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9WOORD VOORAF

Woord vooraf

Peru is een land dat veel toeristen tot de verbeelding spreekt vanwege de 
inheemse bevolking en de vele overblijfselen van de oude Incabeschaving. 
Dit maakt het land tot een van de meest interessante en boeiende bestem-
mingen van Latijns-Amerika.
Naast veel traditionele cultuur biedt het land zeer uiteenlopende landschap-
pen: het uitgestrekte Andesgebergte met toppen van meer dan 6000 m, het 
tropische laagland met zijn gevarieerde flora en fauna, en de fascinerende 
woestijnstrook met lange stranden en soms mysterieuze tempelcomplexen 
langs de kust. Daardoor is Peru ook aantrekkelijk voor het bedrijven van al-
lerlei vormen van sport en adventure; je kunt er bergbeklimmen, trekken, 
raften, parapenten, kitesurfen, sandboarden en nog veel meer.
Vooral het zuidelijk deel van het land is bij toeristen erg in trek. Velen vol-
gen vanuit Lima de kustroute langs toeristische hoogtepunten als de Bal-
lestaseilanden bij Paracas en de mysterieuze lijnen van Nasca naar de stad 
Arequipa met zijn prachtige kloosters. Daarvandaan gaat de tocht dan langs 
het Titicacameer met een bezoek aan verschillende eilanden, en door naar 
Cusco om de Heilige Vallei te bezoeken met als uiteindelijk hoogtepunt 
Machu Picchu. 
Dat neemt niet weg dat Peru nog veel meer te bieden heeft. Bijvoorbeeld 
het berggebied rond Huaraz ten noorden van Lima, de archeologische vind-
plaatsen Chan Chan bij Trujillo en Kuélap bij Cajamarca, de kitesurfpara-
dijzen in het uiterste noorden. Of het junglegebied rond Pucallpa of Iquitos 
ver weg in het noordoostelijk Amazonegebied, alleen per boot of per vlieg-
tuig bereikbaar. Zelfs Ayacucho, het bergstadje dat ooit de bakermat van de 
guerrillabeweging Lichtend Pad vormde, is een aantrekkelijke bestemming 
geworden.
Dit boek helpt je dit prachtige land te verkennen. Zowel de toeristische 
hoogtepunten als de wat minder gebaande wegen komen erin aan bod. In 
elk geval zijn er mogelijkheden genoeg voor een onvergetelijk verblijf.

Marja Kusters



4



4

Lima en omstreken

Lima wordt door veel toeristen als een weinig aantrek-
kelijke stad ervaren. De populariteit van deze hoofdstad 
haalt het bij lange na niet bij steden als La Paz in Bolivia 
of Quito in Ecuador. Voor de meeste toeristen die Peru 
bezoeken is het noodgedwongen het begin van hun reis, 
maar vele van hen reizen onmiddellijk door naar andere 
delen van het land. Of dat de stad helemaal recht doet, 
is te betwijfelen. Lima heeft wel degelijk een hoop te bie-
den voor wie daar oog voor heeft en bereid is om hier 
wat langer naar op zoek te gaan. Het gemeentebestuur 
heeft er de afgelopen jaren hard aan gewerkt om de stad 
aantrekkelijker te maken. De binnenstad is enorm opge-
knapt, schoner en toegankelijker voor voetgangers ge-
worden. Er verrijzen nieuwe attracties, zoals een groot 
waterpark met fonteinen die ’s nachts in alle kleuren 
verlicht worden, en het vervoer door de stad is door de 
komst van een snelbus en een treinlijn sterk verbeterd.

< Kinderen voor de San Franciscokerk in Lima.
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? DE NEVELEN VAN LIMA
Een nadelige omstandigheid is dat Lima bijna het gehele jaar wordt bedekt 
door een nevelachtige sluier, de garúa. Alleen gedurende de zomermaanden, 
in januari, februari en maart, wil het wolkendek nog wel eens breken ten be-
hoeve van de zon. Ook het chaotische verkeer in Lima draagt aan die sluier 
bij door de enorme luchtverontreiniging die het veroorzaakt.
Daar staat tegenover dat het eigenlijk nooit regent en dat de temperaturen 
nooit erg laag zijn. Het woestijngebied waarin Lima ligt kent een vrij con-
stant klimaat dat doorgaans niet onplezierig is. Bovendien ligt Lima aan zee 
en dat biedt fervente strandgangers en watersporters mogelijkheden voor 
een aangenaam verblijf. Dat niet alle stranden er even mooi en onderhou-
den bij liggen is misschien een nadeel, maar er zijn zeker ook betere stran-
den te vinden, vooral aan de zuidkant van de stad.

Pizarro
Lima werd op 18 januari 1535 door de Spaanse veroveraar Francisco Pizarro 
gesticht en fungeerde vanaf het begin als hoofdstad van de kolonie. Het 
was de belangrijkste exporthaven voor de goederen die vanaf het Peruaanse 
grondgebied naar Spanje verscheept werden.
Lima was eeuwenlang slechts een kleine stad. De bevolking is pas sinds de 
Tweede Wereldoorlog explosief gegroeid. Tegenwoordig is Lima de woonplaats 
van 9 miljoen mensen, ongeveer een derde van de totale Peruaanse bevolking.
Hoewel het blanke deel van de Peruaanse bevolking van oudsher in de kust-
steden woont, heeft Lima een duidelijk multicultureel gezicht. Vooral in de 
pueblos jóvenes, de marginale woonwijke, wonen veel migranten die afkom-
stig zijn uit het binnenland. Het betreft hier zowel mestiezen uit de Andes als 
indianen uit het Amazonegebied. Daarnaast hebben in de loop van de tijd veel 
buitenlandse immigranten uit andere Latijns-Amerikaanse landen, maar ook 
veel Aziaten, hun plek in Lima gevonden. Onder hen waren er velen die hoop-
ten op een beter leven. Door de enorme bevolkingsdruk was het echter lang 
niet voor iedereen mogelijk om een goed bestaan te creëren. Dit openbaarde 
zich jarenlang in de vorm van de informele sector die op grote schaal binnen 
de stad aanwezig was. Vooral het centrum van de stad werd overspoeld door 
ambulantes, zoals straatverkopers, schoenpoetsers, mensen die de bloeddruk 
opnemen, straatartiesten en geldwisselaars. En niet te vergeten de talloze in-
formele taxi’s die door particulieren gerund werden. Een groot deel van deze 
informele dienstenaanbieders is uit het straatbeeld verdwenen, verplaatst 
naar speciaal ingerichte marktplaatsen elders in de stad of doodgewoon ver-
jaagd op straffe van hoge boetes. Alberto Andrade, de burgemeester van Lima 
in de jaren 90, schiep er een persoonlijke eer in om de binnenstad schoon te 
vegen. Dat de stad daarmee aan karakter en kleur verloor nam hij voor lief. 
De veiligheid werd er volgens hem door gegarandeerd.
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Architectuur
De architectuur getuigt van het lange koloniale verleden van Lima: grote 
pleinen en kathedralen, maar ook oude herenhuizen of onderdelen van 
huizen, zoals de houten balkons die sterk doen denken aan steden in An-
dalusië. Anderzijds verbinden steeds grotere en modernere snelwegen het 
oude centrum van de stad met de nieuwe zakenwijken en hun hoge moderne 
torenflats. Minder goed bereikbaar zijn de oudere delen en de randen van 
de stad, waar de traditionele sloppenwijken en de later ontstane volkswij-
ken, de pueblos jóvenes, liggen. Veel van deze wijken ontberen nog steeds 
elementaire voorzieningen en vooral de echte sloppenwijken gaan bij bui-
tenstaanders door voor broeinesten van criminaliteit en geweld. Rijdt een 
stadsbus langs een dergelijke wijk, dan worden soms de deuren van de bus 
hermetisch gesloten en stellen mannelijke passagiers zich demonstratief 
voor de uitgangen op om overvallen te voorkomen. De inkomensverschillen 
zijn groot, wat de angst voor berovingen en zakkenrollerij voedt onder het 
rijkere deel van de bevolking.

? HET CENTRUM
Het eigenlijke centrum van Lima wordt gevormd door de straten rondom 
de Jirón de la Unión, de winkelstraat die de Plaza San Martín en de Plaza 
Mayor (of Plaza de Armas) met elkaar verbindt. Een verkenning van de stad 
begint dan ook meestal hier.

Altijd hangt de garúa boven Lima.
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