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de Machu Picchu, dat allereerst en
bovenal. Naar de majestueuze In-
ca-stad – te voet over de Trail, of
per trein en bus. Een half miljoen
bezoekers per jaar, dé attractie van
Zuid-Amerika .

Maar de Machu Picchu is over-
belast. Stenen raken beschadigd,
de grond verzakt, een maand per
jaar moet de Inca Trail dicht voor
een grote schoonmaak. Eén maat-
regel is al genomen: was het aantal
toegangsbewijzen voor de Trail tot
twee jaar geleden onbeperkt, nu
worden per dag 500 lopers toege-
laten. Omdat gidsen, koks en dra-
gers ook meetellen, is er nog maar
plek voor zo'n 180 toeristen. Drie
tot zes maanden van tevoren reser-
veren is noodzakelijk; rugzakkers
die op de bonnefooi door Peru rei-
zen, kunnen het wel vergeten.

Tenzij ze de ‘Nieuwe Inca Trail’
lopen, naar Choquequirao, die dan
ook maar meteen als de ‘Nieuwe
Machu Picchu’ de boeken (en bro-
chures van Promoción del Perú) in
gaat. Niet zo imposant als de Ma-
chu Picchu zelf, maar in de Inca-
tijd wel net zo groot en belangrijk.
Vermoeden de archeologen.

In Cusco – uitvalsbasis op drie
kilometer hoogte – worden toch-
ten aangeboden, meestal ‘4D/3N’,
vier dagen, drie nachten. 5D/4N
wordt het, met Ch’aska Tours,
want bij hen is de terugweg anders
dan de heenweg. Heen gaan we
over de kant van de berg ‘waar ze
geen water hebben’. En dat doen
nóg minder mensen.

Fijn voor ons, maar voor de loka-
le bevolking mogen het er wel wat
meer zijn. Werk! De buitenlanders
rijden in een busje van iemand uit
Cusco, kopen olijven bij het win-
keltje in het dorpje Huanipaca, hu-
ren paard- en mankracht in het ge-
hucht Tambobamba.

Zo gaat ook deze Inca Trail: voor
vijf toeristen komt een karavaan in
beweging met een gids, een kok,
een hulpkok, vier dragers en vier
ezels en een paard. Drie keer per
dag een driegangenmaal, en als het

Op weg naar Choquequirao
‘Geen stenen naar beneden gooien!’
w w w. v o l k s k r a n t . n l / v i d e o
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DE MACHU PICCHU,
INCA-STAD IN PERU, RAAKT
OVERBELAST. TIJD OM UIT
TE WIJKEN NAAR
CHOQUEQUIRAO. DOOR
ERIC VAN DEN BERG

Popcorn bij
de Inca’s

Wat & Waar

Linkerpagina: de Inca-stad Choquequirao, met in het midden het Plein, daar-
boven het waterkanaal en de verblijven van de priesters. FOTO ERIC VAN DEN BERG

N
aar een plek waar nie-
mand komt, dat gaan
we. Oké, bijna niemand .
Over een pad dat nau-

welijks is bewandeld. Door een dal
dat door een Picasso lijkt ge-
schetst, langs bergruggen die als in
een gigantische kijkdoos langs el-
kaar schuiven.

Naar een oude wereld, hoog in
de Andes, verborgen, vergeten, en
opnieuw ontdekt.

‘Daar is het’, zegt de gids al na
een paar uur lopen op dag 1 van
een tocht die (heen en terug) vijf
dagen gaat duren. ‘Kijk, dáár’, en
hij wijst met zijn wandelstok er-
gens hoog in de verte. Net als de
anderen in het groepje knik ik ja,
al weet ook ik niet zeker welke
bergtop hij precies bedoelt. Die
daar rechts, die met dat bultje, zal
hij toch zeker niet bedoelen, die is
vast te hoog voor iemand die giste-
ren in Cusco nog twijfelde of die
nieuwe wandelschoenen echt wel
nodig waren.

Die berg is het. Choquequirao,
de Wieg van Goud. Al in 1710 ge-
noemd door een Peruaanse ont-
dekkingsreiziger, mogelijk de ge-
heime plek waar de laatste Inca,
Tupac Amaru, vierenhalve eeuw
geleden opgroeide tussen de pries-
ters – maar dat weet geen weten-
schapper zeker.

De stad is alleen te voet te berei-
ken, en dat mag je dus zelfs in de
Andes enigszins afgelegen noe-
men. Soms lijkt het een heuse mis-
sie. Als ik achter gids Richard aan
schuifel; ‘langzaam’ zegt hij, ‘want
het wordt nog veel zwaarder.’ Als
het water wordt uitgedeeld, waar
we zuinig mee moeten doen, want
als de zon doorbreekt, zal het snel
heet worden. Als ik gebukt een ri-
chel oversteek, iets meer dan twee
schoenmaten 44 breed, met de
Apurímac-rivier in de diepte. Elke
steen kan loszitten.

We zijn het massatoerisme vóór:
geen geplaveide route, geen kabel-
baan, geen mens eigenlijk. Ieder-
een die naar Peru reist, gaat naar

Choquequirao
De Inca Trail naar Cho-
quequirao hoeft door-
gaans nog niet ver van
tevoren te worden ge-
boekt. Reisbureaus in
Cusco (op een uur vlie-
gen van Lima) bieden
tochten aan van vier of
vijf dagen. De meest
gelopen route is vanuit
het dorp Cachora, maar
in die variant loop je
heen en terug dezelfde
weg.
Ch’aska Tours biedt een
tocht die begint in het
dorp Huanipaca, in een
andere vallei. De terug-
weg gaat wel over Ca-
chora. Klein nadeel is
dat je bijna ongemerkt
in Choquequirao aan-
komt, zonder prachtig
uitzicht vanaf de over-
kant van de vallei.
Maar dat pak je dus
mee op de weg terug.
Een tour bij Ch’aska
(inclusief eten, drinken
en tent) kost 330 Ame-

even kan nog een tea time tussen-
door. Met koekjes en popcorn. Al-
leen al aan kookspullen slepen we
120 kilo mee, zegt de gids. Plus vier
slaaptenten, een kooktent, een eet-
tent, slaapzakken, matjes, uitklap-
bare tafels en stoelen, en de oranje
tassen met extra kleding en boeken
waar we niet aan toe zullen ko-
men. Vandaag, als we ‘rustig’ afda-
len naar de rivier op 1500 meter,
kunnen de beesten nog meeko-
men, morgen, als we steil omhoog
gaan naar de ruïnes, nemen Mar-
celino en Serillo alles op hun rug.

H
oezo missie? Loop je
daar met je kleine rug-
zak, met wel twee fles-
sen water (poeh poeh),

een camera, anti-muskietenspul,
zonnebrand en een regenponcho
zo dun als een vuilniszak. Eerst
pompidompidom door de vallei
met het lieflijke koloniale kerkje,
de stille hacienda, de rood/oranje
vruchtjes van de pisonai-bomen,
die de boeren gebruiken bij de be-
reiding van cavia. Later, als na vijf
uur lopen de schemering is inge-
vallen en de goedkope zaklamp,
op de valreep gekocht in een sou-
venirshop, het al heeft begeven,
gaat het al iets geconcentreerder:
waar zet ik mijn voet neer?

En dan word ik gewoon voorbij-

gehuppeld door vriendelijk la-
chende bouwvakkers op slippers,
met, o ja, wat stenen of cement op
hun rug. Tientallen zullen we er
nog tegenkomen. Ze werken voor
Copesco, het overheidsbedrijf dat
bouwt in en om de monumentale
toeristische attracties van Peru. De
mannen herbouwen een Inca-huis
(tot groot verdriet van vele archeo-
logen), maar leggen ook een nieu-
we brug aan over de rivier. En ef-
fent de camino inca naar Choque-
quirao voor de toeristen die zullen
gaan komen.

We zijn vandaag ongewenst. Ze
hebben niet gerekend op vijf toe-
risten – een Amerikaanse (die af en
toe haar meegebrachte chocola in
de rivier moet koelen), een Neder-
landse (die hoopt op een spirituele
ervaring in de religieuze sectie van
Choquequirao), een jonge Duitse
(met cowboyhoed) en een duo fil-
mer en journalist dat alsmaar vra-
gen stelt. ‘U mag niet verder’, zegt
de voorman in het kamp bij de ri-
vier. ‘Morgenochtend gaan we met
dynamiet aan de slag. Het is te ge-
vaarlijk. Er komen rotsblokken
naar beneden.’

Hoop gedoe in het donker, maar
natuurlijk vertrekken we de vol-
gende ochtend toch. In alle vroeg-
te, zodat we de werkplek halver-
wege de berg vroeg kunnen passe-

ren. En het gaat goed, al zien we
een paar keer behoorlijke stenen
de diepte in verdwijnen. De Ame-
rikaanse noemt het ‘rakelings’, de
gids beschuldigt de voorman via
zijn walkie-talkie van onverant-
woord gedrag (‘Wat is er nou be-
langrijker, jouw werk of het leven
van de toeristen?’). Echt in gevaar
komen we niet, maar hij wil een
uur later toch wat foto’s van ons
maken: of we even tegen de berg
aan willen liggen en willen kijken
en schreeuwen alsof we bang zijn.
Doen we.

Het is dé dag vandaag: slechts
4,5 kilometer nog naar Choque-
quirao, maar wel alles zigzaggend
omhoog naar zo’n 3000 meter.
Eerst in de motregen en mist (met
die poncho van minder dan een
euro), dan in een graad of dertig.
Het tempo ligt laag. Niet om ons te
sparen of te behoeden voor over-
schatting, blijkt al snel, maar om-
dat de gids voorop last heeft van
zijn knie. Ieder door op zijn eigen
tempo, de gids dus achteraan.

De Apurímac-rivier verschrom-
pelt tot een lint, dat beneden losjes
tussen de bergen lijkt neergelegd.
Boven ons moet Choquequirao lig-
gen, maar dat is niet te zien. Ik zie
enkel steeds de volgende twintig of
vijftig meter, tot de volgende haar-
speldbocht, en ben benieuwd hoe
steil het vanaf daar weer zal zijn.
Uren traplopen lijkt het, maar dan
op ongelijke stenen of mul zand.
Ergens voor me lopen de dragers,
ergens achter me de kok en de
hulpkok (die in het kamp eerst nog
de afwas hebben gedaan).

Als we aankomen, na een klim
van zes uur, staan de tenten al. In
een kamp op wat eens een akker-
bouwterras was van Choquequi-
rao. ‘Er is een douche!’, roept de
Amerikaanse, ‘en wc’s!’ Niet zo-
zeer bedacht voor de toeristen (er
zijn er ook een paar via de andere
kant van de berg gearriveerd), als
wel voor de mensen die er be-
zig zijn met de reconstructie van
de site. Archeologen, architecten,

bouwvakkers, en veel boeren uit
de omgeving die boven een teiltje
gevonden keramiek, botten en ste-
nen schoonpoetsen met een tan-
denborstel.

De reconstructie die in 1993 is
begonnen, gaat ook door als er
toevallig wat toeristen langsko-
men. ‘We willen niet dat hier het-
zelfde gebeurt als bij de Machu
Picchu’, legt archeoloog Homar
Gallegos de volgende dag uit in de
werktent. ‘Dat is een schitterende
plek, maar eigenlijk weten we er
niet zoveel van af. Het toerisme zit
in de weg. In Choquequirao willen
we dat beter controleren.’

Net als bij de Machu Picchu, he-
melsbreed op zo’n vijftig kilometer
afstand, is nog maar een klein deel
van de stad blootgelegd. Bij Cho-
quequirao gaat naar schatting nog
90 procent schuil onder bomen,
gras, zand en steen.

H
et moet enorm zijn ge-
weest. Vanaf het Heilige
Platform, twee jaar gele-
den toch maar iets ver-

der afgevlakt omdat de vrouw van
president Toledo er met een heli-
kopter wilde landen, is het cen-
trum van weleer te aanschouwen.
Beneden het Plein en de Muur van
Triomf, daarachter de ‘Urin’-sec-
tor, het ‘lagere’ gedeelte, met hui-
zen van twee verdiepingen en mu-
ren van dubbele dikte. Wat bete-
kent dat daar in de vijftiende en

Links: op weg naar de ruïnes van Choquequirao. Still uit reportage van
Stefan Kuit, te zien op www.volkskrant.nl/video.

rikaanse dollars (nu
zo’n 280 euro). De
tocht wordt gelopen van
eind maart tot en met
oktober. Voor info:
w w w. c h a s k a t o u r s . c o m
of +51(84) 240424.
Het bureau zit in Cusco
op Calle Plateros 325
(1 hoog), vlakbij de
Plaza de Armas.

Machu Picchu
Druk of niet, de Machu
Picchu is ongeëvenaard
en blijft een must see.
Wie de Inca Trail er-
naartoe wil lopen (2 of
4 dagen), moet die ruim
van tevoren reserveren.
Op eigen gelegenheid
gaan is niet meer mo-
gelijk, dus je moet met
een erkend reisbureau
mee (hier ook bij een
touroperator te boeken,
maar zoek ook op inter-
net naar bedrijfjes in
Cusco). Op de website
van het Instituto
Nacional de Cultura

(http://inc-cusco.gob.
pe), is te zien hoeveel
plekken er open zijn
(de informatie is in het
Spaans, klik op Siste-
ma de Reservas RCI en
dan naar Disponibili-
dad).
Alternatief is natuurlijk
de trein. In de vroege
ochtend vanuit Cusco
naar Aguas Calientes
(vooraf plek reserveren
voor $ 65 in het Wan-
chac-station). Een snel-
lere route is per taxi of
bus naar Ollantaytambo
en daar op de trein
stappen. In Aguas Ca-
lientes gaan non-stop
bussen (12 dollar per
persoon) naar de Ma-
chu Picchu.
Wie op eigen gelegen-
heid gaat moet ‘bene-
den’ al een entreebe-
wijs kopen in het cultu-
reel centrum naast de
kerk. Paspoort mee,
77 soles (19 euro) per
persoon.

zestiende eeuw belangrijke Inca’s
woonden. Boven, in het Hanan-
deel, zetelden de priesters, uitkij-
kend op de besneeuwde top van de
Yanama en over de stad die aan het
einde van het Inca-rijk in 1572 nog
niet af zou zijn.

Bouwvakkers zijn nu de enigen
die geluid maken. Ze herbouwen
huizen in de Urin, onder toeziend
oog van een architect. Verder: nie-
mand. De plaza is leeg, soms pas-
seert een man met een kruiwagen.

En dan is er het besef: ik zit op
3100 meter hoogte, kijk uit op hui-
zen waar, wie weet Tupac Inca, de
zoon van de grote Inca-leider Pa-
chacutec, heeft gewoond, en reali-
seer me dat ik helemaal van die ri-
vier daar diep beneden ben geko-
men.

Het is geen Machu Picchu, eer-
lijk is eerlijk, maar hier hoor je de
stilte nog, dáár hoor je filmende en
bellende mensen, en sta je continu
in ieders beeld. Aguas Calientes,
het dorp aan de voet van de Machu
Picchu, heeft al de allure van een
goedkope badplaats, elke paar mi-
nuten vertrekt er een genummerde
bus naar het heiligdom boven, stel-
letjes kunnen er binnenkort trou-
wen, en biermerk Cusqueña nam
er al een reclamespot op: een
kraan van de filmploeg beschadig-
de toen de beroemde steen Intihu-
atana, een granieten zonneklok.

Choquequirao zal dat vermoede-
lijk niet snel overkomen. Een weg
aanleggen hiernaartoe is onhaal-
baar, dat is al onderzocht. Dus lo-
pen blijft het devies. Niet alleen
voor de toeristen – nu een paar
honderd per jaar, en als het aan
PromPeru ligt spoedig enkele dui-
zenden – maar ook voor de 200
man in ploegendienst. Onze terug-
weg naar het dorpje Cachora
(urenlang zigzag naar beneden
rennend en remmend, en dan weer
een ochtend steil omhoog, maar
nu in straf tempo) is eens in de drie
weken voor velen de route naar
vrouw en kind.

Morgen is het weer zover. Acht

dagen vrij. Vanavond feest. Voor
ons tentje luisteren we naar een
bonte avond met zelfgebrouwen
bier en een cassettebandje van The
Village People en O-Zone. De Pe-
ruanen schallen in fonetisch En-
gels mee met de refreinen van In

The Navy en in alle talen met
Miya-hee, miya-hoo – de hele val-
lei kan het horen.

Een verborgen wereld is dan in-
eens een stuk gewoner geworden.
En een stukje dichterbij geko-
men. ■
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De logische keuze voor het oversteken van het kanaal.

Bel 0900-50 40 540 (€  0,10/min.)

of boek via

Voordelig en snel!
Reis naar Engeland met Eurotunnel
en bespaar tijd en geld! Onze treinen 
vervoeren u van Calais naar Folkestone 
in 35 minuten. Vertrek in een minder 
drukke periode en u profiteert van de 
meest voordelige tarieven. Vergeet niet
dat onze tarieven gelden per voertuig, 
ongeacht het aantal passagiers.

Vanaf Enkele reis

Auto met passagiers
*  Onderworpen aan voorwaarden, uitsluitend geldig op

bepaalde vertrektijden, beperkte beschikbaarheid,
volledige informatie op onze internetsite of via
0900-50 40 540 (€  0,10/min.).

€69,-
*

• •

A D V E RT E N T I E


