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Drie Amerikaanse vrouwen die tien jaar 
geleden werden ontvoerd, zijn onlangs 
ontdekt in een huis ‘waar de gordijnen 
altijd gesloten waren’. De naaste buren 
hadden geen idee wat zich in het huis  
afspeelde. Hoe gaat zoiets bij ons? 
Gaan deze bekende Nederlanders op 
onderzoek uit wanneer de buurman 
zich al drie dagen niet heeft laten zien?   
 
Door KAREL HILLE   Foto’s EDWIN SMULDERS

Als sociaal democraat sta ik 
voor een samenleving 

waarin burgers over het eigen-
belang heen kijken en bereid 
zijn verantwoordelijkheid voor 
elkaar te nemen. Maar ook 
voor diegenen die eigenbelang 
voorop stellen is zorg voor de 
buren een rationele daad: eens 
kun je zelf immers die zorg 
hard nodig hebben. Hoe je ook 
in het leven staat: een samen-
leving waarin mensen geen 
oog voor elkaar hebben is rot, 
holt uit en stort uiteindelijk in. 
De overheid kan en moet een 
samenleving faciliteren, maar 
de burgers moeten hem vorm 
geven. Dus nodig uw eenzame 
buurvrouw vandaag nog uit 
voor het eten. Het zit hem in 
dat soort kleine dingen.’ 

Wij hebben de leukste buren 
die je je maar kunt wensen. 

Als we elkaar even niet zien, wordt 
er wel gemaild of nagevraagd. In 
de provincie is de sociale controle 

veel groter dan in de stad. 
Daar leven de mensen veel 
anoniemer. Dat heeft zo z’n 
voor- en nadelen! Maar er 
zullen altijd mensen zijn die 
geen sociaal leven willen, 
en anderen die altijd zo 
nodig mensen moeten  
zien.’

‘NAVRAGEN’
Ans Markus: 

Ja! Als ik mijn buurman een dag 
niet zou zien, zou ik op onder-

zoek uitgaan. Het is absoluut de 
moeite waard om de contacten 
met je buren te onderhouden. Een 
goede buur is nog altijd beter dan 
een verre vriend. Ik ga bij mijn 
buren langs voor een praatje en 
een kop koffie en geniet van het 
contact. Zo ga ik ook vaak langs 
bij mijn hoogbejaarde ouders, al is 
het maar even. ‘Heb je naaste lief’ 

begint bij het huisnummer na 
dat van jou, en er zijn 
maar weinig mensen die absoluut  kiezen 

voor een zelf opgelegd isolement. We 
hebben het vaak over een zorgzame 

sa- samenleving; die begint bij de 
je buren, wat mij betreft…’

HOEDER?’
‘BEN IK MIJN BROEDERS 

Als je in een grote stad 
woont, ben je natuurlijk 

veel anoniemer bezig. Maar 
zodra je buiten de stad in een 
dorpse gemeenschap terecht-
komt ligt het anders. Daar zijn 
de mensen vaak alerter en meer 
sociaal bezig. Oorspronkelijk 
kom ik uit Amsterdam. Ik vond 
het toen ik nog jong was, leuk 
dat er niemand op je lette en je 
kon doen en laten wat je wilde. 
Maar dat gevoel ligt nu anders. 
Veel hangt natuurlijk ook van 
jezelf af. Je omgeving reageert 
meestal op de manier waarop jij 
je presenteert.’

‘ANONIEM’
Marga Scheide: 

In het piepkleine dorp waar ik 
woon, is de sociale controle 

heel sterk. Zoiets vreselijks als in 
Amerka zou bij ons dan ook niet 
kunnen gebeuren, denk ik. Al-
hoewel, iets als dit hadden die 
buurt bewoners natuurlijk ook 
niet kunnen bedenken... Bij ons 
ziet en weet iedereen (bijna) 
alles van elkaar, dus dat is een 
geruststelling. Zeker als een 
buurman, zoals in mijn geval, 
een eindje verderop woont.’ 

ELKAAR’

‘GERUSTSTELLING’

‘OOG VOOR 

Spontane betrokkenheid wordt zeldzamer, zorg voor de mede-
mens staat onder druk. ‘Als het mij maar goed gaat’ lijkt het 

motto van steeds meer mensen. Dit berust op een misvatting: 
we zijn niets zonder de medemens. We hadden het als mensheid 
nooit zover geschopt als we niet goed hadden samengewerkt 
met onze soortgenoten. Zorg voor elkaar helpt ons vooruit.’

‘SAMENWERKEN’
Bram Bakker: 

De sociale controle wordt helaas steeds minder, al kunnen politie en overheid het 
doen en laten van burgers wel steeds gemakkelijker in de gaten houden. Alleen wie 

totaal geen internet of smartphone gebruikt is niet meer te volgen. In een wereld die te 
groot en te anoniem is geworden, zoeken sommigen weer een ‘hondenmand’ waar ze 
zich kwispelend in terug kunnen trekken. Mensen gaan weer gemeenschapjes vormen. 
Daarmee zou in beperkte kring sociale controle kunnen terugkeren.’ n

‘GEMEENSCHAPJES’
Trendwatcher Adjiedj Bakas: 

SOCIAL E CONTROLE
LET U O P DE BUREN?
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