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Beter,
best,
buurman

De buren als hulpverleners, buurtwachten en steun in alles

Gemeenten, het kabinet, opiniemakers: ineens praten ze over
‘nabuurschap’. In een tijd van bezuinigingen kan een ferme band tussen
buren werken als gratis sociaal cement, is de hoop. Redacteur Miriam
Bauwer komt uit de bakermat van noaberschap en beschrijft hoe dat in
de praktijk functioneert. En: is het nog van deze tijd?
Tekst Miriam bauwer illustratie Max kisman
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A

ugustus 1979 werd
ik thuis geboren
op een boerderij in
het buurtschap
Giethmen – een
omgeving met veel
bos, weilanden,
boerderijen, rust en ruimte, aan de
voet van de Lemelerberg. Hier was
het noaberschap (nabuurschap) niet
weg te denken. Buren hielpen en
steunden elkaar en deelden vrolijke
en trieste gebeurtenissen. Ze stonden
vaak dichterbij dan familie.
Onze boerderij stond op een groot
erf, dat voor mij één grote speelplaats
was. Inclusief boomhutten en een
soort grote kinderboerderij met koeien, varkens en katten. Hoewel de
dichtstbijzijnde buren zo’n tweehonderd meter en andere buren zelfs twee
of drie kilometer bij ons vandaan
woonden, kende ik ze allemaal. De
meeste mensen – allen boeren – waren al generaties lang buren, omdat
hun bedrijf steeds was overgegaan op
de nieuwe generatie. Ook mijn vader
had jaren geleden zijn vader opgevolgd. Kwam er toch iemand ‘van
buiten’ wonen, dan vroeg de nieuwe
inwoner aan enkele buurtbewoners
of ze buren wilden worden, inclusief
alle ongeschreven rechten en plichten
die daarbij hoorden.

Niet vrijblijvend

Buren waren op elkaar aangewezen.
Als er bijvoorbeeld een koe moest
kalveren of er waren koeien uit het
land ontsnapt, dan vroeg je de naaste
buren om te helpen. Ook leenden mijn
vader en buren machines over en

weer. Dat ging in overleg, zonder dat
ze dit zwart-op-wit vastlegden. Als
de machine van de buurman kapot
ging, liet m’n vader die gewoon maken
en omgekeerd.
Dat het noaberschap niet vrijblijvend was, bleek toen bij m’n ouders
een koe moest kalveren. De erbij geroepen overbuurman besloot eerst het
melken af te maken. Toen hij toch
arriveerde was er al een kalf dood ter
wereld gekomen. De band is daarna
nooit meer de oude geweest.

Geboorte en dood

Met de buren deelde je lief en leed.
Voor mij begon dat – onbewust – op
het moment dat mijn moeder aanvoelde dat mijn geboorte niet lang
meer op zich zou laten wachten. Zelf
hadden we geen telefoon, dus haastte mijn vader zich naar de buren om
de vroedvrouw (verloskundige) te
bellen. Nadat ik was geboren, ging m’n
vader alle buren langs om het heuglijke nieuws te vertellen.
Als een van de buren erg ziek was,
ging een naaste buur eveneens langs
de overige buren om hen in te lichten.
De buren gingen afzonderlijk op zie-

Giethmen

kenbezoek, namen fruit mee en boden
aan bij te springen in de huishouding
of op de boerderij. Bij overlijden gingen
de buren gezamenlijk naar de nabestaanden. Uit medeleven, maar ook om
de nabestaande(n) te ontlasten in van
alles wat er rond de begrafenis of crematie geregeld moest worden. Bij een
begrafenis droegen de buurmannen
de kist. Daarnaast zamelde het begrafenisfonds van de buurt geld in, om de
kosten deels mee te dekken.
Bij vrolijke gebeurtenissen, zoals
een bruiloft, leverden buren eveneens
hun aandeel: ze plaatsten een boog
van groen en zelfgemaakte roosjes.
Met nieuwjaar gingen naaste buren
bij elkaar op visite. Ook bij dagelijkse,
kleine dingen deden buren een beroep
op elkaar. Een van onze buurvrouwen
kwam regelmatig langs om suiker,
azijn of bloem te lenen. En mijn moeder nam bij het boodschappen doen
altijd een pakje sigaretten mee voor
de overbuurman.

Toen kwamen de robots

Inmiddels heeft mijn oudste broer de
boerderij overgenomen. Mijn vader
werkt er nog wel dagelijks. Er staat
nu een grote koeienstal, voorzien van
melkrobots. Door de technologische
ontwikkelingen zijn buren voor het
werk op de boerderij minder belangrijk geworden. Tegelijk is de mentaliteit veranderd: de maatschappij is
individualistischer geworden, ook op
het platteland. Als er bijvoorbeeld een
koe moet kalveren, doen mijn vader
en broer dit zelf en bij complicaties
laten ze een veearts komen, niet de
buren. Er is in het buurtschap nog een
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'Als ik vrienden uit de stad
vertel over het nabuurschap,
kijken ze me aan alsof ik van
een andere planeet kom'

handjevol boeren overgebleven. Enkele melkveehouderijen zijn vervangen door paardenboerderijen, waardoor de overgebleven boeren op
bedrijfsmatig vlak minder met elkaar
gemeen hebben. Een aantal mensen
uit het westen van het land is er komen wonen, die hier rust en ruimte
hebben gezocht en gevonden. De één
zoekt contact met de zittende bewoners, de ander is meer op zichzelf. Het
burencontact kenmerkt zich nog
vooral door het delen van lief en leed
op persoonlijk vlak: geboortes, bruiloften, begrafenissen. Ook bij ern-

stige ziekte wordt het verdriet met
de buren gedeeld. Nog ongeveer zoals
dat vijftien tot dertig jaar geleden ging.
De nieuwjaarsvisites zijn in onbruik
geraakt, maar een tijd geleden weer
nieuw leven ingeblazen. Er was toch
behoefte aan die gezelligheid.

Andere planeet

Als ik vrienden uit de grote stad vertel
over mijn wortels en het nabuurschap,
kijken ze me aan alsof ik van een andere planeet kom. Ze krijgen het
Spaans benauwd van het idee om zelf
zo hecht met buren om te gaan. Om in

Nabuurschap? Ja. Maar niet verplicht
Dorpsbewoners die er samen de schouders onder zetten, dat is noaberschap, zei economisch geograaf Gert-Jan Hospers van de universiteit
Twente op de recentste ledenraadsvergadering van Vereniging Eigen
Huis. Nou is daaraan weinig nieuws, maar het thema is de laatste tijd
ineens actueel, omdat het een antwoord kan zijn op krimp en een
bezuinigende overheid. Veel voorzieningen vallen weg. Wie weet
kunnen buren een deel van de taken overnemen.
Dat hopen althans diverse gemeenten. Zij worden financieel verantwoordelijk voor steeds meer zorgtaken. Omdat ze daarvoor niet de
budgetten hebben, doen ze een beroep op mantelzorgers om bijvoorbeeld de langdurige zorg voor ouderen en zieken over te nemen. Die
mantelzorg zou niet alleen moeten komen van familie, maar ook van
buren.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten vroeg onlangs zelfs aan het
kabinet en de Tweede Kamer om lokale overheden de bevoegdheid te
geven hulp aan ouderen en zieken af te dwingen bij buren en familieleden. Dat ging staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) te ver.
Ook in regio's van Nederland waar nabuurschap onderdeel van de
historie is, maken bewoners bezwaar. Dat bleek toen de regionale krant
De Stentor de lezers daarnaar vroeg. Twee derde voelt niets voor een
soort nabuurschap waarbij zorgtaken worden overgedragen die
voorheen bij professionals thuishoorden. En al helemaal niet als zulk
nabuurschap door de overheid verplicht wordt opgelegd.

goede en in slechte tijden klaar te staan
voor mensen die toevallig vlakbij wonen. Ze hebben voldoende aan hun
familie, vrienden en kennissen.
Ik snap zulke bezwaren. Maar toch,
na zelf jaren in twee grote steden te
hebben gewoond, denk ik dat buren
daar juist wel wat vaker de handen
ineen kunnen slaan.
Goed contact tussen buren maakt
een woonomgeving aangenamer en
veiliger. Je voelt je niet alleen thuis
in de eigen woning, maar ook in het
appartementencomplex, de buurt,
wijk of straat. Sociale controle kan
positief zijn, als buren een oogje in
het zeil houden als de ander aan het
werk of op vakantie is.
En juist als je buren hemelsbreed
dichtbij wonen, kan de eerste kennismaking beter ongedwongen zijn.
Daarna is de drempel lager om bij een
kleine ergernis naar de buren te stappen. Gaat het eerste gesprek over
overlast of een erfgrens, dan loopt dat
sneller uit op ruzie.
Voor wie verbouwplannen heeft,
wordt het logischer om eerst even bij
de buren langs te lopen. En als de
gemeente of provincie plannen heeft
die invloed hebben op je woonomgeving – bijvoorbeeld de aanleg van een
weg – heeft het vaak meer effect om
hiertegen gezamenlijl in actie te komen. Nabuurschap mag met de tijd
veranderd zijn, in een moderne vorm
kan iedereen er wel wat van gebruiken.

Lees meer over samenleven met de
buren op eigenhuismagazine.nl/buren.
eigen huis magazine juli/aug 2013 55

0713nabuurschap.indd 55

18-06-13 16:46

