klooster naar buiten treden mag
vandaag de dag op ieder moment en is gratis. Vroeger
was dat anders! Het is hier donker.De verlichting met
kaarsen brengt ons in de sfeer. Wij voelen instinctief
aan dat de geest van de nonnen hier daadwerkelijk nog
rondzweeft. Ze zijn uitgestorven ten gevolge van de
excessen, versta ik van onze gids. Hier in deze
donkere burcht hebben rijke nonnen zich verschanst
samen met hun privé personeel.
Ramen met uitzicht naar buiten zijn er niet. Geen
pottenkijkers! We mogen de vele lokalen binnen waar
de buitensporige nonnen hun leventje leidden. Het
moet er zo gortig zijn geweest dat de paus er zich mee
bemoeid heeft. Hij moet er nogal driftig tegenaan gegaan zijn. Karrenvrachten nieuwe
richtlijnen moet hij er op afgevuurd hebben. Wat moet die man zich daar belachelijk gemaakt
hebben! Die gevestigde dames in hun gepantserde eigen gemaakte structuren pareerden de
paus dat het een plezier was. Ze zouden voor het hele Spaanse leger hun vrijheden niet hebben
prijsgegeven. Wij hebben waardering voor die nonnen maar ook medelijden met hun
ondergeschikten. Het zou mij niet verbazen, moesten in de hemel sindsdien stakingen en
terreurdaden schering en inslag zijn. Sint-Pieter moet er alle gezag bij verloren hebben. We
zijn er nu nog verwonderd over dat niet plots een of andere overlevende non komt opdagen
om ons te vuur en te zwaard buiten te meppen zoals haar baas het ooit deed met de kooplieden
in de tempel.
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4. Colca-vallei.
Er is sinds gisterenavond geen water in het hotel. Voor ons westers gevoel is dat een grove
fout en een tegenvaller. Deze morgen is het opgelost. Er is water. Proestend van het vuil komt
het uit de kraan. Het is zwartbruin en heeft een kwalijk geurtje. Het schrikt mij af. Poets daar
maar je tanden mee! Ik laat de kraan een tijd lopen maar de kleur verandert niet. Mij er mee
wassen moet dan maar. Ik begin ervan overtuigd te geraken dat de bruine kleur van de huid
van de mensen hier niet vreemd is aan dat water.
De grote verrassing in dit hotel is wel het ochtendmaal. Het heeft plaats in open lucht. Het is
zeer uitgebreid en ziet er vrolijk en uitnodigend uit in de zon. Vooral de soorten vruchten en
vruchtensap zijn een feest voor het oog.Wij drinken er royaal van. Lekker en fris tot we
beseffen dat het aangelengd kan zijn met water.Toch wel even paniek omdat ik bij vorige
reizen ondervonden heb dat ik daar zeer gevoelig aan ben. De toeristenziekte is de meest
gevreesde kwaal die een mens op reis kan overkomen. Voor wie het te pakken heeft, is het al
even erg als een rode kaart voor een voetbalspeler. Je bent geschorst voor minstens één match.
Ik hoop er het beste van want een bruine kleur is niet te bespeuren en het gebruikte water kan
gekookt zijn of uit flessen komen.
We reizen in een zeer comfortabele bus. Het wordt een reis van een hele dag. Tot de
passagiers behoort een dame. Ze speelt gids en spreekt een soort Engels dat min of meer
verstaanbaar is. Wie aan het raam zit, prijst zich gelukkig want de natuur is fantastisch. We
kunnen er onze ogen geen ogenblik van afhouden. De beelden van buiten worden door de gids
ondertiteld met haar uitleg. Voortdurend stopt de bus tot grote tevredenheid van iedereen.
Prachtige beelden zijn het die door de besneeuwde bergen in de palm van de hand gehouden
en gekoesterd worden. Het is onmogelijk om er niet geboeid door te zijn. Vooral niet door het
resultaat van de inspanningen van vele generaties.
De streek lijkt een enorm museum dat vol schatten ligt. De gids weet ze feilloos te vinden en
laat ze ons ontdekken. Een woordje uitleg erbij doet je over veel dingen heel anders denken.
Wij genieten, keuren goed of keuren af. Wij voelen ons de jury die punten toekent of aftrekt.
De balans is nog negatief vanwege dat vuile water maar dat zijn we al voor een groot stuk
vergeten.
We rijden door een nieuwe menselijke biotoop. De gids leert ons huizen bouwen. Met grote
stenen uit het gebergte, die van nature wit zijn, wordt het skelet gebouwd. De resterende gaten
worden aangevuld met bakstenen. Die zijn een stuk duurder. Maar de streek is poederdroog
en het probleem is duidelijk. Water kan je hier alleen aanvoeren door ergens de rivieren af te
dammen. Zowel links als rechts van de weg
wordt er gebouwd. Het lijkt één werf tot aan de
voet van de bergen. Er heerst hier een
bouwwoede die alleen bedwongen kan worden
door watergebrek.
Eens voorbij de huizen zien we eindeloze lagen
van gestolde lava met hier en daar een cactus die
er groen tussen uit piept. De asfaltweg is
uitgegraven en ligt tussen muren van lava en
stenen. Als het hier ooit regent dan moeten het
stenen zijn bedenk ik. De bevolking moet er wel
anders over denken. Zij negeren de vulkanen die
hun witte sneeuwvuist dreigend de hoogte
insteken. “Wacht maar, bouw maar, eens jullie talrijk genoeg zijn is het voor mij de moeite.
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Dan veeg ik jullie weg alsof jullie nooit bestaan hebben! Ik heb tijd, ik beslis hier”. En
plots, juist als iedereen overtuigd is dat die woestenij heel de aarde bedekt, stopt de bus. We
zien een vallei bedekt met gewassen. Geel rijpend graan, maïs, bonen, aardappelen, al wat je
maar wil. Het lijkt een wonder. Verbazing alom! Vanuit een lavaput wordt water door een
pijpleiding aangevoerd. Wat een oase van kleuren! Het lijkt een vergissing. Het is leven te
midden van de dood. Helaas lang duurt dat sprookje niet.
We rijden uren op een gave asfaltweg door een moordend gebied. De baan op zich is een
onnoemlijke prestatie. Ik kan mij niet voorstellen hoe dit mogelijk is geweest. Voor vele
medewerkers van toen was dat ook het geval. Dat getuigen mini monumentjes die langs de
weg zijn opgericht ter nagedachtenis van hen die er aan bezweken. Het zijn allemaal Juanita’s
die hier begraven liggen maar zonder de steun van de berggoden. Moge hun geest waken over
deze dorre, eeuwige jachtvelden! Zij zijn niet gestorven voor een droom alleen, maar een
stukje voor mij, voor ons, voor het heden en de toekomst.
Een familie vicuna’s steekt de weg over. Die beesten zijn half schaap, half lama. De
potsierlijke, lachende snuit van de lama’s missen ze wel. Ze zijn beschermd zegt de gids in
haar beste Engels. Ze zijn een curiosum voor ons.
De bus stopt. Alleen de fototoestellen bewegen
nog. Lang blijven ze niet uniek. Want we zien een
waterplas blinken en dat moet hun gezamenlijk
stamcafé zijn. Hun restaurant is veel ruimer en
bestaat uit een enorme oppervlakte met schaarse
struikjes verdord gras dat de onvruchtbaarheid van
de bodem nog duidelijker accentueert.
We komen aan een nederzetting van kraampjes
waar inheemse vrouwen kleurrijke pulls, mutsen
en je kunt niet geloven wat nog
allemaal
verkopen, tot cactusvruchten toe. De plaats moet
bekend zijn want meerdere bussen houden er halt. Er is ook een café aan verbonden. Het is
hier druk van de toeristen.
In het café is maar één logische consummatie
mogelijk.Thee, cocathee bij uitstek! Wij zijn
tegen drugs als die voor anderen bestemd is. Voor
onszelf knijpen we een oogje dicht en bestellen
een kop thee die boordevol met cocabladeren
zit. We drinken het gretig en wachten geduldig
af wat de uitwerking zal zijn.
Bij sommigen lijkt er effect te zijn. Ze beweren
een draaierig gevoel te hebben. Zij hebben geluk
want bij mij is het vruchteloos wachten. Maar dat
zal wel in orde komen. Er is trouwens de ijle lucht
(3.700m) en straks komt daar het schudden van de
bus bij. Cocabladeren zouden ook voedzaam zijn want de gids beweert dat de indianen ervan
leven, maar dat zal wel anders bedoeld zijn.
Wij rijden verder. Sporadisch zien we rotsen waartussen water stroomt en zo een ziekelijk
beekje voeden. Je merkt het aan het groen en aan de lama’s die hun lange nek uitsteken. We
belanden zelfs in een waterrijk gebied en de bus stopt opnieuw. Er leven hier tal van soorten
vogels. Ook flamingo’s hoor ik zeggen maar die zie ik niet. Het water wordt opgevangen en
de wind amuseert zich door er golfjes in te blazen. Maar de ligging is te hoog opdat er gras en
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groen zou groeien en de lucht is te ijl. Alleen grijs
mos waarin rotsblokken lijken te grazen bedekt
het oppervlak Langsheen de baan zien we
dikke ijskegels zweten onder de zon. De nachten
moeten hier bitter koud zijn.
Als we de volgende keer stoppen laat ik mij
verleiden om cocabladeren te kauwen. De
blaadjes worden oordeelkundig op elkaar geschikt
en er wordt een soort van steentje tussen gelegd.
Eerst voorzichtig en afwachtend. Daarna voluit
als een volleerde pruimer. Het effect is er niet
meteen maar het komt. Ik krijg het gevoel en de smaak van het prikje bij de tandarts. Hier heb
ik het bij gelaten. De gedachte alleen al dat men je een arm of been kan uittrekken zonder dat
je het voelt, is mij te griezelig. Dat het je tegen wind en kou en honger beschermt is bewezen
maar daarvoor heb ik andere middelen ter beschikking.
Het is op deze plaats ook de regel dat je met de hier liggende losse stenen een torentje bouwt.
Heel de omgeving ligt er vol van en aan stenen is geen tekort. Het is hier een echte rage! Het
kan ook niet anders. De berggod zorgt er immers voor dat de bouwer van het torentje hier
binnen afzienbare tijd terugkomt. Bovendien wordt de wens die erbij uitsproken wordt
steevast vervuld. Helaas, dat heb ik maar achteraf vernomen. Ik hoop dat het ook met
terugwerkende kracht werkt en de berggod mijn torentje terug kan vinden. Mijn wens heb ik
al klaar. Het is hier zo overweldigend dat ik wou dat ik het in stukjes kon consumeren in
plaats van er de hele dag mee overspoeld te worden. Ik hou u op de hoogte!
Als we plots in een diep dal een stadje zien liggen, ingekuild door terrassen, beseffen we dat
daar halt zal gehouden worden zowel voor de nachtrust als voor een stevig maal. Ik vraag mij
wel af vanwaar de honger kan komen. Werken doen we niet, we zaten de hele dag op de bus en
er is de coca.
Op het einde van de afdaling komen we aan het stadje. Het is de eerste stad in mijn leven
waar ik niet zomaar binnen kan. Er staat een stevige bareel zoals in oorlogstijd. Die bareel
opent zich vlot en graag bij het voorleggen van de nodige papieren. Je hebt de keuze tussen
soles en dollars.
We zijn in de Colca-vallei. De Colca is een rivier die door het stadje stroomt. Hij heeft een
enorme diepe bedding uit gegraven. Hij moet betere tijden gekend hebben want met
het beetje water dat er nu door stroomt, lijkt dat niet mogelijk. Als je water wil zien moet
je je op de juiste plaats opstellen en dan merk je dat de rivier zwaar aan waterarmoede lijdt.
De sporen van geweld van het water maken nog steeds indruk en getuigen van een lange
geschiedenis, zwaar beïnvloed door de seizoenen.
Met het provinciestadje Chivay zelf is het beter gesteld. Groots opgevatte gebouwen weigeren
te erkennen dat hier ooit wigwams gestaan hebben. De bizons waarvan de indianen vroeger
leefden zijn nu door toeristen vervangen.
We schokken het hotel binnen via een te smalle en slecht onderhouden weg. Het hotel heeft
zich geleidelijk uitgebreid naarmate het toeristengeld binnen kwam. Het bestaat uit kleine
aparte gebouwtjes die door veel te smalle baantjes met elkaar zijn verbonden. Je als klant
vergissen van blok moet een veel voorkomend iets zijn. Ze lijken allemaal zeer sterk op
elkaar. Maar als ik het mag uitdrukken in het jargon van het hotelwezen, dan heeft dit hotel
heel wat sterren meer dan het vorige met zijn zwart water. Dat is ook meteen te merken aan de
uitgebreide maaltijd, een rijke toerist waardig. Ik kijk met argwaan naar de uitdagende,
onweerstaanbare fruitsappen en waag het om een glas te drinken. Heerlijk! “Het is met water
aangelengd,” zegt iemand. Ik vraag het aan de bediende. Die beaamt! Ik heb meteen de
neiging om een nieuw stenen torentje te bouwen met een duidelijke en vurige wens.
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Een nieuwe belevenis dient zich aan.“Wie gaat er mee zwemmen?” We weten het, het stond
op het programma en iedereen heeft zwemgerief bij! De zon schijnt wel, maar het is echt fris.
Bij de gedachte alleen al komen rillingen de pret bederven. Er is nog een ander probleem.
Waar moeten we ondertussen met onze spullen heen en dan denk ik vooral aan het filiaal van
de bank die bij iedereen ergens onder de navelstreek gevestigd is. De jacht op dollars schijnt
in Peru het hele jaar door open te zijn. Maar er zijn hokjes voorzien, versleten hokjes
weliswaar. Bovendien is er de gids nog die een waakzaam oogje in het zeil zal houden.
Uiterst voorzichtig, zoals een diskjockey de naald op een speelplaat legt, voelt iedereen
krultenend aan het water en keurt de temperratuur goed. Laat daarna al even voorzichtig het
been zakken om de diepte te peilen. Trekt een opgelucht gezicht dat het hoofd boven water
mag blijven en geeft zich aan het zalige gevoel van warm water over. De plaats waar het
water uit de rots stroomt, is blijkbaar voorbestemd voor de niet zwemmers met een huid die
tegen hoge temperatuur bestand is. Er wordt vreugdevol door het warme water gewaad. Hier
en daar peddelt een zwemmer rond, verstomd dat hij het hier minder lang uithoudt dan thuis
in de zwemkom. Een paar dames, dat nooit aan zwemmen is toegekomen, wordt door de
mannen bij deze waterdoop behulpzaam bijgestaan. Een klampt zich in doodsverachting aan
mij vast en ik moet aan Sint Christopher denken die dat ook ooit met Jezus aan de hand had.
Al goed dat ik het gewicht van het verplaatste volume water bonus krijg zodat een zwaar
gewicht toch nog aangenaam om tillen is. Het wordt hier vlug donker in deze contreien.
Zwemmen gecombineerd met duisternis is een combinatie als bier met mayonaise. Als we er
mee stoppen is het trouwens al donker. Misschien is dat wel een van de redenen dat mijn
sandalen zoek zijn.
Het is rillend koud als we terug in het hotel komen. We worden opgevangen in de eetzaal
waar een gezellig vuurtje brandt. Het is een houtvuurtje dat ingebouwd is in een schoorsteen.
De schouw doet dus dienst als open haard. Alleen een deel van de rook vindt zijn
weg naar buiten. De rest wordt door de wind buiten teruggeblazen en neemt
deel aan de gezelligheid van de eetzaal. Het vult stilaan het hele lokaal, onze ogen en longen.
Twee mannen proberen dat te voorkomen door het vuur nog wat meer aan te wakkeren maar
het gaat van kwaad naar erger. Rook in een keuken is van alle tijden. Gerookte vleeswaren en
vis ook. Maar als de prikkende ogen ook al beginnen te tranen en iemand een verhaal kwijt
wil over gerookte toeristen is de meeste pret er toch af. Wat als een gezellige avond begon,
eindigt in tranen en de opmars naar bed begint. In hoeverre de receptie zich van de feiten
bewust is, laat ik buiten beschouwing. Ze staan in ieder geval paraat om iedereen goede nacht
te wensen. Bovendien krijgen we een rubberen verwarmingszak mee. Het is nog een
herinnering aan mijn prille jeugd. Met die vertederende gedachte kom ik met mijn zak de
slaapkamer binnen. De kou moet hier normaal zijn want er staat ondertussen ook al een
elektrisch vuurtje te branden. Het is hier echt koud maar de dingen doen hun werk, zodat ik
heerlijk inslaap dromend van warme voeten.
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5. Puno.
We reizen verder met de bus en zijn pas vertrokken of we komen op de boerenbuiten. Een
vallei met eindeloze terrassen boordevol beplant. Het is zo intens dat het mij niet zou
verwonderen dat het precies hier is dat de aardappel is uitgevonden. Alles lijkt hier te groeien.
Huizen zijn hier zeldzaam, tractoren onbestaand.
We stoppen even in Yanque op een markt met de klassieke kraampjes. Opvallend is de enorme
kerk volledig in disproportie met het aantal huizen
en bewoners hier in de buurt. Daar moet een pak
geschiedenis achter zitten. Er werd zelfs geen
goud gespaard en de kerk is een kathedraal
waardig. Er wordt nu nog belang aan gehecht
want ze wordt gerestaureerd. Blijkbaar heeft ze
ook nog haar geloofswaarde behouden. Ik zie
een man met zijn fiets voorbij rijden. Aan de
ingang maakt hij eerbiedig een kruis en nog
aparte kruisjes op hoofd, mond en borst. Dat
neemt nogal tijd en aandacht in beslag zodat
hij slechts als bij wonder een aanrijding met
een toerist kan voorkomen. Het is zo op het
nippertje dat ik geneigd ben hem te vragen waar
hij zijn torentje gevormd heeft. Het ziet er echter niet naar uit dat hij vlot Nederlands kent en ik
laat het maar zo.
De weg wordt slecht, het uitzicht ruwer. Onze bewondering groeit voor de prestaties van de
bevolking die hun wil aan de natuur hebben opgelegd. Zonder machines achten we dat niet
voor mogelijk. Tot wat een mens in staat is als het om overleven gaat!
Langs de baan weten de gidsen goed waar de bussen best stoppen om de toerist zijn
onmisbare foto’s te laten nemen. Vrouwen weten het ook en wachten hen op met hun
kraampjes om hun koopwaar op te dringen. Die vreemdelingen spuien immers geld voor alles
en nog wat en dat gaat zeer ver!
Maar we hebben weinig tijd, we hebben een belangrijke afspraak die we niet mogen
missen.Een afspraak met de condors! Die zijn de noblesse onder het gevleugelte. Hun prestige
duldt geen laatkomers. De bus moet uren rijden om op de afspraak te zijn.
Op een bepaalde plaats en tussen strikte uren komen condors een show geven.
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Als wij ter plaatse komen, krioelt het van de toeristen. Dit moet je beslist meemaken! Foto’s
moet je hier zeker nemen. We vatten post aan een
diep ravijn en kijken vol spanning uit naar het
wonder. Een duivenmelker zou er jaloers op zijn.
De beloning volgt. Eerst een ver weg aan de
andere kant van het cordon toeristen, dan
dichterbij. Uiteindelijk tel ik er tien. Het zijn
acrobaten in het zweven. Geen enkele keer zie je
hun vleugels bewegen. Alleen hun kop beweegt
om te zien waar ze het meest bewonderd worden,
daarna de staart omdat daar de stuurinrichting is
ingebouwd. Ze genieten er zichtbaar van en
zweven soms vlak boven onze hoofden. Dat lijkt hun manier te zijn van poseren. Iedereen
wordt er stil van. Sommigen bukken zich zelfs. Al een wonder dat ze niet stoppen om soles
(munteenheid van Peru. 4 soles = 1€) te vragen voor iedere genomen foto. Het zou een fortuin
opbrengen. De camera’s staan hier niet stil. Voorlopig geven ze ons nog de indruk dat wij
bevoorrechte getuigen zijn van een stuk ongerept natuurgebeuren.
Na een tijd is ook voor dit spektakel de bewondering afgekoeld en trekken de toeristen en de
vogels massaal weg van deze plek. Een café en een frietkot zijn hier het gat in de markt! Wij
willen nog wat blijven en maken een wandeling. Er is niemand meer behalve wij. Dat
verbaast niet alleen ons want na een tijdje komen nog een paar condors verwonderd
kijken naar wie daar is achter gebleven. Het zijn immers aaseters en je weet maar nooit. Ze
zijn verrast en vermoedelijk ook ontgoocheld ons hier nog levend aan te treffen. Vriendelijk
cirkelend, nemen ze uiteindelijk opnieuw afscheid. Wat moeten wij er in hun ogen onhandig
uitzien als ze ons zo zien klauteren! Ik vraag mij af of een luid applaus voor hen hier wel op
zijn plaats is.
Als ook de condors het voor bekeken houden staat er ons niet veel anders te doen dan ook maar
op te stappen naar de bus.
Op weg naar de bus kom ik in de verleiding om een lekkere cactusvrucht te plukken. De
enorme plant zelf is een stuk groter dan ik. Ze
moet echter mijn bedoelingen door hebben want ze
zet haar vlijmscherpe stekels in het geweer.
Daartegen een gevecht beginnen is zelfmoord.
Vijanden, buiten mij dan, hebben ze niet. Hun
omgeving weet wel beter. Op die plant is
trouwens geen schrammetje te bespeuren. Toch
slaag ik erin haar een vrucht te ontfutselen. Het is
een Pyrrusoverwinning. Mijn duim en wijsvinger
zijn voor de rest van de dag buiten strijd, niet
meer in staat om een glas vast te houden.
We willen naar Puno, een stad die zowat acht uur bus hier vandaan ligt. Het is 13 uur als we
eraan beginnen. Die stad ligt op 3.860 meter hoogte zodat we een heel stuk moeten
stijgen. De natuur onderweg is woest en zelfs voor ons ververwonderd kijken naar wie daar
is achter gebleven. Het zijn immers aaseters en je weet maar nooit. Ze zijn verrast en
vermoedelijk ook ontgoocheld ons hier nog levend aan te treffen. Vriendelijk cirkelend,
nemen ze uiteindelijk opnieuw afscheid. Wat moeten wij er in hun ogen onhandig uitzien als ze
ons zo zien klauteren! Ik vraag mij af of een luid applaus voor hen hier wel op zijn plaats is.
Als ook de condors het voor bekeken houden staat er ons niet veel anders te doen dan ook maar
op te stappen naar de bus.
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Op weg naar de bus kom ik in de verleiding om een lekkere cactusvrucht te plukken. De
enorme plant zelf is een stuk groter dan ik. Ze
moet echter mijn bedoelingen door hebben want ze
zet haar vlijmscherpe stekels in het geweer.
Daartegen een gevecht beginnen is zelfmoord.
Vijanden, buiten mij dan, hebben ze niet. Hun
omgeving weet wel beter. Op die plant is
trouwens geen schrammetje te bespeuren. Toch
slaag ik erin haar een vrucht te ontfutselen. Het is
een Pyrrusoverwinning. Mijn duim en wijsvinger
zijn voor de rest van de dag buiten strijd, niet
meer in staat om een glas vast te houden.
We willen naar Puno, een stad die zowat acht uur bus hier vandaan ligt. Het is 13 uur als we
eraan beginnen. Die stad ligt op 3.860 meter hoogte zodat we een heel stuk moeten
stijgen. De natuur onderweg is woest en zelfs voor ons vermoeiend. De busbestuurder die er
alleen voor staat heeft ook nog de taak om deze avond en nacht terug te keren. Alleen, op
onverlichte wegen vol met putten en moorddadige verkeersdrempels. Zijn syndicaat moet nog
opgericht worden. Alleen de berggoden kunnen hem beschermen. Daar heeft hij meer steun
aan dan aan de menselijkheid van de busuitbater. Voor hem zijn cocabladeren even onmisbaar
als de brandstof voor zijn bus.
Het hoogteverschil merken we aan onze ademhaling. Voor sommigen is het permanent
pompen om de nodige zuurstof binnen te halen. Etienne vertelt dat de inwoners hieraan
aangepast zijn. Ze zijn kleiner van gestalte wat er op neerkomt dat ze met een kleinere
versnelling de bergen op en af kunnen. Bovendien zijn hun longen groter dan die van ons.
Met hun donkere huid zijn ze ook beter bestand tegen de brandende zon en de bijtende wind.
Hun kleinere lichaam is ook gemakkelijker warm te houden en verbruikt minder zuurstof.
Iedereen is moe als we in Hotel Gran Puno aankomen. We krijgen onze kamers toegewezen
en moeten weer naar buiten om eten te zoeken. We krijgen stevig de raad om niet alleen op
straat te lopen, maar die wordt ons in ieder hotel meegegeven. Als ik nadien samen met mijn
kamergenoot mij bij de groep wil voegen, stellen we vast dat die al vertrokken is. Geen nood,
de bediende weet waar ze zijn en we trekken op zoektocht. Maar ze zijn niet meer te vinden
en we lossen het dan maar zelf op.
Op de hoek van de straat is een restaurantje dat duidelijk alleen maar door de lokale bevolking
wordt bezocht. De deur staat wagenwijd open. Er hangt een verlicht bord buiten met een
afbeelding van de te verkrijgbare gerechten en de prijs. Betalen we doorgaans 25 soles en
meer per eetmaal, het duurste dat hier vermeld staat is vlees en kost zes soles. We
hebben honger, zien geen andere mogelijkheid en we wagen het erop. Er zijn maar drie
tafeltjes bezet. We zetten ons aan een tafel dicht bij de uitgang en bestellen het duurste
gerecht. We worden door de aanwezigen bekeken als een curiosum. De bediende komt nog
eens extra vragen of we vlees willen bestellen. Waarschijnlijk een zeldzaam genomen gerecht.
Twee jonge mannen komen binnen. Ze zien er uit alsof ze een overdosis cocabladeren aan het
verteren zijn. Ze ploffen zich neer naast ons. Een ervan bemerkt ons. Hij ziet meteen dat we
stinkend rijk zijn. Tegen die stank is hij allergisch.Hij veert recht en stapt het af naar een
andere tafel. Zijn kompaan weigert eerst om mee te gaan. Na een ruzie lukt het. Wij zitten
weer alleen. Het duurt een hele tijd maar ons wachten wordt beloond. We krijgen vlees en
frieten met een massa sla en tomaten. Ik wijs naar een gele drank die de meeste andere
klanten drinken. Ik maak zo kennis met incathee. Een paar tafels van ons weg zitten twee
mannen te eten. Ze zijn duidelijk over ons bezig en kijken voortdurend. Er hangt voor ons
duidelijke spanning in de lucht. Ik voel me vrij gerust omdat het hotel maar enkele meters hier
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vandaan is. Daar hebben we recht op asiel. Wij bedenken dat onze beste tactiek erin bestaat te
zorgen dat we afgerekend hebben nog voor die twee gedaan hebben met hun vegetarisch
maal. We zetten een tandje bij en kauwen een versnelling hoger. Wij slagen erin om voor hen
door de open deur te verdwijnen.
Eigenlijk hebben we goed gegeten en zijn nog voor de anderen terug zodat we nog even op de
pc een boodschapje naar huis kunnen sturen. We vertellen de bediende over ons
restaurantbezoek. Hij schudt meewarig het hoofd. Dommer dan een toerist bestaat er niet, zo
lees ik in zijn ogen.
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6. Project Caritas.
Vroeg slapen gaan gisteren betekent vroeg uitgeslapen zijn vandaag. Het is zeven uur en pas
om half negen kunnen we ontbijten. Ik probeer een douche. Een hele ervaring! Er zijn twee
kranen een voor warm en een voor koud water. Tot daar is alles normaal. Het is de bedoeling
dat die kranen elkaar begrijpen en aanvullen. Ik geloof dat ze ruzie hebben deze morgen. Het
is te heet of te koud en blijkbaar is de gulden middenweg hier zoek. Zolang je met de hand
voelt lijkt er iets te regelen. Eens je er helemaal onder staat, mis je een koudeschild en een
warmteschild die als de bliksem gewisseld kunnen worden. Ik vrees dat de kranen over het
hele gebouw in serie geschakeld zijn. Als je buurman de koude kraan opent verbrand je, opent
hij de warme dan betekent het voor jou een koude douche.
Mijn ervaring en mijn angst bij het reizen heb ik al verteld. De reisziekte! Ik let strenger op
wat ik eet dan de meest verstokte dieetfanaat. Ik ga zelfs verder. Ik kan het mij niet laten om
in andermans bord te gluren. Ik kan daar zelfs uit afleiden of het om een alerte toerist gaat of
om iemand die van de streek is. Een aanvaardbare vergissing is mogelijk tussen die laatste en
een toerist die zich van het risico niet bewust is. Die laatste zie je dan de eerstvolgende dagen
niet meer terug. Ze verlaten hun kamer met toilet niet meer en schuwen gehoest, gesnotter en
gelach. Zelfs een kuchje kan voor hen fatale gevolgen hebben. Maar ze zijn hier op alles
voorbereid. Op iedere toilet staat in opvallende letters geschreven dat je geen papier in de wc
mag gooien. Een plastieken, felgekleurde container met kantelend deksel moet die dingen
opvangen. Wat men heden ten dage niet allemaal verzamelt! Of is het de bedoeling er
een databank van aan te leggen?
Vandaag is het zover. Twee slachtoffers worden gesignaleerd. Met mijn kennersblik had ik
het van een van hen al kunnen voorspellen. Het is een schamele troost voor mij, maar als het
mij overkomt ben ik toch maar de derde.
We gaan op stap. In Puno is er een bank die aan microfinanciering doet. Caritas hebben ze
haar liefdevol genoemd. Ze wordt gesteund door BRS. Wij brengen er een bezoek. Men
beschouwt ons hier als zeer hoogstaand bezoek. Onze komst is voorbereid en als we door een
winkel de bovenverdieping bereiken zien we dat alles klaar staat voor een demonstratie met
klasse.
Op iedere voorbehouden plaats staat een glas met een groen rietje in. Op de bodem van het
glas staat een centimeter hoog cilindervormig, bloedrood vocht. Dat wordt in bedwang
gehouden door een hogere schijf met geel vruchtensap. Beide zijn strak van elkaar gescheiden
ondanks het rietje. Het geheel oogt fris al is rood in een bank een bedenkelijke kleur. Maar
goed, ik vind het origineel dat hun eerste stapeldiagram er mooi en smaakvol uitziet. Een eerste
pijpje aan het rietje boort een smaakje alcohol op. Het is zwaar alcoholisch want normaal zou
alcohol lichter moeten zijn dan vruchtensap en zich minstens moeten mengen of naar de
oppervlakte stijgen. Niets daarvan! Het proeft zelfs wat uitdagend omdat onze gids het
gebruik van alcohol op deze hoogte sterk afraadt. Mogelijk staat een en ander symbool voor
de onmogelijke prestaties die hier door het personeel van de bank geleverd worden. Na een
woord van welkom wisselen diagrammen elkaar af op het scherm. Onze boekhoudkundige
interesse daalt evenredig met de inhoud van het glas. Percenten die aan rente gevraagd
worden lijken even hoog als het percentage aan alcoholische inhoud. Te hoog, allebei!
Het gelijkvloers is overladen met handelsactiviteiten. Wie nog aan de Europese wintermode
mocht twijfelen, het wordt duidelijk wol, veelkleurige wol!
We krijgen een praktijklesje van vruchtbaar investeren. Iedereen wordt nog een pisco saur in
de handen gedrukt. Die doet het bloed nog sneller stromen en het is niet uitgesloten dat juist
daardoor dit ook met de soles gebeurt. Als we dan bovendien elk nog een kunstwerk cadeau
krijgen, wordt het pas echt cassa cassa.
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Het middagmaal neemt de hele namiddag in beslag. Dat komt ervan als je daarvoor een
bakkerij uitkiest. In een schoenzaak zou het nog langer kunnen duren. Het is wachten maar
niemand treurt er om. Om de tijd te doden hebben we heel wat duistere problemen opgelost
als het oversteken van rivieren vol met krokodillen en de negenproef op een
vermenigvuldiging hebben we opnieuw geleerd. Met de nodige richtlijnen over veiligheid
zijn we te voet naar de markt gegaan.
Geen kleintje! Alles kan je er kopen. Wie een
diploma wenst uit welke universiteit ter wereld
en voor om het even welke academische titel ook,
kan nergens beter terecht. In geen tijd ben je
hier dokter, ingenieur, gespecialiseerd naar keuze.
Uw toekomstig diploma is voorgedrukt en het
wordt voor u op vakkundige
wijze ingevuld met uw naam en adres. Ook
pakken dollars en euro’s liggen hier te koop en
helemaal niet duur
Je kan ook ter plaatse eten, op de molen zitten en
aan kansspelen is geen gebrek. Het is een wereld zonder grenzen als je maar genoeg soles ter
beschikking hebt. Een treinspoor loopt door heel de markt en wordt er volledig door
opgeslorpt. Het moet een huzarenwerk zijn om die sporen vrij te maken als er een trein
aankomt.
Om het marktbezoek af te sluiten hebben we een riksja gehuurd. Een stevige man fietst ons
door het verkeer naar het hotel terug. Stel je voor, zegt mijn buurman, dat men ons nu in
België ziet! In deze bergachtige streek moet dat een onderschat beroep zijn. De concurrentie is
groot. Gemotoriseerde riksja’s toeren er ook rond en taxi’s vind je overal.
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7. Uros-Amantani.
Het belooft een dag vol verrassingen te worden. Als we uit het hotel buiten komen staan er tot
onze verbazing zeven riksja’s achter elkaar geparkeerd aan het hotel. Veelkleurige driewielers
al dan niet met versnellingsapparaat. Het lijkt of er een wedstrijd gepland is. Paarsgewijze
nemen we plaats in de laadbak. Het voelt een beetje
vreemd omdat het stuur ontbreekt en we zo het
roer niet in eigen handen kunnen nemen. Het
door spieren aangedreven motorgedeelte staat of
zit achteraan. Ons leven en welzijn wordt van
daaruit bepaald. We nemen talloze foto’s om aan
deze toch wel uitzonderlijke stoet bekendheid te
geven in België. We rijden richting haven en
voelen ons als kinderen die voor het eerst op de
paardenmolen zitten.
Puno ligt aan het beroemde Titicacameer. Ik
herinner mij dit meer nog uit de lessen in de lagere
school. De grens met Bolivia snijdt het zowat in het midden door. Vreemd dat die grens twee
bochten maakt in het water. Het maakt de grens wel langer voor beide landen. Het meer is zo
groot (8.489 km²) dat het waterpeil er blijkbaar niet waterpas bij ligt. Tussen Puno en Juli
stijgt het 10 meter. Van daar daalt het met 20 meter tot Pomata. Lang en dikwijls hebben we
samen gediscussieerd hoe dat komt en kan. Wij zijn daar in ieder geval op tegen. Water
moet volgens ons waterpas liggen en daarmee uit!
Onze karavaan stopt aan de haven. Daar gaan we de boot nemen. Natuurlijk staan ook daar
kraampjes zodat we ons kunnen bevoorraden
voor een tocht die maar morgenavond zal
eindigen. Een geschenkje voor het gastgezin
moet kunnen.
We schepen in, met gids natuurlijk. Zonder gids
kan geen bus rijden, geen boot varen, geen
museum bezocht worden, geen berg sneeuw
bevatten, geen vulkaan blijven bestaan, het water
nat zijn. We varen en het is al van begin af aan
speciaal. Het meer lijkt overwoekerd met riet.
Dik, hoog riet! Tussen het riet zijn vaargeulen gemaakt. Het lijkt een labyrint van wegen waar
je als vreemdeling zeker de weg kan in verliezen. Maar dat is zonder de gids, en zeker zonder
de bootsman gerekend.
Op meerdere plaatsen zien we mannen zwaar
zwoegen om pakken riet met wortel en al los te
krijgen. Ondanks hun wankele positie op hun bootje
hebben ze vast werk. Eens buiten de ‘straten’ zien
we eindeloze oppervlaktes riet die het meer er als
een tarweveld doen uitzien.
We kennen de verhalen van de voorouders van deze
mensen. Zij speelden zeer veel indiaantje en vechten
en scalperen waren de bevoorrechte spelletjes. En
zo gebeurde het dat door dat spel een groep
opgejaagde inca’s tussen de Apachen en het meer
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klem zaten. Het meer op vluchten was het enige alternatief om hun scalp te redden. Toen
ze niet meer terugkonden hebben ze zich dan maar aangepast. Ze oogstten riet, stapelden het
bovenop elkaar op het water tot het henzelf dragen kon. Ze bleven daar wonen en wonen er
nog. Water hadden ze om te drinken, vis en riet om te eten. Schoenen verslijten er niet
ondanks het feit dat alles te voet moet gebeuren. Kuisen is voor de volgende regenbui. Een
vast adres hadden ze niet, maar in die tijd kon de post dat absoluut niets schelen en van de
gemeentelijke taksen waren ze van af. Wat wil je nog meer.
Onze boot meert aan bij een kunstmatig eiland. Wij gaan aan wal. Het eiland beweegt geen vin onder
ons gewicht. Scalperen doen de bewoners niet meer. Ze zien er vredelievend uit.
Ze hebben zich toegelegd op het vervaardigen van alles wat met riet mogelijk is zoals huizen
en boten. Vooral boten lijken hun specialiteit. Mooi en onzinkbaar zijn twee belangrijke
eigenschappen. Volgens de gids zijn ze opgevuld met pepflessen. Dat doet ze beter drijven.
Er zijn ook boten waarop de mogelijkheid voorzien is om te wonen zij het dan zonder vast
adres. Ze gaan twee jaar mee en dan gaat heel de boel naar de bodem van het
meer.Opgeruimd staat netjes. Ze maken zelfs vuur op het eiland om te koken. Watermonden
en waterleiding om in geval van nood te blussen zijn overbodig. De ketel zakt gewoon met
het vuur en al door de grond en er is niets
gebeurd tenzij dat je die dag op restaurant moet.
Om te voorkomen dat ze van nationaliteit
moeten veranderen doordat de wind hen naar
Bolivia blaast, of om te beletten dat ze een
ander eiland enteren, ankeren ze hun eiland
vast aan dikke zoden rietwortels. Hoe ze voor
nakomelingen zorgen is mij onduidelijk. Ik
merk wel een zonnepaneel op, misschien heeft
dat daar iets mee te maken. Ik bespeur echter
alleen vrouwen en kinderen. Zij zijn aan het
werk door zich tegen betaling te laten fotograferen. Kraampjes staan er ook en de kleren die ze
verkopen zijn van fel gekleurde wol.Waar die wol vandaan komt, vertellen ze niet. Het lijkt
mij een invoerproduct. Hun koopwaar verschilt in niets van die op het vaste land. Zijn de
Apaches er nooit in geslaagd deze inca’s te overwinnen, het toerisme is dat blijkbaar wel
gelukt. Voor ons is het alleszins een onvergetelijke belevenis. Een blok nog levende
geschiedenis die zo op onze fantasie gewerkt heeft tijdens onze jeugd.
Met een door hen gemaakte rieten boot worden we naar een ander eiland geroeid. Het
roeivermogen ligt bij de kleurrijk geklede vrouwen. Bij het afscheid zingen ze een paar
liedjes, ons ter ere en wuiven ons ondertussen minzaam afscheid toe. Ook wij doen een
poging om een veertien stemmig lied aan te heffen. “En wij gaan nog niet naar huis…” klinkt
het over het water maar het is goed bedoeld en het kikkert onszelf op. Het ontroert de dames
op hun rieten podium.
We varen uren verder. Van het riet is geen spoor meer. Van in de boot zie je het gebogen
wateroppervlak rimpelend verder schuiven. Op het dak is het koud. Als je voor je kijkt zie je
een oneindige vlakte. Achterom, links en rechts is dat ook zo. De boot is dus het centrum
tussen eindeloze vlaktes. Het is een soort middelpunt dat achter zichzelf aan zit. Het is de
scheiding tussen toekomst en verleden. Het heden voor ons!
De zon straalt fel maar kan de omgeving niet opwarmen. We passeren het langwerpige eiland
Taquile en het schiereiland Peninsula de Campacihca en zwenken noordwaarts. Daar ligt een
ander eiland dat blijkbaar alleen maar uit een grote berg bestaat. Dat eiland (Amantani) wordt
onze verblijfplaats tot en met morgen. Het ziet er in ieder geval stevig en vast uit
We zijn intellectuele toeristen en bespreken het hoogteverschil van het waterpeil dat volgens
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onze gids tot achthonderd meter reikt. Dat vinden we een sterk overdreven verhaal. Toch
vinden we een verklaring dat een hoogteverschil aanvaarbaar kan maken. Het is ten slotte ook
water in beweging. We delen onze wetenschappelijke bevindingen mee aan de gids. Die staat
perplex van zoveel talent en bij zijn volgende opdracht moet daardoor zijn fooi zeker de
hoogte in.
Als we aan de ‘haven’ komen, staan een aantal kleurrijk geklede dames ons op te wachten.
We worden per twee verdeeld en aan een van de dames toevertrouwd. Elk van ons krijgt een
mooie bloemenkrans om de hals en wij voelen ons als de eerste ontdekkers van het eiland.

De eerste stappen vallen mee. Kleine visjes liggen massaal op de grond te zonnebaden. Het lijkt
of ze zich van oever vergist hebben. Ze zijn hun zonnecrème duidelijk vergeten en liggen er
uitgedroogd bij. Als we hier op het eiland de baas worden, moeten we dat zeker afschaffen.
Dat is dierenmishandeling. Het neemt alle toekomstperspectieven weg van die jeugdige,
onervaren visjes. Je reinste machtsmisbruik!
De volgende veroveringsstappen vergen heel wat meer inspanning. Het is bergop en het is
menens! Onze moed en fierheid krijgen een ferme deuk per stap die we zetten. Tegen zon en
kou hebben dollars iets gevonden. Tegen de steile beklimming op het aangelegde pad en de
ijle lucht en wind helpen ze geen zier. De dames wandelen keuvelend met elkaar naar boven
en begrijpen hoegenaamd niet dat wij dat moordend tempo niet aan kunnen. Ze nemen
spontaan onze bagage over maar dat helpt blijkbaar weinig. Het zijn niet de spieren die te
klein zijn, het zijn de longen. Een stap verder in de hulpverlening zou wel een stap te ver zijn.
Daar zijn we trouwens te fier voor. Het wordt een lange processie met vele onopgevulde gaten
in. Geen Nederlands woord is nog te horen tussen het piepend snakken naar adem. Van een
fanfare kan hier geen sprake zijn. De verovering van het eiland verloopt in mineur. Brandende
zon, ijle lucht, zware klim, bittere kou! Tegen al die elementen tegelijk zijn wij niet
opgewassen. Mijn hospita, Jenny heet ze, verlaat plots als eerste de ‘snelweg’ en verkiest
verder te klimmen langs een smal paadje dat tussen stenen en begroeiing amper te zien
is. Dat alles samen bevordert het struikelen en voert de inspanningen nog op. Maar we halen
het.
We komen aan het stenen huisje en mogen nog een betonnen trap op waarvan de treden
telkens tot aan onze knieën komen. Elke trede telt voor twee. De ingang van ons ‘hotel’ is
verraderlijk en ik loop meteen met mijn hoofd tegen de bovenkant. Je moet letten op het
kleine trapje onderaan de deur dat waarschijnlijk bedoeld is om het regenwater buiten te
houden en op het feit dat de deuropening niet op reuzen als wij voorzien is.
Onze hotelkamer telt drie bedden. Vermoedelijk slaapt de hele familie hier. Ik kan mij niet
voorstellen waar ze vannacht terecht kunnen. Waterleiding, elektriciteit en riolering
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ontbreken. Was de klim adembenemend, het uitzicht is dat ook. We hebben zicht op het meer
en de besneeuwde bergen aan de horizon. Ver boven ons torent de top van de berg met zijn
ontelbare terrassen. Ze zijn de graanschuur van de bewoners .
We dalen de trap af en gaan de keuken binnen. Het is er donker en onze ogen prikken meteen
van de rook. Het hele gezin is aanwezig maar ik onderscheid niemand vanwege de duisternis
en de rook. Ze bereiden ons eetmaal op een houtvuurtje. Als de kom op het vuur staat is het
kompleet donker. Af en toe wordt de ketel van het vuur genomen zodat het even kan
bijlichten. Het gezin bestaat uit negen personen waarvan drie kleine kinderen. Een ervan is
een baby van een paar maanden. De vader is overleden. Geen van allen heeft werk. Ze
verdienen hun brood met het breien van mutsen die ze aan de man trachten te brengen. We
krijgen er meteen een te koop aangeboden.
Ik heb een zak bij met kinderkleding. Ik ben echt blij dat ik er eindelijk vanaf ben. Het wordt
in dank aanvaard. Wij zijn goed uitgeruste toeristen en hebben koplampen en andere
verlichting meegebracht voor die ene dag. We lichten wat bij. We beloven hen de lampen als
we morgen vertrekken. Ze stoten elkaar aan van vreugde. Er is ook het probleem van het uur.
Dat probleem kennen ze normaal niet. Nu wel omdat er toeristen zijn. Onmogelijk te
begrijpen voor hen, maar die staan altijd op uur en tijd. Dat is ook nu het geval. Het schema
kennen ze. Een uurwerk hebben ze niet. Ik geef hen dat van mij en ze mogen het houden.
De pillamp, waarbij je draaiend zelf de nodige stroom opwekt vind ik een nuttig geschenk. Aan
het nut van een duur polshorloge twijfel ik echt. In gedachten speur ik mijn zolder en mijn
vuilbak af. Die liggen vol met rommel die hier van onschatbare waarde is. Ik denk aan de
aanstekers en de kaarsen die overal maar in de weg liggen en van nutteloosheid alle
misvormingen hebben aangenomen.
We eten vegetarisch. De soep is lekker. De rest bestaat uit knollen die ze in hun tuintje
kweken. Thee van kamillebloemen uit de tuin krijgen we als dessert.
Wij hebben een afspraak met de groep. Een van de dochters gaat met ons mee. Wij weten niet
waarheen. Zij kent de plaats en het uur. Terwijl ze wol spint gaat ze voor ons uit. Ze wandelt
langs onzichtbare wegjes bedekt met losliggende stenen. Soms lopen we langs ravijnen. Ze
kent de weg blindelings en het stoort haar hoegenaamd niet om te stappen en ondertussen wol
te spinnen. Ik volg, mijn kamergenoot houdt voortdurend halt om op adem te komen. Af en toe
stopt de dame en kijkt om. Wacht dan tot we beiden bij haar zijn en vertrekt opnieuw. We komen
aan een voetbalveld. Daar is blijkbaar de afspraak en met mondjesmaat komt iedereen hier
samen. Het zal wel de nodige problemen met zich meegebracht hebben om op deze plaats
van de berg een voetbalveld aan te leggen. Het ligt vlak en is voldoende groot om er looppistes
omheen te leggen. Een enorme betonnen muur moet voorkomen dat de ballen bij iedere
mistrap de berg afrollen. Men heeft er ook trappen bij gemaakt die als tribune dienst doen. De
andere kant, de kant van de bergwand, bestaat uit terrassen waarop landbouwproducten
gekweekt worden. Zo te zien is dit het voetbalveld dat de grootste niet overdekte tribune ter
wereld heeft.
Het doel van onze bijeenkomst is die enorme
berg te beklimmen en bovenop de prachtige
zonsondergang te bewonderen. Die beklimming
is enorm zwaar. Voor sommigen te zwaar. Het
zicht echter maakt veel goed. Doorlopend moet
je stoppen om zuurstof bij te happen. Tot aan
de horizon zie je het water dat door de bergen
wordt tegengehouden. Speciaal is ook het zicht
op de gewassen op de terrassen. De mensen
helpen elkaar en zijn bezig met de graanoogst
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binnen te halen. Weggestopt onder de lading zie je ze verder strompelen. Het zijn bewegende
garven op weg als mieren ver van elkaar en allemaal dezelfde richting uit. Het pad dat naar
boven leidt is op vele plaatsen versleten en moeilijk begaanbaar.
Maar we houden stand en iedereen bereikt de top, rood van de inspanning maar fier als een
pauw die zijn eerste ei gelegd heeft. We zijn maar blij dat ons doel de zonsondergang is, dat
kost ons geen verdere inspanningen. Het kon veel erger. Want ook hier is het veld bewerkt en
er moeten aardappelen gerooid worden om ze nadien naar beneden te dragen. Leeg naar
beneden gaan is al zwaar genoeg en na de zonsondergang gaat ook het licht uit. Dat maakt de
afdaling gevaarlijk. We hebben geen tijd te verliezen. De lampen worden op het hoofd gezet
en dansend gaan de lichtjes als in een kaarsenprocessie naar beneden. Als we allemaal
beneden zijn staan we in bewondering te kijken naar de prachtige sterrenhemel. De maan
heeft zich als in een hangmat aan de hemel te rusten gelegd.
Vanavond staat er een dansfeest op de agenda. De meeste medereizigers wonen in de buurt
van het voetbalveld en kennen de weg
huiswaarts. Mijn kamergenoot en ik niet.
Onze hospita is er en we nemen samen de
weg terug. Zonder de pillampen zou het ons
nooit lukken zelfs ondanks onze gids. Ook zij
moet de waarde van de pillamp vastgesteld
hebben en herhaaldelijk vraagt ze hoeveel
zoiets kost. De reden van de vraag is ons wel
duidelijk. We geven er hen een. Ze wordt
meteen ingeschakeld om in hun kookpotten te
kijken. Morgen hebben ze er twee! We willen
de reis naar het dansfeest aanvatten. Twee
dochters zullen meegaan. Maar eerst komt er
een ceremonie die we noodgedwongen moeten ondergaan. We worden uitgedost met een
veelkleurige poncho en dito gebreide muts. We herkennen elkaar niet meer. In de zaal is bier en
frisdrank. Het geld ervoor hebben wij. Er zijn vier muzikanten. Zij spelen en wij dansen.
Eenvoudige dansen die je direct onder de knie hebt. Maar in die lucht en met onze warmste
kleren onder hun poncho is dat niet zo simpel. Springen en naar adem happen. Aan de
nummers die gespeeld worden lijkt geen einde te komen. Ze duren veel te lang voor ons. Als
de muziek stopt vinden onze begeleiders dat ze beleefd moeten zijn en vragen ons meteen
weer op de dansvloer. Het licht dat de sterren op de dansvloer uitstralen wordt steeds
doffer. De meesten ‘genieten’ nog na van de zware klim en dromen meer van slapen dan
van dansen.
Gearmd trekken we huiswaarts op de veel te smalle paadjes die door onze koplampen helder
verlicht worden. Het is romantisch onder de mooie sterrenhemel. In stilte gaan we terug. Echt
jammer dat we geen woord van elkaar verstaan.
Ik vind het spijtig dat we zo rap thuis zijn. De nachtelijke wandeling is aangenamer dan de
vermoeiende danspartij. We gaan slapen in het donker. Er is geen water en geen
sanitair in het huis. Een wc staat om begrijpelijke redenen ver weg in de tuin en is in het
donker niet te bereiken. Comfort nul, of toch? Er wordt op de deur geklopt en een gele
plastieken pispot wordt naar binnen geschoven. Bedankt!
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8. Taquile – Puno.
Vooral bij het opstaan, missen we comfort. Zonder de klassieke wasbeurt kleden we ons aan
en gaan naar de keuken waar weer heel de familie samen zit. Het elementairste ontbreekt. Ik
schaam mij voor mijn overvloed. De twee kleine kindjes zijn er ook en ik stel vast dat ze de
kleren aan hebben die ik hen gisteren gegeven heb. Ze zijn een paar maten te groot maar wat
doet het ertoe.
Nog voor etenstijd hebben ze een teil water op de binnenplaats gezet. Daar kunnen we ons
wassen. Privacy is er niet. Ze doen hun best en brengen zelfs warm water. Wij bekijken elkaar
om uit te maken wie er het eerst in bad wil. Niemand begint er spontaan aan. Wij missen de
droogkuis. Het wordt uiteindelijk een kattenwasje waarbij we gelijktijdig aan de slag gaan in
hetzelfde water. De vloer is natter dan wijzelf. Wat zijn wij toch ellendig verwend en preuts!
We eten een lekker broodje. Ons leven op het eiland zit er op. Bij wijze van afscheid doe ik
nog een dansje met een van de dochters die in mijn buurt staat. Ze lachen allen. Wij gaan
terug naar de weelde, zij blijven achter in de grootste armoede. De dagelijkse strijd om te
overleven gaat voor hen verder. Daar kan het uurwerk noch de pillamp veel aan veranderen.
Ik begrijp nu de opdringerigheid die ze aan de dag leggen om een muts te verkopen. Ze kosten
één euro en vergen meer dan een dag werk. Door onze komst hebben ook zij ondervonden dat
er plaatsen zijn op de wereld waar het leven voor hen de hemel betekent, waar geen duisternis
is maar wel lampen in overvloed zijn. Het geeft mij een wrang gevoel.
Op de terugweg in de boot doet iedereen zijn verhaal. Allen
zijn we onder de indruk van de zwarte armoede die we op het eiland meemaakten. Een dag
en een nacht! Een vluggertje dat snel vergeten zal zijn.
We doen nog een eiland aan, Taquile heet het. Bij de heenreis hebben we het rechts laten
liggen. De boot zet ons af en de klimpartij kan beginnen. De paden voor de steile klim worden
bevolkt door hijgende, dik geklede, tegen de zon ingesmeerde toeristen. Ze zijn beladen met
rugzak, camera en flessen water. Sommigen beginnen er sportief aan, voor andere is het een
hele karwei. Iedereen tracht het geschikte tempo te vinden om niet hopeloos achterop het
gezelschap te geraken. Het is een mooi eiland gekenmerkt door de combinatie van zwoegen
en fantastische vergezichten.

We laveren tussen de povere landbouwpogingen. De grond ligt er uiterst dor bij. De middelen
ontbreken om het water van het meer naar boven te pompen. We zien enkele huisjes en zelfs
restaurantjes die de toeristen uitnodigen. Op die manier kan misschien een kruimeltje mee
gepikt worden
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Op de top van het eiland is er een groot plein. De vrouwen komen er samen om handwerk te
doen. De bewoners helpen elkaar en leven onder de leiding van een soort gemeentebestuur dat
uiteindelijk voor de grote dingen van Puno afhankelijk is. Ze hebben hun eigen leefregels. Aan
de klederdracht zie je wie getrouwd is of niet. Over trouwen hebben ze een eigen opvatting.
Een man mag trouwen met een vrouw en er van weg gaan zolang er geen kinderen zijn. Een
soort stage dus. Maximum twee keer kan dat. Je moet nooit overdrijven. Eens er kinderen
zijn, wordt scheiden onmogelijk.
Wij eten in een groot restaurant op het plein. Je hebt de keuze om buiten of binnen te eten. Wij
verkiezen buiten. Het restaurant is eigendom van de gemeenschap. Iedere week is er een
andere familie die het verzorgt en uitbaat. Wij eten lekkere soep, vis en drinken thee. Vergis
je niet, het is thee van cocabladeren. Wij kiezen die omdat het bij ons verboden is en ook omdat
we ons al een beetje eilandbewoner voelen. Dat laatste komt door de zware en geslaagde
klimpartij om tot hierboven te geraken. Een plaats waar je je zweet achterlaat is een stuk
territorium dat door jou is afgebakend.
Onze gids is van de streek en wijst ons op de onmisbare attributen die bij de mannenkleding
thuis horen. Daar hoort ondermeer een zak bij die alleen voor cocabladeren bestemd is. Als
twee bekenden elkaar ontmoeten, wisselen ze bij wijze van groet wat cocabladeren uit. Stel je
voor dat je die vergeten bent of nagelaten hebt om hem bij te vullen! Hier ben je dan meteen
toerist zonder geld wat gelijk staat met parasiet. Cocabladeren kauwen hoort tot hun cultuur.
Het verbieden is hier totaal zinloos. Er wordt trouwens geen misbruik van gemaakt, het helpt
om te overleven. De honger wordt verdrongen en je wordt minder moe. Dat zijn hier twee
fantastische gelukbrengers! Leven op een hoogte van 4.300 meter stelt zo zijn eisen. Het is
hier ook een heel gesloten gemeenschap waar iedereen hulp nodig heeft. Wegen zijn er niet,
dus ook geen auto’s. Geen mens is in staat om met een fiets de paadjes te berijden. Dus fietsen
of brommers zijn er evenmin. Niet alles is hier negatief. Verkeersongevallen komen niet
voor. Onder invloed rijdt hier niemand. Flitscamera’s moeten nog uitgevonden worden. Alles
wordt door dragers versleept en voor hen is er geen snelheidsbeperking. Wat lama’s, koeien
en ezels zijn de enige sporen van rijkdom en die verstoren de openbare rust niet. Wat
luchtbezoedeling af en toe is het enige wat hen kan aangewreven worden.
Laat de mensen maar in alle vrijheid hun blaadjes kauwen en dromen van de dingen die wij
zomaar in overvloed hebben.
De afdaling naar de andere kant van de berg vraagt heel wat minder energie. De machtige
vergezichten komen zo beter tot hun recht. We vinden de boot en varen terug naar Puno. Eerst
klieven we de baren zoals op de zee. Daarna komen de vlottende eilanden en de enorme
rietvelden. Een mooie dag voorwaar!
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9. Pun-cus: bus.
Om zeven uur vertrekt een officiële bus naar Cusco. Water is niet alleen een probleem voor
het hele land, het is ook een probleem voor ons. Alleen met flessenwater kunnen wij
overleven. Het gevolg is dat iedereen een watervoorraad van een hele dag moet aanleggen en
meezeulen. Te veel voor mijn valies. Er zit ook nog een rest in van kinderkleren. Dat los ik
vlug op. Ik neem een handvol kleren en ga ermee naar buiten. De straat loopt gewoonlijk vol
dames met kinderen. Nu niet! Wat verderop staat een oudere, vrij dikke dame die een
kraampje met water uitbaadt. Ik ga er op af en biedt haar de kleding aan. Ze schreeuwt
‘gratias’ op een zo overdreven manier dat ik vrees dat ze het verkeerd verstaat. Denkt die nu
echt dat ik haar voor een jonge moeder aanzie?
De bus is een verrassing. Als ik er binnen kom heb ik de indruk in een vliegtuig te stappen.
Rijen zo ver ik zien kan. Een tv toestel staat vooraan en een in het midden. In die bus gaan we
een groot stuk van de dag doorbrengen. Vier honderd kilometer ver! Ik zit op de voorlaatste
rij en heb de indruk dat de eersten al ter plaatse zullen zijn als ik nog aan het rijden ben.
Iedereen zit een stukje hoger dan ik want de bus staat aan het begin van een steile helling.
Hij geraakt moeilijk uit de startblokken. Hij staat ook flink in de weg en auto’s hebben zich er
rond en er achter geparkeerd. Hij lijkt op een kip met kuikens. Hij kreunt even als hij in
beweging moet komen op de steile helling. Overal staan huizen, eerst alleen boven ons, en
weldra naast en onder ons. Als je van de bovenste of de onderste huizen naar de bakker in het
centrum moet, vrees ik dat je brood oudbakken is voor je er mee thuis geraakt. Het landschap
verandert na een tijd in een eindeloze vlakte. Die ziet er onvruchtbaar uit en is beplant met
kleine struikjes geel gras. Het wekt het beeld op van een enorme grote, versleten borstel die
vol gaatjes zit omdat een deel haren zijn uitgevallen.
Er heerst een ongeëvenaarde bouwwoede. Onze gids
vertelt dat er slechts taks moet betaald worden op de
gebouwen die afgewerkt zijn. Je bouwt dus verder als
er opnieuw geld voor is. Volledig afgewerkte huizen
zijn zeldzaam. Hoe zou je zelf zijn!
Na een paar uur rijden stopt de bus op een toeristisch
plaatsje. Massa’s kraampjes op een plein verraden dat.
Er staat een monumentale kerk zonder ramen. Er is ook
een museum waar we verplicht naartoe moeten.
Begrijpelijk, daar zijn toiletten.
We worden van het ene lokaal naar het andere gegidst.
Foto’s nemen of camera laten draaien, dat mag allemaal niet. Er staan opgegraven beelden,
wat scherven van potten, stenen bijlen. Er wordt inkom aangerekend en dus wordt er ook
uitleg gegeven. De man die dat doet heeft een uitzonderlijk talent. Hij doet dit in het Spaans,
het Engels, het Frans en nog een aantal incadialecten. Hij rammelt zijn tekst aan een hoog
tempo af. Het meest speciale eraan is dat hij al die talen allemaal tegelijk gebruikt. Daar moet
onze toren van Babel de duimen bij leggen.
Ik vrees dat alleen de overleden geesten van de inwoners die het allemaal werkelijk hebben
meegemaakt in staat zijn er iets van te begrijpen. “Big words” zou de wijze Winnetou
gezegd hebben terwijl hij zich in zijn pijp verslikte.
We rijden langsheen uitgestrekte vlaktes waar vroeger beslist ook dieren thuis hoorden. Nu
zie je hier en daar wat koeien en schapen en nooit zonder bewaker. Waarom kweken ze hier
geen bizons? Bomen of struiken zie je niet. Het enige dat ze hier geplant hebben zijn
elektriciteitspalen. Die hebben ze met draden verbonden alsof dat helpt om ze te doen groeien.
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Maar er is nog meer veranderd sinds de tijd dat de indianen in de film meespeelden. Eens ze
vastgesteld hadden dat ze met hun veren niet konden vliegen, verplaatsten ze zich destijds al
lopend of te paard. Nu zie ik er een voorbij rijden op een fiets! Ik zag er ook al met een
vrachtwagen rijden en zelfs hier op de bus zijn ze te vinden!
Toch valt hier op de bus ook iets van hen te leren! Een mooi indiaans meisje gaat de rijen
passagiers af gewapend met potlood en papier. Met een bedwelmende glimlach vraagt ze wat
je drinken wil en somt het hele assortiment op. Ik neem incathee omdat dat het enige is wat ik
ervan onthouden heb. Mijn buurman neemt thee van cocabladeren. Zou dat nu geen hint
kunnen zijn voor ons openbaar vervoer in België? Ze klagen steen en been omdat iedereen
zijn eigen wagen verkiest boven het openbaar vervoer. Mag ik terloops opmerken dat er hier
op de bus geen enkele plaats meer vrij is? Dan heb ik het nog niet over de veiligheid! Er zijn
twee tv toestellen waarop je tijdens de reis filmpjes van Roodkapje en Sneeuwwitje kan
vertonen om de agressiviteit te counteren!
Als het middag is, stopt de bus op een opvallende plaats langs de weg. We worden er
verwelkomd door een lama die opgesmukt is met oorringen en kleurrijke breiwerken, die ook
in het bijbehorende straatwinkeltje te koop liggen.
Aan de ingang van het gebouw staat een zeskoppig orkest te spelen. Binnen wachten ze op
ons met het eten. Het is zelfbediening. Het eten valt best mee. Voor de drank komen ze apart
rond. De drank kost vier soles per flesje. Vreemd eraan is dat op het flesje voorgedrukt staat
dat de aanbevolen prijs één sole is. Dat hun
koeien slechts vier liter melk per dag geven heeft
hen blijkbaar op de idee gebracht om de
ontbrekende liters bij de toerist af te tappen. Ook
de muzikanten moeten betaald worden. Wij
hebben ze immers gehoord. De logica zelf!
Even verder verlaat de bus de grote baan. Een
hobbelige weg leidt ons naar een overgebleven
site van de inca’s. Wat er is van overgebleven?
Een lange, hoge muur die het midden moet zijn
geweest van twee gebouwen die er langs beide
kanten aan vast hingen. Verder nog een aantal
intacte huizen waarvan het dak zoek is. Die daken moeten van stro of riet zijn geweest.
De muren van de nog bestaande huizen bestaan uit kunstig gestapelde stenen. Dat het dak
ontbreekt, stoort in het geheel niet, ik heb hier nog geen drup regen gezien. Verder liggen er
nog voldoende losse stenen om de nederzetting weer op te bouwen en in zijn oorspronkelijke
staat terug te zetten. Blijkbaar ontbreken daarvoor de gespecialiseerde stapellui van weleer.
Maar boven en tussen dit alles hangt de sfeer en de geschiedenis van een volk. Waar zijn die
mensen, wat was hun lot? Ik kan niet anders dan ervan onder de indruk zijn. Als de bus de
volgende keer stopt, is dat aan een Spaanse kerk uit de koloniale tijd. Het ziet er naar uit dat
de kerk (San Pedro) alleen maar bezocht kan worden door toeristen. Zoveel geld om een kerk
te bezoeken heb ik nog nooit neergeteld. De gewone bewoner kan er door God niet ontvangen
worden. Hem aanbidden kan hij evenmin. God spreidt hier rijkdom en kunst ten toon.
Massa’s goud omkadert de vele schilderijen die bovenaan de hele omtrek van de kerk
versieren. Van zodra je binnen komt valt het je meteen op. Alleen vooraan aan de zijkanten
van het altaar zijn de kaders van hout. Daar ontbreekt de goudlaag. Op die plaats komen de
gelovigen niet en daar komt het dus niet zo nauw. Of is het daar weggehaald zoals een scheur
in een doek laat veronderstellen? Elke vierkante centimeter van muur en plafond is
beschilderd. Slechts twee kleine raampjes laten het licht binnen en doen het goud schitteren.
Het altaar dat de hele voorkant van de kerk vult weegt van het goud en het zilver. De god van
de toeristen is
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voelbaar aanwezig. Minstens drie groepen zijn er. Elk van de groepen heeft een hard roepende
gids bij. Het klinkt allemaal door elkaar als orakels en gebeden. Met drie bussen toeristen
heeft de kerk beslist haar doel bereikt. De god van Andahuayhllas verzorgt ook goed zijn
bezoekers. Niemand hoeft noch mag fotograferen of filmen. Hij zorgt er in al zijn
hulpvaardigheid voor dat je alles netjes kan kopen aan de ingang van de kerk.
We komen aan in Cusco. We worden in twee groepen verdeeld. Een groep logeert in hotel
Gosqo dat midden in het centrum van de stad ligt. De anderen, waaronder ik, worden
gekazerneerd in Casa America. Dit hotel is proper, klaar, fris, nieuw. Het is eigendom van
onze gids Etienne. Hij is er terecht fier op. Het verhuurt drie kamers. Wij zijn met zes dus.
Eigenlijk met zeven. Etienne slaapt hier ook maar wij kunnen alleen maar gissen waar. Wij
blijven hier zeven keer slapen. Het ligt op een tiental kilometer van de stad. Het na-deel is wel
dat we van hier elke dag naar de stad zullen moeten om samen met de anderen te eten. De
gemeenschappelijke kas kent geen genade.
Het is donker als we voor het eerst in de casa aankomen. Het hotel ligt in een donker steegje
zowat honderd meter van de grotere weg die naar de stad leidt. Het loopt er vol met honden.
We krijgen meteen de raad om een steen op te nemen en er een werpbeweging mee te maken.
Dat zou een afgesproken gebaar zijn dat de honden kennen en verstaan. Daarmee weten ze
dus dat we alleen maar goede bedoelingen hebben en mogen ophouden met blaffen. Ze
druipen meteen af. Een geslaagde oefening! Er is ook geen enkel probleem met de stenen. Het
ligt hier vol, voldoende voor een gigantische meute op afstand te houden.
Het huis is ook goed beveiligd. Men heeft er terdege rekening mee gehouden dat vroeg of laat
ongenode gasten hun kans komen wagen. Dat is niet alleen hier het geval. Het heeft er alle
schijn van dat de inwoners van Peru zich verbeten voorbereiden op een volgende belegering
door de Spanjaarden. Dit keer willen ze hen beter van antwoord dienen dan de vorige keer.
Om 19 uur moeten we met zeven personen naar Cusco. Dat betekent twee taxi’s. We stappen
tot op de grote baan. Etienne steekt zijn hand op en er stopt een wagen. Het hoofd wordt naar
binnen bestoken en er volgt een afspraak. Vijf soles moet het kosten voor de rit. De hand gaat
weer naar omhoog en er stopt meteen een andere wagen. We vertrekken haast gelijktijdig. Ik
kan mij van de indruk niet ontdoen dat alle wagens hier taxi’s zijn. We rijden door een
ongemeen gepolueerde lucht naar de stad. Vervuilde en ijle lucht daar moet je voldoende
zuurstof zien uit te filteren. Die lucht is niet meteen bestemd om er grote inspanningen in te
doen.
Als we ter bestemming raken is afrekenen een hele historie. De taximan heeft dollars geroken.
Dollars van naïeve toeristen. Hij opent meteen zijn feilloze trukendoos. Hij beweert dat de
afspraak vijf soles per hoofd was en niet per rit. Meteen wordt er door de passagiers vlot
Spaans gesproken. De tekst is van weinig belang. Het zit hem in de toon en die klinkt
ongemeen verontwaardigd. De taxi trilt ervan. De toon van de chauffeur klinkt al wat minder
overtuigend als hij ook nog moet optornen tegen de gedachte dat twee dames hem van opzij
en van achteren belagen met ongemeen scherpe klauwen. Hij doet nog een poging om er acht
soles van te maken maar de “no” van de dames is zo scherp dat zijn trommelvlies en de ruiten
van zijn wagen het barsten nabij zijn. Uiteindelijk is het de rechtvaardigheid en het gegeven
woord dat zegeviert. De tweede taxi die na ons vertrok, is al ter plaatse.
Eten zoeken is nu de voornaamste taak van de avond. Dat kan geen probleem zijn want in de
drukke hoofdstraat krioelt het van de restaurants. Voor elk ervan staat een man met de
menukaart in de hand zijn zaak aan te prijzen. Het maakt onze keuze er niet gemakkelijker op.
Zij nemen zo de keuze van jou over terwijl jij de uiteindelijke beslissing zelf wilt nemen. We
worden sterk overtuigend lastig gevallen door een man die belooft dat we de drank gratis
krijgen. Wij zijn aanlokkelijke klanten, zien er op en top toerist uit en we zijn met veertien.
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Het is voor de uitbater een geslaagde avond als hij ons kan binnen lokken. De brave man
slaagt erin en we stappen de uitbating binnen. Tafels en stoelen worden bij elkaar
geschoven. Het eten verloopt vrolijk en is lekker.
Het is er gezellig zitten. Een orkestje van vijf
man ziet ons zitten en komt zich in onze buurt
installeren. Ze zien er uit als echte indianen.
Ze spelen ons ter ere en ter verrijking van
zichzelf. Toch vinden wij hun optreden van een
hoger niveau dan we gewoon zijn. Echt
meeslepende muziek brengen ze. Na hun collecte
die er bij hoort, verkopen ze ons nog een aantal
cd’s en verdwijnen uit ons leven.
Tijd om af te rekenen! Als we de rekening
krijgen is de drank natuurlijk aangerekend.
Meteen gepalaver. Ann, aangemoedigd door haar succes in de taxi, treedt vastberaden in actie.
Het gaat niet zo vlot en de omsingelingspoging zoals in de taxi lukt niet. Baas na bovenbaas
wordt er ter versterking bij gehaald. De binnenlokker wordt geïnterpelleerd. Hij ziet er
beroerd uit. Er hangt een crisis in de lucht waar niemand baat bij heeft. Men moet er achter
gekomen zijn dat ze met Belgen te doen hebben. Het uiteindelijke resultaat is dan ook een
compromis. We krijgen zeventig soles afslag.
Wij moeten terug naar casa America. Ook de taxidrijvers houden een geoefend oogje open en
als we op het grote plein komen, stoppen er meteen twee. De afspraak is zes soles voor de hele
rit. Mag wel, het is nacht aan het worden. Als we door mensen aangesproken worden is dat
steeds “where do you come from?” Als wij dan “België” antwoorden hebben ze daar nu voor
het eerst van gehoord. Onze chauffeur maakt daar een grote uitzondering op en geeft ons
zelfs uitleg over Club Brugge en Anderlecht. Weet zelfs dat Brussel de hoofdstad is en dat er
Walen en Vlamingen zijn die niet zo direct een toonbeeld van liefde zijn voor elkaar. Het
verwondert me zelfs dat hij ons niet herkent. De brave man houdt zich ook aan de afspraak
van zes soles.
De badkamer doet westers aan. Ik poets spontaan mijn tanden. Realiseer mij pas daarna het
gevaar van kraantjeswater. De nacht is koud en ik word gestraft. Er is geen water en het toilet
eist mij voortdurend op. Ik hoop dat het torentje dat ik ergens maakte, mijn vurigste wens laat
uitkomen.
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10. Project Mide.
Ik word wakker, voel mij niet fris maar ook niet ziek. Ik was mij, kleed mij aan en ga een
verdieping lager omdat daar een pc staat. Sonja is er al mee bezig en Etienne haalt al zijn
technische kwaliteiten boven om haar te helpen. Zij en haar man zijn de enigen die nog geen
verbinding gehad hebben met thuis. Ik keer dan maar op mijn stappen terug en tracht wat orde
te scheppen in de kamer. Dat is niet eenvoudig met die twee open liggende valiezen. Ze lijken
beide de hele nacht door woelmuizen bezocht te zijn. Dan zijn er nog de rugzakken en de
camera’s die met een stekker in de muur vast zitten. Je moet al flink opletten om ergens een
voet op de grond te plaatsen en daarbij nog uitmaken waar je met je andere voet terecht kan.
Het hotel ligt een stuk lager dan Cusco. Vanuit het raam kan je de luchthaven zien. Je hebt
ook een fantastisch zicht op de massa huizen die op de flank van de berg gebouwd werden.
Vooral gisterenavond was het zicht feeëriek. Een weelde van zinderende lichten doet denken
aan een overdadig versierde kerstboom. Al die afzonderlijke lichten wiemelen als één enkele
lichtvlek in elkaar.
We gaan vandaag een bankproject bezoeken. Mide heet het. “Microcrédito para el desarrollo”.
Zo staat het in hun banier. Ik zou het niet vernoemen moest het zo mooi niet klinken. We gaan
er met de bus naar toe. Het is druk in de omgeving van het gebouw. Een lange rij van riksja’s
staan hun beurt af te wachten om de zakenreizen te verzorgen. Zo te zien zijn er veel
boodschappen te doen of is er een oververzadiging van de riksja’s. Ze staan onder een afdak
om ze te beschermen tegen zon en wind. Wij worden als eregasten ontvangen. De
versnaperingen volgen elkaar op. Als ze hun vrouwelijke klanten ook zo behandelen is succes
verzekerd. Zij lenen geld alleen aan vrouwen. Groepen vrouwen die dan samen borg staan
voor de terugbetaling en de rente van ieder lid van de groep.
We krijgen een lange uiteenzetting, eigenlijk te lang want de meesten zijn maar matig
geïnteresseerd. De bankiers onder ons hebben er een vette kluif aan. Als ik eens rondom mij
kijk, zie ik een paar dames in volle strijd tegen de slaap. Helaas, je kunt niet alle veldslagen
winnen. Volgens de Olympische gedachte is meedoen het belangrijkste.
Geanimeerd wordt het pas als er vragen gesteld mogen worden. “Waarom alleen lenen aan
vrouwen als je weet dat de vrouw hier in deze cultuur totaal ondergeschikt is aan de man? Is
hij nu plots de gewillige medewerker van de vrouw geworden nu ze geld leent?” Je moet geen
moraalfilosoof zijn om hierover een boompje op te zetten. Die problemen theoretisch en
praktisch oplossen kan je niet op enkele minuten. Iedere opmerking lokt weer een aantal
nieuwe vragen uit. Iets of iemand moet aan deze discussie een eind maken, willen we niet
verplicht zijn extra verlof bij te vragen. Goed we stellen ons dan maar tevreden met het
antwoord van de mensen uit de praktijk. Door de bezieling van de medewerkers wijst de
praktijk uit dat microfinanciering een praktische mogelijkheid biedt. Hier is het duidelijk een
groot succes. Voila!
Nu we de negenproef allemaal weer onder de knie hebben, kunnen we eens de proef op de
som maken. We gaan een paar vrouwengroeperingen bezoeken die met succes lenen en zien
wat het resultaat is!
We stappen in de bus en rijden weg. Niemand van ons weet eigenlijk waar naartoe.We
begrijpen dan ook niet meteen waarom de bus plots stopt en naast de weg parkeert. Sanitaire
stop dan maar! Er is meer aan de hand. We beginnen een helling te beklimmen die duidelijk
het veld in loopt naar nergens. We komen aan een stuk braakliggende grond. Een groep
vrouwen is er actief met iets bezig. Het lijkt een of ander kamp van een jeugdvereniging, maar
dat strookt niet met de leeftijd van de vrouwen. Wij betreden hetzelfde veld. Er staan een paar
dingen recht die voor tenten kunnen doorgaan. De wind amuseert zich en produceert een soort
muziek door met de zeilen te wapperen. Er staan vuurtjes te branden waarop aarden potten
28.

staan te koken. Een heleboel bagage, in doeken geknoopt, ligt op een hoop aan de rand van
het veld. Wat daarin steekt, weten we niet. Dat kan
gaan van handelswaar en landbouwproducten tot
kinderen. Alle vrouwen die we al tegenkwamen
waren ermee beladen. Een aantal honden doorkruisen
het gezelschap.
Een man, duidelijk de haan tussen de kippen, veert
recht en blaast op een hoorn. Het gaat door merg en
been. Het boe geluid verspreidt zich over de velden
tot aan de besneeuwde bergen aan de horizon. Een
wapen in de vorm van een gepunte staf steekt in de
grond als bijkomend symbool van zijn waardigheid.
Het kan als welkom bedoeld zijn maar evenzeer het
teken tot de aanval. Het jaagt de dames in stelling. Zij wachten af. Dat doen wij ook. Er volgt
een toespraak, een welkomspeech. Geen strijdbijl komt er aan te pas.
Ze willen verbroederen. Wij zijn van goede wil en mengen ons tussen hen. Ze zingen en
voeren een rondedans op. Wij moeten mee doen. Door ons toedoen ontaardt de dans in een
kusjesdans waarbij het kussen ontbreekt. Wij willen ook iets laten zien en dansen met hen,
maar per koppel. Het wordt de dans die we bij de indianen op het eiland geleerd hebben. Hand
in hand en zagende bewegingen maken zo dat de benen mee volgen. Gevorderden laten al eens
een hand los en laten de dame draaien, maar dat is al een extraatje.
De dame waar ik contact mee heb, werkt op het veld. De hand die ze mij reikt verraadt dat.
Trouwens, het kaptuig dat ze bij zich heeft, liegt er ook niet om. Ze toont mij hoe het werkt en
ik neem de taak van haar over. Niet te lang want de grond is hard, de zon brandt, de wind is
krachtig, de lucht is ijl en het veld is veel te groot. Ik help maar symbolisch zoals een minister
die zich beperkt tot het leggen van de eerste steen.
Ze tonen ons hun werk. De bewerking van wol tot
de veelkleurige weefsels en breiwerken.Wat een
vaardigheid! In de potten kookt een kleurstof
waarmee ze wol kleuren. Ze hebben ook een
houtvuur branden. Het lijkt op een met aarde
gemaakte oven. Ik snap er het doel niet van.
We worden allemaal in een kring samen geroepen.
Iedereen heeft een buur. Het is de bedoeling om
met die buur in gesprek te komen en er zoveel
mogelijk inlichtingen van te vergaren. Daarna zal
iedereen zijn of haar compagnon in taal of gebaren
aan het hele gezelschap voorstellen. Het wordt aangenaam. Naam, beroep, hobby, leeftijd,
kinderen, kleinkinderen, echtgenoot… Alles kom je te weten. De uitbeelding van de
verworven inlichtingen is soms origineel en kostelijk. Het gelach dat er op volgt is
internationaal. Tussen hun gelach en dat van ons is geen enkel verschil te merken.
De dames gaan ook koken voor ons. Het gebruik van het houtvuur wordt duidelijk. In het
vuur worden aardappelen, bonen en andere knollen gegooid. Daarna wordt de oven
ingestampt en bedekt met nieuwe aarde zodat alles rustig gaar worden kan.
We eten soep die ik lekker noemen mag. Alles is vegetarisch. Aardappelen kennen we.
Sommige bonen zijn hard als steen. Er zijn ook knollen bij die ik nooit eerder zag. Ze doen
mij dromen van een lekker stuk vlees. Maar het decor en de omstandigheden maken zo veel
goed.
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Het is mij ondertussen duidelijk geworden dat de dames geld geleend hebben om hun wol te
kopen en er hun koopwaar mee aan te schaffen. In geen tijd veranderen de zingende en
dansende dames de weide in een markt. Ze zijn op slag veranderd in harde kooplui. Wij in
klanten die afdingen op de prijs. Wij kopen uit sympathie al zijn het dingen die in onze wereld
niet bruikbaar zijn. Ik koop dan maar een zakje dat ik om mijn hals kan hangen en waar ik
mijn zonnebril in kan opbergen. Het ziet er bijzonder vrouwelijk uit.
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11. Inca-sites rond Cusco.
Het belooft een zware dag te worden. ‘Wandeling inca-sites rond Cusco’ staat op de agenda.
Een wandeling rond een stad die in de bergen ligt vereist voor een wandelaar even goede
benen als een bergetappe voor een renner. Het busje voert ons tot boven de stad. Daar worden
we als duiven losgelaten. Er komt ook een picknick vandaag en de eetwaren worden over de
rugzakken verdeeld.
De eerste halte is een muur uit rotsblokken die een berg schijnt te moeten tegenhouden.

Uit drie openingen stroomt water dat door de achterliggende rotsen geleverd wordt. Een fontein
waar het water niet in blijft staan. Het leven stroomt immers ook verder. Zo wordt de
uitgestraalde rust steeds hernieuwd. We zitten op 3800 meter hoogte. Volgens de gids kwamen
de inca’s hier om te mediteren. Nadenken over het leven. Bespreken wanneer het beste moment was
om oorlog te voeren en tegen wie. Als ik mijn ogen sluit, zie ik ze daar zitten en liggen
discuteren in alle rust. Kalmte, bezadigdheid en wijsheid zijn hier de stelregel. Het is alsof de
gedachten evenals het water uit de muur vloeien. Luisteren is aangewezen. Wij snuiven
dezelfde lucht en horen hetzelfde geluid als zij die nu verdwenen zijn.
We doen een klim tot boven en achter het monument. We komen uit bij een fort. Het is
strategisch op een hoogte gelegen. Van hieruit kan geen enkele vijand ongezien naderen. Wie
toch wil vechten, zit in een zeer nadelige positie. Hij mag zich verheugen op een stortbui van
stenen. Het is niet te geloven dat het dan uiteindelijk toch nog verkeerd is uitgedraaid! Daar
heeft de fontein blijkbaar geen boodschap aan. Zij heeft het allemaal gezien, meegemaakt en
overleefd. Het is hier nu wellicht nog rustiger dan voorheen maar niemand luistert nog naar
haar boodschap. Toeristen zijn vredelievender, dat is een uitgemaakte zaak.
De tocht gaat verder door een gebied dat beslist altijd van leven gebruist heeft. Tal van resten
komen we tegen of zien we ergens ver opvallend op de rotsen liggen. Overal vind je de sporen
van hun godsdienst. De drie niveaus zijn in ieder monument terug te vinden. De Condor, de
Poema en de Slang, daar draaide alles rond zowel tijdens het leven als na de dood en wat daar
mogelijk nog op volgt.
We maken een fantastische bergwandeling. We zijn getuige van het nieuwe leven dat zich
hier ontplooid heeft. Landbouw is de enige vorm van activiteit. Koeien, schapen, bewerkte
gronden zien we overal waar het enigszins mogelijk is. We komen zelfs in een veld terecht dat
duidelijk omgeploegd is met een tractor.
Wij zijn op zoek naar een plaats om te picknicken. Die is niet eenvoudig om vinden. De zon
kent geen genade. De wind laat zich gelden.Uiteindelijk valt de keuze op een bergflank die
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volgegroeid is met eucalyptusbomen. Het zijn eigenlijk eerder struiken. De wand is steil en
een plaatsje vinden om te zitten, is niet evident. Het lijkt alsof iedereen zich heeft weggestopt.
Je ziet zelfs je naaste buur niet zitten. Zijn of haar aanwezigheid wordt verraden doordat er
plots een stuk brood of hesp te voorschijn komt dat voor u bestemd is of dat je doorgeven
moet aan de buur langs de andere kant. Ideale plek voor een sanitaire stop. Als het tijd is om te
vertrekken, ben ik verwonderd dat iedereen te voorschijn komt en er niemand zoek is. De
tocht gaat verder. Moedige stappers verdienen een versnapering. Een laat dessert na de picknick. Een groot blok chocolade werd aangekocht. Het merk staat er in grote letters op.
“America”. Dat is tevens de naam van de vrouw van Etienne. Het is een harde blok en de
kennis van de inca’s om met rotsblokken te spelen hebben we niet. Met moeite worden er
vormloze stukken van gesneden en verdeeld. Belgen die in het buitenland chocolade kopen,
komen steeds bedrogen uit. Niemand lust het en de stukken gaan terug naar afzender. De paar
honden die hier rondlopen verkiezen ook normale hondenbrokken. “We zullen het aan
America geven die kan er lekkere choco van maken”, stelt iemand om de situatie te redden.
We hebben de chocolade echter nooit meer terug gezien.
We wandelen langs de ‘berg van de maan’. Wat verder staat een groep gezadelde paarden. Ze
staan of liggen verveeld te wachten op soldaten die zich een
eind verder aan het amuseren zijn. Wij laten de kans liggen
om onze tocht te paard verder te zetten. Het zou in de tijd van
de inca’s anders geweest zijn! Te voet rukken we verder op
en komen aan een nieuw fort. Niet iedereen voelt zich nog
geroepen om ook dit in te nemen. Slechts een groep
moedigen bestijgt de rotsige weg naar boven.Alles lijkt hier
intact gebleven. Dikke muren zijn gebouwd met stenen groot
als rotsblokken. Ze zijn zo kunstig uitgesneden en perfect
passend op elkaar gestapeld als waren het waterzakken. Wij
zijn hier duidelijk niet de eerste veroveraars. Van wapens of gebruiksvoorwerpen is hier
geen enkel spoor meer.
Er is ook een smalle, geheime doorgang. Die tunnel door moeder aarde moet van enorm
strategisch belang zijn geweest. Langs daar verdwenen de krijgers in het niets om nadien even
geheimzinnig ergens anders weer op te duiken. Wij wagen het er op en stappen er binnen.
We trotseren de duisternis en mogelijk andere,
onzichtbare hindernissen. Wij, met onze grote gestalte,
moeten er gebogen doorheen.
Voor in geval van nood is er ook een rotswand die er vrij
glad uitziet. Wie haastig was kon zich laten naar beneden
glijden.Dat wil ik ook eens proberen! Ik vlieg naar
beneden alsof ik in een teletijdmachine zit.
Eens in beweging is alleen de landing nog van belang.
Alle controle ben je kwijt. Je snelheid wordt steeds groter
en is onbeïnvloedbaar. Vroeger moet dit een piste geweest
zijn waar de indianen bij bosjes naar beneden vlogen. Het
moet tot het basisleerpakket van de kleuteropleiding
gehoord hebben. Ik kijk om en heb mij maar juist uit de
voeten gemaakt als er nog twee lichamen komen
aangestormd. Ook zij landen perfect.
De reis eindigt in Cusco.We hebben de stad van bovenuit
bewonderd. Het overheersende heiligenbeeld hebben we
van nabij gezien. Het beschermt de stad met zijn open armen.
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‘s Avonds en ’s nachts is het hel verlicht en straalt zijn genade kwistig over de stad. Van uit
de stad lijkt het ergens in de hemel te hangen.
Het is een dag om nooit meer te vergeten. ’s Avonds in bed tracht ik alles in mijn geheugen te
prenten. Ondertussen bewonder ik de verlichte stad van uit een heel andere kant. De heilige in
de lucht en de wriemelende lichtjes dompelen mij in een verkwikkende slaap.
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12. Machu Picchu.
Om half vier in de morgen worden we gewekt. Een bus komt ons ophalen. We worden naar
het station van Cusco gevoerd. Veel bagage hebben we niet mee te nemen. We keren deze
avond nog terug.
In het station is het even druk als op een luchthaven. Je mag maar op de trein als je je ticket
van te voren besteld hebt en je naam op de passagierslijst voorkomt. Ook je pas wordt grondig
gecontroleerd. We staan dicht bij elkaar wakker te worden en ondergaan de gewoonten van
het station. Alles gebeurt in schokstijl. Ofwel moeten we zinloos wachten, ofwel moeten we
rennen naar het volgende controlepunt. Het duurt dan ook behoorlijk lang voor we eindelijk
op de trein mogen. Je g e n u m m e r d e plaats staat
op je ticket en dat moet overeenstemmen met het
plaatsnummer op de trein.
We vertrekken nog niet meteen. Door het raam
zien we de hele bedrijvigheid van de
voorbereidingen van de reis. We zien de
locomotief staan die nog van stal gehaald moet
worden om hem voor de trein te spannen. Hij ziet
er sterk, betrouwbaar maar lomp uit. Totaal niet
bij machte die positie zelf in te nemen. Het
verstand daarvoor zit onder de dienstkepie van de
spoorweglui. Zonder de medewerking van de
locomotief is het een hele klus om hem in stelling
te brengen. Op een rotonde wordt hij gedraaid. Hij staat immers met zijn neus in een
verkeerde richting en is onwetend op welk spoor hij hoort te staan. Al evenmin is hij zich
bewust van de bestemming van vandaag. Van op de rotonde komt hij op een ingewikkeld
kluwen van rails terecht voor hij op het juiste pad terecht komt. Uiteindelijk lijkt het gelukt te
zijn. Althans, de trein vertrekt. We rijden voorwaarts. Na een honderdtal meter rijden we
achterwaarts terug alsof hij iets vergeten is. Dat manoeuvre maken we herhaaldelijk mee tot
we het echt potsierlijk vinden. Het lijkt wel of de trein proef rijdt om de nodige energie en
concentratie te verzamelen om schokkend aan de lange reis te beginnen. De trein schudt en
rammelt. Het lijkt precies of hij vast hangt aan een vod dat door een razende hond schuddend
en trekkend wordt verder gesleurd. Uiteindelijk zien we maar een enkel spoor. Hij mag (kan)
zich niet meer vergissen.
Traag kruipt en slingert hij door het landschap. Sensatievol wordt het als hij briesend en
fluitend door dorpen rijdt, soms zelfs over stampvolle markten. Wie hier in de buurt van een
overweg woont, is er slechter aan toe dan de meest getroffen inwoner van Zaventem. Zijn
lawaai is te vergelijken met dat van de nachtvluchten. De hemelhoge bergen moeten het ook
op hun zenuwen krijgen om al dat getoeter en gefluit steeds maar terug te echoën.
In ieder station stopt de trein en dat maakt de strenge controle in het station tot een lachertje.
Kleurrijke dames staan ons telkens opnieuw op te wachten met handelswaar die we de vorige
halte ook al afgewezen hebben.
We rijden langs een stuwende rivier (Colca) die de trein in snelheid tracht te volgen ondanks
de hindernissen die hij van de rotsblokken ondervindt. Die zijn er door zijn eigen schuld
ingevallen. Aan het water is duidelijk te zien dat we sterk dalen.
Gaandeweg ontstaat er vegetatie die de strijd aanbindt met het bruine geweld van de bergen.
Elk spleetje in de rotsen wordt door het groen aangevallen en ingepalmd. De verovering van
de hele berg is in zicht. De naakte rivier van enkele uren geleden ziet er nu uit als een peloton
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renners tussen muren van supporters. Af en toe vang je er tussen de struiken een glimp van
op. Een bos is in wording. Een enorme eucalyptus wordt verdrongen door hele partijen
gebladerd hout dat zich niets meer aantrekt van het geblaat van de trein. Wij rijden zichtbaar
het oerwoud binnen. Het schuchtere groen van daarnet bruist van energie en begint zichzelf te
bekampen om voldoende plaats en licht te bemachtigen. Het klampt zich vast aan de bomen
en groeit mee de hoogte in om meer licht te hebben. Elk kaal plekje op de rotsen is al
ingenomen door groene planten die voor boom studeren. Alleen de rivier heeft het recht om
niet aangevallen te worden en stroomt wit bruisend verder door het overdadige groen. Hij is
niet te stoppen, door niets, door niemand! Bloeiende bromelia’s hebben zich op de takken van
de bomen gevestigd en schreeuwen om aandacht.
De trein stopt uiteindelijk en brengt ons in het hart van de toeristische industrie. We zijn
aan het station in de buurt van de beroemde Machu Picchu.
Een bus rijdt ons in colonne met andere bussen naar boven. Wie zich hier te voet op de baan
waagt pleegt zelfmoord. Het moet hier de dag van vandaag drukker zijn dan het hier ooit
geweest is ten tijde van de inca’s. Het is normaal te noemen dat ze het hier allemaal afgebold
zijn. Tegen zoveel inmenging van vreemdelingen kan niemand zich beschermen en vluchten
blijft de enige redding.
Er valt nog een stuk te klimmen als de bus het voor bekeken houdt. Onze nog vrij jonge gids
zorgt dat hij zijn discipelen bij elkaar houdt. Dat kan alleen door vele pauzes in te lassen. Wij
luisteren gretig naar zijn uitleg. Er valt ook enorm veel te vertellen. Een stad hoog in de bergen
die nooit door de Spanjaarden werd ontdekt en dus ook niet verwoest is. Daar had-den de
Spanjaarden anders wel een enorme aanleg voor en ze deden het blijkbaar graag en grondig.
Het geeft ook een vreemd gevoel om een spookstad te betreden. Het lijkt alsof de bewoners
even weg zijn. Alles ligt er proper en ordentelijk
bij.

Buiten de daken is alles intact. Vol afschuw vertelt de gids dat de Amerikaanse ontdekkers
van de stad al de inboedel hebben meegenomen. Jammer eigenlijk want het zou de
authenticiteit van de site zeker ten goede komen. Alleen maar huizen hier zo hoog in de bergen
roept vragen op over de manier hoe je hier leven kan. Zon en wind regeren hier, maar daar
kan je niet van leven. Wij lopen door de straten en de huizen en genieten van het uitzicht op
de bergen en de incastad. Het ligt er zo zelfbewust bij dat je het gevoel krijgt dat je in
andermans keuken aan het rondneuzen bent. Hoe is men er ooit in geslaagd om hier met
tonnen zware rotsstenen rond te zeulen? Waar zijn de werktuigen en welke zijn dat om die
rotsblokken de vorm te geven zoals zij dat wilden en gedaan hebben ? Wie zijn wij om hier zomaar
rond te mogen lopen?
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De gids toont ons een cocaplant. Ze heeft zich
veilig verschanst een meter beneden ons, buiten het bereik van de toerist. Er is weinig aan te
zien maar wij bewonderen de plant op de manier waarop een oude bok naar een groen blaadje
kijkt.
Hotels zijn hier boven nog niet uitgevonden zodat ook wij niet blijven kunnen. Trouwens de
tijd die onze gids ons gunt hangt sterk af van de hoeveelheid toeristen. Die mogen in geen
geval elkaar in de weg lopen. Even gebeurt dat en de gidsen in dienst bijten elkaar toe om
uit te maken wie van hun twee hier in de fout is. Voor hen is het bandwerk en de snelheid van
de band is onbeïnvloedbaar.
We komen terug in de drukte van het heden. Naast de weg leidt een houten brug over de
Colca rivier ons naar een restaurant. De culinaire delicatesse van Peru ligt hier ten toon.
Gebakken cavia! Het beestje ligt ons aangrijpend aan te staren. Het ligt op zijn gekromde rug.
De poten met de scherpe nagels liggen wijd uit elkaar. De opengesperde muil getuigt nog
van de laatste pijnkreet bij de bereiding. Zijn scherpe
tanden dienen tot niets meer tenzij dat ze er ons toe
doen besluiten om geen cavia te eten.
We moeten de verre rit met de trein nog eens opnieuw
doen. Van groen naar bruin. Van leven naar dood. Van
zon naar duisternis. Nu we niets meer zien kunnen
buiten lijkt de reis veel langer te duren. En de
vermoeidheid laat zich ook voelen. Het is immers laat
als we terug zijn en de trein weer aan zijn heen en weer
ritjes kan beginnen.
De collega’s die in de stad wonen kunnen te voet naar het hotel. Wij hebben er nog een taxirit
tegoed.
We moeten op zoek naar eten, maar daarin zijn we ondertussen gespecialiseerd. Op weg naar
het hotel passeren we een winkel waar frieten en gebraden kip te koop zijn. Een enorme
lading wordt aangekocht, genoeg om de hele avond te eten en met zijn geur de hele casa te
vullen.
Met een vol buikje gaan de kindjes braaf naar bed.
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13. Salinas – Moray.
De vermoeidheid van de treinen en het bezoek aan de Machu Picchu werd door de slaap
verdreven. Kwart voor zeven is het en een stortbad wast alles wit wat niet verbrand is. Mijn
neus schilfert af en mijn kuiten zijn verbrand door de zon en de wind in de bergen. De
combinatie van zon en wind is niet te vertrouwen.
Een bus, vanzelfsprekend, met gids komt ons ophalen. Wij rijden over kronkelende wegen en
trachten die dingen op te vangen die in de ons bekende wereld anders zijn.
Voor ons rijdt een vrachtwagen geladen met twee koeien. De beesten zijn in de breedte van de
laadruimte vastgebonden en kunnen nauwelijks staan. In de bochten doen ze het onmogelijke
om recht te blijven. Veel bewegen kunnen ze niet. Verbaasd trekken ze hun ogen wijd open
als ze hun poten verzetten en hun lichaam een andere beweging volgt.
Een koor van gillende dames voorkomt een aanrijding met een wandelende groep koeien
langs de weg.
Naast de weg wordt een lange bamboeconstructie opgezet en de bus stopt. Het is een lang
geval verdeeld in hokjes. Het ziet eruit als totaal zinloze garageboxen. Geen huis is te zien in
de buurt zodat winkeltjes ons vrij overbodig lijken. Geen enkele klant is te zien maar de lege
kraampjes zijn er al. Ik vermoed dat ze te koop of te huur zijn. Daar heeft de toerist geen
boodschap aan. Tot onze grote verrassing herkennen we een paar dames die ook op de weide
aanwezig waren. Hartelijk weerzien!
Ik vind het een staaltje van almacht die het toerisme heeft opgebouwd. Het bepaalt waar
markten komen en wie ze uitbaten mag. Het bepaalt waar de bussen stoppen en waar
niet. Jouw succes wordt door het toerisme bepaald alsook de prijs die jij er moet voor
neertellen. Mooi actieterrein voor microkrediet.
Wij zetten onze reis verder. Overal zie je besneeuwde bergtoppen. De perceeltjes die ervoor
of op de flanken zien eruit alsof ze behangen zijn. De kleur van het behang hangt af van de
strakke begroeiing. Voortdurend grijpen mijn medereizigers naar hun camera om iets wat ze
opvallend mooi vinden niet teloor te laten gaan. Al een geluk voor Peru dat het nemen van
een foto niets aan de bestaande werkelijkheid verandert. Het zou een spoor van vernieling
laten achter elke bus. Voor de laatkomers zou er niets meer te fotograferen vallen. Zo is het
anders wel vergaan met de inboedel van de Machu Picchu, de sites en de forten. Daar is alles
verdwenen.
We rijden door veldwegen en slepen een enorme stofwolk achter ons aan. Af en toe worden
we daar ook op getrakteerd door een tegenligger. Dan krijgen we de volle lading doorheen het
openstaande raampje vlak achter de chauffeur.
We komen aan in Moray. Hier staat een landbouwkundig laboratorium van de inca’s. Van
bovenuit bekeken lijkt het op het beeld dat je
krijgt als je een verrekijker omgekeerd houdt.
Het bestaat uit een enorme kuil, afgezoomd met
perfect cirkelvormige terrassen. Allemaal dikke
ringen die achter elkaar gestapeld staan van
groot naar klein.Van bovenuit bekeken zijn de
enkele toeristen die in de onderste cirkel staan
het vernoemen niet waard. Geen boon groot lijken
ze! Ze staan in het centrum van Moeder Aarde. Er
zijn te veel cirkelvormige terrassen gebouwd om
ze met het blote oog te tellen. Ieder terras is drie
meter breed. De gids vertelt dat de hoogte van de
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terrassen zo gekozen is dat het verschil in temperatuur per
terras exact twee graden Celsius is. Wij geloven het zoals
we iedere uitspraak van de plaatselijke medicijnman
geloven. De gids vindt een compromis nog het beste en
sluit de discussie af met de opmerking dat die uitspraak
maar voor de onderste terrassen geldt. Per niveau zou
proefondervindelijk uitgeprobeerd zijn welke vruchten het
best gedijen afhankelijk van hoogteligging en
temperatuur. We wagen ons naar beneden. Uit de wanden
van de terrassen steken stenen die als trap fungeren.
Trapleuningen zijn ze vergeten. Telkens drie tot vier diepe
stappen naar beneden. Vooral de eerste trap wordt met de
nodige doodsverachting genomen maar ook dat went. Het
wordt een soort van collectief vertrouwen en we beginnen
elkaar steeds beter te kennen. In de beste stemming
bereiken we de bodem. Daar staan aardappelen zodat we
letterlijk in de patatten terecht komen. Onze gids geeft
uitleg en menig zaadje wordt weggemoffeld en aan de incamaag ontstolen om er thuis in
eigen tuintje het experiment mee te voltooien. Daar moet het dan duizendvoudig vruchten
voortbrengen. Op enkele duizenden meter lager en bij een temperatuur en waterhoeveelheid
die niet te voorspellen zijn.
We vinden het helemaal niet spijtig dat we in deze onderwereld zijn afgedaald. Zelfs niet nu
we ons realiseren dat we terug moeten. Voor de collega’s die niet aan de afdaling hebben
deelgenomen, zijn wij nu die nietige kleine wezentjes. Het is een hele toer om opnieuw onze
gestalte op niveau te krijgen. Onze collega’s toeschouwers moeten in twijfel staan kijken
hebben. Als we boven komen is die in bewondering overgegaan. Hun spontaan applaus is er
het bewijs van.
We zetten onze tocht verder. We reizen immers om te leren. Wij zijn uiterst leergierig en
hebben er veel voor over.
Plots wordt onze verrassing compleet als we in al het bruin van het gebergte ineens een
witte puzzel zien verschijnen. Op een
bergflank liggen witte puzzelstukjes prachtig
in elkaar passend te blaken in de zon. Hier komt
zowaar zout water uit een rots! Je ziet het water
stromen tussen witte dammetjes. Dat zijn geen
sneeuwkorrels maar echte zoutkristallen. Wie
even zijn vinger in het water steekt en proeft
heeft geen gids nodig om het te beamen.
Bovenaan, op het niveau waarop het water uit
de rotsen komt, is een smalle greppel gegraven
waar het zoute water zich in verplaatst. Op
weloverwogen plaatsen is het dammetje doorboord zodat een gedoseerde hoeveelheid water
naar de aangebrachte reservoirs kan vloeien. Vergaarbakken zijn gebouwd in grillige vormen
en staan wanordelijk door elkaar. Wel zo dat het zoute water naar elk van deze bakken
afzonderlijk kan geleid worden. Die kanalisatie zit ingenieus in elkaar en vergt permanent
onderhoud. Hoe de zoutwinning gebeurt is duidelijk. Hier is veel zon en ook veel wind. Wat
wil je nog meer.
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Wij volgen het kanaaltje met zout water als ervaren evenwichtacrobaten. Een misstap en je
hebt een paar builen met een gepekelde ervaring
er bovenop. Op het einde van de zoutwinning gaat
het smalle paadje over in een pad dat naar beneden
loopt.
Nat van het zweet en vuil van het stof dat we zelf
doen opwaaien belanden we onderaan de berg. We
komen aan de zoutwaterrivier die er gehavend,
dorstig, geplunderd, gesaboteerd, beroofd en
snakkend naar water uit ziet. Wat verderop staat de
bus ons op te wachten.
Onderweg zien we een groot bord hangen “hoi buffet” links van de weg. We stoppen. Een al
dan niet authentieke totempaal groet ons. Voor de ingang zit een dame die een winkeltje
beheert. Die staan overal waar vermoedt wordt dat er een wagen kan stoppen. Waar de bus
ook stopte, steeds stonden de verkoopsters paraat. Zelfs aan de zoutwinning! Ik ben ervan
overtuigd dat als de bus in panne valt of een aanrijding heeft, dat precies aan kraampjes zal
zijn. Tot daar is er geen probleem dat kan een gewoon toeval zijn. Maar dat daar bovendien
ook nog een orkest vrolijke muziek bij speelt terwijl jij een panne of een ongeval hebt, lijkt
mij wel minder passend.
Ook hier begint de muziek te spelen als we van de bus stappen. Het lijkt wel of de eerste die
uitstapt onbewust op een drukschakelaar trapt. Ik loop nog maar eens naar het kraampje. Dat
doe ik steeds omdat ik met een probleem zit. Men verwacht van mij dat ik iets als geschenk
meebreng naar huis. Ik kan echt geen keuze maken. Ik vrees dat ik mij thuis hopeloos
belachelijk maak moest ik er per accident een grimas bij maken waaruit blijken mocht dat ik
verwacht dat ze die dingen daadwerkelijk dragen of aardig vinden. Een ding trekt mijn
aandacht. Het is een lange, smalle plastieken zak waarin verschillende soorten graan, maïs, en
andere korrels zitten. Ik heb wel kippen thuis maar weet niet of zij iets van mij verwachten.
Trouwens de plastiek krijgen ze er zelf niet van af. Hoe ik een rammelaartje of een fluitje met
de naam “Peru” op thuis moet afgeven weet ik ook niet meteen. Zelfs niet ondanks het feit dat
ze mooi beschilderd zijn. Anderzijds weet ik niet hoe uit te leggen dat ik vind dat die
kunstwerken beter hier tot hun recht komen al was het maar om een kraampje mee op te
smukken. Ik heb ook al eens overwogen om een riksja mee naar huis te nemen. Daarmee zou
ik dan uitstappen maken met de hele familie. Thuis in het dorp zou iedereen ervan kunnen
genieten, vooral de toeschouwers! Hoe meer
cocabladeren ik kauw, hoe meer cocathee ik
drink, hoe verder de oplossing af ligt. Mijn
ultieme hoop is de luchthaven van Zaventem of
de Delhaize in Denderleeuw, het dorp waar ik
woon.
We beginnen aan het buffet. Op de eerste tafel
staan de mooiste en aantrekkelijkste gerechten.
Die slaan we over. Ze bevatten allemaal
ongekookte groenten. De vleestafel en
desserttafel moeten het vergelden. Die worden
herhaaldelijk geplunderd.
We eindigen in Cusco. Een deel van het gezelschap wordt aan het hotel afgezet. Taxi’s
brengen ons terug naar huis. Daar kunnen we de nacht gebruiken om ons voor te bereiden op
de rustdag van morgen.
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14. Op verkenning in Cusco.
We voelen de rust over ons nu we zelf de agenda van de dag mogen opstellen. Een paar regels
moeten we wel in acht nemen. Als we het hotel verlaten is er geen waarborg dat we er
gedurende de dag weer binnen kunnen. Een sleutel meenemen is niet gewenst. Als je om een
of andere reden terug bent zou je heel alleen voor het gesloten hek kunnen staan. Ontbijten
doe je samen, thuis komen ook. Afspraak vanavond om negen uur. Iedereen trekt vandaag
verder zijn plan.
Er is een nieuwe nood gegroeid in het toeristendom. De e-mail. Het reisprogramma is zo druk
dat we weinig in huis zijn. Als we thuis zijn, zijn we er allemaal tegelijk. Als iedereen een uur
per dag aan het toestel zit, neemt dat zes uur in beslag. Te veel. ’s Nachts zou dat wel kunnen
maar we komen iedere keer uitgeput thuis en dan valt die nood spontaan weg. Als er iemand
op de bank zijn beurt zit af te wachten, wordt het toestel zenuwachtig. Die indruk heb ik
althans. Als je er al in slaagt jouw gewone scherm van thuis voor u te laten verschijnen, blijft
het nog altijd een ander toestel. De met moeite getikte tekst, samen met alles wat op het scherm
staat, zapt wel eens de onderwereld binnen. Met een godver kan je weer herbeginnen zonder
waarborg op succes. Je buurman deelt in je ergernis. Dan heb ik het nog niet over het qwerty
klavier dat er samen met je onkunde voor zorgt, dat je geschreven boodschap een soort code
is waar je zelf niet meer aan uit kan.
Mijn kamergenoot en ik vertrekken samen om negen uur. We stappen het steegje buiten en er
stopt een bestelwagen, omgebouwd tot bus. Het portier vliegt open nog voor het voertuig
stopt. Er hangt een jonge man aan de binnenkant van het portier. Hij mompelt een hele reeks
namen. Dat doet hij de hele dag door zodat het overkomt alsof hij een lied zingt. In een van de
versjes klinkt het woord ‘centrum’ door. Hij heeft al gemerkt aan onze gelaatsuitdrukking dat
er iets voor ons bij is. Voor we het eigenlijk goed beseffen, zitten we als enige blanken tussen
andere mensen samengeperst. We maken het nu van binnen mee. Voortdurend vliegt het
portier met de man eraan vast open. De song hoort bij het ritueel. Hij vliegt buiten. Mensen
stappen uit of stappen in. De wagen vertrekt. De jonge man hangt op dat moment nog buiten
aan het openstaand portier. Als hij die lost, is hij niet mee. Acrobatisch als hij is lukt het hem
om met een pantersprong op het nippertje mee te zijn. Time is money! Wij betalen een tiende
van de normale taxirit.
Eigenlijk kan je hier niets aanvangen met een eigen wagen. Het ‘openbaar vervoer’ is zodanig
uitgebreid dat je nooit hoeft te wachten. Je moet niet eerst voor eigen verplaatsing zorgen om
aan een halte te komen. Iedere auto is
openbaar vervoer en de concurrentie is groot.
Er zijn ook nog de riksjas met of zonder
motorfiets voor de kleinere verplaatsingen.
Hier hebben de mensen zelf voor de
oplossing van hun verkeersproblemen
gezorgd. Ze hebben ze zelfs voorkomen. De
enorme investering voor de bussen en de
daaruit voortvloeiende veel te hoge prijs voor
een rit blijken niet nodig te zijn. Ze zijn
kunstmatig in het leven geroepen. Alles is
veel te ingewikkeld en uiteindelijk overbodig.
Je steekt hier je hand op en zegt waar je heen
wil en het wordt goedkoop voor je geregeld.
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We stappen af in het centrum van de stad. We hebben een mooi plannetje van Cusco
gekregen.Op het plannetje wemelt het van bezienswaardigheden. Het ene winkeltje
grenst aan het andere. De dag hier doorbrengen kan geen probleem zijn. Kleurrijk geklede
mensen in leeftijd tussen drie jaar en tachtig jaar klampen je aan met iets wat voor souvenir
moet doorgaan. Bedelaars doen hetzelfde maar zonder handelswaar.Dat is hier ook een veel
voorkomend beroep. Politie is alom. Ook vrouwen dragen het uniform. Ze hebben duidelijk
de opdracht om vriendelijk te zijn, en zijn dat ook. De stad is gekenmerkt door smalle, sterk
hellende straatjes, amper breed genoeg om één wagen door te laten. Beide zijkanten zijn
voetpaden: één ervan bestaat uit trappen, het andere is hellend, zodat je er ook met een
kinderwagen op of af kan. De wanden bestaan uit rotsblokken, kunstig gekapt en passend op
en in elkaar gelegd.
We hebben een toeristische kaart. Daarmee mogen we in tal van musea ‘gratis’ binnen. Daar
maken we dankbaar gebruik van. Moderne, klassieke en volkse kunst kan je allemaal rustig
bewonderen. Alle kunstwerken zijn geïnspireerd door de katholieke godsdienst.
We nemen een middagpauze en stappen een restaurantje binnen. De gelagzaal heeft slechts
twee tafels. Beide zijn onbezet en de uitbaatster staat aan de deur klanten te lokken. We
bestellen en de dame gaat aan de slag. Ik drink mijn zoveelste incathee, mijn buurman houdt
het bij water. Ik vraag mij af hoe zo een bedrijf uit de kosten geraakt. We eten smakelijk. Ik
vraag naar de ‘bano’. De dame gaat mij voor en beklimt een smalle, steile trap. We belanden
in een kamer waar een tiental pc’s staan. Ze wijst naar de achterkant links en daar vind ik het
toilet. Primitief, zonder stromend water, zonder papier. Er staat wel een emmer met een pot
erin, daarmee moet je het maar doen. We rekenen af en stappen verder de stad in.
We komen aan een grote hall. Het is een
overdekte markt. We gaan er binnen. Het is er druk.
Alles is er te vinden. Vooraan is de vleesafdeling. Er
wordt gekapt en gesneden. Karkassen van koeien
en schapen worden er met stijl bewerkt. Honden
lopen rond en ruimen de vuiligheid op. Levende
schapen staan vastgeknoopt aan de toonbank. Ze
wachten ongeduldig hun beurt af om hun
diensten aan te bieden voor het geval er vlees
tekort mocht zijn. Ze worden ter plaatse geslacht.
Een beter bewijs van de versheid van het vlees is
moeilijk te vinden. Niets van zo een dier gaat
verloren. De ingewanden krijgen een speciale behandeling. Ze zijn onmisbaar voor het maken
van worsten. Aan zowat alle standen kan je eten kopen. Allemaal even vers en warm, ter
plaatse bereid. De mensen eten smakelijk. Het decor waarin het gebeurt, schrikt ons af. Er is
exotisch fruit, allerhande knollen die ik voor het eerst zie. Groenten die ik herken en andere.
Mijn gezel koopt een hoeveelheid quinoa. Dat zijn zaadjes die hier in alle soepen verwerkt
worden. De verkoopster vult met de hand een hoeveelheid in een plastieken zak. Het wordt
niet gewogen. Uit een emmer kan je kikkers kopen. De beestjes doen er alles aan om zo lang
mogelijk het hoofd boven water te houden. Versheid is hier geen ijdel woord!
Het is een heel andere tentoonstelling dan in de musea! Veel levendiger en we hebben er
veel meer belangstelling voor.
Wij zijn niet zoals die honden. Die hebben uitsluitend belangstelling voor het voorste
gedeelte. Wij bezoeken heel de markt.
We passeren een groep luidruchtige vrouwen. Ze zitten aan een tafel die vol staat met flessen
bier. Blijkbaar hebben ze iets te vieren, Moederdag zo blijkt. Ze doen dat maar zelf. Mannen
hebben hier op de markt niets te zoeken. Ik groet hen overtuigend. Meteen word ik getrakteerd
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op een bekertje bier. Ik aanvaard het en er volgt een tweede. Ook ik bestel een fles bier. Ze
waarderen het duidelijk. Geen half uur daarna staan we te dansen op de markt. De dans der
inca’s! We krijgen toeschouwers. Ook toeristen vinden er behagen in. Ik betrek ze er bij en
probeer stiekem te verdwijnen wat ook lukt.
Het is duidelijk wie er de broek draagt in dit land. Op de markt zie ik alleen verkoopsters.
Geen man achter de kramen. Ik vraag mij af waar die uithangen. Het kan geen toeval zijn dat
alleen de vrouwen microcredit krijgen. We verlaten de markt. We komen buiten juist op het
moment dat er een luidruchtige fanfare voorbij marcheert. Dat moeten dan de mannen zijn die
de moeders aan het vieren zijn. Muziek maken is een typisch mannelijke bezigheid.
Er is vanavond ook een dansoptreden waar we met onze kaart gratis binnen mogen. We hebben
er zoveel als afgesproken met onze andere reisgezellen. We gaan er heen. Het is bar koud en
ik droom van de jas die nog in het hotel ligt. We zijn te vroeg en lijden nog een half uur kou
alvorens we de zaal binnen mogen.
Het optreden boeit. Een mannenorkest zit voor het podium en speelt live. Kleurrijk uitgedoste
dansers springen, afhankelijk van wat ze vertolken willen, luidruchtig en dreigend soms over
het podium. Het is hartverwarmend. Tijdens de voorstelling wordt iedereen getrakteerd op een
borrel warme thee van cocabladeren. Op die manier kan je uitsparen op de verwarming die er
niet is.
Onze vrije dag zit er op. Na de klassieke onderhandelingen met de taxi’s verdwijnen we in de
nacht.
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15. Valle Sagrado – Confianza.
Voor het eerst worden we wakker zonder een stralende zon. Een nieuwe dag begint met een
nieuwe chauffeur, een nieuwe gids.
We staan ook voor een nieuwe vallei. Hier staan de terrassen tot boven op de berg.
Vermoedelijk lopen ze door langs de andere kant. Het geheel ziet er uit als een reusachtig
hoofd, het haar vers opgedaan in golven. Boven het hoofd hangt een wolkje ontstaan door de
overvloedige gel. We zijn in Pisac, een archeologische site.
Dat betekent eerst betalen en dan opnieuw vaststellen dat de inca’s een enorme investering
gedaan hebben voor hun nageslacht. Ik begin zelfs te denken
dat het woord ‘incasseren’ van het woord ‘inca’ is afgeleid.
Het wordt weer een stevige klim. We passeren langs enorme
terrassen die niet meer bebouwd mogen worden. Die moeten
oorspronkelijk blijven ter ere van de toerist die het verlies aan
opbrengst maar moet vergoeden. Er staat hier een enorm
gebouwencomplex dat opgebouwd is met muren van kunstig
gestapelde stenen. Je kan er doorheen kijken langs
trapeziumvormige gaten die voor licht moeten zorgen. Die
trapeziumvorm met de smalle kant naar boven zagen we
overal. Het moet een erkend verweer zijn tegen aardbevingen.
wonen en hun veiligheidsmaatregelen.
Het is voor ons weer een hele ervaring. Het is een combinatie
van je klimsucces, het abnormale uitzicht en de geschiedenis
om je heen. Je voelt je iemand die bevoorrecht is. Met een
handvol soles neem je de forten in. Je beseft dat je hier niet de eerste bent. Velen zijn hier
geweest voor u en lieten alleen maar achter wat te zwaar was om mee te nemen. Alleen de
muren zijn dat. Geen potscherfje hebben ze gelaten. Niets! Het lijkt er op dat hier eeuwen
lang een opleidingscentrum geweest is van deurwaarders die hier nadien nog jaren stage
deden.
Het fort is een bezienswaardigheid alleen voor toeristen. Het eigenlijke dorp blijkt een grote
markt te zijn die alle woningen opgeslorpt heeft. Het slorpt ons ook op en we verspreiden ons
over de markt. Aan de dagelijkse dingen die hier liggen leer je de gebruiken van de bevolking
kennen. We mogen er veertig minuten in verloren lopen. Als we op de bus terug zijn is het
aantal plastieken zakken duidelijk toegenomen. Aan mij hebben ze hier niets meer. Mijn soles
zijn op. Ik heb de keuze om nog een dag te leven als parasiet of bij de kassier een
bankkundige transactie te ondernemen.
We komen aan in Ollantaytamb. Een bruisende, levende plaats! De parking staat vol bussen.
Het dorp ligt ingesloten tussen hemelhoge bergen.
Een van de bergen is uitverkoren om een
historisch incafort te dragen. Het hangt als een
uitgebeiteld beeldhouwwerk vast aan de rots. Het
valt op door zijn bleke kleur die afsteekt tegen het
bruin van de vormeloze rotsen.
Aan de voet van de berg, waar wij ons bevinden,
heerst opwinding. Het is hier duidelijk feest
vandaag. De inwoners hebben zich allemaal
verkleed. Ze zijn gehuld in de meest schreeuwerige kledij die je maar bedenken kan.
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Hun gezicht is verborgen achter carnavalmaskers. De muziek begeleidt hun uitbundig gedans.
De groepen zijn zo talrijk dat ze elkaar in de weg lopen. Sommige groepen hebben blijkbaar
een ernstige boodschap te brengen en gooien zich in de strijd om de aandacht.
Ik rust even uit op een terras zoals er bij ons ook zijn en bestel een fles bier van een liter. Als
de wind naar mij toe blaast, wordt het moeilijk. Het restant van wat een reusachtig vuur moet
geweest zijn, maakt het ademen lastig. Bier wordt hier mateloos gebruikt en wordt soms als
extraatje kwistig over de hoofden uitgeschud. Het hoort bij de opvoering. De grote mode bij
de vrouwen is hier een kleurige doek om het lichaam gedraaid met daarin een klein kind. Ook
zij hebben zo de handen en de benen vrij om uitbundig mee te doen. De kleinsten mogen ook
iets hebben en genieten mee van moeders dolle sprongen.
Twee gemaskerde mannen geven elkaar de hand. Met de andere hand slaan ze om beurten
elkaar zo hard mogelijk met een zweep. De knallen van de ritmische en geoefende slagen
klinken als revolverschoten over het plein. Ook
kinderen beoefenen deze vreemde sport. Dat is
een kwestie om later beter en harder van leer te
kunnen gaan. In mijn ogen en oren is het een
wreed spel. Misschien moeten we het wel
zien als een onschuldig afreageren.De
opgekropte agressie van een heel
jaar
er
feestelijk uitkloppen. Als we denken dat er aan
het optreden van de groepen een einde is
gekomen schuiven er andere weer aan.
Blijkbaar wachten ze hun beurt af in een
zijstraat omdat er op het plein onvoldoende plaats is. Het blijft maar komen! Wat een leven,
wat een kermis, wat een fantasie, wat een choreografie! Een heel jaar aan voorbereiding en
sparen moet hier aan vooraf gaan. Alleen de toeristen zijn hier toeschouwer. Alle inwoners
zijn bij het feest betrokken. Wij moeten alleen maar genieten en raden naar de historische
achtergronden. Het is echt genieten.
Helaas worden we plots opgeroepen. Iemand heeft naar zijn uurwerk gekeken. De toeristische
industrie roept ons ter orde. We hebben nog uren te rijden en dat geschiedt.
Wij moeten nog een bank trotseren waar aan microfinanciering gedaan wordt. Vol vertrouwen
hebben ze voor de naam “confianza” gekozen. Enkele economisten voelen zich weer in hun
nopjes bij het verschijnen van grafieken, tabellen, diagrammen, balansen. Voor anderen zijn
het moeilijke momenten vanwege de acute slaapaanvallen. Maar alles loopt goed af. Na een
banketje en een geschenkje is iedereen opnieuw klaar wakker. We mogen zelfs een paar van
hun succesrijke klanten bezoeken.
De eerste die we aandoen lijkt een verloren klant van de bank te zijn. Hij is althans
moeilijk om vinden.
De bus stopt herhaaldelijk en veertien paar ogen trachten mee te zoeken. Een verloren klant
krijg je moeilijk terug zo blijkt. Er bestaat ook geen betere manier om een stad te leren kennen
dan verloren te lopen. Het is ondertussen avond geworden.
Tussen donkere stapels versleten autobanden hebben we uiteindelijk het doel bereikt. Het is
een familiebedrijf. Ze maken duidelijk overuren door onze schuld. Ze verwachtten ons al lang
maar 17 polshorloges zijn blijkbaar niet genoeg om op tijd te komen.
Die mensen hebben hier wel het gat in de markt gevonden. De versleten autobanden die er
duizenden kilometers op zitten hebben en bovendien parasieten zijn voor Moeder Aarde zijn
hier nieuwe grondstof geworden. Uit deze banden worden stukken rubber gesneden die nog
duizenden kilometers verder kunnen, zij het aan tragere snelheid. Ze worden een nieuw leven
ingeblazen en verwerkt tot sandalen. Een onverslijtbaar en alle terreinschoeisel. We zagen ze al
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op markten liggen en aan de voeten van haast iedere bergbewoner. In geen tijd ontstaat er
een paar sandalen op maat. De bovenkant
bepaalt het model. Zelfs een bloemetje kan
er als versiering bovenop en typeert de
elegantie van het schoeisel. Onze kreten van
bewondering en waardering zijn niet uit de
lucht. Ze doen de donkere fabrikanten in het
duister blozen van fierheid. We krijgen zelfs
een paar schoenen cadeau en die gaan mee
naar Vlaanderen om ook daar de markt te
veroveren. Welke kousen, dassen, hemden wij
daar passend moeten bij dragen is vooralsnog
niet bepaald. Of je ook op een verkeersdrempel
moet vertragen valt nog af te wachten.
We verlaten de weergaloze chaos van afval en nemen opnieuw plaats in de bus. We rijden
naar het volgende bedrijf.
Bij het binnengaan van dit bedrijf moet ik aan het vlottende eiland denken. Overal ligt er
bamboe in alle maten. Op de grond, onder de voeten, aan de kant, boven ons, in zakken, waar
je ook kijkt in de pover verlichte werkruimte. De tweekoppige bemanning zit elk aan een kant
van een lange werkplank. Met stevige en vaardige hand
sjorren ze de bamboestokjes tot panfluiten. Een doos
afgewerkte producten is er de oorzaak van dat in geen tijd de
ruimte gevuld is met een kakofonie van mislukte
blaasgeluiden. Ieder van ons doet zijn best om het instrument
klank en ziel te geven en de degelijkheid ervan te testen. Het is
een fiasco! Ik kan echt niet uitmaken wie er schuld aan heeft.
De instrumenten of de muzikanten. Wie de leiding van dit
ensemble op zich neemt, gaat een sombere
toekomst
tegemoet! De afstand die moet
afgelegd worden om met deze groep tot een degelijk op
treden te komen is verder dan van hier tot België.Het biedt al
evenveel stof tot nadenken als de dikke laag stof die door de
slijpschijf geproduceerd wordt om de buisjes gelijk te slijpen.
Als er al moet opgetreden worden dan verkies ik een stunt met de sandalen.
De oudste, een twintiger, ziet de zaken groots. Hij heeft al lang door dat wij geen
panfluitspelers zijn. Hij legt de link naar Confianza en besluit meteen dat wij wandelende
dollars zijn die de deur naar de wereldmarkt voor hem wijd open kunnen zetten. Hij wil ook
een bedrijf opzetten in België al heeft hij van dit land nog nooit gehoord. Wie het kleine niet
eert… Zijn zakentalent zegt hem dat hij een bliekje moet gooien om een snoek te vangen en
biedt aan ieder van ons een instrument aan. Presentatie materiaal heet dat. Geheel kansloos is
zijn opzet niet. Er is een bedrijfsrevisor onder ons die veel interesse toont. Althans te zien aan
het aantal foto’s dat hij van het bedrijf neemt. Je weet maar nooit. Wij willen meteen een
financiële duw geven en putten uit de gemeenschappelijke fondsen een briefje van 20 soles op
met de opmerking dat het geld voor hen beiden bedoeld is.
Het is donker op de bus. De stemmen verzwakken. Hier en daar een panfluitpoging van
iemand die er zich niet kan bij neerleggen dat talent ontbreekt. Wie kan doet een oogje dicht.
Iedereen is uitgeput door het zware programma.Onze hospita heeft soep gemaakt en de brave
kindjes gaan daarna gewillig naar bed. Morgen komt het onmiskenbare teken dat er aan alles
een eind komt. Om zes uur moeten we opstaan om op tijd het vliegtuig te halen.
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16. Lima.
We zitten met zijn allen op het vliegtuig naar Lima. Gedaan met happen naar lucht. Gedaan
ook met de fierheid omdat we op eigen kracht in staat waren de paadjes te beklimmen om
bovenop een berg te geraken. Gedaan ook de bewondering voor de hoge bergen.
De elegantie waarmee het vliegtuig ons hoog boven de bergen brengt, veegt onze prestaties in
de klipemmer van het toilet. Geen vergelijk mogelijk! Wij waren nietige schepsels tegenover
de bergen. Nu zijn de rollen omgekeerd. Alles lijkt nu op een kleine hobbelige bodem diep
beneden ons. Een wolkje volstaat zelfs om ook dat te laten verdwijnen zodat er niets meer van
over blijft. Alles is zo relatief! De vliegtuigbouwers zijn we vergeten, hun vliegtuigen niet. De
inca’s hebben we niet gekend en zijn ze daardoor ook vergeten. Hun prestaties en hun respect
voor Moeder Aarde zullen ons bijblijven en ons wereldbeeld verruimen.
We zijn in Lima, met één been nog op reis, met het andere al thuis. Wij vullen de dag en gaan
de stad verkennen. Het wordt een taxiuitstap naar het centrum. Drie taxi’s zijn er nodig om
ons naar de ‘Placa Major’ te brengen. Ook hier volstaat het om even de hand op te steken om
auto’s te doen stoppen. Ik ben met de eerste taxi mee en we worden netjes op de afgesproken
plaats afgeleverd. We wachten op de trappen van de kathedraal en genieten van de prachtige
hoofdplaats. In groepjes van drie of vier zien we onze reisgezellen aankomen en we
sprokkelen weer samen.
Etienne kent de stad. Hij gidst ons van de ene bezienswaardigheid naar de andere. De stad is
ruim en mooi. Urbanisatie en architectuur hebben hier hun kunnen en fantasie mateloos
mogen uitleven. Het lijkt ons allemaal sterk overdreven.
Al even overdreven is de politieaanwezigheid. Ze zijn meer dan aanwezig. Een politiewagen
met waterkanon staat klaar om meteen in actie te komen. Als dat geen resultaat oplevert, is
het de beurt aan een grondleger gewapende soldaten. Zij zijn uitgerust met knuppel en
doorzichtig schild. Krijgen die het niet voor elkaar dan staat er nog de artillerie te popelen om
in actie te mogen treden. Ook die staat klaar en duidelijk zichtbaar in stelling. Wie aanvallen
wil moet ze in omgekeerde volgorde verslaan.
Even later maken we de aflossing van de wacht mee. Deze serene demonstratie heeft plaats
achter tralies. Wij mogen toekijken van op afstand. Kijken mag, naderbij komen niet. De weg
ervoor wordt vrijgehouden door mannen met knuppel en schild. Zij staan het dichtst bij de
toeschouwers, de mogelijke vijand. Ze staan in de volle zon en hebben er duidelijk last van.
Misschien is het hun verveling die ze willen tonen. Het is duidelijk tegen hun zin. Daarachter
staan luchtiger geklede mannen met het geweer in de aanslag. Wij bekijken het veelkleurige
spektakel met gemengde gevoelens. Het deuntje dat de fanfare erbij speelt, herkennen we als
een evergreen.
Als de speelgoedsoldaatjes hun show hebben opgevoerd, vinden wij dat we recht hebben op
een terrasje. Het laatste! Een pisco saur voor de ene, een bevroren glas met bier voor de
andere. Het is een afscheidsritueel. Zestien dagen waren we samen. We zijn vrienden
geworden en blij dat we elkaar ontmoet hebben.
We lopen nog wat rond in de stad zonder precies te weten waar we ons bevinden. Dat is hier
niet het minste probleem. We steken een hand op en een wagen stopt. Wij geven het kaartje
van het hotel aan de bestuurder en even later zijn we weer in het hotel.
Marcel De Bolle
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