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Carlos, onze gids, wenkt: ze zijn boven aan de weg 
bezig. Willen we het zien? Jazeker willen we dat. 
We volgen het pad. Inderdaad: een paar honderd 
meter hoger is een groep mensen, mannen en 
vrouwen, bezig rotsblokken te verplaatsen. ‘Welke 
weg?’ vragen we verbaasd. Carlos wijst op het 
blauwe metseltouw dat in het verlengde van ons 
pad is gespannen. Daar moet de weg komen. Nu is 
het nog een steile berghelling met hier een daar een 
uitstekende rotspartij. De voorman, Fransisco, legt 
uit: ‘Dit is wat we doen op zondag. Gezamenlijk 
werken aan collectieve voorzieningen. Hier werken 
we aan de weg. Dat is het belangrijkst nu. Als we 
een weg hebben kunnen we weer huizen bouwen.’ 
 De berg heeft een helling van meer dan 30%. 
Bijna zo steil als in Nederland een trap. In principe 
ongeschikt voor bebouwing, maar als je een muur 
maakt, dan kun je daarachter een stuk helling 
afgraven. Zo maak je een plateau. Net breed 
genoeg voor een huis met een pad ervoor. Die 
muren bouw je van stukken rots. Een heel karwei, 
dat kan je niet alleen. Familie en vrienden helpen, 
maar na een aantal uitbreidingen is de afstand tot 
de weg naar beneden te groot. Dan moet er een 
nieuwe weg komen. Zoiets wordt beschouwd als 

een voorziening voor de gehele gemeenschap. 
Daarom werkt iedereen daaraan mee: iedere 
zondagochtend van 6 tot 11 uur. Mannen en 
vrouwen. 
 ‘Wie is hier de baas? Wie maakt de plannen?’ 
Fransisco glimlacht bescheiden. ‘Och, iedereen 
leert van iedereen. En samen bedenken we wat 
het beste is.’ Hij draait zich om en roept naar een 
aantal jongens dat met een groot blok worstelt: 
‘Over links, links! Denk erom, niet rollen!’ Fran-
sisco is net iets meer vakman dan de anderen. 
‘Hoe krijgen jullie die blokken klein?’ ‘Met vuur 
mevrouw. Houtskool stoken onder het rotsblok 
tot het splijt. Die kennis komt nog van de Inca’s. 
Die wisten alles van steen. Zij waren één met de 
natuur.’
 Hoe weten ze zo goed hoe ze moeten samen-
werken? Hij kijkt ongelovig: ‘Mevrouw, wie denkt 
u dat het werk anders doet? We zijn het gewend 
vanuit onze dorpen, samen ben je verantwoorde-
lijk.’ Vergaderen ze veel? Ach, soms heeft iemand 
een ander idee. Dan duurt het langer. Het werk 
verandert niet. Zo eenvoudig kan het dus zijn, 
samen voor zijn allen. Geen blauwdruk, geen dure 
adviseurs: noodzaak en traditie.

In deze rubriek vertelt een Nederlander over de 
praktijk van het opdrachtgeven in het land waar 
hij verblijft. Bart Stuart en Klaar van der Lippe 
doen vanuit Lima verslag van hun onderzoek 
naar spontane stedenbouw en de effectieve 
zelforganisatie in de Barriada’s, de spontane 
buitenwijken van deze metropool. Zij werken 
sinds 2005 samen. In hun onderzoeken bewegen 
zij zich op het raakvlak van stedenbouw, cultuur 
en politiek. www.burospelenblog.nl
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