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Een wandeling door de culturele, politieke en sociaal-economische geschiedenis van Peru 
Lezing met dia’s door: Roberto Santander Estrada 

 

 Datum en tijd: Dinsdag 1 november 2011 om 20.15 uur  
Locatie: Museum Nusantara, Sint Agathaplein 4, 2611 HR  Delft  
Taal: Spaans met simultane vertaling in het Nederlands 
Entree: De zaal is open vanaf 19.45 uur. In de pauze is er gratis koffie en thee. De toegang voor leden is gratis. 
Donateurs van de Stichting Nusantara, houders van Delftpas, CJP en 65+ kaarten betalen € 2,50. Overige 
belangstellenden betalen € 5,00. 
 

In het eerste deel van zijn presentatie lokaliseert Roberto Santander (met de medewerking van Dr. Jan van Tongeren, die 
voor de vertaling in het Nederlands zorgt) Peru in het Zuid-Amerikaanse continent, en wijst op de belangrijkste 
gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn land. Details worden verder gegeven over  de economische en sociale 
kenmerken van het land, grote stedelijke centra worden geïdentificeerd en details worden gegeven over de 
verscheidenheid van de Peruaanse Geografie en haar inwoners: veel etnische groepen, verschillende talen en een 
verscheidenheid aan microklimaten dankzij de aanwezigheid van de Andes bergketens. Ook worden details gegeven 
over hoe Peruaanse administratieve instellingen en sociaal-economische structuren van het land zijn geëvolueerd.  
Hij geeft verder details over de Peruaanse geschiedenis sinds de pre-Inca periode, de Inca rijk van Tawantinsuyo, over 
de periode van de Spaanse verovering, de vorming van het “Virreinato” (Onderkoningrijk) van Peru, dat bijna alle landen 
van het Zuid-Amerikaanse continent omvatte, en van de Republikeinse periode die in 1821 begon met militaire 
regeringen en later civiele democratisch gekozen regeringen. Hij bespreekt de aanpak van het probleem van de 
armoede, die maximaal 74,2 procent is op het platteland, de oorzaken en de gevolgen. Hij maakt de balans op van wat is 
bereikt en wat er nog moet gebeuren na 189 jaar als een onafhankelijke Republiek.  
 
In het tweede en derde deel van zijn presentatie stelt hij strategieën en projecten voor op het nationale en regionale 
niveau, ter verbetering van de voorwaarden voor ontwikkeling, en met name om armoede te bestrijden, en hoe de 
massale migratie naar Lima en andere grote steden in het land en andere landen terug te draaien, en ook het geweld 
door terroristen en drughandelaars in sommige regio’s te bestrijden. Hij benadrukt de noodzaak tot hervorming van de 
structuur en de instellingen van de Peruaanse overheidsadministratie, hoe een ontwikkeling van de infrastructuur van 
weg en spoor te bevorderen die Peru kan verbinden met Brazilië en andere landen in Zuid-Amerika en met landen en 
regio’s aan de andere zijden van de Atlantische en Stille Oceaan, hoe centra voor winning van olie, gas en andere 
mineralen te ontwikkelen, hoe een belangrijke internationale luchthaven in Cuzco te creëren en hoe de toeristische 
infrastructuur te verbeteren. In het kort, hij zal presenteren het beeld van een opkomende land met veel potentieel. 
 
Roberto Santander Estrada, landbouwkundig ingenieur en Master in Science, begon zijn professionele loopbaaan in 
verschillende posities in het Peruaanse overheidsapparaat, vervulde ook posities in de particuliere sector, in inheemse 
gemeenschappen en in het Nationale Congres. Hij beëindigde zijn carrière als President van de regionale 
Ontwikkelingsorganisatie van Cuzco in het zuiden van Peru. Zijn persoonlijke geschiedenis en die van zijn familie zijn 
nauw verweven met de geschiedenis van Inca Peru en met de inheemse geschiedenis van de provincie Cuzco. 
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