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D
estadheeft iets ingeto-
gens.Alsof detaxi’sdie
hun rondjes rijden op
de Plaza de Armas be-
scheidener klinken
dan in andere steden,
alsof het vriendelijke

briesjevanvandaagalleenwaaitomdere-
genboogvlagvanhetIncakoninkrijklicht-
jes aan te raken.

Eenpaar toeristenmaken foto’s vande
fonteinmet de glimmende Incaheerser.
Een rode bus met op de achterkant een
grote foto van de Machu Picchu, het be-
roemdste heiligdomdat hier niet zo ver
vandaan is, houdt pauze voor de kathe-
draal.Eenoudevrouwmetkoopwaarrust
uit op een van de felgroene bankjes.
Schoenpoetsersspeurenlangsdeschuife-
lendevoeten.
Zou er een Starbucks bestaanmet een

prettigeruitzicht?
Starbucks!Datwasevenschrikken.Een

filiaalvandekoffieketen ineen oudkolo-
niaal gebouwaanhet plein, direct naast
de kathedraal (16de-eeuws, neergezet op
de resten van een Incapaleis). Zijnwehe-
lemaalgékgeworden?
Natuurlijk,geenStarbuckshaalthetbij

Ayllu, het café dat een begrip is voor alle
Cusqueños, zo daar aan de plaza, aan de
anderekantvandekathedraal,metdelek-
keredoorloopkoffie, de yoghurtmetgra-
nola,enklassiekemuzieknadrukkelijkop
despeakers –meestaleensymfonie.Maar
de aartsbisschop, eigenaar van vele pan-
deninCusco,wildehethuurcontractniet
verlengenenAyllumoestverhuizennaar
eenzijstraat.KentuckyFriedChickenwas
voordekerk lucratiever.

EenKFC is er dus ook. En eenpaar deu-
renverdereenMcDonald’s.
Opeenof anderemanierkanCusco,de

toeristische trekpleister hoog in het An-
des-gebergte van Peru, het hebben. Zo’n
twee miljoen toeristen komen hier per
jaar, op een bevolking van een half mil-
joen, en de drukte heeft de stad niet ver-
pest. Wie midden op het centrale plein
staat, ziet amper dat er multinationale
hamburger-, kip- en koffieketens zitten.
Uithangbordenmogenniet zomaarhier,
zo zijn de regels. Omdat dit Cusco is, van
halverwege de 15de eeuw tot aan 1532 de
politieke en spirituele hoofdstad vanhet
machtige Incarijk.
Cusco is boven alles trots op zijn verle-

den.EnheelPeruistrotsopCusco. ‘Wijvie-
renCusco,we erenCusco’, zegt Roger Va-
lencia,voorzittervandeCámaraRegional
deTurismo. ‘Waterookverandert,ditblijft
een stad waar mensen zich verbonden
voelen met de geschiedenis en met de
grondwaarop ze leven. Cusco is anders,
Cuscozalaltijdeenandertempohebben.’

OokarchitectRobertoSamanezroemt
het ‘collectief bewustzijn’ vandeCusque-
ños. ‘Zewillendecultuurinstandhouden.
Zehoudenook indegatenof er tochniet
ergenseenneonreclameopduikt. Boven-
dien,voorvelenishethuninkomen.Zon-
dererfgoedgeen toerisme.’
Samanezwasbetrokkenbijderestaura-

tie vanhet gebouwwaarin sinds kort het
vijfsterrenhotelPalacioNazarenashuist –
metbutlers,kussenmenu,handgemaakte
zeepjes, enextra zuurstof indeaircovan-
wegede ijle luchtop3.400meterhoogte.
Eeuwenlang zatenhier, op tweeblokken

vande Plaza deArmas, diverse jezuïeten-
ordesenzustersvandeNazarenerkerk.Na
een verbouwing van twaalf jaar kon
Orient-Express vorig jaar zijnnieuweho-
tel openen. Samanez: ‘Niet alles kan een
museumworden. Als een luxehotel een
frescogoedbewaart, isdatprima.Deover-
heidkan tochniet inalles investeren.’
Zo is het ook gegaanbij het buurhotel

Monasterio, ook vijfsterren.Het gebouw
staat op de fundamenten van het paleis
vaneenIncaheerser,waardeSpanjaarden
laterhetseminarieSanAntionioAbadves-
tigden. Zelfs de barokke kapel, gebouwd
in 1650, hoort nubij het hotel – leuk voor
trouwpartijenenrecepties.
Cusco, voorheen vooral een backpac-

kersbestemming en tussenstop voor de
reisnaardeMachuPicchu, isgrootgewor-
den. Het is eenwereldstad oppocketfor-
maat. Er zijn tophotelsmet kamers voor
vele honderdendollars per nacht, naast
modernehostels alsMamaSimona,waar
je vanaf 25 soles per nacht (pakweg
7,50 euro) terechtkunt ineendorm.

Topchefs strijkenneer indeAndesstad.
GastónAcurio, de beroemdste en succes-
volstePeruaansechef-kok,heeftzijnnaam
verbondenaanrestaurantChicha.Enaan
hetgroteplein,bovendeMcDonald’s,kun
jemodernPeruviaans etenbij Limo. Itali-
aans bij Incanto. Biologischbij GreenOr-
ganics.

Het culturele en archeologische aan-
bodblijftgroeien.Vorig jaaropendeCasa
Concha,nufeitelijkhétMachuPicchu-mu-
seum.Tienduizendenvoorwerpenuithet
heiligdom die ‘ontdekker’ Hiram Bing-
hamhad afgedragen aande Yale Univer-
sity zijnhonderd jaar nadato teruggege-
ven aan de rechtmatige eigenaar – Peru.
De stad heeft er zo een topmuseum bij.
Dat terwijl Cusco, dertig jaar geleden op
deWerelderfgoedlijst van de Unesco te-
rechtgekomen,alsgeheeleigenlijkaleen
museum is – zelfs in vele gewonehuizen
en straten komen nog stenen en (kaars-
rechte) voegenvande Inca’s terug.

Endanzijnernatuurlijkdehistorische
toplocaties als Sacsayhuamán, het im-
menseIncacomplexdirectbovendestad,
endeQorikancha, de Tempel vande Zon,
debelangrijkste tempel vanhet Incarijk.

Maar kom jeniet voor de geschiedenis
(watmoeilijk voorstelbaar is), dankun je
tegenwoordig ook voor iets kosmopoli-
tisch komen. Cuscoheeft een Semanade
la Moda Andina, de ‘Fashion Week’ van
eindoktober.Alsdat tehip is, iserhetFes-
tival vande InheemseAardappel.
Cuscoiseenultiememix.Weetenerca-

via, net als Christus tijdens het Laatste
Avondmaal ophet schilderij vanMarcos
Zapata in de kathedraal, of een Burger
Clubmet Peruaanse twist vanGastón. Of
we gaan naar de overdekte San Pedro-
markt, waar de boeren enboerinnenuit
de hele regio samenkomen. Daar schui-
venweaanlangetafelsaanvooreenbouil-
lon getrokken van koeienpoten of een
soepvan lamshoofd.

Wateenweelde.GeenStarbucksdiedit
kanbederven.

Peru
CUSCO KOSMOPOLITISCHE ANDESSTAD

DePeruaanse stadCusco, hoog gelegen indeAndes, ontwikkelt zich
vanbackpackersbestemming totwereldstad inpocketformaat.Met
elegantehotels, befaamdekoks ennieuwemusea.
DoorEric van denBerg

Trotse stad op ijle hoogte

MachuPicchu
Cusco is de uitvalsbasis voor de Machu Picchu, een van de topattracties van Zuid-
Amerika. Een bezoek aan de Incastad kan niet op de bonnefooi. Per dagmogen

2.500mensen naar binnen. Koop een entreebewijs opmachupicchu.gob.pe
(128 soles, 35 euro). Vergeet het treinkaartje niet: perurail.com (vanaf 120 dollar
retour). De Inca Trail is beperkt tot 500mensen per dag, inclusief gidsen en dra-
gers. Checkmachupicchu.gob.pe voor beschikbaarheid en reisorganisaties met

licensie. In februari is de route dicht voor onderhoud.

Incanto Italiaans, Peru-
aans, fusion. Santa Cata-
lina Angosta 135.

Fallen Angel arty, mo-
derne internationale
keuken, prachtige ambi-
ance. Plazoleta Nazare-
nas 221. Luxe suites bo-
ven.

Limo modern Peruvi-
aans, Portal de Carnes
236, met balkon aan de
Plaza de Armas.

Chicha mag de naam
dragen van Peru’s be-
roemdste chef, Gastón

Acurio. Keuken uit di-
verse regio’s van het
land. Plaza Regocijo 261,
tweede verdieping.

Boca restaurant/wijn-
bar, aangenaam, ont-
spannen. Calle Ruinas
465.

Cicciolina bodega, ta-
pabar, zusterrestaurant
van Boca. Calle Triunfo
393, tweede verdieping.

Museo del Pisco geen
museummaar gewoon
een bar. Nationale drank
in alle varianten en cock-

tails. Santa Catalina An-
cha 398.

GreenOrganics wat de
naam zegt. Santa Cata-
lina Angosta 135, tweede
verdieping.

Calle del Medio Peru-
aans met een twist (en
een balkon aan de
Plaza). Ook bar. Calle del
Medio 113.

Le Soleil Franse gour-
metkeuken, inclusief
Franse wijnen. Tafelen
op z’n Europees. Calle
San Agustin 275.

ETEN EN DRINKEN IN CUSCO

De 16de-eeuwse kathedraal op de Plaza deArmas is neergezet op de resten van een Incapaleis in Cusco. FotoHughes Hervé / HH


