
Ad komt met een lekker bakkie koffie naar buiten voor zijn buur-
man Jos. „Hij heeft een heel grote dosis humor.”

heeft gezien. En de corona-
tijd heeft de banden in de
buurt in veel gevallen niet
sterker gemaakt. „Normaal
hoor je alleen elkaars
avondgeluiden, nu zat je
24/7 boven op elkaars lip én
moest je gewoon je werk
doen, terwijl de buurman
naast je druk aan het klus-
sen was. Er was ook geen
ontsnappen aan met een
avondje bioscoop of een
middagje in het park, want
alles was dicht. Ons wereld-

je werd heel erg klein, en
dan valt opeens alles op wat
je in die vierkante meters
hoort of ziet”, vertelt Bente
London, directeur van be-
middelingsorganisatie Be-
terburen.

Stipt boven aan het lijstje
met irritaties staat dan ook
geluidsoverlast. „De eerste
coronaweken begrepen
mensen nog wel dat de scho-
len en kinderopvang dicht

De buurmannen Ad Caron
(links) en Jos van Altvorst
kunnen het gelukkig goed met
elkaar vinden: „We hebben ook
respect voor elkaars nukken.”
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’Bij ons is het elke
dag Burendag”,
meent Jos van
Altvorst (63). Al
ruim dertig

jaar woont hij naast een stel
’onbetaalbare buren’, die
destijds tegelijk een nieuw-
bouwproject in Oosterhout
betraden. „In zes van de
acht huizen zitten nog altijd
de originele bewoners”,
glundert hij.

Het geheim van een gezel-
lige buurt? „Dat is deels je
eigen opstelling. Als er wa-
terballonnen gegooid wor-
den of kinderen belletje
trekken, dan lach ik daar-
om, want dat deden wij
vroeger ook. Ik ben altijd op-
timistisch, maar de hele
buurt bestaat eigenlijk al-
leen maar uit positivo’s;
mensen die de zon in het
water kunnen zien schij-
nen. Dat is zo vreselijk waar-
devol”, meent de Brabander.

’Klein wereldje’
Een goede relatie met je

buren is namelijk allesbe-
halve vanzelfsprekend,
weet ook iedereen die wel-
eens De rijdende rechter

Beter een goede buur dan een verre vriend? Zeg dat maar te-
gen iedereen die zich in coronatijd groen en geel heeft geërgerd
aan de klussende buurman, videobellende buurvrouw en hun
drukke koters die hele dagen thuiszaten. Sinds corona hebben
we meer last van onze buren, maar gelukkig is het vandaag Bu-
rendag: voor het 16e jaar op rij moet deze dag ervoor zorgen
dat buurten in Nederland gezelliger, socialer en veiliger worden.

’DOOR CORONA ZATEN MENSEN VAAK DE HELE DAG OP ELKAARS LIP’EIGEN BUURT

door Marouscha van de Groep

’’HHIIEERR IISS HHEETT
EELLKKEE DDAAGG
BBUURREENNDDAAGG’’

waren en de kids niet de he-
le dag aan de bank vastge-
bonden konden worden.
Maar de rek is er op een ge-
geven ogenblik uit. Bij elke
nieuwe lockdown zagen we
weer een enorme toename
aan aanmeldingen voor
buurtbemiddeling, voorna-
melijk in de grote steden. Er
kwamen ook nieuwe span-
ningen boven water: men-
sen die zeiden ’ik wil nie-
mand zien uit angst voor co-
rona’ versus de mensen die

dachten ’nu de kroeg dicht
is, doe ik het wel thuis’.”

Corona heeft de relatie
tussen Jos en buurman Ad
Caron (70) echter juist al-
leen maar beter gemaakt.
„Ik was al met pensioen,
maar Jos werkte nog vanuit
huis. Als ik dan in het zon-
netje zat, dacht ik: nou, die
zal wel een bakkie lusten.
’Buurman, bakkie?’ roepen
we nog altijd regelmatig

over en weer”, vertelt Ad.
„Maar sowieso ben ik wel
een heel leuke buurman,
hè?”, geint Jos.

„Hij heeft een heel grote
dosis humor, dat kun je wel
zien”, lacht Ad. „Daar moet

je ook wel tegen
kunnen als je naast
mij woont hoor”,
vult Jos aan. „Ik wil
nog weleens een
emmer water over
de heg flikkeren

als ik denk dat hij daar ligt te
pitten.”

Toch is het niet de humor
maar het vertrouwen dat de
band tussen de buren zo
sterk maakt. „Ik vertrouw
Ad en zijn vrouw Annie 100
procent. Ze hebben ook een
sleutel van mijn huis, dus
kunnen in elk hoekje koeke-
loeren. We hebben er nog
weleens over gedacht om
met elkaar te gaan trouwen,

maar dat vond Annie niet
goed”, lachen de buurman-
nen.

En als er dan toch eens
een irritatie is in de buurt,
dan wordt dat keurig opge-
lost. „We hebben ook res-
pect voor elkaars nukken. Ik
zit zo nu en dan om half één
’s nachts nog op de piano te
rammen. Daar worden Jos
en Annie dan wakker van,
maar in plaats van dat ze
boos worden, weten ze dat
ik de tijd dan ben vergeten
en word ik er voorzichtig
aan herinnerd.”

’Gesprek’
Het blijkt dan ook de

grootste fout die gemaakt
wordt bij onenigheid tussen
buren: „Te lang wachten tot
je het gesprek aangaat en
dan met stoom uit de oren je
punt willen te maken. Pro-
beer ook niet meteen te roe-

pen ’jij moet dit of jij moet
dat’, want daar zijn we als
Nederlanders heel gevoelig
voor. Houd het gesprek
open en vraag of iemand
mee wil denken in oplossin-
gen”, stelt London.

Waardevol
Volgens haar is een dag als

Burendag dan ook heel
waardevol. „Leer je naaste
buren kennen. Je hoeft geen
vrienden te worden, maar
iets meer dan alleen een
goedemorgen, of weten dat
je buurman Piet heet. Weet
een beetje wat iemand doet
en waar iemand mee zit. Als
de ander weet dat je ontsla-
gen bent, snapt diegene
misschien ook waarom jij de
eerste week even de deur
knalhard dichtgooit.”

„We zijn de afgelopen an-
derhalf jaar veel in onze ei-
gen wijk geweest. De buren
zijn dan toch de mensen die
letterlijk het dichtst bij je
staan. Burendag gaat echt
over verbinding maken. Het
is een aanzetje om elkaar op
een laagdrempelige manier
te leren kenen, zodat je ook
makkelijker op elkaar terug
kunt vallen”, legt woord-
voerster Nerina Vilchez van
het Oranje Fonds uit. Dit
jaar is er een recordaantal
aanmeldingen van meer dan
6200 buurten. 

’Ik gooi nog weleens een
emmer water over de heg’


