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Woord vooraf 

In Nederland worden burenruzies door woningbouwcorporaties, politie, politiek-

bestuur en de mensen zelf meer en meer als een probleem ervaren. Daarbij komt dat 

officiele instanties noch de bewoners in staat zijn of zich bij machte voelen om deze 

ruzies te beeindigen. Als gevolg van deze gevoelde onmacht werd in Rotterdam door 

de woningcorporatie Woonbron en bijna gelijktijdig in Zwolle, door de stichting Stad 

en Welzijn de praktijk van buurtbemiddeling — zoals die in de Verenigde Staten 

ontwikkeld was — voor de lokale Nederlandse situatie vertaald: een vorm van buiten-

juridische conflictoplossing. In Zwolle en later ook in Gouda werd het een stedelijk 

gericht project; in Rotterdam werd het in drie buurten geIntroduceerd: vrijwilligers 

woonachtig in Zwolle of Gouda of in de betreffende Rotterdamse buurten, die een 

afspiegeling vormen van de etnische en sociale samenstelling van die buurten, werden 

geschoold om te bemiddelen als ruziende buren daarom vragen. Daarbij is de 

bemiddeling erop gericht om de ruimte te creeren dat de ruziende partijen zelf samen 

hun conflict oplossen. 

Zowel het ministerie van Justitie als het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties waren geInteresseerd in dit project. Het ministerie van Justitie 

omdat Alternative Dispute Resolution (ADR) een nieuw aandachtsveld is, en buurt-

bemiddeling kan daar een belangrijk onderdeel van uitmaken. Vanuit het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is men vooral geInteresseerd in de 

bijdrage die buurtbemiddeling kan leveren aan de veiligheidsbeleving in buurten en 

aan Sociale Vernieuwing in het algemeen. Bij sociale vernieuwing is immers een 

centraal aandachtsveld het ruimte geven aan burgers om zelf verantwoordelijk te zijn 

voor de directe leefomgeving waarbij overheids-instanties vooral faciliterend in plaats 

van regulerend optreden. Vanuit die interesses gaven beide ministeries ons, werkzaam 

bij de Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit, opdracht om een proces-

analyse en effect-evaluatie te maken van opzet, ontwikkeling en feitelijk functioneren 

van de buurtbemiddelingsprojecten in Zwolle, Rotterdam en Gouda gedurende drie 

jaar: van september 1996 tot september 1999. 

Bij opzet en uitvoering van dit onderzoek hebben zeer veel personen hun 

medewerking verleend. In het dankwoord bij dit eindrapport zullen we daar nog op 

terugkomen. Toch willen we een aantal personen hier reeds bedanken. Wat betreft 

wetenschappelijke inbreng en materiaalverzameling zijn wij veel dank verschuldigd 

aan drs. Karolus Kraan, dr. Freek de Meere en mw. Halima BenaIssa. Door de 

stedelijke projectleiders in Zwolle, Rotterdam en Gouda — respectievelijk mw. Els 

Rodink, drs. Wim de Jong en mw. Elly Rijnbeek — en de drie buurtprojectleiders in 



6 

Rotterdam — mw. Fica Djohani, mw. Jacqueline Molter en dhr. Ben Dubbeldam — zijn 

wij in ruime mate ondersteund bij de uitvoering van het onderzoek. Dat geldt ook 

voor al de vrijwillige buurtbemiddelaars wier medewerking onontbeerlijk was om 

zowel de proces- als de effectevaluatie tot een goed einde te brengen. Ook de leden 

van de begeleidingscommissie zijn wij danIcbaar voor de zeer nuttige rol van 

reflectiekader: prof.dr. G.B.M. Engbersen (voorzitter), mw. M. Huibers, dhr. I.C. 

Thepass, dr. J.C.J. Boutellier, mw. drs. M. Wong, mw mr. J.R. Mantz, dr. H. 

Vreugdenhil en zijn opvolger dr. P. Albers. 

De conclusie van ons eindrapport is dat buurtbemiddeling een bijdrage kan 

leveren aan het verder vormgeven van Alternative Dispute Resolution. Het kan als een 

concreet voorbeeld dienen van wat met sociale vernieuwing en met sociaal investeren 

bedoeld lijkt te worden, mits er rekening gehouden wordt met de kritische kant-

tekeningen die wij plaatsen bij de positionering van de buurtbemiddelingsprojecten in 

de omschakelingsfase van experiment naar reguliere activiteit. 

Wiebe de Jong, projectleider 

Rotterdam, oktober 1999 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

De taal waarin we denken, het brood dat we eten, het huis waarin we wonen en de 

dingen die we meemaken zijn allemaal (mede) een product van andermans handelen. 

Hoewel vandaag de dag onafhankelijkheid een centrale waarde is waarnaar mensen 

streven, kan er tegelijkertijd gesteld worden dat mensen nog nooit zo afhankelijk zijn 

geweest van collectieve voorzieningen en activiteiten van anderen, als in de huidige 

samenleving. Er worden bijvoorbeeld risico's van technologische activiteiten aan 

mensen opgedrongen, die vroeger gewoon amper bestonden (vgl. Beck 1992; Erikson 

1995). Nu heeft het begrip afhankelijk in dit voorbeeld een negatieve bijklank, terwijl 

afhankelijkheid ook positief gezien kan worden: de hoge levenskansen (cf. 

Dahrendorf 1988) in de moderne samenleving zijn geen speciale prestatie van 

individuen afzonderlijk. 

Toch willen mensen niet altijd zien of toegeven dat ze van elkaar afhankelijk 

zijn, hierbij lij ken mensen te doen alsof ze niets met elkaar te maken hebben. Relaties 

worden in de moderne samenleving dan ook gekarakteriseerd als abstract en a-

persoonlijk (bijvoorbeeld Giddens 1993; Zijderveld 1971). Het moderne bestaan 

wordt beschreven als een bont palet aan leefstijlen i  Uiteraard zijn er nog voldoende 

levenssferen waarin mensen zien dat ze direct van elkaar en van collectieve voorzie-

ningen afhankelijk zijn. De woonomgeving is daar een voorbeeld van. Zo letten 

mensen bij de keuze van een huis minstens evenveel op de woonomgeving als op de 

kenmerken van het te betrekken huis zelf. Worden de verkoopprijzen van huizen in 

ogenschouw genomen, dan blijkt dat een huis in een 'betere' wijk al snel een ton meer 

opbrengt dan een zelfde woning in een 'mindere' wijk. 

Ook al wonen mensen in dezelfde wijk, de wijk bestaat niet. Lang niet iedereen 

heeft hetzelfde beeld van 'de wijk' of 'de buurt' waarin men leeft. 2  Het huis dient voor 

sommige mensen slechts als een uitvalsbasis, terwijl elders het 'echte' leven wordt 

geleefd. Men denkt dan niet in termen van een wijk, maar eerder over het eigen huis 

en de parkeerplaats voor de deur. Voor anderen daarentegen speelt het hele leven zich 

af in en om het huis, rond de speelvoorzieningen en het winkelcentrum. 'De wijk' zal 

Deze term heeft sinds het werk van de Franse socioloog Bourdieu een steeds bredere ingang gevonden 

(Bourdieu 1984), in Nederland ondermeer door een SCP-studie van Ganzeboom over de verschillende 

leefstijlen in Nederland (Ganzeboom 1988). 

2  In dit rapport worden de begrippen 'buure en 'wijk als synoniemen gebruikt. 
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voor anderen wel een bredere betekenis hebben; zo ook voor Blokland-Potters die een 

groep mensen beschrijft die hun `wijk' — inclusief een groot aantal sociale relaties 

daarin — gedetailleerd kunnen beschrijven. 

Hoewel iedereen zich bewust is van het felt dat men in een specifieke woonom-

geving woont, zal een ieder daar geheel verschillende betekenissen aan hechten 3 . 

Uiteraard zal iemand met kinderen geinteresseerd zijn in extra speelvoorzieningen 

voor de deur. Een aanwonende kan een speelvoorziening ook 'omarmen' omdat het 

leuk is als er kinderen voor de deur spelen, terwijl een ander een dergelijke 

voorziening als storend kan ervaren. Dergelijke verschillende interpretaties van een 

speelvoorziening zijn praktisch van groot belang voor het woongenot van de 

individuele bewoners. De aanwezigheid van dergelijke verschillen en de wijze waarop 

men daarmee omgaat, de soort geschillen waarover besloten dient te worden en 

dergelijke zegt veel over de wijk als geheel. We dienen een analytisch onderscheid te 

maken tussen de betekenis van meningsverschillen voor het individuele en die voor 

het collectieve niveau. Een ruzie tussen twee buren is in de eerste plaats voor henzelf, 

hun gezinsleden en wellicht nog een aantal omringende mensen van belang. Het 

aantal ruzies in een wijk kumien we echter ook behandelen als indicator voor 

tolerantie in de wijk. De wijze waarop met meningsverschillen wordt omgegaan zegt 

iets over de omgangsvormen. Waarschijnlijk uit een dergelijke wijkcultuur — en ook 

de beeldvorming daarover — zich in de huizenprijzen, de verhuisbewegingen, de 

kleine criminaliteit en dergelijke (vgl. Hortulanus 1995). 

Warmer er geconstateerd kan worden dat in bepaalde wijken mensen meer dan 

voorheen en/of meer dan in andere wijken ruzie maken, garriteerd zijn over elkaars 

gedrag, niet tot een vergelijk kunnen komen en dergelijke, vraagt dat om politieke en 

bestuurlijke actie. Het betreft immers niet 'slechts' een probleem tussen buren, maar 

tegelijkertijd — in zijn oorzaken en consequenties — een maatschappelijk probleem. In 

de termen van de Amerikaanse socioloog C.Wright Mills is er dan ook sprake van 

public issues en niet enkel meer van personal troubles (Mills 1967). In Nederland 

worden burenruzies dan ook door (deel)gemeenten, woningbouwverenigingen, politic 

en justitie als een probleem betiteld. Diverse instellingen en instituties willen dit 

probleem aanpalcken. In dit kader is onder andere het project Buurtbemiddeling vanuit 

Verenigde Staten naar Nederland gehaald. In het derde hoofdstuk wordt verder 

ingegaan op wat Buurtbemiddeling inhoudt en waar het vandaan komt. 

3  Voor een levendige besehrijving van de verschillen in betekenisgeving is bijvoorbeeld de serie 'De 

buurt' die het NRC/Handelsblad eind 1997 en begin 1998 publiceerde, interessant. 
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1.2 Onderzoeksvraag 

Middels onderhavig onderzoek wordt het project Buurtbemiddeling geevalueerd. Dit 

gebeurt in opdracht van het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse 

Zaken. Het experiment met Buurtbemiddeling vindt plaats in drie steden in 

Nederland, te weten Zwolle, Rotterdam en Gouda. 4  De algemene doelstellingen van 

het project Buurtbemiddeling vormen uiteraard de toetssteen. De eerste doelstelling 

betreft het helpen oplossen van conflicten tussen buren op het genoemde individuele 

niveau. 5  Daarnaast dient het project — althans in de Rotterdamse opzet — ook als norm-

en relatievormend instrument te werken. Via Buurtbemiddeling raken mensen 

wellicht weer met elkaar aan de praat over zichzelf en hun leefomgeving. Dit kan op 

langere termijn uitmonden in een betere sociale infrastructuur. Hiermee past het 

project uitstekend in de lijn van de sociale vernieuwing. Afgeleide doelstellingen van 

Buurtbemiddeling zijn bijvoorbeeld de preventie van kleine criminaliteit c.q. 

overlastcriminaliteit, het voorkomen van geweldsescalatie, een vermindering van 

verhuisgeneigdheid en een daling van aangiftecijfers bij de politie. Hierbij wordt de 

veronderstelling gehanteerd dat deze grootheden afhankelijk zijn van het aantal en de 

soort burenconflicten en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. De algemene 

vraagstelling in deze evaluatie-studie naar de experimenten met Buurtbemiddeling in 

Nederland luidt: 

Draagt het project Buurtbemiddeling bij aan het oplossen van burenconflicten 

en aan een beter onderling be grip tussen mensen in de buurt? 

Het doel van de wetenschappelijke begeleiding bij de Buurtbemiddelingsprojecten 

was drieledig: 

1. om degenen die praktisch uitvoerend werken tijdens het proces theoretisch te 

ondersteunen en een kritische spiegel voor te houden; 

2. om een procesanalyse op te zetten van de factoren die van belang zijn bij het tot 

stand komen en bij het functioneren van buurtbemiddeling; en 

3. om een effect-evaluatie te verzorgen. 

Uitwerking van deze doelstelling houdt in dat de onderzoeksgroep zowel proces-

analytisch als evaluatief zijn aandacht heeft gericht op: 

4  Tijdens de experimentfase — van 1996 tot 1999 — is men in verschillende andere steden in Nederland 

gestart met Buurtbemiddelingsprojecten, onder andere in Gorinchem en Almere. Het evaluatieonderzoek 

richt zich echter enkel op Zwolle, Rotterdam en Gouda. 

3  Wat dit 'oplossen' zou kunnen betekenen laten wij hier nog open. 
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1. de Buurtbemiddeling als zodanig; 

- het proces: opzet en uitvoering van de Buurtbemiddeling; 

- het type conflicten dat aangebracht wordt; 

- bemiddelaars: het aantrekken en functioneren ervan; en 

- bemiddelden: hun ervaringen. 

2. de relatie met en betekenis van Buurtbemiddeling voor de bewoners van de buurt 

waar deze bemiddeling actief is; 

3. de relatie met en betekenis van Buurtbemiddeling voor de instellingen; 

- instellingen in de buurt: maatschappelijke en dienstverlenende instellingen; 

- instellingen in de bredere maatschappelijke context: politie en justitie 

4. het vergelijken van de verschillende projecten in Zwolle, Rotterdam en Gouda. 

Het onderzoek heeft op het meest concrete niveau betrekking op een vijftal 

Buurtbemiddelingsprojecten. Drie buurtprojecten in Rotterdam, te weten het Nieuwe 

Westen (een stadsvemieuwde oude wijk) en meer specifiek daarbinnen de Gerrit van 

de Lindebuurt, Schiemond (een stadsvemieuwings nieuwbouwwijk) en Lombardijen 

(een na-oorlogse flatwijk in de overgang) meer specifiek de Homerusbuurt. De namen 

van de wijken en buurten in Rotterdam worden afwisselend gebruikt. In Zwolle en 

Gouda zijn de andere twee — stedelijk gerichte — projecten gesitueerd. 

1.3 Een stedelijk en een buurtmodel 

Tijdens de afgelopen drie jaar dat er nu met buurtbemiddeling in Nederland wordt 

geexperimenteerd, zijn er twee modellen van buurtbemiddeling ontstaan. In Gouda — 

evenals in Zwolle — is er sprake van een Stedelijk model, terwfil in Rotterdam sprake 

is van een Buurtmodel. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen is dat in het 

buurtmodel het een buurt (van rond de 4000 inwoners) betreft alwaar door 

buurtbewoners voor buurtbewoners aan buurtbemiddeling wordt gedaan onder leiding 

van een onafhankelfike projectleider. In het stedelijk model is buurtbemiddeling 

aangehaalct aan de reeds bestaande stedelijke instellingen voor welzijn. De 

vrijwilligers die bier bemiddelen doen dit niet specifiek binnen de buurt waar ze 

wonen, maar voor burenproblemen uit de gehele stad. De binding met de buurt die de 

vrijwilligers voelen, is in het buurtmodel sterk aanwezig, terwijI een dergelijke 

binding in het stedelijk model een geringe rol speelt. 

Len ander verschil tussen het buurt- en het stedelijk model is dat in het eerste 

geval de fysieke afstand voor de woonconsulent van de woningbouwcorporaties en 

wijkagenten van en naar buurtbemiddeling veel kleiner is. Het makkelijk 'even 

binnenlopen is veel minder het geval in het stedelijk model. Met betrekking tot het 



werven van vrijwilligers is het in een stedelijk model minder goed realiseerbaar om 

een goede afspiegeling van de stad te krijgen. Er wordt bij het stedelijk werven een 

grotere groep aangesproken. In een dergelijke groep blijkt in de praktijk de gevolgde 

opleiding en/of het genoten inkomen vaak jets hoger te liggen dan er op basis van de 

bevolkingsstatistiek verwacht mag worden bij een representatieve afspiegeling. In de 

onderstaande tabel worden de twee modellen naast elkaar gezet 6 . In grote lijnen 

vertonen de modellen veel dezelfde trekken. Dit is niet verwonderlijk gezien hun 

gezamenlijke inspiratiebron; de San Francisco Community Boards. 

Tabel 1.1 	Twee modellen van buurtbemiddeling in Nederland 

Bemiddelaars 

Vooropleiding 

Scholing in bemiddeling 

Schaal bemiddelingen 

Representativiteit 

vrijwilligers 

Huisvesting 

Professionele begeleiding 

Soorten conflicten 

Aanmelding cases 

Binding met de buurt 

Effectiviteit 

Stedelijk model 

Vrijwilligers 

Geen 

Driedaagse cursus 

De gehele stad 

Geen afspiegeling van de 

stadbevolking 

Centraal kantoor 

Projectleider 

Horizontale burenconflicten 

Uit de hele stad 

Zwak 

Relatief grote uitval bij 

intakegesprekken 

Buurtmodel 

Vrijwilligers 

Geen 

Driedaagse cursus 

De eigen buurt 

Goede afspiegeling van de 

buurtbewoners 

Kantoorruimte in de buurt 

Buurt- en stedelijk 

coordinator 

Horizontale burenconflicten 

Uit de buurt 

Sterk 

Geringe uitval bij de 

intakegesprekken 

19 

In de loop van deze studie zullen wij nog terugkomen op het onderscheid stedelijk en 

buurtmodel, zodat de bovenstaande summiere omschrijving hier voorlopig voldoet. 

Als laatste moet worden opgemerkt dat gezien het unieke karakter van de vijf 

afzonderlijke projecten en de onbekendheid met het fenomeen buurtbemiddeling in 

Nederland, de vergelijking tussen het stedelijk en het buurtmodel slechts dan wordt 

gemaakt als dit een duidelijke meerwaarde heeft. Voor het grootste deel zullen de 

afzonderlijke projecten direct met elkaar vergeleken worden. 

6  Een deel van de gebruikte criteria zijn ontleend aan De Jong, Djohani, Dubbeldam & Molter 1999. 
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• 1.4 Onderzoeksmethoden en dataverzameling 

Als onderzoeksteam zijn wij van mening dat buurtbemiddeling alleen goed onder-

zocht kan worden wanneer er gelijktijdig vanuit diverse gezichtspunten naar dit 

verschijnsel gekeken wordt. Belangrijkste reden daarvoor is dat het verschijnsel en de 

daarbij passende experimentele projecten volledig nieuw zijn voor de Nederlandse 

situatie. Met diverse gezichtspunten denken we aan: 

• personen en instanties die aangemerkt kunnen worden als directe belanghebbenden 

(projectleiders, vrijwilligers, medewerkers van gevestigde instituties in de lokale 

samenleving); 

• personen in de wijk die wet of niet behoef ten hebben aan altematieve conflict-

reguleringsmechanismen, zoals buurtbewoners; 

• buren die met elkaar in een conflictsituatie verkeren en die wel of niet 

daadwerkelijk gebruik (willen) maken van Buurtbemiddeling; en 

• bijzondere doelgroepen in de buurt (zoals etnische groeperingen en andere af te 

bakenen culturele entiteiten). 

Buurtbemiddeling in Nederland is een nieuw verschijnsel. Wanneer we een een-actor 

onderzoek zouden verrichten, is het gevaar te groot dat de meningen, behoeften en 

belangen van een actor verabsoluteerd zouden worden. Dit achten wij niet wenselijk. 

Multi-actor onderzoek is echter kostbaar. Een dergelijk onderzoek vraagt om con 

flinke tijdsinspanning. De opdrachtgevers van het Ministerie van Justitie en het 

Ministerie van Binnenlandse Zalcen en Koninlcrijksrelaties hebben dit mogelijk ge-

maakt middels een onderzoekssubsidie voor drie jaar. 

Om het beleidsrendement van sociaal-wetenschappelijk onderzoek op te voeren 

kunnen onderzoekers gebruik maken van een multi-methodische strategic. Door 

kwalitatief en kwantitatief onderzoek te combineren in een onderzoeksontwerp, 

verzamelt een onderzoeker zowel gegevens naar de aard van een verschijnsel als 

gegevens naar de omvang van een verschijnsel. In de praktijk van veel onderzoek gaat 

een kwalitatief (exploratief) onderzoek vooraf aan een kvvantitatief (toetsend) 

onderzoek. Deze volgorde is echter niet noodzakelijk. Van belang is slechts dat een 

onderzoeksobject zowel vanuit een statische als vanuit eon dynamische invalshoek 

worth geanalyseerd. De kwaliteit van gegevens kan op deze manier worden verhoogd 

en de conclusies kunnen beter worden onderbouwd. De data uit de ene bron kunnen 

op deze wijze worden `geijke aan data flit de andere bron (Nederhof 1982). Mede 

daardoor is benutting van multi-methodisch onderzoek doorgaans verhoudingsgewijs 

hoger. Hieronder geven we een kort overzicht van de verschillende vormen van 

sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden die zijn gebruikt in dit evaluatie-

onderzoek. Het materiaal uit de verschillende onderzoeksvormen zal op verschillende 
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plaatsen in deze studie worden gebruikt. De verschillende onderdelen worden 

hieronder kort benoemd, zodat de lezer een overzicht heeft. 

Er is begonnen met verkennende gesprekken met de initiatiefnemers (zie verder 

hoofdstuk 3), hiervoor is er een literatuurstudie verricht. Voorts is er middels 

vooronderzoeken gekeken of op de gekozen locaties behoefte bestond aan een 

instrument als buurtbemiddeling. Samen met deze verkennende studies zijn er 

sociografieen van de locaties geschreven om inzicht te krijgen in de bestaande sociale 

en economische structuur van de gekozen locaties, alsmede voor de inventarisatie van 

specifieke wijkkenmerken en de reeds bestaande institutionele infrastructuur 7 . Om te 

bepalen of, hoe en in welke mate de bestaande instituties in de wijk buurtbemiddeling 

als een aanvulling op het reeds aanwezige zorg en hulppakket gezien werd door deze 

instituties, is er een zogenaamde 1 e institutionele meting verricht. Deze bestond uit 

halfgestructureerde interviews met een breed scala aan beroepsgroepen in de wijk, 

van wijkagent tot huisarts, van sociaal raadsman tot opbouwwerker. Naast deze 

institutionele omgeving is er tevens onder een representatieve steekproef van de 

bewoners van Zwolle, Rotterdam en Gouda een nulmeting c.q. bewonersonderzoek 

verricht. Dit om inzicht te krijgen in relaties tussen buren en de wijze waarop men met 

elkaar en onderlinge conflicten omgaat. 

Vanaf het moment dat de projecten in de praktijk van start zijn gegaan, is het 

verloop van het proces middels een zogenaamde procesmeting gevolgd. Het 

schriftelijk materiaal van de afzonderlijke projecten is geanalyseerd, een groot deel 

van de vergaderingen is bijgewoond en de opzet van de organisationele kant is 

gevolgd. Voorts zijn de trainingen van de projectleiders en de vrijwilligers 

bijgewoond, net als vergaderingen alsmede de case-besprekingen 8 . In het kader van 

de procesmeting zijn ook interviews gehouden met de projectleiders, evenals dit is 

gebeurd op iedere locatie met verschillende vrijwilligers. 

In de loop van het derde onderzoeksjaar is een 2e  institutionele meting verricht. 

Hierbij is niet de brede waaier aan instituties benaderd uit de eerste meting, maar er is 

gekozen voor de direct betrokken instanties: politie, woningbouwcorporaties, 

gemeente en wijk- of buurtwerkers. Voorts is in ditzelfde jaar een focusgroep 

onderzoek gehouden onder verschillende subculturen: inwoners uit een ouderwetse 

arbeiderswijk, vertegenwoordigers van een Turkse en vertegenwoordigers van een 

Marokkaanse gemeenschap. Dit laatste onderzoek heeft tot doel te kijken hoe men 

7  Aangezien het project Buurtbemiddeling in Gouda later van start ging en nog later (medio1998) werd 

opgenomen in het onderhavige evaluatieonderzoek, is hier geen apart vooronderzoek verricht en zijn de 

'sociografische' gegevens — voor zover noodzakelijk — pas later vergaard en in deze studie verwerkt. 

8  Voor de problemen die bij buurtbemiddeling binnenkomen hebben we na ampel beraad gekozen voor de 

term 'case' in plaats van `casus' of `zaak'. De keuze hiertoe werd mede ingegeven door de grote 

inburgering van het woord 'case' in de Nederlandse taal. 
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binnen deze subculturen omgaat met de buurt en burenconflicten, om aan de hand 

hiervan te kijken in hoeverre een aIgemeen instrument als buurtbemiddeling 

hierbinnen inzetbaar is. In het onderstaande overzicht wordt aangegeven in welk jaar 

de verschillende onderzoeksmethoden op de vijf locaties zijn gebruikt. 

Tabel 1.2 	Overzicht momenten van dataverzameling 

Zwolle 	Lombardijen Schiemoud Nieuwe Westen Gouda 

1995 	 Literatuurstudie 

1996 	Vooronderzoek Vooronderzoek Vooronderzoek Vooronderzoek 

Sociografie 	Sociografie 	Sociografie 	Sociografie 

lnstitutionele I Institution& 	1e Institutionele 	Institutionele 

meting 	meting 	 meting 	meting 

Nu!meting 

1997 	Procesmeting 	Nu!meting 	Nulmeting 	Nu!meting 	Nu[meting 

Procesmeting 	Procesmeting 	Procesmeting 	Procesmeting 

1998 	Focusgroep 	Focusgroep 	Focusgroep 	Focusgroep 	Focusgroep 

r Institutionele r lnstitutionele 	2` Institutionele 2Institutionele 	r I nstitutionele 

meting 	meting 	 meting 	meting 	 meting 

Procesmeting 	Procesmeting 	Procesmeting 	Procesmeting 	Sociografie 

Procesmeting 

1.5 Opzet van de studie 

De studie bestaat uit vijf delen. In deel I — Context en methodiek — worden ten eerste 

de bestaande vonnen van het bestrijden van maatschappelijke overlast als 

referentiepunt besproken. Dit geschiedt in hoofdstuk twee. Het derde hoofdstuk is 

gewijd aan een overzicht van de aanleiding van de experimenten in de verschillende 

steden en een uitvoerige bespreking van het voorbeeld uit de Verenigde Staten: de 

San Francisco Community Boards. Hier direct op aansluitend wordt in hoofdstuk vier 

de buurtbemiddelingsmethodiek uiteengezet. 

In deel II — Theorie — staan ideeen over de oorzaak van conflicten tussen buren 

centraal. In hoofdstuk vijf worden deze conflicten in sociologisch en sociaal-

psychologisch perspectief geplaatst. Hiennee willen wij een overzicht geven van de 

verschillende theoretische inzichten rond (buren)conflicten en psycho-sociale 

uitwerking die deze kunnen hebben. Tevens wordt de maatschappelijke context 

geschetst waarbinnen de experimenten met buurtbemiddeling worden uitgevoerd. In 

hoofdstuk zes wordt BuurtbemiddeIing als vorm van Alternative Dispute Resolution, 

°newel ADR, gerelateerd aan het recht. De vraag staat centraal waar verschillende 
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soorten conflicten, en met name conflicten tussen buren, thuis horen. Welke 

mogelijkheden biedt het recht, maar tegelijk welke wegen snijdt men af bij het 

bewandelen van het justitiele pad. 

In deel III — Behoefte — staat de vraag centraal of er aantoonbare behoefte aan 

Buurtbemiddeling in Nederland is. Om deze vraag te beantwoorden is er op drie 

niveaus onderzoek verricht. In hoofdstuk zeven wordt de eerste meting onder de 

institutionele omgeving gepresenteerd. Hierbij zijn vertegenwoordigers van allerlei 

instituties geInterviewd — zoals wijkagenten van alle betrokken locaties, advocaten, 

medewerkers verhuurzaken van woningbouwcorporaties, sociaal raadslieden, 

vrijwilligers van slachtofferhulp en dergelijke — over de slaagkans van een experiment 

met Buurtbemiddeling. De hieruit gedestilleerde slaag- en faalfactoren vormen een 

tweede toetssteen voor het experiment. Nadat met gebruik van voornamelijk 

kwalitatieve methoden de mogelijkheden voor de introductie van Buurtbemiddeling 

zijn geInventariseerd, wordt in hoofdstuk acht aan de hand van een kwantitatief 

bewonersonderzoek nagegaan of er onder de bevolking behoefte is aan een instrument 

als Buurtbemiddeling. In hoofdstuk negen wordt dieper ingegaan op de relaties die 

buren met elkaar en de buurt hebben. Hier wordt de culturele factor uitgewerkt aan de 

hand van het materiaal uit het focusgroep onderzoek. 

Dee! IV van deze studie — Praktijk — is gewijd aan de beschrijving en analyse 

van de praktijk van Buurtbemiddeling. In hoofdstuk tien wordt een overzicht gegeven 

van de wijze waarop het experiment in de drie verschillende steden is georganiseerd. 

Hierbij wordt ingegaan op de werving en selectie van de projectleiders, de vrijwil-

ligers en de samenwerking met de andere instituties in de buurt of stad. In hoofdstuk 

elf wordt gekeken in hoeverre buurtbemiddeling effect heeft. Aan de hand van het 

verzamelde cijfermateriaal worden de bemiddelingen en de bemiddelden in kaart 

gebracht. In hoofdstuk twaalf wordt de aandacht verlegd naar de inhoud van de 

bemiddelingen. Hoe verloopt een bemiddeling precies? Wie doen er aan mee en wie 

weigeren bemiddeling? Het laatste hoofdstuk van deel vier wordt besteed aan de 

tweede institutionele meting. 

In deel V — Beleid — wordt buurtbemiddeling beschouwd in relatie tot bestaand 

en te ontwikkelen beleid omtrent burenconflicten. Nadat de conclusies in hoofdstuk 

veertien aan bod zijn gekomen, wordt in hoofdstuk vijftien het onderzoek besloten 

met aanbevelingen en overwegingen voor beleid. 

Na deel V treft de lezer in deel VI — Reflectie — nog twee reflecties aan. De 

eerste reflectie betreft de (on)mogelijkheden van een instrument als buurtbemiddeling 

om invloed uit te oefenen op de sociale cohesie binnen een buurt of stad. De tweede 

reflectie betreft een uitvoerige beschouwing over de (mogelijke) relatie tussen 

buurtbemiddeling en het strafrecht. Beide reflecties zijn specifiek geschreven als 
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discussiestuk voor de beide opdrachtgevers: het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninlcrijksrelaties (reflectie I) en het ministerie van Justitie (reflectie II). 

Tot slot, om de mogelijkheid te bieden inzicht te lcrijgen in de verschillende 

soorten cases waar de vrijwilligers in de praktijk mee te maken lcrijgen, worden door 

het rapport been case-beschrijvingen gegeven. Het betreft bier niet alleen succes-

stories en vertegenwoordigt derhalve een goede dwarsdoorsnede van bemiddelen in 

de praktijk. De cases kunnen desgewenst los van de overige tekst gelezen worden, 

hoewel slechts in samenhang met die overige tekst een volledig beeld van 

buurtbemiddeling verkregen wordt. 



DEEL I - CONTEXT EN METHODIEK 



Hoofdstuk 2 Institutionele vormen van overlastbestrijding 

2.1 Inleiding 

De experimenten met buurtbemiddeling die in dit rapport worden behandeld zijn 

gestart om op kleine schaal na te gaan in hoeverre buurtbemiddeling een methode kan 

zijn om het welzijn van buurtbewoners te vergroten, door vormen van ergernis, hinder 

en overlast bespreekbaar te maken en te verminderen en/of zelfs te voorkomen. Een 

dergelijk motief roept de vraag op, in hoeverre reeds bestaande institutionele vormen 

van overlastbestrijding tegemoetkomen aan maatschappelijke behoeften en hoe deze 

bestaande vormen zich verhouden tot de nieuwe, nog niet geInstitutionaliseerde 

methode van bemiddelen die in dit boek centraal staat. 

Duidelijk is dat bemiddeling tussen buren een methode is (zie verder hoofdstuk 

vier voor een bespreking van de methodiek), die zal worden ingezet om conflicten 

tussen buurtgenoten tot een oplossing te brengen. En, zoals uit het rapport zal blijken, 

deze conflicten betreffen vaak vormen van hinder en overlast, die op zichzelf van alle 

tijden zijn. Conceptueel lijken er echter grote kwalitatieve verschillen te bestaan 

tussen de situatie van het `burenconflice, waarin bemiddeling een rol kan spelen en de 

situatie van 'buurtoverlast'. Overlast kan aanleiding zijn tot een conflict maar meestal 

gaat het bij buurtoverlast om een breder ervaren verstoring. In het eerste geval gaat 

het meestal om een vertroebelde relatie tussen een beperkt aantal naaste buren, terwijl 

van buurtoverlast een hele buurt last kan hebben. In dit hoofdstuk wordt een 

onderscheid gemaakt tussen incidentele overlast c.q lichte overlast, die aanleiding kan 

zijn tot burenconflicten die zich lenen voor een conflictoplossende aanpak, en 

structurele overlast c.q. zware overlast waarvoor reeds bestaande vormen van 

bestrijding in het leven zijn geroepen en nodig blijven. 

2.2 Aanpak van burenconflicten — incidentele overlast 

Woningbouwverenigingen zijn een belangrijke institutionele actor als het gaat om het 

voorkomen van en reageren op vormen van overlast en conflicten daaromtrent tussen 

buren, bewoners van huurwoningen. In veel steden is na een periode waarin de nadruk 

lag op de fysieke kwaliteitsverbetering van woningen en wijken, de aandacht 

verschoven naar het sociale beleid, dat samenvattend wordt aangeduid met de term 

`sociaal beheer'. De bedoeling van sociaal beheer is primair het voorkomen van over-

last, secundair het zo vroeg mogelijk reageren op zich voordoende overlast, zodat de 
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bron van irritaties zich niet kan ontwikkelen tot een sociale born in het portiek (Berg, 

Dogan, Lijster, & Sour 1993:1; zie ook Wardt 1994). 

Woningbouwverenigingen werken in de sfeer van de preventie met het 

uitdrukkelijk vaststellen en opleggen van bepaalde leefregels, al dan niet aangehecht 

aan de huurovereenkomst. Soms komen leefregels ook tot stand op initiatief van 

bewonerscommissies. Een hieraan te verbinden instrument is dat van het boete-

beding, dat standaard in huurcontracten (onder algemene verplichtingen, art. 5.3.) 

wordt opgenomen als afschrikkingsmiddel tegen overlastgevend gedrag. Op het 

veroorzaken van hinder of overlast aan buren of derden staat een boete van 25 gulden 

per dag dat de overtreding voortduurt (Nationale Woningraad (NWR) 1993:63-65). 

Aangezien het bewustzijn van de leefregels op elk gegeven moment kan 

vervagen hangt het af van klachten van buren, over gedrag dat in strijd met die 

leefregels is, of zich gelegenheden voordoen om de leefregels weer eens aan de huur-

ders voor te houden. Dat kan individueel gericht zijn, op de overlastgever, maar ook 

collectief in de setting van bijvoorbeeld een portiekgesprek (zie hieronder). De 

introductie van de figuur van de huismeester past bij een actief en preventief sociaal 

beheer. Deze kan in flatgebouwen en dergelijke, de aangewezen persoon zijn om pro-

blemen te signaleren en overlastgevend gedrag aan te kaarten. De huismeester kan 

initiatief nemen tot portiekgesprekken, bemiddeling of vormen van woonbegeleiding. 

Huismeesters zijn te zien als functionele toezichthouders in de zin van het 

Tussenrapport van de Commissie Kleine criminaliteit (Cie. Roethof 1994) en onder 

dat oogpunt is bun functioneren onderzocht door Reij, wiens bevindingen later in een 

studie naar sociaal woningbeheer (Adrianow 1993) zijn opgenomen. De huismeester 

blijkt door zijn nabijheid en aanspreekbaarheid een essentiele bijdrage te kunnen 

leveren aan het verbeteren van de sociale woonomgeving en aan de informele sociale 

controle. Daarbij spelen zijn persoonlijkheid, zijn sociale vaardigheden in de omgang 

met probleemhuishoudens en lastige bewoners een belangrijke rol. Ook vereist het 

goed functioneren van de huismeester een zeker minimum aan veiligheid: er zijn 

situaties waarin het voor de huismeester te gevaarlijk wordt om te intervenieren. 

Reij's studie onderscheidde drie typen huismeesters: 

• de toezichthoudende; 

• de schoonmakende; en 

• het manusje van alles (Reij 1989). 

Huismeesters moeten in beginsel vele verschillende werkzaamheden kunnen verricht-

en en zijn voor de bestrijding van vandalisme, overlast en criminaliteit aangewezen op 

de ontwikkeling van een adequaat netwerk met politieagenten, welzijnswerk enzo-

voort. Een aan de huismeester verwante figuur is de zogeheten buurtmeester, die in 

sornmige Rotterdamse wijken zijn aangesteld. 
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In veel gevallen kan ook de woonconsulent een rol spelen. Het takenpaldcet van 

woonconsulenten en het beleid met betrekking tot overlast tussen buren verschilt per 

cooperatie. Een woonconsulent van een woningbouwco6peratie kan een bijdrage 

leveren aan het oplossen van een conflict tussen buren. Deze hangt af van de aard van 

de klacht, de richtlijnen van de cooperatie en de inzichten van de consulent. Bij 

overlastgevallen zijn de mogelijkheden van een woonconsulent beperkt. De enige 

sanctie die een cooperatie tegen huurders die overlast veroorzaken heeft, is een 

uitzettingsprocedure. In alle gevallen waar huurders overlast melden, zal de 

woonconsulent daarom preventief een overlastdossier aanleggen. Hier kan men later 

bij een eventuele escalatie of een gewenst juridisch ingrijpen op terugvallen. Het is 

om die reden van belang dat huurders hun klachten schriftelijk melden. De consulent 

kan ter plaatse onderzoek verrichten om de overlastsituatie te beoordelen. Zware 

overlast als gevolg van criminaliteit of sociaal-psychologische problemen van 

huurders wordt — indien mogelijk — in samenwerking met politie en hulpverleners 

aangepakt. In dit laatste geval blijkt dat overlast veroorzakende huurders vaak niet 

gediend zijn van hulp. In de praktijk kan men dan overgaan tot het opstarten van een 

juridische procedure met als eindresultaat een woninguitzetting. 

Bij conflicten tussen buren in een op een situaties, zal de woonconsulent 

huurders stimuleren om in eerste instantie te trachten het probleem zelf op te lossen. 

Wanneer blijkt dat huurders niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen heeft 

een consulent twee opties. In de eerste plaats kan men overgaan tot de aanleg van een 

overlastdossier. Er volgt dan een schriftelijke waarschuwing naar de overlastgever. 

Diens reactie bepaalt de volgende stap. Huurders raken door het opstarten van een 

dergelijke procedure verder af van een gezamenlijke oplossing. Steeds meer 

cooperaties kiezen daarom bij kleine conflicten voor een vorm van bemiddeling door 

de woonconsulent of in sommige gevallen voor doorverwijzing naar Buurt-

bemiddeling. 

Wanneer klachten betreffende overlast frequent uit een bepaald trappenhuis komen, 

worden in Rotterdam her en der portiekgesprekken gevoerd. Alle bewoners van het 

portiek kunnen dan bijdragen aan het tot stand komen van afspraken, bijvoorbeeld 

over het maken van muziek en het gebruik van de trappen en hallen (Hoos 1998:36). 

Portiekgesprekken, in de wijk Pendrecht georganiseerd door Woningbouvvvereniging 

OWG te Rotterdam, zijn geevalueerd. Het ging om 18 gesprekken in 1995, 

waaromtrent door de medewerker 130 huisbezoeken zijn afgelegd. Voor het organi-

seren van portiekgesprekken werden twee voorwaarden gehanteerd: 

• bewoners moesten zelf naar aanleiding van een klacht al iets ondernomen hebben; 
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• het oplossen van de klacht moest van belang zijn voor de leefbaarheid van het 

portiek. 

Zeventig procent van de 122 betroklcen huishoudens was aanwezig op de portiek-

gespreklcen. Resulterende afspraken gingen over: 

• schoorunaken; 

• overlast, met name van kinderen, feestjes en muziek; 

• sluiten van portiektoegangsdeuren; 

• ongedierte; of 

• diverse zaken zoals wasgoed ophangen, plaatsen van fietsen en kinderwagens en 

het uitlaten van honden. 

Portiekgesprekken leiden soms tot verbeterende maatregelen van de corporatie zelf in 

de sfeer van beheer en onderhoud. De gesprekken hebben in Pendrecht geleid tot een 

afname van klachten en tot grotere tevredenheid van alle betrokkenen (OWG 

Woningbouwvereniging 1995). Volgens de bewonersorganisatie van het Oude westen 

en de woningstichting aldaar is het portiekgesprek den van de weinige middelen om 

het leefmilieu in de portieken integraal en gericht aan te pakken (Berg et al. 1993:10). 

Maar het middel moet dan wel goed voorbereid worden ingezet: een buurtmeester of 

een andere sociale functionaris moet zich eerst een goed beeld vormen van de pro-

blemen en de klachten en wat er aan te doen zou zijn, voordat het portiekgesprek 

tussen en met alle bewoners wordt gehouden. De klager en de andere bewoners 

moeten bereid zijn tot het portiekgesprek. 

Persoonlijke activering van de betrokkenen om op bijeenkomsten te komen is 

vaak noodzakelijk: daarna is een goede follow-up nodig en een snel en goed herstel 

van eventuele technische mankementen. Op problemen die samenhangen met drugs-

panden kan en wordt met justitiele middelen gereageerd: het portiekgesprek wordt 

niet ervaren als een adequate methode wanneer er sprake is van criminele 

overlastgevende situaties (Berg et al. 1993:12). Soms wordt op overlast, veroorzaakt 

door huurders die zich bezig Often te) houden met criminele activiteiten, gereageerd 

door politieaandacht te schenken aan die huurder, hetgeen een preventieve werking 

kan hebben maar ook tot een daadwerkelijke aanhouding of een inval .  kan leiden 

(Berg et al. 1993:15). Criminele overlastgevende situaties lijken eerder te worden 

waargenomen en behandeld als structurele overlast dan als incidentele conflictstof 

Dit brengt ons tot de veelzijdige rol van de vvijkagent. Afhankelijk van de aard van 

een probleem kan de wijkagent een bijdrage leveren aan het oplossen van conflicten 

tussen buren. Bij zware overlast. in situaties waar de wet wordt overtreden kan en 

mag een wijkagent ingrijpen door verbaal op te maken. De politic verlangt echter ook 

in toenemende mate een vorm van zelfredzaamheid bij burgers. Bij conflicten in den 
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op een situaties kon een wijkagent in het verleden proberen door persoonlijke 

bemiddeling de zaken te sussen. Binnen politiecorpsen is een echter cultuuromslag 

gaande waarbij dergelijke conflicten in principe niet meer onder het takenpakket van 

de moderne wijkagent, de (wijk)contactfunctionaris en de surveillance diensten val-

len. Burgers dienen deze problemen zelf op te lossen. Er wordt derhalve steeds vaker 

doorverwezen naar derden zoals de woningbouwcooperaties, de hulpverlening, het 

buurt- en opbouwwerk of de gemeentereinigingsdiensten. Sommige agenten merken 

in de praktijk dat er voor zogenaamde huis-tuin-en-keukenconflicten geen loket is 

waar burgers zich toe kunnen richten voor hulp. Zij blijven daarom nog wet 

bemiddelen, ondanks richtlijnen van bovenaf. 

2.3 Aanpak van structurele overlast 

De beleidsinstrumenten waarvan wij in de vorige paragraaf spraken, hebben — met 

uitzondering van het regelmatig voorkomende justitieel optreden — als overheersend 

doel te komen tot een oplossing van overlast en hinder door gedragbeinvloeding, met 

communicatieve middelen. Met aandrang, eerder dan door dwang. Een fundamentele 

veronderstelling is dan — impliciet of expliciet — dat het gedrag langs rationele, 

communicatieve middelen zodanig kan worden beinvloed dat het conflict en de 

overlast worden beeindigd zonder dat een van de betrokkenen het veld hoeft te 

ruimen. De term structurele overlast lijkt van toepassing op al die gevallen, waarin 

een dergelijke oplossing niet zonder meer kan worden bereikt: een structurele 

verandering is dan aangewezen. 

De redenen waarom een structurele overlastgevende situatie niet zonder 

drastisch ingrijpen kan worden opgelost, kunnen sterk uiteenlopen. Het hoeft niet 

altijd aan de mentaliteit van een of meer overlastgevende bewoners te liggen, het kan 

ook gaan om een conflict van woonstijlen of om fysieke wooncondities die voor de 

ene woonstijl minder geschikt zijn dan voor de andere. De termen waarin over 

overlastgevende buurtgenoten werd gesproken zijn veranderd — rond de eeuw-

wisseling sprak men bijvoorbeeld van 'onmaatschappelijken' (Dercksen & Verplanke 

1987) — de behoefte aan overlastbestrijdende maatregelen is zeker niet nieuw. Toen 

men nog van onmaatschappelijken sprak, waren die maatregelen overigens vaak 

gericht op (tijdelijke) verwijdering uit de maatschappij naar kolonies of `gezins-

oorden' om de 'a-socialen' daar op te voeden en te resocialiseren. Deze 'uitsluitende' 

aanpak bleek echter niet tot de gewenste resultaten te leiden, reden waarom beleid-

makers in de huursector van 'uitplaatsingsprojecten' overstapten naar 'inplaatsings-

projecten' gericht op de juiste plaatsing van `moeilijk plaatsbaren' (Stuurgroep 
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Experimenten Volkshuisvesting 1998:7-9) Daarmee kunnen conflicterende woon-

stijlen worden vermeden. In een van de huidige projecten van deze soon wordt het 

woord `woonextremisten' gebruikt om huurders aan te duiden die op extreem 

afwijkende wijze met hun woning omgaan en om die reden een bron van storing en 

ergernis zijn voor een omgeving die hecht aan een `normale' bewoning. Ook deze 

woonextremisten zijn door de verhuurder igeplaatse , rekening houdend met het 

verschil in wooncultuur. 

Goed plaatsingsbeleid, eventueel ook bij herhuisvesting in het kader van 

tweede kans beleid, is in het algemeen een belangrijk instrument. Er wordt gezocht 

naar een zodanige inrichting daarvan dat rekening kan Worden gehouden met de 

vermoedelijke bijdrage aan overlast, spanningen en conflicten in het woonmilieu. Dit 

preventieve beleid zal echter zijn begrenzingen vinden in fundamentele grondrechten 

zoals dat van de gelijke behandeling en het discriminatieverbod. Omdat dit beleid 

slechts in een wijd verband als een conflictoplossingsmechanisme kan worden gezien 

en niet meer relevant is in concrete conflicten rondom overlast, laten we dit hier 

verder buiten beschouwing. 9  

2.3.1 Verschillende vormen van aanpak 

De woningcorporaties hebben verschillende andere instrumenten tot hun beschikking 

om op situaties van emstige structurele overlast te reageren. Juridisch gezien zijn het 

civielrechtelijke instrumenten, die hun basis vinden in de bevoegdheden van de 

verhuurder in de sociale huursector om de huurovereenkomst op te zeggen, tot 

(vordering van de rechterlijke uitspraak tot) ontntiming van de woning over te gaan 

en onder voorwaarden nieuwe huurovereenkomsten aan te bieden aan de (voormalig) 

overlastbezorgende huurder. Artikel 7a: 1596 sub 1 van het Burgelijk Wetboek 

bepaalt dat de huurder is gehouden tot de hoofdverplichting, om het gehuurde als een 

goed huurder te gebruiken, en overeenkomstig de bestemming welke daaraan bij de 

huur-overeenkomst gegeven is, of volgens die welke, bij gebreke van overeenkomst 

daaromtrent, naar gelang der omstandigheden voorondersteld wordt'. Ongeacht de 

vraag of de verhuurder in de huurovereenkomst een standaard overlastclausule heeft 

opgenomen, is voor de Hoge Raad (sinds HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 167) het 

veroorzaken van overlast onder bepaalde omstandigheden een inbreuk op deze 

hoofdverplichting tegenover de verhuurder en een aanvaardbare grond voor de 

ontbinding van de huurovereenkomst (Hoos 1998:32). De overlastveroorzakende 

huurder gebruikt het gehuurde dan niet als goed huurder. 

9  Zie hiervoor verder Nationale Woningraad (NWR) 1993: Nationale Won ingraad (NWR) 1996. 
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De bevoegdheid tot het vorderen van ontbinding geeft de woningcorporaties 

onderhandelingsfiches in het omgaan met lastige huurders, voor zover deze laatsten 

hechten aan een eigen woning en thuisloosheid vrezen. De voorwaarden die gesteld 

worden aan de voortzetting van de huurbetrekking of het opnieuw aanbieden van een 

woning en huurcontract liggen ondertussen meestal in de sfeer van sociaal-

maatschappelijke begeleiding, die moet worden geaccepteerd door de huurder. Dit 

wordt in de sociale huursector 'bemoeizorg' 1°  genoemd. In plaats van de rauwe, puur 

juridische beeindiging van de huurovereenkomst wordt gezocht naar vormen van 

sociaal, projectmatig beleid waardoor de overlastproblematiek niet verplaatst wordt 

(naar andere wijken en andere verhuurders) maar opgelost, terwijl de overlastgevende 

huurder niet op straat komt of in het dak- en thuislozencircuit (Spierings 1998) 

De projecten waarover hieronder gesproken wordt, richten zich op zulke 

huurders, die overlast veroorzaken, maar ook op huurders die om andere redenen geen 

goed huurder zijn, bijvoorbeeld omdat zij telkens grote huurbetalingsachterstanden 

opbouwen. Vaak lijkt er ook sprake te zijn van een complexe problematiek van ver-

slaving, vervreemding en verwaarlozing. Ook de enkele vervuiling van de eigen 

persoon en woning kan overlast veroorzaken. Acht eigentijdse projecten om een 

duurzame oplossing te vinden voor notoire overlastgevers zijn beschreven in een nota 

van de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) van 1998. De centrale 

noemer van deze projecten is die van `bemoeizorg': de verhuurder bemoeit zich met 

de huurder en zorgt ook voor een deel voor hem/haar, in beider belang. De juridische 

bevoegdheid om de huurovereenkomst te verbreken wordt — voor zover al aan de orde 

— voornamelijk gebruikt om tot een `normalisering' van de huurbetrekking te komen 

en tot een verbetering van de situatie van de huurder, zodat deze als goed huurder kan 

functioneren. 

Een kenmerk van vrijwel alle projecten is verder dat zij worden 

gdmplementeerd door een netwerk van instanties: meestal gaat het om de gemeen-

telijke diensten Sociale zaken en werkgelegenheid, de woningcorporatie, de 

(deel)gemeente, diensten van de GG&GD, andere hulpverlenende instellingen en de 

politie die samenwerken. Het gaat steeds om een gecoordineerde multi-agency-

approach. Op lokaal niveau gaat het om lokale zorgnetwerken' (Poodt 1997). In de 

meeste projecten is er een centraal meldpunt ingericht, van waaruit een intake wordt 

verzorgd met een deskundige screening van het gemelde geval. We zullen er twee 

voorbeelden van behandelen. 

I°  Snel wijst er op dat de term bemoeizorg in eerste instantie voor een zeer specifieke doelgroep in de 

psychiatrie ontwikkeld werd, maar dat de term nu overal opduikt. Hij benoemt dit proces met de term 



34 

2.3.2 Het project Stoeprand (vanaf 1992: Rotterdam en Dordrecht) 

Het project Stoeprand werkt met een begeleidingscontract (Stoeprandcontract) dat 

worth aangeboden aan en moet worden ondertekend door de overlastgevende huurder 

om een ontruiming te voorkomen, dan wet te worden geherhuisvest. Het begeleidings-

contract heeft de duur van hooguit anderhalf jaar, tijdens welke termijn een tijdelijk 

huurcontract geldt. Is de begeleiding een succes en staakt de huurder de overlast, dan 

wordt er (weer) een huurcontract voor onbepaalde tijd aangeboden. Het project heeft 

vier doelgroepen: 

• overlastgevende huurders voor wie ontruiming dreigt; 

• huurders met langdurige, recidiverende huurschuld; 

• overlastgevende verslaafden, die niet kunnen worden ontruimd; en 

• eerder en elders ontruimde huurders van wie overlast verwacht wordt. 

Huurschuldenaren Icrijgen vooral financiele begeleiding terwijI het bij de verslaafde 

huurders om verslavingszorg gaat. De laatste doelgroep wordt aangemeld in het kader 

van het zogenaamde Laatste Kansbeleid. De aanmelding van alle kandidaten kan 

alleen door de woningcorporaties geschieden. Bij overlastgevende huurders kan de 

aantnelding voor (ter voorkoming daarvan), tijdens en na de ontruimingsprocedure 

plaatsvinden. Als er ontruimd is wordt er een nieuw woningaanbod gedaan als het 

begeleidingscontract wordt aanvaard, uit het woningbezit van de corporatie zelf maar 

niet per se in dezelfde wijk of deelgemeente. 

Na aanmelding vindt een onderzoek plaats van minstens zes weken dat 

gesprekken omvat met de betroklcen huurder, de corporatie en derden zoals 

omwonenden en de politie. Het onderzoek leidt tot een advies aangaande de bege-

leiding en dergelijke, maar alleen met instemming van de huurder. Soms leidt het 

onderzoek al tot een oplossing van de problemen, waama noch begeleiding noch 

wijziging van de huurrelatie nodig blijkt. Uit de evaluatie van het Rotterdamse project 

Stoeprand blijkt, dat de meeste aanmeldingen van clienten plaatsvinden om redenen 

van overlast (57,8%). In 29,4% van de gevallen ging het om huurachterstand, in 8,3% 

van de gevallen om verslavingsproblematiek en 4,6% was preventief aangemeld 

(Heeger, Kullberg, & Die 1998:73). 

2.3.3 Wooncontainers en tweede-kansproject (vanaf 1997: Kampen) 

De twee corporaties en de gemeentelijke sociale dienst van Kampen bieden 

overlastgevers een tweede kans. Voor de moeilijk plaatsbaren die at een tweede kans 

`selectief wetenschapsgebruik' (Snel 1996:116). 
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hebben `verbruike zijn er vier wooncontainers ter beschikking gekomen als altematief 

voor het 'hutje op de hei', dat de clienten eigenlijk nodig zouden hebben. Doelgroep 

van het tweede kans project zijn de moeilijk plaatsbare huurders wegens overlast, 

huurschulden of slechte bewoning. Met woonbegeleiding wordt gestreefd naar een 

verbeterde leefsituatie. Doelgroep van het wooncontainerproject wordt gevormd door 

zogenoemd woonextremisten, die in vier afgelegen houten woningen met een zeer 

sobere uitrusting kunnen worden geplaatst. In het tweede kans project wordt gewerkt 

met begeleidingscontracten, de voorwaarden daarvoor zijn: 

• complexe problematiek; en 

• een (op handen zijnde) ontruiming. 

Het begeleidingscontract is gebonden aan een huurovereenkomst voor minimaal drie 

en maximaal twaalf maanden. Na afloop van de contractperiode kan nog een jaar 

nazorg worden geboden. Als de overlast verdwenen is krijgt client een normaal 

huurcontract. De wooncontainers vormen een eindstation en de huurders daarvan 

wonen zonder begeleiding, ook omdat zij deze zelf afwijzen. De corporaties houden 

de woningen in redelijke staat en de enige verplichting die huurders moeten nakomen 

is betaling van de huur. Gedragsveranderingen worden in dit geval niet meer 

verwacht: door de ligging van de wooncontainers is er geen overlast voor anderen. 

Naast alle sociale beleidsinstrumenten die hierboven naar voren zijn gebracht 

kan nog worden gewezen op de mogelijkheden van technische preventie en het 

verhelpen van overlast problemen met maatregelen van technische en fysieke aard. 

Aangezien dit met het raakvlak van conflictbemiddeling en overlastbestrijding weinig 

meer te maken heeft gaan we hier niet nader op in (zie Nationale Woningraad (NWR) 

1993:33-49) 

2.3.4 Algemene evaluatieve opmerkingen over de bemoeizorgprojecten 

Bemoeizorgprojecten zijn afhankelijk van de betrokkenheid van woningcorporaties, 

die bereid zijn (hun bevoegdheden als verhuurder aan te wenden) om jets aan overlast 

te doen. Die bereidheid mag wel worden verwacht, sinds het Besluit Beheer Sociale 

Huursector Woningstichtingen de taak oplegt om bij te dragen aan de leefbaarheid 

van buurten en wijken, maar de activiteiten op dit front blijven in de werkelijkheid 

achter bij die verwachtingen. Vaak wordt gekozen voor de repressie van overlast om 

de andere huurders het hun toekomende rustige woongenot te verzekeren: investeren 

in tweede kans projecten en herplaatsing heeft bij veel corporaties geen prioriteit. 

Men neemt ook niet altijd de moeite uit te zoeken of de overlastgever zijn gedrag niet 

Iva, of niet zelfstandig kan veranderen. Hoewel het doel van alle projecten is de 
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omwonenden te vrijwaren van verdere overlast zou dit voor de handelwijze verschil 

moeten maken. 

Verder verdienen de projecten zichzelf voor een deel weer terug, doordat vaak 

huisontnilmingen, speciale voorzieningen en gebruik van opvangvoorzieningen kun-

nen worden voorkomen li  . De deelnemende instellingen hanteren ook een aantal 

succescriteria voor de projecten, zoals het verdwijnen of verminderen van extreme 

overlast, het vermijden van huisuitzettingen en het voorkomen van nieuwe overlast en 

recidive. Bij sommige projecten geldt tevens dat de client uiteindelijk zelfstandig een 

min of meer normaal leven kan leiden. 

Bij de projecten wordt een aantal gemeenschappelijke instrumenten ingezet 

om tot succes te komen. Deze instrumenten varieren van tijdelijke contracten en 

opschorting van de ontruiming — beide met het doel om pressie uit te oefenen, 

alsmede gedragbe1nvloeding — tot verhuur door een tussenpersoon (vaak een 

stichting), waarbij het inperken van het risico van de verhuurder centraal staat. 

Eveneens vallen bijzondere woonvoorzieningen onder de mogelijke instrumenten, het 

doel hierbij is het beperken van overlast. 

Uit de projecten werden door de SEV een aantal succesbepalende factoren 

gedistilleerd, zoals een centrale aanmelding en selectie door deskundigen, het centraal 

stellen van de client, optimaal netwerken, het zo nodig afdwingbaar maken van hulp 

of het voorzien in speciale woonruimte voor extreme gevallen. De enige succesfactor 

die ook bij buurtbemiddeling een belangrijke rol speelt is de inzet van vrijwilligers. 

Als slotopmerking kan gelden dat de in deze paragraaf behandelde methoden 

gebruikt worden in de sociale huursector en de activiteit van woningcorporaties 

veronderstellen in de huurbetrekking. In woongebieden met een grote hoeveelheid 

eigen woningbezit kunnen deze instrumenten minder goed worden gebruikt, zeker als 

de overlastgever geen huurder, maar eigenaar is. 

2.4 Strafrechtelijke wijkgerichte aanpak van overlast 

Zowel bij incidentele als bij structurele overlast kan in bepaalde gevallen een 

strafrechtelijke reactie overwogen worden. Noodzakelijke voorwaarde daarvoor is 

natuurlijk wel het redelijk vermoeden van strafbare feiten, die aan de buunbewoner te 

laste gelegd zouden kunnen worden: op basis van de sepotbevoegdheid van de officier 

van justitie ontstaat dan ook onderhandelingsruimte tegenover de lastige bewoner, die 

II  Aangezien de kosten per project nogal uiteenlopen, laten we dit hier buiten beschouwing. 
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bijvoorbeeld kan worden gebracht tot het aCcepteren en naleven van voorwaarden, 

waaronder besloten wordt tot niet vervolgen. 

In hoofdstuk zes van onderhavige studie wordt naar voren gebracht, dat vooral 

wanneer men de overtredingsbepalingen van het gemeentelijk strafrecht (de Alge-

mene Plaatselijke of Politie Verordering) erbij betrekt, meer strafbaar is dan men op 

het eerste gezicht wellicht zou denken (Blad 1998). Het gaat daarbij juridisch gezien 

alleen over overtredingen. Deze strafbaarheid is op zichzelf ook weer geclausuleerd: 

zo is niet elke vorm van geluidsproductie strafbare geluidshinder, maar alleen die op 

een bepaald tijdstip en van een bepaald volume. Er zijn steeds strafrechtelijke 

voorwaarden waaraan moet worden voldaan, alvorens politie en justitie strafrechtelijk 

bevoegd zijn om zich met storend, overlastgevend gedrag te bemoeien. Slechts in 

weinig gevallen lijkt storend gedrag tussen buren te worden aangekaart langs de weg 

van een aangifte of na een klacht te worden geverbaliseerd en bestraft. Opvallend is, 

dat zolang het om incidentele overlast gaat (in de literatuur over de bestrijding 

daarvan) bijzonder weinig aan de inzet van het strafrecht — in tegenstelling tot het 

civiele recht — wordt gedacht: de enige uitzondering die in het oog springt is de 

structurele overlast die samenhangt met aspecten van de illegale drugsmarkt. 

Zoals tevens in het zesde hoofdstuk zal worden opgemerkt, kan er wel gestreefd 

worden naar een bekeuring of een boete voor strafbaargesteld overlastgevend gedrag, 

maar geeft dit op zichzelf weinig garantie dat daarna de overlast gestaakt zal worden: 

minder garantie, zo lijkt het, dan de confrontatie van buren met elkaar en de 

bemiddeling in hun conflict. Ook de civielrechtelijke instrtunenten, hierboven be-

schreven, lijken indringender te zijn en effectiever: maar voor de inzet daarvan moet 

het overlastgevend gedrag toch wel zekere drempels — van duur en omvang — ver 

hebben overschreden. 

Begint men te redeneren vanuit een ander startpunt, criminaliteit, dan kan men 

constateren dat het veelvuldig voorkomen daarvan op straat en in de buurt vaak wordt 

ervaren als overlast, ook als dit geen verband houdt met drugs. Deze overlast heeft 

dan vooral de betekenis van subjectieve ervaring van objectieve onveiligheid. We 

praten dan eigenlijk over iets anders dan over de overlast, zoals gedefinieerd door de 

Nationale Woningraad 12 . Het hoeft dan niet meer te gaan om gedrag van een bewoner, 

zelfs vaak niet om dat van een buurtbewoner: het kan gaan om rondtrekkende groepen 

jongeren die vernielingen aanrichten, inbrekers, autodieven, wildplassers enzovoort. 

En de verstoring overstijgt die van de storing in het woongenot, ook al kan die mee 

inbegrepen zijn. Buurtbewoners kunnen bang worden voor de straat, de buurt en de 

12  Door de Nationale Woningraad is overlast gedefinieerd als: 'Het resultaat van het gedrag van een 

bewoner dat regelmatig of voortdurend optreedt en waardoor een of meer omwonenden emstig in hun 
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mensen en daardoor juist de woning nog a1s het enige veilige toevluchtsoord 

koesteren. 

Voor het afwegen van het nut en onnut van de inzet van strafrechtelijke mid-

delen in de wijken om wijkgebonden overlastproblemen tegen te gaan is een betrek-

kelijk nieuwe organisatie van belang: het bureau van justitie in de buurt, de JIB. 

2.4.1 Wijkgerichte inzet van Justine: het JIB 

De bureaus voor Justine in de Buurt (JIB) zijn de resultaten van de nieuwste 

ontwikkeling in het strafrechtelijk beleid (Goris 1996). Ze zijn zo belangrijk dat er 

zelfs over geschreven is in termen van een stille revolutie (Boutellier 1998). De JIBs 

representeren eigenlijk niet zozeer een enkele, specifieke benadering van proble-

matiek van overlast en eriminaliteit, maar zijn de organisatorische uitdrukking van de 

grondgedachte, dat justitie dichtbij de mensen en hun problemen moet staan. Justitie 

beoogt ermee een directe en probleemgerichte bijdrage te leveren aan de objectieve 

veiligheid en de veiligheidsbeleving van burgers in problematische buurten (....) 'door 

snelheid van optreden, innovatief gebruik van justitiele mogelijkheden en zichtbare 

aanwezigheid voor burgers en partners' (Boutellier 1998: 75) Er is een groeiend 

aantal van dit soon t bureaus in Nederlandse probleemwijken (8 in 1999), als gevolg 

van een beleidsinitiatief van het ministerie van Justitie. 

De centrale figuur in het JIB is de officier van justitie, die zijn strafvorderlijke 

bevoegdheden kan inzetten om tot zo goed mogelijke oplossingen te komen voor de 

in de wijken spelende problemen. Dat kan hij doen door voorwaardelijk niet te 

vervolgen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, maar ook door het 

bevorderen van snelrecht, waardoor sneller dan voorheen met strafrechtelijke repres-

sie wordt gereageerd. Justitie in de Buurt betekent ook fysiek de dichtbijheid van 

zittingen, ofwel die van de politierechter ofwel die van de officier zelf (Boutelher 

1998). Het JIB kan gezien worden als de meest dichtbije en directe instantie, van 

waaruit verwijzingen naar bemiddeling, dading, taalprojecten of hulpverlening van 

verschillende aard kunnen plaatsvinden in een context van afwegingen rondom de 

hantering van de vervolgingsbevoegdheid. Maar ook zou kunnen worden geex-

perimenteerd met het voeren van civielrechtelijke procedures tegen overlastgevende 

bewoners of met andere vormen van beleid. 

Zo vindt in Rotterdam buurtbemiddeling plaats in de wijk Schiemond van de 

deelgemeente Delfshaven, waar een JIB gevestigd is. Dit bureau heeft zich onder 

andere tot doel gesteld te bemiddelen of bemiddeling te stimuleren door daamaar te 

woongenot worden gestoord' (Nationale Woningraad (NWR) 1991113). 
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verwijzen indien mogelijk. In Rotterdam is echter tussen 1996-1999 niet verwezen 

naar het buurtbemiddelingsproject. Een andere doelstelling, de versnelling van de 

strafrechtelijke interventie in probleemgedrag van jeugdigen, heeft naar verluid in 

Rotterdam de prioriteit gekregen. Voor zover vanuit het JIB bemiddeling wordt 

gestimuleerd zal deze `binnenjustitiele bemiddelingsvorm meestal moeten worden 

getypeerd — in tegenstelling tot de facilitaire bemiddeling in het kader van buurt-

bemiddeling — als vorm van evaluatieve bemiddeling (Mackie, Miles, & Marsh 1995). 

Dit betekent dat de bemiddelaar (bij de JIB: een officier van justitie of een 

parketsecretaris) een evaluatie geeft van het gedrag van een partij of van beide 

partijen en voorstellen doet: daarbij zal de mogelijkheid van een strafrechtelijke 

vervolging indien de bemiddeling niet lukt uitdrukkelijk of stilzwijgend een rol 

spelen. 

Voor het slagen van de ontwikkeling van JIBs zal de mate waarin de bevolking 

van een buurt zich herkent in het beleid van de `buurtofficier' van groot belang zijn. 

In die zin kan het JIB ook worden gezien als een democratische uitdaging voor 

Justitie omdat het aangaan van publiek-private partnerships op het gebied van justitie 

— op de lange termijn — niet louter door justitiele inzichten mag en kan worden 

gedomineerd. Het lijkt erop, gezien ook de recente evaluatie van de slachtofferzorg 

(Meijers, Sybrandi, & groep) 1999), dat er vooral ook ideologische ondersteuning 

dient te worden gegeven aan medewerkers van politie en justitie die op een andere 

manier dan de traditioneel-repressieve willen werken met daders en benadeelden. 

2.5 Enkele beschouwingen over buurtbemiddeling in relatie tot andere 

strategieen 

We hebben aandacht willen besteden aan andere strategieen ter bestrijding van 

overlast en criminaliteit om de context te verkennen waar buurtbemiddeling als 

nieuwe `methode' zal functioneren. De verhouding tussen buurtbemiddeling en de 

reeds bestaande strategieen kan op verschillende wijzen worden geevalueerd, 

afhankelijk van het perspectief dat men wil hanteren — vanuit een systeemperspectief 

van een van de betrokken subsystemen of vanuit een client perspectief — en 

afhankelijk van de doelstellingen en de prioriteitstellingen daartussen. Enkele 

analytische opmerkingen zijn hierboven al gemaakt: zo is er een kwalitatief verschil 

aan te nemen tussen de situaties waarin buurtbewoners spreken van conflicten met 

buren, situaties waarin overlast het conflict met buren overstijgt en situaties van 

criminaliteit. Functioneel gezien hangt het van de definitie van de situatie af, enerzijds 

aan de kant van de systemen (bijvoorbeeld de woningcorporatie of het wijkgerichte 
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bureau van justitie, JIB), anderzijds van de zijde van de direct betrokken bewoners, en 

van de mate waarin deze op elkaar zijn of worden afgestemd, welke strategic met de 

grootste waarschijnlijkheid zal worden gevolgd. 

Voor het volgen van een civielrechtelijke strategic is in ieder geval een 

civielrechtelijke basis nodig om ofwel tot rechtsgevolgen (zoals de ontruiming) dan 

wel tot de gewenste sociale gevolgen te kunnen komen. Mutatis mutandis geldt het-

zelfde voor de strafrechtelijke weg: het hangt in beide juridisch ondersteunde 

strategieen onder andere af van de mate van aantoonbare en tegenover een rechter 

bewijsbare emst van de overlast, met welke kans op succes men een rechterlijke 

sanctie kan uitlokken. En dan is het nog de vraag of dadma de gewenste sociale 

aanpassing van het gedrag zal plaatsvinden. Het is ook onzeker of een gewenste 

gedragsaanpassing zonder zo'n sanctie, maar met de voorwaardelijke dreiging 

daarmee, kan worden bereikt. Wanneer bijvoorbeeld een burger die strafbare 

geluidsoverlast veroorzaakt op een JIB moet verschijnen voor een emstig gesprek en 

geconfronteerd wordt met een mogelijke boete, dan kan hij in beginsel besluiten de 

boete te betalen en zijn gedrag niet te wijzigen, althans niet zoals de wijk-officier van 

justitie dat het liefst zou willen. En zelfs bij herhaalde geluidsoverlast wordt dit delict 

niet zo emstig, dat doorslaggevende strafrechtelijke consequenties daaraan verbonden 

zouden kunnen worden. Escaleert een situatie naar structurele overlast, dan ligt op den 

duur een civielrechtelijke strategic veel meer voor de hand. Ook dan bestaat echter de 

kans, dat gedurende en na de procedure de overlast voortduurt en sociaal negatieve 

gevolgen blijft houden voor de omgeving 

De juridische procedures die we geinventariseerd hebben zijn aan te duiden als 

vormen van 'omwegproductie' van een dwingend resultaat, dat wellicht ook door 

onderhandelingen op vrijwillige basis tot stand kan worden gebracht. Aangezien dit 

beseft wordt bij de woningcorporaties, wordt vaak met een procedure gewerkt, waarin 

de mogelijkheid van uiteindelijke juridische dwang bewust wordt gerepresenteerd als 

'de stok achter de deur', voor wanneer men niet op basis van sociale drang tot 

aanpassing van zijn storende gedrag komt. Aan deze gecombineerde 'dwang en 

drang' kleven in beginsel nadelen en gevaren: zo is een nadeel dat onderliggende 

problemen tussen buren en buurtgenoten soms niet tot uitdrukking zullen komen en 

dat iemand zich tekort gedaan kan voelen door een ongerechtvaardigde partijkeuze 

van de instantie. Zie voor een illustratie hiervan de bezwaren van clienten 

organisaties, zoals het Basisberaad GGZ in Rotterdam, tegen dwang en drang in de 

sfeer van het dak- en thuislozenbeleid (Basisberaad GGZ 1999:9-11). Een gevaar is, 

dat sociale aanpassingsdrang kan worden uitgeoefend — 'in the shadow of the law n ' — 

13  Met deze term wordt aangeduid dat iedere handeling zich uiteindelijk afspeelt met het gecodificeerde 
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terwijl er geen onafhankelijke controle plaatsvindt of de claim, dat het omstreden 

gedrag onrechtmatig of wederrechtelijk is, ook tegenover de rechter kan worden 

waargemaakt. Als dwang en drang-trajecten gebaseerd zijn op discretionaire hantering 

van veronderstelde juridische bevoegdheden doet zich met andere woorden ook een 

noodzaak tot rechtsbescherming van 'de client' in die procedures voor. Als de client 

zich dit realiseert, kan hij ervoor kiezen het juridiseringsspel mee te spelen: 

uiteindelijk komt er dan wel een juridische beslissing tot stand maar deze garandeert 

op zich zelden het einde van de sociale problemen waar de procedure mee begon. 

recht op de achtergrond (vgl. Mnookin & Kornhauser 1979). 



Hoofdstuk 3 Buurtbemiddeling — Voorgeschiedenis 

3.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de reeds bestaande mogelijken tot het aanpalcken van 

(buren)overlast beschreven, maar hierbij is het object van onderzoek — de 

Buurtbemiddelingsprojecten in Nederland — zelf nog nauwelijks aan bod gekomen. In 

onderhavig hoofdstuk wordt de aanleiding tot en achtergrond van de drie Buurt-

bemiddelingsprojecten in Zwolle, Rotterdam en Gouda beschreven. Allereerst gaan 

we in op de aanleiding voor de experimenten in de drie steden, alsmede de aanleiding 

tot het onderzoek. Het tweede deel van dit hoofdstuk is gewijd aan het ontstaan en de 

werking van de Amerikaanse buurtraden, waarnaar de experimenten in Nederland zijn 

gemodelleerd. 

3.2 De aanleiding tot experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland 

3.2.1 De aanleiding tot het Rotterdamse bemiddelingsproject 

In juli 1993 ontving een van de onderzoekers van de Erasmus Universiteit een schrij-

ven van de Woningstichting Onze Woning (thans Woonbron) te Rotterdam, waarin 

verzocht werd een onderzoek te beginnen naar de realiseringsmogelijkheden van een 

raad voor bemiddeling van conflicten op buurtniveau in de wijk Schiemond, naar 

analogie van de zogeheten Community Boards, zoals deze sedert enkele decennia in 

sommige staten van de Verenigde Staten bestaan. Het verzoek van de woningstichting 

was aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit gericht naar aanleiding 

van een onderwijsproject, waarbij studenten openbare instellingen op buurt-niveau 

bestudeerden wat betreft opvattingen over conflictbemiddeling. Daarbij dienden enige 

teksten van R. Shonholtz en van de Noorse criminoloog Nils Christie als achtergrond 

(Christie 1977; Shonholtz 1988). De Woningstichting Onze Woning dacht dat een 

dergelijke vorm van conflictbemiddeling mogelijk relevant zou kunnen zijn voor de 

bevordering van de kwaliteit van samenleven in de door haar beheerde woongebieden, 

waarbij in eerste instantie met name gedacht werd aan de wijk Schiemond: een wijk 

met veel conflicten en een hoge mate van heterogeniteit. Immers, de taak van de 

corporatie omvat meer dan het zorgen voor kwalitatief goede woningen. Zij dient ook 

het wijkwelzijn te bevorderen, zodat in het werkplan van de woningcorporatie de 

doelstelling was opgenomen: 
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1147ijken moeten een evenwichtig leefklimaat hebben, waarin actieve bewoners 

zich thuis voelen en zoveel mogelijk zelfstandig hun problemen en conflicten 

kunnen oplossen". 

De wijk Schiemond kent vele sociale problemen waarop een goed opgezette en 

continue functionerende 'Community Board' wellicht een gunstige uitwerking zou 

kunnen hebben, zo was de gedachte. 

In de besprekingen tussen de woningcorporatie en de onderzoekers werd gecon-

stateerd, dat het gevraagde onderzoek nogal speculatief zou blijven, indien er niet 

overgegaan werd tot de praktische realisering van vormen van conflictbemiddeling. 

Dit betekende dat er naast een meer theoretisch, ook een feitelijk project ontwikkeld 

moest worden. Voor het feitelijke experiment moesten stadswijken of buurten worden 

geselecteerd en moest de principiele instemming van gemeente- en deelgemeente-

besturen, politie en justitie worden verkregen. Het pralctische project — dat in eerste 

instantie de 'Buurtraad' ging heten — moest ook aanvullend gefinancierd worden, 

omdat de woningcorporatie niet alle organisatorische kosten wilde en kon dragen. Er 

moesten mensen worden gevonden met zodanige werkervaring, kennis en vaardig-

heden dat zij het nieuwe project goed konden introduceren en op de rails zetten. Voor 

het theoretische project, het beantwoorden van de vraag wat Buurtraden aan 

wijkwelzijn zouden kunnen bijdragen, moesten onderzoeksgelden worden aangetrok-

ken. Naar aanleiding van dit verzoek werd begonnen aan verkennende werkzaam-

heden in een voorfase die eind 1995 geheel als afgesloten kon worden beschouwd en 

waarin besloten werd naast Schiemond ook een buurt in Lombardijen en een in het 

Nieuwe Westen in het praktische, sociale experiment te betrekken. 

3.2.2 De aanloop naar het onderzoeksproject 

De eerste stap die in 1993 werd genomen was de vorming van een informele begelei-

dingscOmmissie, om de mogelijke uitwerking van de aanvraag van de Woningstich-

ting te onderzoeken in al zijn aspecten ts . Uit de verkennende besprekingen in deze 

groep bleek enerzijds dat men van een project als Buurtbemiddeling niet kan 

verwachten dat het het middel is om de vele problemen op wijkniveau op te lossen. 

Anderzijds kan een dergelijke bemiddeling van conflicten tussen buurtgenoten wel 

een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van alledaagse ergernissen en aan de 

14  Sinds 1997 is dit een wettelijk voorgeschreven (vijfde) taakgebied voor woningbouwcorporaties (zie 

0.a. Reedijk 1996). 

15  Deze begeleidingscommissie, die in 1994 enige malen heeft vergaderd en titans niet meer bestaat, was 

samengesteld uit de volgende personen: J.R. Blad, S. Hogenhuis, C. de Wit, W. de Jong, P. Vermeulen, F. 

Denkers, I. Thepass, NI, Smaling, en T. Huiskens. 
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doorbreking van anonimiteit en van gevoelens van anomie, zoals die in proble-

matische, grotestadswijken bestaan. Ook bleek heel duidelijk dat er voor de 

realisering van het project twee groepen nodig zijn: enerzijds een groep van betrok-

kenen, die daadwerkelijk een dergelijk project tot stand brengen als praktische 

onderneming en anderzijds een groep onderzoekers die op afstand en evaluerend een 

bijdrage levert aan de sturing van de opbouw van het project. 

In 1995 is een subsidie-aanvraag ingediend, aanvankelijk bij het Ministerie van 

Justitie alleen, later ook bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, voor de aanstel-

ling van een onderzoeker voor de periode van drie jaren. Bij de subsidietoekenning, in 

januari 1996 door beide genoemde ministeries, werd de opdracht aan de Rotterdamse 

onderzoeksgroep gegeven om ook de evaluatie te verzorgen van het inmiddels in 

Zwolle opgestarte project Buurtbemiddeling. Dat was aldaar als een vrij directe ver-

taling van de huidige Community Boards in San Francisco in 1995 opgezet. Als 

belangrijkste motief voor de subsidiering van het onderzoek werd aangevoerd, dat de 

betrokkenheid van de onderzoekers kan bijdragen aan de totstandkoming en 

ontwikkeling van Buurtbemiddeling als toegevoegde methode van maatschappelijke 

conflictbeheersing, die wellicht een bijdrage kan leveren aan. wijkwelzijn, sociale 

integratie en cohesie. 

3.2.3 De aanleiding tot het Zwolse bemiddelingsproject 

Kwam het initiatief tot het oprichten van een Buurtbemiddelingsproject in Rotterdam 

van een woningcorporatie, in Zwolle kwam een zelfde project op geheel andere wijze 

in 1994 tot stand. De toenmalige parketmedewerker A. Wolfson bracht in dat jaar een 

bezoek aan de Verenigde Staten, in welk kader hij geconfronteerd werd met de — in 

paragraaf 3.3 nader beschreven — San Francisco Community Boards (SFCB), die ook 

in Rotterdam als inspiratiebron gelden. Hij raakte onder de indruk van de eenvoud, 

directheid en effectiviteit van deze SFCB in het oplossen van kleine conflicten tussen 

burgers. Hij stelde na zijn terugkeer in Nederland met veel enthousiasme aan de 

Stichting Stad en Welzijn te Zwolle voor een dergelijk project ook daar te beginnen. 

De uitdagende vraag werd gesteld, of het idee van de SFCB ook in Nederland zou 

aanslaan en of het geen goed passend project zou kunnen zijn in het streven naar 

sociale vernieuwing. Om die vraag te kunnen beantwoorden werd besloten de proef 

op de som te nemen (Stichting Stad en Welzijn 1995). 

In 1995 werd een startsubsidie verkregen voor het experiment van het 

ministerie van Justitie, terwijl ook vanuit de gemeente Zwolle financieel werd bijge-

dragen aan de realisering. Toen de Rotterdamse onderzoekers met een verzoek om 

onderzoekssubsidie kwamen werd hen die gegund, met de bepaling dat het onderzoek 
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zich ook op het Zwolse initiatief zou richten. Voor het onderzoek is dit zeer 

interessant want het Zwolse initiatief is in edn belangrijk aspect anders georienteerd 

dan het Rotterdamse. Het primaire doel is daar het aanbieden van een dienst-

verlenende instantie voor het beslechten van dagelijkse conflicten die anders zouden 

blijven doorzieken, op stedelijk niveau. Het is dus geen wijkgeorienteerd project en er 

is ook geen woningcorporatie bij betroklcen. Dit geeft het onderzoek een extra 

dimensie waarop ontwikkelingen zouden kurunen worden vergeleken. 

3.2.4 De opzet van Buurtbemiddeling in Gouda 

De Stichting Welzijn in Gouda (SWG), een lokale overkoepelende welzijnsinstelling, 

is in 1996 gestart met het opzetten van het project Buurtbemiddeling in Gouda. Het 

experiment in Gouda is opgezet in navolging van de projecten Buurtbemiddeling in 

Zwolle en Rotterdam. In Gouda is, net als in Zwolle, het project op stedelijke basis 

opgezet. In Gouda is het van meet af aan de bedoeling geweest om buurtbemiddeling 

te verbinden met het Goudse model van wijkteams, dit in tegenstelling tot Zwolle 

waar men in eerste instantie heeft vastgehouden aan een stedelijke aanpak vanuit edit 

centraal punt (het kantoor van Stad en Welzijn). 

In Zwolle en Rotterdam was reeds duidelijk geworden dat de start van de 

projecten langzaam op gang komt en dat dit vooral bepaald werd door de 

onwennigheid van verwijzers van zaken, zoals politie en woonconsulenten met het 

project. De projectleider in Gouda heeft uitvoerig gesproken met mensen uit deze 

instanties. De filosofie van zelfredzaamheid bleek goed te passen bij de werkwijze 

van deze instanties. In Gouda was het tevens expliciet de bedoeling dat het project 

toegankelijk zou zijn voor de Marokkaanse gemeenschap. Hiervoor heeft de coordi-

nator gesprekken gevoerd met Maroklcaanse organisaties. Ook deze waren enthousiast 

over het idee maar waren bezorgd over de toegankelijIcheid voor Marokkanen omdat 

het een Nederlands project is waar Marokkanen zich niet zo gemakkelijk toe zullen 

wenden. Ook werving van Marokkaanse vrijwilligers is niet gemakkelijk, zeker niet 

wanneer deze vrijwilligers gezag moeten hebben in de Marokkaanse gemeenschap 

(zie ook Altena, Hogenhuis, Peper, & Jong 1999). 

3.2.5 De motieven voor Buurtbemiddeling 

De achtergronden van het Rotterdamse initiatief maken duidelijk dat daarbij de 

verwachting bestaat, dat door Buurtbemiddeling wordt bijgedragen aan wijk-welzijn. 

Dat is dan ook als een van de doelstellingen geformuleerd. Ook in Zwolle is deze 

verwachting, hoewel meer impliciet, aan de orde wanneer wordt gesproken van 



16  Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op DuBow & McEwen 1993. 
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sociale vernieuwing. Daarbij legt men met name een verband met het doen toenemen 

van veiligheid en veiligheidsgevoel, van wederzijds respect en tolerantie, van 

toenemende integratie, nieuwe sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel 

(Stichting Stad en Welzijn 1995:3). In Gouda staat het oplossen van conflicten tussen 

buren centraal. 

Voor de initiatiefnemers, de subsidiegevers en de onderzoekers geldt dat deze 

verwachting zal moeten worden getoetst aan de resultaten van de zich ontwikkelende 

experimenten. De verschillende betrokkenen zijn gestimuleerd door het voorbeeld van 

de San Francisco Community Boards (SFCB), dat de positieve verwachtingen 

motiveert. In het gedachtegoed van die SFCB zijn ook theoretische, zo men wil 

ideologische argumenten aan te treffen voor deze positieve verwachtingen die de 

projecten motiveren. Geheel in overeenstemming met de algemene sociologische 

beschouwingen van ons tweede hoofdstuk gaan de bedenkers van de SFCB ervan uit, 

dat het belangrijk is veel maatschappelijke aandacht, energie en geld te besteden am 

het bemiddelen van kleine conflicten in het alledaagse leven van buurtgenoten. 

3.3 Community mediation en de San Fransisco Community Boards (SFCB) 16  

De vormen van buurtbemiddeling zoals thans in Nederland ontwikkeld worden of in 

ontwikkeling zijn, zijn varianten van de Amerikaanse Community Boards, die bij veel 

criminologen en strafjuristen al vanaf de zeventiger jaren bekend zijn. Het is wellicht 

veelzeggend voor de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving dat nu pas de 

implementatie van dergelijke Buurtbemiddelingsprojecten wordt overwogen , of ter 

hand wordt genomen. Ruimere achtergrond daarvan is ongetwijfeld de ontwiklceling 

van de grote-steden-problematiek, onder andere uitgedrukt in de stijging van de 

geregistreerde criminaliteit (objectieve onveiligheid) en de toename van subjectieve 

onveiligheidsgevoelens. In de context daarvan trekken stadsbesturen en woning-

corporaties zich de zorg voor veiligheid en welzijn in de wijken aan, terwijl het 

justitieel overheidsbeleid op zoek is naar vormen van sociaal-preventief beleid ter 

zake met name de veelvoorkomende (kleine) criminaliteit (Bons & Oudijk 1996). 

Soortgelijke achtergronden bestonden in San Francisco toen aan het begin van 

de jaren zeventig de Community Boards werden uitgedacht. Vermoed werd (en 

vermoed kan nog steeds worden), dat sociale desintegratie een primaire oorz,aak van 

criminaliteit is, die buiten het bereik van het vooral repressief opererende strafrecht 

ligt en dat deze sociale desintegratie op zichzelf weer samenhing met, of tot 
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uitdrulcking kwam in een gebrek aan directe communicatie over irritaties en conflicten 

in het algemeen (Shonholtz 1988). Op grond van een dergelijke hypothetische 

diagnose kunnen de 'Community Boards' een goed recept zijn, want zij versterken - in 

de optiek van de ontwerpers daarvan — de sociale vaardigheden van mensen om met 

onderlinge conflicten om te gaan — zodat escalatie en vervreemding worden tegen-

gegaan — en intensiveren de sociale relaties op buurtniveau, zodat in de toekomst weer 

van een vitale wijkgemeenschap kan worden gesproken. 

Hiermee zijn de basisgedachten van de San Francisco Community Boards, die 

vanuit een kleine professionele staf worden geleid en die tot doel hebben burgers 

onder begeleiding samen het probleem op te laten lossen, kort aangeduid. Van belang 

is te beklemtonen dat het bij Buurtbemiddeling niet gaat om rechtspraak, noch om 

juridische probleemoplossing in ruimere zin, maar om een vorm van gemeenschaps-

ontwikkeling door sociale bemiddeling, met name door het creeren van regels en 

normen in de context van een sterk pluralistische wijk. In de volgende sub-paragrafen 

wordt de opzet en de wijze van werken van deze Community Boards verder 

uitgewerkt om bovenstaande te illustreren. Daamaast biedt kennis van het 

Amerikaanse voorbeeld een goede achtergrond voor de beoordeling van Nederlandse 

experimenten met buurtbemiddeling. 

3.3.1 'deologie 

De SFCB zijn opgericht met als primaire doelstelling het oplossen van conflicten op 

buurtniveau. De oprichter Raymond Shonholtz stelt dan ook dat conflicten vaak 

ontstaan tussen mensen die elkaar kennen, buren, familieleden, zakenpartners of 

geliefden. Het formele rechtscircuit plaatst dergelijke conflicten vaak buiten de 

gemeenschap of omgeving waarin zij zijn ontstaan en stuurt ze vervolgens, vaak 

onopgelost, terug naar deze omgeving. Dit is in tegenstelling tot wat de community 

conflict resolution mechanisms trachten te bewerkstelligen. Shonholtz ziet dit als een 

van de weinige effectieve gereedschappen voor interventie in een vroeg stadium om te 

zorgen voor een afname van gevoelens van boosheid en vijandelijkheid(heden) tussen 

mensen die elkaar kennen. Hij wijst er [evens op dat conflictbeheersing op wijkniveau 

niet gezien moet worden als een kortstondig project. Het is een investering op lange 

termijn in de gezondheid en stabiliteit van individuen en gemeenschappen. De hier 

bedoelde benadering moet gelmplementeerd worden over een periode van zeker tien 

tot vijftien jaar, met de steun van scholen, gemeenschappen en gemeenten, om de 

manier waarop mensen conflicten benaderen te veranderen. 

De SFCB zijn een geesteskind van Shonholtz en uniek in verscheidene 

opzichten, maar vele aspecten van Shonholtz' organisatie zijn ook terug te vinden in 
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buurtbemiddelingsprojecten in de rest van "de Verenigde Staten. De SFCB zijn 

gestructureerd rondom een vaste kern van betaalde medewerkers die het werk van 

honderden vrijwilligers coordineren, zowel wat betreft het geven van voorlichting 

over het project, het doen van intake gesprekken, het ontmoeten van de individuele 

klagers en beklaagden en het horen en faciliteren van de conflicten in face-to-face 

bijeenkomsten met drie tot vijf bemiddelaars. De SFCB heeft de term raadpleging 

geprefereerd boven de term bemiddeling. Dit onderscheid is echter in de praktijk niet 

duidelijk naar voren gekomen. Een van de meest onderscheidende aspecten van dit 

project waren de gebruikte termen en taal die werden gegeven aan de 

conflict-oplossende activiteiten. Deze vormden de basis voor het ontstaan van een 

`projectcultuue. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat een onderlinge solidariteit en 

identificatie tussen de vele vrijwilligers is ontstaan, een interne gemeenschap. 

3.3.2 Vrijwilligers 

De SFCB hebben altijd zeer veel aandacht gegeven aan het werven, organiseren en 

trainen van de vrijwilligers en dit werd even belangrijk geacht als het daadwerkelijk 

conflict-oplossende werk. Dit in tegenstelling tot vele andere projecten van 

conflictbeheersing op wijkniveau. Deze nadruk op een groot leger aan vrijwilligers 

komt voort uit de basisgedachte dat men orde in stedelijke wijken kan bevorderen 

door het aanmoedigen en trainen van residenten om lokale zaken en problemen zelf 

aan te pakken. Daarom was het de bedoeling om zoveel mogelijk mensen hierin te 

trainen. De consequentie van deze gedachte was dat er vrijwel geen selectiecriteria 

waren waar de vrijwilligers aan moesten voldoen. Dit zorgde voor een constante 

uitdaging om een gevoel van beirokkenheid te behouden onder de zeer grote groep 

van vrijwilligers. Anders dan een smal kader van zeer ervaren bemiddelaars te 

gebruiken, zoals zo vele andere projecten, heeft de SFCB ervoor gekozen om zoveel 

mogelijk vrijwilligers te betrekken bij het conflict oplossende proces, vanaf de intake 

tot aan het panel waarin de confrontatie tussen de partijen plaatsvindt. De tijd en 

energie van de betaalde medewerkers ging voornamelijk op aan het werven, 

coordineren en trainen van de vele vrijwilligers. 

Het idee van de SFCB is niet zozeer dat vrijwilligers een goedkope oplossing 

zijn, maar het werven en trainen van vrijwilligers wordt gezien als een doe op zich. 

De vrijwilligers zijn tevens buren en buurtbewoners. Het trainen van zo veel mogelijk 

buurtbewoners vergroot het algemene vermogen van een buurt om zelfstandig en 

vreedzaam conflicten op te lossen. Door een onderzoek met behulp van vragenlijsten 

die zowel voor de training als daarna werden verspreid en ingevuld door een aantal 

vrijwilligers werd inzicht verkregen in de karakteristieken van de vrijwilligers. De 
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SFCB relcruteerde welds en haast continu om een zo groot en zo divers mogelijke 

ploeg aan vrijwilligers te verkrijgen. 

Iedereen die geinteresseerd was en 26 uur over had voor de training kon lid 

worden. Er werden twee tot drie introductie trainingen per jaar gegeven met zo'n 

vijftig tot honderd vrijwilligers die meededen. De trainingen legden vooral de nadruk 

op de bemiddelingsmethodiek en verwerkte deze lessen in rollenspellen .  gericht op 

onenigheid tussen twee partijen. Ook werd het belang benadrukt van 'gevoelens 

reflecteren' in vergelijking tot het oplossen van het conflict. Succes werd primair 

gezien in termen van het bewerkstelligen van communicatie en pas in de tweede 

plaats het oplossen van het conflict. Behalve de training van de rol van bemiddelaar 

werden er aparte trajecten opgestart voor case development en het binnenhalen van 

conflicten. In veel opzichten leek de SFCB op een social-movement organisatie (cf. 

Renon 1994). De leden werden verbonden door een gevoel van een gezamenlijke 

missie, in het trainingshandboek als volgt samengevat in vijf waarden: 

I. conflicten zien als een normaal onderdeel van het leven waar leren en verandering 

mogelijk is; 

2. vreedzame (verbale) uiting van conflicten is gewenst omdat het een mogelijkheid 

geeft de 'onderliggende' gemeenschapsissues bloot te leggen, hetgeen het 

fundament vomit voor conflicthantering; 

3. individuen en wijken moeten verantwoordelijkheid nemen voor het hanteren van 

conflicten; 

4. deelname aan het bemiddelingsproces moet vrijwillig zijn; en 

5. er moet respect bestaan voor culturele en andere verschillen. 

In de context van de wijken bevorderen deze waarden een horizontale orientatie, dat 

wil zeggen een orientatie op het samenleven met buungenoten, in plaats van een 

verticale orientatie, waarbij het individu zich richt op de diensten van de overheidsin-

stanties. Bovendien kunnen in beginsel door behandeling van conflicten tussen buurt-

genoten een aantal andere belangrijke resultaten worden bereikt: 

• toename van kennis van de algemene en inter-persoonlijke problemen die in de 

wijk spelen, zodat daar ook langs andere kanalen op gereageerd kan \Norden; 

• vermindering van anonimiteit en sociale afstand; en het 

• ontstaan van normvorming en normstelling door het voeren van discussies. Dit 

bevordert de sociale orientatie in het samenleven. 

Mogelijk is dit sarnenlevings-opbomv-effect van de SFCB slechts onder bepaalde 

omstandigheden te verwachten. Zo zou er verschil kunnen optreden naar gelang de 

wijze van opstarten van het gehele project met de eerste groep vrijwilligers en hoe die 

geselecteerd wordt, de wijze en de duur van de professionele begeleiding en de mate 
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waarin de instanties en organisaties in de wijk de wenselijkheid van een dergelijke 

Buurtbemiddelingsraad — ideologisch en facilitair — ondersteunen. 

Alhoewel de conflict-oplossende activiteiten van de SFCB niet drastisch 

verschilden van die van andere projecten, was er een wezenlijk verschil in perceptie. 

Het ideologisch raamwerk benadrukt een bredere missie dan het oplossen van 

individuele conflicten. Het zag bemiddeling als een middel om het leven in de wijk te 

beInvloeden en burgers belangrijke persoonlijke ervaringen mee te geven die hen tot 

meer verantwoordelijke leden van de buurt zouden malcen. De meeste vrijwilligers 

zeiden dan ook dat hun vermogen om met conflicten in hun eigen leven om te gaan 

verbeterd was nadat zij tot de SFCB waren toegetreden. De overtuiging dat dit 

belangrijke vaardigheden in het leven in het algemeen waren leidde ertoe dat de 

geleerde technieken werden doorgegeven aan familieleden en vrienden. Dit is een 

verschil met andere conflict-oplossing projecten waar het toepassen van vaardigheden 

vaak beperkt bleef tot de context van het project. 

Voor- en nametingen van houdingen van trainees vergeleken met niet-trainees 

laten weinig verschillen zien die toegeschreven zouden kunnen worden aan de 

ervaring bij de SFCB na een jaar. Alleen kennis van de wijk en wantrouwen tegen het 

formele juridische circuit scoorden hoger bij de vrijwilligers. Een andere perceptie 

van de wijk (zoals het waarderen van culturele diversiteit of het een deel voelen van 

de wijk) en gedragsmatige bindingen ermee (bijvoorbeeld het aantal bezoeken bij 

buren of aangesloten zijn bij een buurtvereniging) waren relatief niet veranderd. Wel 

is uit interviews duidelijk geworden dat de vrijwilligers van mening waren dat de 

SFCB een duidelijk effect hadden gehad op hun persoonlijke leven. Zij hadden 

bijvoorbeeld een sterker gevoel van zingeving door hun werk als bemiddelaar. Na 26 

uur training kregen de vrijwilligers te maken met emotioneel geladen ontmoetingen 

en belangrijke menselijke drama's, in tegenstelling tot dokters, psychologen en 

maatschappelijk werkers die dit pas na jaren training verkrijgen. Voor een aantal 

vrijwilligers was de SFCB daardoor een ommekeer in hun leven. 

3.3.3 Locatie en financiering 

De eerste ontwikkeling van de SFCB was nauw verbonden met de `wijken% 

geografische gebieden wiens bewoners een idee van gemeenschappelijke identiteit 

hadden. Dit stond haaks op de werkwijze van de ongeveer tegelijkertijd opgerichte 

Neighbourhood Justice Centers, onder bestuur van de United States Department of 

Justice. In ieder van deze centra fungeerde een programma dat de gehele stad bestreek 
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en werden nauwe banden onderhouden met de rechtbanken in plants van met 

plaatselijke gebieden en instituties 17 . 

In 1976 zijn de SFCB begonnen met 2 kantoren, in de volgende jaren is dit 

uitgebreid in geografische zin, zowel wat betreft de bestreken gebieden als door 

opening van meerdere kantoren. In 1984 waren er vier nieuwe kantoren bijgekomen 

en werd ieder kantoor bemand door een gebiedscoordinator en een fulltime vrijwil-

ligers coordinator, daarbij was er een staf die de administratie, begeleiding en andere 

overkoepelende werkzaamheden voor zijn rekening nam in een centraal kantoor. 

Later vanwege kostenbesparende motieven werden de veldkantoren gereduceerd tot er 

dOn overbleef, maar het gebied wat werd bestreken bleef even groot, ongeveer 

denderde van de stad San Francisco. De vijf wijken die worden beschreven waar de 

SFCB actief was, varieerden sterk in grootte en sociale karakteristieken. Twee waren 

overwegend zwart, den overwegend Spaans, den overwegend blank en den van 

gemengde etnische afkomst: 22% Aziatisch, 27% Spaans, 11% zwart en 40% blank. 

Ook de graad van scholing en de sociaal economische omstandigheden verschilden 

sterk. De ene wijk kende een percentage hoger beroeps niveau van 42%, een ander 

haalde nog geen 15%. Ook het gemiddelde inkomen en demografisch profiel verschil-

de sterk. 

Het benodigde geld werd verkregen van 'private foundations', wat opgeteld 

over de jaren 1976 tot 1984 zo'n 3,1 miljoen dollar bedroeg. In 1987 was het totale 

budget gegroeid naar $283,000. Vertaald naar de afzonderlijke zaken betekent dit 

ongeveer $750 per behandelde zaak. In vergelijking met behandeling door een 

rechtbank lijkt dit een hoog bedrag. De SFCB investeren veel tijd in iedere zaak. Er 

wordt ook tijd geinvesteerd in de zaken waar een hearing niet nodig is. In 1981 werd 

een Center for Policy and Training opgericht, in eerste instantie bedoeld als een 

afzonderlijke, commerciele en winstgevende tak die de rest van het project, de SFCB 

zou kunnen financieren. Deze doelstelling is niet gehaald, maar wel zorgde zij voor 

20-25% van het inkomen van de SFCB. Deze centers zijn er in hoge mate verant-

woordelijk voor geweest dat het idee van de community boards verspreid werd buiten 

San Francisco, voornamelijk door het ter beschikking stellen van trainingsinstituten 

en technische assistentie voor andere projecten. Ook zijn de centers begonnen met 

projecten conflictoplossing bij geselecteerde lagere, middelbare en hogere scholen. 

Dit sluit nauw aan bij de gehanteerde ideologie waarin het succes van buurt- 

17  Dit sluit in Nederland meer aan bij de experimenten met Jusititie in de Buurt, oftewel de liB's (Lie 

hoofdstuk twee). 
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bemiddeling mede afhankelijk is van medewerking van andere instituties in de buurt, 

zoals de schoo1 18 . 

3.3.4 De aanpak van conflicten 

De Community Board is een raad, die bestaat uit vrijwillige buurtbewoners. Deze 

hebben zich bereid verklaard conflicten die voor deze raad worden gebracht áán te 

horen, daarover vragen te stellen en het mogelijk te maken dat partijen tot een 

oplossing komen die voor beide partijen bevredigend is. Naast de raadsleden komen 

in de SFCB de volgende vrijwillige functies voor: 

• De intakers, die bekendheid van de SFCB bevorderen en die mensen stimuleren 

conflicten die zich daarvoor lenen aan de SFCB voor te leggen. Zij zijn dus 

degenen die de conflicten 'opsporen' en `aannemen'. 

• De counselors, die de partijen begeleiden in de voorbereiding en bij de behande-

ling van het conflict in de zitting van de SFCB zelf. Elke counselor draagt er zorg 

voor dat de partij in het conflict, die hij begeleidt zelf zo goed mogelijk zijn visie 

naar voren kan brengen en dat op een behoorlijke manier doet. Hij kan daarbij 

ondersteunen op de door de partij zelf gewenste manier, met die beperking dat de 

partij zich niet kan laten vervangen door zijn 'counselor'. Het gaat immers om 

persoonlijke confrontatie. 

• De follow-up workers die de follow-up van de SFCB bewaken; zij houden bij of 

afspraken tussen de partijen worden nagekomen, of zich daarbij nog andere 

conflicten voordoen enzovoort. 

De SFCB vermijdt professionalisering van de vrijwilligers door een verplichte 

roulatie en een beperkte termijn van functioneren in een bepaalde rol. Is men twee 

jaar SFCB-raadslid geweest, dan kan men dat daarna niet meer zijn, maar wel 

bijvoorbeeld counselor. Deze roulatie en termijnbeperking heeft tot doel een steeds 

wisselende kring van buurtgenoten te kunnen betrekken in het werk van de SFCB, 

waardoor de vaardigheden en de inzichten die nodig zijn voor het functioneren daarin 

ook steeds meer verbreid worden in de wijk, omdat na verloop van tijd steeds meer 

mensen hebben deelgenomen. De keuze voor roulatie bij de SFCB kan gelegen zijn in 

het gegeven dat men samenlevingsopbouw hoog in het vaandel heeft staan, want 

vanuit het oogpunt van efficientie ligt roulatie minder voor de hand. 

De SFCB beschrijven het bemiddelingsproces als volgt: 

18  In Nederland wordt momenteel op bescheiden schaal geexperimenteerd met bemiddeling op scholen, 



54 

1. Vrijwilligers geven informatie in de buurt over het programma en hoe 

buttrtbewoners gebruik kunnen malcen van buurtbemiddeling. 

2. Ms er een zaak worth aartgemeld bij het buurtkantoor, gaat een vrijwilliger eerst 

naar de klager en vervolgens naar de beklaagde (de eerste en tweede partij) en 

moedigt ieder van hun aan deel te nemen aan de bemiddeling. 

3. Als de partijen het ermee eens zijn wordt een panel-hearing gepland. Soms worth 

er verwezen of is lossen partijen het probleem zelf op. 

4. Op de hoorzitting helpt een panel van getrainde buurtbewoners de partijen urn tot 

verheldering te komen van de problematiek en met elkaar tot overeenstemming te 

komen hoe ze in de toekomst verder willen. 

5. De overeenstemming worth opgeschreven en de panijen en het panel 

ondertekenen dat. 

6. De vrijwilligers zorgen voor nawrg. 

Er ligt bij de SFCB een grote nadruk op het idee communicatie tot stand te brengen en 

men zag dat dan ook als belangrijkste doel van de hoorzitting. De SFCB maakte 

hierbij gebruik van een vier-fasen plan. Dit was zo belangrijk en gal de vrijwilligers 

zoveel houvast, dat het vaak op tafel lag als de hoorzitting begun. Fase den bestond 

emit dat iedere partij op zijn beurt mocht praten over zijn visie op de gebeurtenis en 

zijn gevoelens daaromtrent. Deze fase beoogt am partijen hun verhaal hun frustraties 

en bun angsten en andere gevoelens te laten verwoorden. Daama volgt fase twee. In 

deze fase stellen de panelleden vragen zodat duidelijker wordt wat de achterliggende 

belangen en motieven zijn van de partijen. Ook worden vragen gesteld over de 

wensen die de partijen hebben over de toekomst. Deze vragen zijn van belang om 

partijen meer inzicht te geven in de motieven die spelen achter de feiten. Er bestaat 

naast een belangendynamiek vaak ook een behoefte aan sociale erkenning, een 

behoefte aan zich veilig voelen in de buurt en hebben mensen behoefte aan ten zekere 

voorspelbaarheid. Het doel van fase twee is de partijen te helpen te begrijpen wat deze 

achterliggende motieven zijn. De panelleden proberen hier de partijen met elkaar over 

te laten communiceren. Het panel moedigt de partijen aan en merkt bepaalde punten 

van overeenstemming op. Ease drie bestaat emit dat het panel de partijen helpt am aan 

elkaar te vertellen dat ze begrijpen wat de ander verteld heeft. Het is essentieel dat 

partijen aan elkaar vertellen wat hun nieuw verkregen inzichten zijn alvorens gedacht 

worth over oplossingen. Directe vragen over het nieuw verkregen inzicht en hoe 

partijen zouden handelen als de situatie zich opnieuw voor zou doen moesten de groei 

van onderling begrip versterken. Als beide partijen aangaven dat zij bereid waren om 

verder te gaan en een oplossing te zoeken werd er overgegaan naar fast vier. In last 

de zogenaamde peer-mediation. 
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vier trachtte het panel partijen te helpen om tot overeenstemming te komen door hen 

om de beurt te vragen wat een redelijke oplossing zou zijn en door het toepassen van 

vraag- en luister technieken om partijen te helpen een bepaalde oplossing te vinden. 

Als er een overeenkomst tot stand was gekomen werd deze samengevat, opgeschreven 

en getekend door beide partijen. Overeenkomsten bevatten zowel concrete acties als 

gedragsveranderingen. We zien hier dat de bemiddelaars pas toekomen aan de 

behoefte aan interactiezekerheid en voorspelbaarheid wanneer enerzijds iedere partij 

zijn perspectief en visie op de feiten heeft gegeven en ook vooral de gevoelens en 

frustraties daarover heeft kunnen ventileren en anderzijds duidelijk heeft kunnen 

maken aan de ander wat hierbij de achterliggende behoeften en motieven zijn. 

3.3.5 Resultaten 

Vanwege de ideologie van de SFCB om een alternatief voor het formele 

rechtssysteem te vormen, hebben de SFCB verwijzingen van rechtbanken en politie 

geweigerd. Men was voornamelijk afhankelijk van zaken die vrijwillig door indivi-

duen of groepen uit de buurt werden aangebracht. Ongeveer 90% van de aangebrachte 

zaken was van mensen die van het project hadden gehoord door de media, folders, 

vrienden enzovoort 19 . De SFCB behandelden in de periode van 1977 tot 1982 

ongeveer 365 gevallen per jaar in een verzorgingsgebied met een populatie van rond 

de 200.000 inwoners. De conflicten waar het over ging waren als volgt verdeeld: 86% 

van de aangebrachte zaken bestond uit: geluidsoverlast (17,9%), onbetamelijk gedrag 

(17,5%), beledigingen/lastig vallen (15,7%), wegvallen van communicatie (13,2%), 

geweld/aanvallen (11,1%) en gedrag huisdieren (10,2%) 20 . 

19  Dit is een groot verschil met bijvoorbeeld het Dorchester bemiddelingsproject waar 89% van de zaken 

verkregen werden door rechtbankverwijzingen en 4% via de politie (Felstiner & Williams 1982). Dit 

verschil in aanpak is er ook de oorzaak van dat er relatief weinig geweldszaken werden behandeld. Velen 

hebben de waarde of geschiktheid van bemiddeling in geweldszaken ter discussie gesteld, vaak komen 

hier psychologische of alcohol problemen bij kijken. Dit in tegenstelling tot buurtconflicten die zich vaak 

veel meer lenen voor oplossing door bemiddeling. 

20 Bijvoorbeeld bij het Dorchester project bestond het zaakaanbod voor 47% uit geweldszaken (assault 

cases) (Felstiner & Williams 1982). 
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Tabel 3.1 	Overzicht van de belangrijkste klachten bij de SFCB's 

1(sfejityr.i.: 	 Percentage 

Geluidsoverlast 	 17,9 

Onbehoorlijk gedrag 	 17,5 

Beledigen of lastig vallen 	 15,7 

Verstoringen van de verhoudingen 	 13,2 

Geweld en handtastelijkheden 	 11,2 

Gedrag van huisdieren 	 10,2 

Vandalisme 	 8,4 

Parkeergedrag 	 7,8 

Zorg voor eigendommen 	 6,7 

Vervuiling 	 6,4 

In veel gevallen waren meerdere klachten en bezwaren tegelijkertijd aan de orde. In 

91% van alle bemiddelde gevallen kwam een overeenkomst tot stand. Over de 

gevallen waarvan men follow-up data ter beschikking had (150) kan het volgende 

gezegd worden. In 79% van die gevallen vond de klagende partij en in 58% ook de 

beklaagde partij dat de gesloten overeenkomst bevredigend werkte. Slechts 14% van 

de klagers en 30% van de beklaagden vonden dat de afgesproken oplossing niet werd 

nageleefd. De duurzaamheid van de vrijwillig gesloten overeenkomsten blijkt hieruit 

veel groter te zijn dan die van oplossingen die door rechterlijke instanties — in de 

Amerikaanse situatie — worden opgelegd (zie verder Blad 1996). Op grond van het 

hieronder te rapporteren onderzoek kan worden geconcludeerd dat in Nederland 

dezelfde soon conflicten en problemen in het kanaal van de Buurtbemiddeling 

worden ingebracht (Spierings 1997). 

Het meest voor de hand liggende beeld van conflictbemiddeling is dat van twee 

partijen en een bemiddelaar. De SFCB hebben altijd veel aandacht geschonken aan 

het felt dat er meer partijen bij een conflict betrokken zijn. Meer dan de helft van de 

conflicten had aan den kant meerdere individuen. Er werden ook speciale trainingen 

gegeven in het bemiddelen van conflicten tussen meerdere groepen. Een van de 

opvallende kenmerken van de SFCB is de verscheidenheid aan sociaal-economische 

achtergronden van de partijen 21 . De meeste zaken bij andere buurtprojecten komen uit 

dat deel van de bevolking met lage inkomens en een relatief laag opleidingsniveau. 

11  Dit is ook weer in scherp contrast met het Dorchester project, waar men bijna uitsluitend van 

rechtbankverwijzingen afhankelijk was. 
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Deze projecten, die zwaar afhankelijk zijn van rechtbankverwijzingen, reflecteren de 

sociaal-economische achtergronden van de verdachten in de lagere strafrechtbanken 

(lower criminal courts). De SFCB vertonen een veel grotere representatie binnen de 

gemeenschap doordat zij zaken betrekt uit diverse bronnen 22 . Klachten over orde in de 

buurt (het merendeel van de aangebrachte zaken bij de SFCB) komen vaker uit de 

midden- of werkende klasse, terwijl zaken van geweld tussen familieleden of 

geliefden (vaak verwezen door de politie) "meer door de armen en werklozen naar 

voren worden gebracht" (Merry 1980). Ook de etnische achtergrond was zeer 

gevarieerd. 

Alhoewel de SFCB succesvol was in het aantreklcen van een hoog percentage 

binnenlopers hadden zij beduidend minder succes in het verder uitbreiden van het 

aantal aangebrachte zaken naarrnate de reputatie en service gebieden groeiden. In 

1979 bereikte men het toppunt van intake van zaken. De vraag is hoe dit komt? Zijn 

er minder soortgelijke conflicten die de weg naar de SFCB vinden of zijn de drempels 

om problemen voor te leggen aan een derde partij hoger dan verwacht? Deze niet 

beantwoorde vragen leiden naar de kern van de lange termijn conflict-oplossing als 

bedoeld door de SFCB. Een aantal mogelijke verklaringen zijn wel te geven. Het is 

duidelijk dat de weigering van verwijzingen van rechtbanken een belangrijke rol heeft 

gespeeld. Een andere reden zou kunnen liggen in het fejt dat maar 1% van de 

verwezen zaken afkomstig was van organisaties als kerken of andere vrijwillige 

verenigingen. De SFCB deden weinig om dit te veranderen. Hieraan ten grondslag lag 

het idee van de SFCB dat het stedelijk leven gezien werd in termen van vervreemd en 

geIndividualiseerd massa publiek in plaats van in termen van bestaande formele en 

informele sociale netwerken. Het stedelijk leven was gedesorganiseerd in plaats van 

georganiseerd. Er werd weinig gedaan aan samenwerken met andere organisaties 

zoals kerken, buurtverenigingen en andere organisaties. 

3.3.6 Effecten van de SFCB 

De bedoeling — in beginsel — van de San Francisco Community Boards is niet alleen 

het verlenen van een service voor het behandelen van individuele zaken. Het doel 

spitst zich tevens toe op het ontwikkelen van sociale cohesie in de wijken en het 

vermogen van bewoners om met elkaar gerezen conflicten op te lossen voor zij in het 

formele rechtscircuit belanden. Omdat SFCB zowel conflict oplossing als training van 

vaardigheden van de vrijwilligers als doelstelling heeft, moet een volledige beschrij-

ving van dit project aandacht geven aan beide aspecten. 

22  Deze verdeling is ongeveer vergelijkbaar met hetgeen Jennifer Beer meldde over het door haar 
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Het zou opzienbarend zijn als er enig bewijs gevonden zou worden van 

verandering in de algemene publieke houding en gedrag dat toe te schrijven is aan de 

aanwezigheid van de SFCB in de los georganiseerde, grote en heterogene stedelijke 

gebieden waar het project opereerde. Niettemin was het opbouwen van de capaciteit 

van de wijk voor civic work en conflictoplossing en dus meer in het algemeen voor 

verandering van de wijk een deel van de bijdragen van de SFCB. Een telefonische 

enquate over angst voor criminaliteit en meningen over de wijk gehouden in 1977 en 

1983 in wijken waar de SFCB actief was en wijken waar deze niet actief was laat zien 

dat dit niet resulteerde in een veranderde kijk van de buurtbewoners op hun buurt. De 

bekendheid met de SFCB was overigens groot. De verlcregen inforrnatie geeft geen 

enkel bewijs dat er bijkomende effecten van het project bestaan voor wat betreft 

sterkere bindingen met de gemeenschap of reductie van angst voor criminaliteit. Als 

men deze informatie koppelt aan het fell dat het aantal zaken heel snel de hoogte in is 

geschoten — in plants van gestaag gegroeid in gelijke tred met waardering, vertrouwen 

en vermogen van de wijk — geeft dit aanleiding tot een sceptische opmerking over de 

meest opgeblazen claims voor het brede, veranderende effect van wijk conflict-oplos-

sing op hele wijken. Zoals Shonholtz zelf al zei, een significante verandering in 

gemeenschappen zal veel eerder gerealiseerd worden wanneer alle instituties — 

scholen, kerken, vrijwilligersorganisaties, openbare bureaus — samen werken aan 

hetzelfde streven. 

De SFCB heeft zich onderscheiden van andere projecten door de visie van het 

centrale belang van het opbouwen van het conflict-oplossende vermogen van de 

buurt. Het is daarbij ongewoon succesvol geweest door te putten uit een breed 

spectrum van buurtconflicten en het betrekken van een grote groep mensen met een 

gevarieerde sociaal-economische en etnische achtergrond die uit zichzelf naar de 

SFCB toe komen in plants van verwezen door de rechtbanken. De ervaringen 

contrasteren scherp met die aan rechtbank gerelateerde projecten, wiens zaken voor 

het grootste deel uit geweld tussen bekenden bestonden. In dat opzicht !weft de SFCB 

een `altematief rechtvaardigheids (justice) systeem' gecreeerd. Tegelijkertijd heeft de 

SFCB maar een beperkte markt gevonden voor zijn diensten. Dit plafond is ofwel het 

resultant van de culturele limieten van de bereidheid van mensen om klachten 

gezamenlijk aan te pakken buiten het formele justitiele circuit, ofwel het resultant van 

de strategische keuze om niet samen te werken met andere netwerken die kunnen 

verwijzen naar de SFCB. Dit heeft [evens geleid tot hoge kosten per zaak. Die kosten 

per zaak kunnen overigens misleidend zijn want het project heeft veel van zijn budget 

besteed aan het opbouwen en in stand houden van een zeer groot vrijwilligersnetwerk, 

bestudeerde Philadelphia project (Beer & Friends Suburban Project. 1986). 
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hetgeen als een doel op zich gezien kan worden. Een ander opzicht waar de SFCB 

zich in heeft onderscheiden is dat het conflicten niet heeft geIndividualiseerd, het 

heeft daarentegen juist paren, groepen van buren, groepen tieners aangemoedigd om 

gezamenlijk te komen om te proberen de problemen op te lossen. Tegelijkertijd heeft 

het project ervoor gekozen om niet zelf belangenbehartiger te worden, door het 

aanmoedigen van verbanden tussen aanklagers. Dus als een enkele huurder klaagde 

over de huisbaas heeft het SFCB niet onderzocht of andere huurders eventueel 

dezelfde problemen hadden. 

3.4 Kritische kanttekeningen bij buurtbemiddeling als methode van 

samenlevingsopbouw 

Als we de voorafgaande paragrafen in grote lijnen samenvatten is buurtbemiddeling 

een methode om burgers in staat te stellen zelf hun onderlinge conflicten op te lossen. 

Het idee komt uit de Verenigde Staten en het is diep geworteld in de idealen van 

ADR, Alternative Dispute Resolution 23 . Deze vorm van informele geschillenbe-

slechting staat tegenover de formele geschillenbeslechting waarin een autoriteit, zoals 

een rechter, in het kader van een procedure een beslissing neemt waaraan de partijen 

gebonden zijn. Het uitgangspunt van bemiddeling is dat partijen samen tot een 

oplossing komen, op basis van vrijwillige deelname, informeel, met een minimum aan 

bureaucratie, probleemoplossend en gericht op bestendiging van de relatie. 

Buurtbemiddeling is een vorm van geschillenbeslechting die zich afspeelt in de buurt. 

Getrainde vrijwilligers uit de buurt helpen medebewoners om onderlinge problemen 

bespreekbaar te maken en zoeken samen met hen naar oplossingen die voor alle 

betrokkenen gunstig zijn. Buurtbemiddeling is hiermee een faciliterende vorm van 

bemiddeling, in tegenstelling tot evaluatieve bemiddelingen zoals die door bijvoor-

beeld rechters of arbiters geschieden. 

In paragraaf 3.2.5 is naar voren gebracht dat de SFCB buurtbemiddeling ziet als 

een methode van maatschappelijke conflictbeheersing, die bij zou kunnen dragen aan 

welzijn, sociale integratie en cohesie op buurtniveau. Bij deze visie op de mogelijke 

betekenis van buurtbemiddeling, die in de aanvangsfase bij de SFCB overheerste, 

mogen de belangrijkste kritische kanttekeningen over de Amerikaanse ervaringen niet 

onbesproken blijven. Zo heeft Merry er terecht op gewezen, dat de ideologie van 

Shonholtz en andere initiatiefnemers van de SFCB wel een revitalisering suggereerde 

23  Over bemiddeling, mediation en Alternative Dispute Resolution verschijnt steeds meer literatuur (zie 

o.a. Baruch Bush & Folger 1994; Brown & Marriott 1993; Loonstra 1997; MacGillavry 1997; Vries-

Geervliet 1997). 



60 

van een hannonieuze vorm van samenleven, waarin burgerlijke verantwoordelijkheid 

en lokaal zelfbestuur centraal staan, man dat een dergelijke samenleving ook in het 

vroege Amerika waarschijnlijk nooit bestaan heefl. Er is een zekere romantisering van 

het samenleven aan te wijzen in die ideologie, die haaks staat op de realiteit van de 

modeme samenleving. Op ideologisch niveau construeert de SFCB een inherent 

verband tussen 'community' en 'consensus' of 'harmony'. (Merry 1993:37) 

De SFCB veronderstellen het bestaan van een soon natuurlijke, van onderaf 

komende sociale ordening in de grote stadswijken waarin zij zich presenteren, maar 

deze endogene ordeningsprocessen ontbreken nu juist. Bij gebrek daaraan doen velen 

een beroep op de instanties van het formele recht, nadat zij hebben geprobeerd 

problemen en conflicten te negeren of te tolereren. De creatie of revitalisering van een 

lokale sociale orde door en vanuit informele conflictbemiddeling is mogelijk ook een 

illusie gezien de cultuur van individualisme, van individuele, juridisch afdwingbare 

rechten enerzijds en de mobiliteit van de modeme mens, waardoor de populatie van 

een bepaald lokaal territoir voortdurend vlottend is, anderzijds. 

Het enige aantoonbare samenlevingsopbouw-effect treedt volgens Merry op bij 

de 'community of volunteers' die betroklcen raken bij buurtbemiddeling. Het aan-

vankelijke communitarisme (de focus op community empowerment) van de SFCB is 

later sterk afgezwakt en een orientatie op dienstverlening aan mensen die conflicten 

hebben is op den duur dominant geworden. Merry wijst er verder op dat, hoewel de 

ideologie `informele justitie' etaleert, het operationele model van de SFCB vele 

aspecten van het formele justitie-systeem repliceert, zoals de cultuur van neutraliteit, 

het werken volgens procedurele regels, de objectiviteitclaim en de openbaarheid van 

de procedure. Tegelijk is er echter een substantieel andere invulling, die meer ruimte 

laat voor emotionaliteit en voor betrokkenheid (Merry 1993:57). De belangrijkste 

waarde die Merry aan de SFCB toekent is een symbolische: zij houden de belangrijke 

waarde hoog dat conflicten ook op niet-gewelddadige wijze kunnen worden opgelost 

en de waarde dat beide partijen betrokken zijn bij de oplossing van het conflict. 

Paul Lederach en Ron Kraybill brengen naar voren dat de buurtbemiddeling 

sociologisch gezien een methode is die eerder bij een traditionele samenleving lijkt te 

passen, dan bij de huidige gebureaucratiseerde en geinstitutionaliseerde maatschappij. 

De instituties staan reeds lang in voor de behartiging van bepaalde waarden op wijzen 

waarin ook de `man in de straat' gesocialiseerd is (Lederach & Kraybill 1993:375). 

De buurtbemiddelingsprojecten zouden tegen deze achtergrond niet alleen de 

instituties zelf moeten zien te beinvloeden, maar ook de percepties van de burgers die 

van die instituties gebruik maken of denken te kunnen maken. 

Onontkoombaar zijn — in het presenteren en realiseren van buurtbemiddeling als 

`nieuwe praktijk' — interne contradicties aanwezig. Zo is er enerzijds de pretentie van 
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neutraliteit (waarbij eerder de bureaucratische professional past, die afstand bewaart) 

en anderzijds de pretentie van nabijheid en betrokkenheid, die nu juist een afstand 

impliceert van geformaliseerde en objectiverende procedures. Hierdoor ontstaat druk 

om ofwel verder te professionaliseren, ofwel over te gaan tot anonieme 'peer help' 

(Lederach & Kraybill 1993:376). Als voor professionalisering wordt gekozen wordt 

een tweede contradictie opgeroepen, omdat de nieuwe praktijk zich in de `nissen' van 

de bestaande professionele instituties moet zien in te nestelen. Daardoor wordt de 

altematieve praktijk zelf onvermijdelijk een gevestigde institutie. 

Heel fiindamenteel veronderstelt de pralctijk van consensuele conflictoplossing, 

gericht op een geografisch bepaalde eenheid (de buurt), een consensuele samenleving 

die er niet is en die zij ook niet vermag op te roepen. Het altematief daarvoor zou zijn 

een niet-geografisch bepaalde eenheid te kiezen als doelgroep, zoals bijv. een etnisch 

bepaald netwerk. Om vemieuwend te kunnen (blijven) werken zullen nieuwe praktijk-

en als de buurtbemiddelingsprojecten radicale sociale en institutionele kritiek moeten 

beoefenen, ook in de reflectie op de eigen ontwikkeling. 

Laura Nader brengt in het werk waarop wij ons hier baseren tenslotte naar 

voren, dat de informalisering van justitie niets positiefs tot stand kan brengen, maar 

uitsluitend gevaren in zich draagt, met name op het punt van de rechtsbescherming 

van benadeelden en voor het vermogen van het recht om structurele misstanden te 

bestrijden (Nader 1993). Zij wijst erop, dat de informalisering van geschillen-

beslechting in de Verenigde Staten vooral aantrekkelijk is gebleken om enerzijds te 

besparen op litigation fees, anderzijds om overeenkomsten in individuele gevallen tot 

stand te brengen, terwijl de structurele misstanden, waarvan de klachten en conflicten 

uitdrukking zijn, effectief worden verdoezeld en in stand blijven 24. Soortgelijke 

kritiek bracht ook Abel naar voren in zijn analyse van 'the politics of informal justice' 

(Abel 1982). 

Tenslotte wordt nogal eens gesuggereerd, ook door Abel, dat de hele beweging 

van de informele of altematieve justitie een functioneel aanpassingsproces van het 

formele rechtssysteem representeert, waardoor de legitimiteit en effectiviteit van dat 

formele rechtssysteem zelf gered c.q. verbeterd wordt. Of dit een kritiek of een 

waardering betekent, hangt af van de beschouwer en diens uitgangspunten. • 

24  In een periode van twee jaar besloten 400 bedrijven dat conflictbemiddeling verplicht werd in geval van 

klachten over hun optreden. 
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3.5 Conclusies 

In dit hoofdstuk is de achtergrond en het ontstaan van de drie in deze studie centraal 

staande buurtbemiddelingsprojecten in Zwolle, Rotterdam en Gouda aan de orde 

geweest. Dieper is ingegaan op de inspiratiebron, de Community Boards van San 

Francisco en de door hen gelnspireerde projecten van 'community mediation'. 

Tenslotte zijn enkele lcritische analytische opmerkingen naar voren gebracht over de 

Amerikaanse projecten, waaruit duidelijk wordt dat de ideologie daarvan, voor zover 

die samenlevingsopbouw en 'community empowerment' betreft, zich niet goed kon 

realiseren en op den duur aangepast raakte in het kader van een onvermijdelijk proces 

van institutionalisering. De verandering van het referentiekader werd in veel projecten 

ook bevorderd door de aanvankelijke concurrentie van en latere samenwerking met de 

'neighbourhood justice centers', die vanuit het formele rechtssysteem werden opgezet 

om dat systeem te ontlasten van een te grote zaakslast van kleine delicten. Fen 

samenwerking die overigens door de SFCB zelf nooit ten voile lijkt te zijn aangegaan. 

Veel van de kritiek op de SFCB en aanverwante projecten is gebaseerd op de 

suggestie dat het bij buurtbemiddeling om een vortn van rechtspraak zou gaan. Dit 

kan in de Amerikaanse context wellicht verklaard worden door het bestaan van het 

ruime en vage begrip 'Justice' en het gebruik van dat begrip door de inititiatiefnemers 

zelf. In Nederland is van meet af aan duidelijk het bewustzijn aanwezig, dat men geen 

rechtspraak wil en kan bedrijven en dat het gaat om een traject van vrijwillige 

bemiddeling. Niettemin moeten ook in Nederland de projecten die een dergelijk 

traject organiseren, aan bieden en in stand houden, bun legitieme plants bewijzen. 

temidden van de reeds bestaande instituties. 



Hoofdstuk 4 De bemiddelingsmethodiek 

4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is de ontstaansgeschiedenis van community mediation en de 

aanleiding voor de experimenten met buurtbemiddeling in Nederland aan bod 

gekomen. Hoewel er bij deze beschrijvingen wel elementen van het bemiddelen zelf 

zijn genoemd, verdient de methodiek van buurtbemiddelen een eigen hoofdstuk. Bij 

alle projecten met buurtbemiddeling vormt de methodiek en het aanleren hiervan, het 

centrale element in het project. Deze vaste werkwijze biedt niet alleen de noodzake-

lijke houvast voor de bemiddelaars, maar het garandeert de bemiddelden ook dat er 

bepaalde regels in acht genomen worden. Iedere bemiddeling is op zichzelf uniek, 

maar de methode is voor alle zaken gelijk. 

In dit hoofdstuk geven we eerst een beschrijving van de achterliggende 

ideologie van bemiddeling. Vervolgens beschrijven we de methodiek zoals die ont-

wikkeld is voor buurtbemiddelaars. Er is hierbij gebruik gemaakt van de ervaringen 

uit de lopende experimenten in Nederland. Voor een analyse van het bemiddelings-

proces, alsmede voor cijfers over aantallen en dergelijke, verwijzen wij naar de hoofd-

stukken tien, elf en twaalf van deze studie. 

4.2 Achterliggende ideologie 

We kunnen bemiddeling zien als een vorm van begeleide onderhandeling. Ury, Brett 

en Goldberg geven aan dat er globaal drie uitgangspunten zijn voor conflicthantering: 

• rechten; 

• macht; en 

• motieven (of belangen) (Ury, Brett, & Goldberged 1988). 

Ter illustratie, een mevrouw wendt zich tot buurtbemiddeling met een klacht over de 

gezamenlijke schutting. Haar buurman heeft naast de schutting kuilen gegraven 

waardoor de schutting scheef is gaan staan. Bovendien heeft hij de schutting verhoogd 

met torentjes waardoor de schutting hoger is geworden dan toegestaan. Dit conflict 

kan benaderd worden vanuit de rechten die deze mevrouw heeft. Hoe hoog mag een 

schutting worden? Kan de buurman aansprakelijk gesteld worden omdat hij door het 

werk in de tuin veroorzaakt heeft dat de schutting scheef staat? De buurvrouw zal zich 

vanuit dit perspectief richten tot een advocaat of een bureau voor rechtshulp. 

Daarnaast kan het conflict benaderd worden vanuit de notie macht. Wat is de 
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machtsbasis tussen de buren? Wanneer de buurrnan financieel geen problemen heeft 

en anderszins de mogelijkheid heeft te verhuizen kan hij het erop aan laten komen af 

te wachten wat er zal gebeuren. De buurvrouw kan proberen de andere buren in de 

straat voor haar karretje te spannen of trachten de woningbouwvereniging er toe te 

bewegen om een andere waning voor de buurman te vinden. Een derde ingang voor 

de benadering van het conflict zijn de onderliggende motieven of belangen. Hier gaat 

het am de achterliggende motieven, wensen, verlangens, angsten en behoeften die 

spelen. Niet alleen bij de buurvrouw maar ook bij de buurman. 

Buurtbemiddeling richt zich op verzoening van de onderliggende motieven en 

belangen. Het is belangrijk am deze vorm van conflicthanteting te onderscheiden van 

rechtspreken, arbitrage en belangenbehartiging. Zowel degene die rechtspreekt als de 

arbiter beschikt over formele bevoegdheden om een oplossing door te clrulcken. Bij 

arbitrage kiezen partijen zelf voor arbitrage en hebben ze veelal inspraak in de persoon 

van de arbiter. Dit zijn vormen van evaluatieve bemiddeling (cf. Mackie et al. 1995). 

Binnen arbitrage zijn weer verschillende vormen denkbaar. Degene die belangen 

behartigt, zoals een advocaat of vakbondsvertegenwoordiger is per definitie partijdig. Hij 

kiest ervoor de belangen van een partij te behartigen. Deze belangenbehartiger kan 

iemand zijn die op een bepaald gebied (bijvoorbeeld juridisch of fiscaal) deskundig is. 

Daamaast kan belangenbehartiging oak uitgevoerd warden door een coach die een partij 

in het conflict adviseert. 

We kunnen buurtbemiddeling zien als het neutraal begeleiden c.q..faciliteren van 

een onderhandeling tussen buren, die gebaseerd is op de onderliggende wensen en 

motieven. Vaak zijn emoties dermate hoog opgelopen dat de buren alleen nog maar 

kunnen zien hoezeer bun leven door de buren verziekt wordt. In die gevallen kan de 

bemiddelaar uitkomst bieden omdat deze neutraal is. En door te zoeken naar de 

achterliggende motieven en behoeften bij beiden, kan hij een basis vinden van waaruit 

een gemeenschappelijk belang en begrip kan ontstaan. Buurtbemiddeling kan daarmee 

gezien warden als het onderhoud plegen aan de relaties tussen bewoners in een buurt. 

Huizen en wegen kunnen zo versleten zijn dat het onderhoud veel kosten met zich 

meebrengt. Zo kunnen oak ruzieachtige patronen tussen buren zo ingesleten zijn in de 

tijd, dat buurtbemiddeling veel gesprekken en vooral veel tijd nodig heeft om hier 

herstelwerkzaamheden te plegen. Wanneer buren na veel ergernissen ervaren dat ze 

weer kunnen communiceren en dat ze in staat zijn met elkaar afspralcen te maken 

versterkt dit het gevoel van eigenwaarde, van empowerment, er is iets dat ze kunnen 

doen hetgeen de machteloosheid vermindert. 

Het bemiddelingsgesprek beoogt echter nog een stap verder te gaan, namelijk 

dat de deelnemers op een andere manier naar elkaar kunnen kijken. Dat ze begrijpen 

wat er bij de ander speelt, waarom de ander zo handelt en dit oak kunnen accepteren. 
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Juist dan is de kans op herstel het grootst. Baruch Bush en Folger laten zien dat de 

meeste literatuur over bemiddelen uitgaat van satisfactory settlement. De essentie van 

'satisfactory settlement' is het creeren van een win-win uitkomst waar beide partijen 

tevreden over zijn (Baruch Bush & Folger 1994). De bemiddeling biedt, vergeleken 

bij juridische procedures, meer mogelijkheden aandacht te geven aan individuele 

behoeften van deelnemers, tot de kern van problemen te komen en tot het vaststellen 

van een gemeenschappelijk belang. Dat maakt de kans op een win-win uitkomst 

groter. Bush en Folger daarentegen zien 'satisfactory settlement' niet als het doel van 

bemiddelen, maar 'transformation through empowerment and recognition'. Volgens 

deze schrijvers is het doel van bemiddeling vooral ontwikkeling en morele groei van 

beide partijen door vergroting van eigenwaarde en door mededogen met de ander. In 

hun visie op bemiddelen is de bemiddelaar niet in de eerste plaats gericht op een 

bevredigende oplossing van het conflict. De bemiddelaar richt zich op versterking van 

zelfvertrouwen en eigenwaarde bij de deelnemers en erkenning, respect en mede-

dogen van de deelnemers met de ander. Zij zijn van mening dat de oplossing van het 

geschil vanzelf zal volgen als de herkenning en erkenning van de ander tot stand 

gekomen is. Voor Bush en Folger is realisering van waarden, zoals eigenwaarde en 

respect voor de ander, het doel van de bemiddeling. Respect voor de ander kan pas 

ontstaan wanneer er ook eigenwaarde is. Op grond van deze waarden is een methode 

ontworpen. 

Wanneer twee buren bij een conflict zijn betrokken is het conflict van hun 

beiden. Zoals Nils Christie het ooit heeft uitgedrukt: 'zij zijn beiden eigenaar van het 

conflict'. Zij hebben er beiden belang bij dat het conflict wordt opgelost en zullen 

daarom ook beiden bijdragen aan de oplossing van het conflict (Christie 1977). De 

bijdrage van beide deelnemers is essentieel. Een bemiddelaar moet oog hebben voor 

de wederkerigheid van partijen. Tij dens het gesprek heeft hij de leiding over het 

gesprek. Dit doet hij onder meer door regels op te stellen. De een moet de ander laten 

uitpraten. Er wordt niet op elkaar gescholden. De bemiddelaar zal tijdens het gesprek 

beide deelnemers zo veel mogelijk gelijke vragen stellen en gelijke spreektijd geven. 

Hij kan niet in zoverre de macht aan de betrokkenen van het conflict geven dat een 

van hen allerlei toezeggingen doet en de ander niets. Zelfs wanneer ze het er beide 

over eens zijn. Wederkerigheid houdt niet in dat beide deelnemers gelijk zijn. Bij 

burenconflicten vallen juist de verschillen op, zoals oud of jong, met kinderen of 

zonder kinderen, veel bezoek of weinig en ga zo maar door. Ook ontstaan problemen 

omdat iemand bijvoorbeeld niet in staat is zijn kinderen in de hand te houden of zijn 

hond op te voeden. Het is niet altijd gemakkelijk voor de buren om te leren leven met 

de gewoontes en bijzonderheden van de ander. 
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Bush en Folger stellen satisfactory settlement en empowerment and recognition 

als twee verschillende doelen tegenover elkaar. Het lijkt echter zinvoller om te kiezen 

voor de doelstelling herstel. Daarbij moet vooral worden gedacht aan herstel van de 

communicatie. Herstel van de relatie is weer een stap verder en ook niet altijd 

gewenst. Vanuit dit gezichtspunt kunnen we zowel herstel van eigenwaarde, een voor 

de deelnemers bevredigende oplossing en respect en erkenning van de ander als 

mogelijkheden zien die de bemiddeling teweeg kan brengen. Of, in een andere 

terminologie, als producten van de bemiddeling. Deze mogelijlcheden zijn als volgt te 

onderscheiden: 

• beide partijen kiezen voor bemiddeling; hierin ligt de achterliggende wens tot her-

stel van de situatie, hetgeen positief gewaardeerd dient te worden; 

• beide partijen zijn bereid om mee te denken over een eigen bijdrage aan herstel; 

meestal zien mensen als ze ruzie hebben de andere partij als de oorzaak van de 

ruzie en verwachten ze uitsluitend van die partij een bijdrage; 

• partijen maken afspraken over het hanteren van de conflictsituatie; 

• partijen zien de andere partij niet meer als rvijand, asociaal persoon, vieze 

buitenlander enzovoort', maar zien hem weer als buurman, buurvrouw, als mens. 

4.3 Methodiek 

Hieronder wordt de methodiek beschreven vanuit de chronologie van de 

conflicthantering door Buurtbemiddeling: een procesbeschrijving. Een klacht over een 

burenconflict komt binnen ofwel via de telefoon, ofwel omdat iemand zich meldt bij 

het kantoor van de projectleider ofwel omdat de projectleider of een of meer van de 

vrijwilligers, na verwijzing van een instantie zoals de politic of de woningbouw-

corporatie, contact zoekt met buren die een probleem hebben met buren. 

4.3.1 Intake 

De eerste stap die vanuit Buurtbemiddeling wordt gezet is het aanhoren van de 

problemen. Op grond daarvan valt het besluit of deze problematiek geschikt is voor 

buurtbemiddeling. Wanneer sprake is van een verticaal conflict, een conflict met de 

woningbouwcorporatie of andere organisatie, maar ook wanneer sprake is van zware 

psychische problematiek of geweldgebruik, zal buurtbemiddeling haar diensten niet 

aanbieden. In de andere gevallen (horizontale conflicten) zal de projectleider of de 

vrijwilliger aan de betrokkene uitleggen hoe buunbemiddeling werkt en wat de 

doelstelling is. Buurtbemiddeling streeft emaar dat beide buren in een gezamenlijk 
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gesprek in aanwezigheid van de vrijwilligers, en gezamenlijke inzet proberen uit te 

problemen te komen. Voor de klager is dit niet altijd eenvoudig. Hij of zij gaat er 

vanuit dat de buren overlast veroorzaken. Hij hoopt dat hier mensen zitten die daar 

jets aan gaan doen. Soms hebben zij de buren uit angst nog niet geconfronteerd met de 

overlast die zij ervaren. Zal het niet erger worden wanneer zij horen dat zij over hen 

klagen? Voel je er wel voor om met die buren waar je zo'n hekel aan hebt, samen aan 

tafel te zitten? 

De vrijwilliger zal uitleg geven over de achtergrond van deze manier van 

werken. Het is belangrijk dat de buren hiervan horen, niet alleen de feitelijke klacht, 

maar ook de emoties die dit oproept, wat dit betekent voor de klager maar vooral ook 

hoe belangrijk het is voor de klager om weer `een normale of wellicht goede buur' te 

zijn. In een aantal gevallen besluit de klager om vanuit dit uitgangspunt, de behoefte 

aan een goed burencontact, zelf het gesprek aan te gaan. Om een keuze te maken voor 

bemiddeling is het van belang dat de klager duidelijk is geInformeerd (zowel mondeling 

als schriftelijk) over de mogelijkheden en bezwaren van bemiddeling. De vrijwilligers 

hebben altijd een folder bij zich. Vaak in verschillende talen. Het is belangrijk dat de 

klagers nog eens rustig kunnen bedenken wat zij willen. 

Bij de intake-fase komt een aantal onderdelen van de methodiek naar voren: 

• de vrijwilligers maken hun positie duidelijk; 

• zij zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van het gesprek, maar de uitkomst 

van het gesprek bepalen de deelnemers zelf. 

• de nadruk ligt op eigenwaarde van de deelnemer; en 

• de vrijwilliger luistert met respect naar het verhaal van de klager. 

4.3.2 Gesprek met aangeklaagde(n) 

Vervolgens gaat de projectleider of de vrijwilliger(s) naar de buren die aangeklaagd 

worden. Vaak gaan ze na het intake gesprek meteen even naar de buren. In alle projecten 

vinden vrijwilligers dit het moeilijkste gesprek. Zij ontmoeten hier vaak veel weerstand. 

De weerstand richt zich op de beschuldiging enerzijds, maar meer nog op het feit dat een 

derde daarvoor ingeschakeld is. Waarom komen de buren niet zelf praten? De 

vrijwilligers presenteren zich als gelijken. Wij zijn ook Zwollenaren of buurtbewoners 

en willen graag bijdragen aan goede verhoudingen tussen buren. Zij komen met de vraag 

dat het voor hen belangrijk is ook de andere kant van het verhaal te horen en met de 

missie dat het voor de andere buren belangrijk is de problemen uit de wereld te helpen. 

Het aanbod is om een gezamenlijk gesprek te voeren onder begeleiding van de 

vrijwilligers. De vrijwilligers maken hier gebruik van hun vaardigheid om emoties te 
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reflecteren, begrip en respect te tonen. In de meeste gevallen accepteren de buren de 

vrijwilligers. Een groot percentage van de aangeklaagde buren, vooral in de stedelijke 

projecten, wil om verschillende redenen niet meedoen aan een bemiddelingsgesprek. 

"Wij moeten hier samen uitkomen", "Dit is een probleem van niets" of "Met de buren 

valt niet te praten". Ook al S dit worden opgelost dan zullen ze de dag daama met een 

nieuw probleem komen." Angst voor de buren is ook vaak een reden om niet mee te 

willen doen. Bemiddeling gaat er vanuit dat beide buren de wens moeten hebben tot een 

verbetering van de situatie te komen. Wanneer dat niet het geval is is bemiddeling niet 

goed mogelijk. De vrijwilligheid van deelname is tevens de belangrijkste beperking van 

een project Buurtbemiddeling. 

In deze fase gebruiken de vrijwilligers de volgende vaardigheden; 

• zij blijven neutraal en versterken de eigenwaarde van de buren; 

• ze moeten om kunnen gaan met weerstanden en emoties; en 

• ze proberen de vraag zo veel mogelijk positief te definieren (het is voor de buren van 

belang om tot een betere verstandhouding te komen). 

Zoals ook bij de SFCB het geval was, zullen in sommige gevallen de buren in deze fase 

zelf tot oplossingen komen. Ze zijn door de gesprelcken na gaan denken. Ze willen zelf 

een gesprek beginnen of proberen lets aan de situatie te veranderen. In hoofdstuk elf 

wordt nauwkeurig in cijfers aangegeven hoe de partijen bij de verschillende projecten 

Buurtbemiddeling hun keuzes maken. 

4.3.3 Bemiddelingsgesprek 

Als beide partijen aangeven dat ze een gezamelijk gesprek willen, dan wordt het 

bemiddelingsgesprek gearrartgeerd. Dit gesprek is in verschillende fasen uiteen te 

leggen. 

• Fase I. De opening van het gesprek 

Bij het bemiddelingsgesprek zitten altijd twee vrijwilligers die bemiddelen. Zij malcen 

van tevoren afspraken wie het gesprek zal leiden. Het is van belang dat de vrijwilligers 

een veilige plek creeren. Dat doen zij onder andere door: 

• duidelijkheid te verschaffen over de procedure die gevolgd wordt; 

• af te spreken dat de ene partij luistert naar de andere partij wanneer deze spreekt en 

dat er geen beledigingen en scheldpartijen Over tafel gaan. 

De vrijwilligers maken hun neutraliteit duidelijk. Dit doen zij door; 



• open te zijn over de informatie waar zij ovei > beschikken, 

• geen oordeel te geven, 

• partijen gelijke spreelctijd te geven; en 

• gelijke vragen aan beiden te stellen. 
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Fase 2. Informatie  

Bemiddelaars richten zich vooral op de toekomst. Op herstel van communicatie, zodat 

buren in de toekomst op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. Vanuit die 

optiek is het verleden voor hen van geen of weinig belang. Niettemin zullen zij na 

informatie over het verloop van de bemiddeling, aan beide partijen vragen hun visie 

op de problematiek te geven. Zij doen dit om beide partijen de gelegenheid te geven 

hun beeld te geven en vooral hun emoties hierover te ventileren. 

De bemiddelaars stellen vragen over: 

• de aard van het probleem, oftewel de feitelijke, zakelijke, materiele, financiele 

aspecten van de controverse; 

• de emotionele kanten; pesterijen, wrok, rancune, bedreiging en miskenning; 

• de belangen die aan beide kanten bestaan. Wat willen partijen eigenlijk?; 

• de voorafgaande relatie, hoe mensen vroeger met elkaar omgingen; 

• eerder ondernomen pogingen om tot een vergelijk te komen; 

• escalerende handelingen, gebeurtenissen die aan deze situatie vooraf zijn gegaan. 

Het is belangrijk dat de bemiddelaars geen blijk geven van enig oordeel of van sturing 

welke kant zij op willen met dit conflict. De partijen mogen in deze fase at hun 

informatie geven zowel feitelijk als emotioneel. Ze mogen alles willen. Iedereen heeft 

recht op zijn of haar eigen waarheid en emoties. Hierdoor versterken de vrijwilligers 

de eigenwaarde van de deelnemers. Ze worden alleen gehouden om aandachtig naar 

elkaar te luisteren. Ze hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Juist in deze fase kan 

het gewenst zijn dat partijen hun verhaal aan de bemiddelaar vertellen en niet aan 

elkaar. Bemiddelaars hanteren hiertoe een aantal vaardigheden, namelijk: 

• mensen aanmoedigen om meer te vertellen; 

• steeds nagaan of ze begrijpen wat een partij zegt, door kort samen te vatten en te 

reflecteren. 'Zou het kunnen zijn dat.... Klopt het voor u dat....'; 

• laten blijken dat ze het verhaal en de emoties accepteren; 

• zo min mogelijk in gaan op stellingen die buren innemen tegenover elkaar, maar 

steeds vragen naar achterliggende belangen; 

• steeds positief belcrachtigen wanneer buren hun best doen om iets te begrijpen van de 

ander en wanneer positieve suggesties voor oplossingen worden gedaan; 
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• waarden destilleren uit het verhaal. 'Ik begrijp dat het voor u belangrijk is dat mensen 

hun afspraken nakomen? 

Bij trartscripties van zaken van de SFCB bleek dat de bemiddelaars veel aandacht geven 

aan emoties. Niet door er jets mee te doen, slechts door ze te benoemen. Dit is ook het 

geval bij buurtbemiddeling in Nederland. Het benoemen van emoties geeft veel rust en 

een gevoel van veiligheid. 

Fase 3. Onderling begrip 

Zoals reeds aangegeven zijn de bemiddelaars gericht op herstel van communicatie. Dit 

proberen ze tot stand te brengen door het versterken van de eigenwaarde van beide 

partijen en door het laten ontstaan van begrip. Dit doen ze door niet stil te blijven staan 

bij het verleden, maar door zicht te krijgen op de achterliggende motieven en behoeften 

en te lcijken naar de voor beiden wenselijke toekomst. In deze fase probeert de 

bemiddelaar de personen met elkaar te laten praten over hun probleem. Hij is sterk 

gericht op mogelijkheden die onderling begrip en respect kunnen versterken. Indien de 

ene partij de andere begrijpt of wellicht zo ver gaat dat hij of zij excuses aanbiedt of 

ergens spijt van heeft wordt hieraan veel aandacht gegeven. 

Het is belangrijk dat partijen hun wensen en belangen duidelijk maken voor zichzelf en 

voor elkaar en dat de problematiek gemeenschappelijk wordt gemaakt. De vaardigheden 

van de bemiddelaars in deze fase zijn: 

• het faciliteren van een onderling gesprek door de ene partij te laten herhalen wat de 

ander zegt of door partijen aan te moedigen de ander direct aan te spreken over hun 

emoties en wensen; 

• benadrukken van positieve uitspraken waarin begrip of spijt doorklinkt; 

• terughoudende opstel ling wanneer mensen met elkaar in gesprek zijn; 

• uitzoeken vat mensen werkelijk willen; 

• het omzetten van verwijten in onderhandelbare wensen; 

• partijen bij een conflict hebben de gewoonte bij conflicten de schuld bij de ander te 

leggen. Zelden erkent iemand dat hij zelf ook een onderdeel van het probleem is. De 

bemiddelaar kan proberen deze negatieve verklaringen om te zetten in wensen en 

behoeften. "Ik kan me voorstellen dat het voor u belangrijk is dat 13w klachten serieus 

worden genomen?'; 

• soms kunnen belangen ook gemeenschappelijk worden gemaakt. "Als ik u beiden zo 

hoor, heeft u er allebei behoefte aan dat dit probleem zo snel mogelijk de wereld 

uitgeholpen wordt?"; 
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• bij het (her)definieren van problemen is het" van belang om steeds te voorkomen dat 

mensen zich ingraven in hun posities en dat zij zich richten op de toekomst. 

Fase 4. Opties genereren, onderhandelen en evalueren 

Deze fase is bij Buurtbemiddeling de malckelijkste. Wanneer er begrip is ontstaan 

voor elkaar komen buren snel met stappen die zij kunnen nemen. Warmer dit niet het 

geval is, zullen de bemiddelaars beide buren uitnodigen om voorstellen voor mogelijke 

stappen te doen. Omdat het gaat over de eigen mogelijkheden van de buren is het 

belangrijk dat tijdens het onderhandelingsproces partijen oog krijgen voor wat ze voor 

elkaar kunnen betekenen. Ook hierbij is de energie toekomstgericht. In sommige 

situaties is het goed om een oplossing een bepaalde tijd te beproeven voordat deze 

definitief wordt vastgelegd. De oplossingen dienen door beiden gedvalueerd te worden 

op realisme eerlijkheid en duidelijkheid. 

De vaardigheden die de bemiddelaars in deze fase nodig hebben, zijn: 

• aanvoelen wanneer partijen er aan toe zijn om te gaan denken over oplossingen. 

Meestal gaan bemiddelaars veel te snel naar oplossingen toe. Eerst is het belangrijk 

voor partijen dat zij de emotionele ruimte hebben gelcregen van de ander(fase twee); 

• zorgen dat je niet in een richting werkt waarin de oplossing gezocht wordt, maar dat 

je opties openhoudt; 

• steeds aan de ene partij vragen wat hij van de andere partij zou willen en als dat niet 

mogelijk is de andere partij uitlokken tot oplossingen die, voor beide acceptabel zijn; 

• terughoudend zijn met het zelf aandragen van mogelijkheden; 

• gericht zijn op belangen en niet op posities. Het in het oog houden van wederzijdse 

belangen; 

• er op toezien dat de gekozen opties ook realistisch en eerlijk zijn; 

• er op toezien dat beide partijen hun bijdrage geven aan de oplossingen; 

• positief gedrag, zoals het betonen van spijt, zien als onderdeel van de oplossing; 

• oplossingen zo specifiek en concreet mogelijk malcen. Wanneer, waar en hoe laat? 

Fase 5. Het afronden .  

Het bemiddelingsproces wordt afgerond door het maken van concrete afspraken die 

worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend. De vrijwilligers leren de 

methodiek in de training. Zoals hierboven reeds gesteld komt uit de praktijk naar 

voren dat vrijwilliger moeten afleren om te denken in termen van oplossingen. Een 

van de belangrijkste vaardigheden is het benoemen van emoties en het positief 

herformuleren van klachten en verwijten. We sluiten dit hoofdstuk af met het 

beschrijven van een case. 
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4.4 Len illustratie 

Een voorbeeld uit de buurtbemiddelingspraktijk is de klacht van mevrouw Karels over 

het geluid van muziek door haar buurvrouw en haar weekendbezoek. Midden in de 

nacht gaat de muziek aan waardoor zij en haar kinderen wakker worden. Een veel 

voorkomende reactie is veroordeling van dit gedrag en het zoeken naar mogelijkheden 

om de buurvrouw en haar bezoek tot ander gedrag te brengen. De vrijwilliger die als 

buurtbemiddelaar is getraind, doet dit niet. De vrijwilliger luistert naar het verhaal 

zoals het verteld wordt. Hij erkent de problemen zoals die ervaren worden en biedt 

aan om een gezamenlijk gesprek te organiseren in aanwezigheid van twee 

buurtbemiddelaars. Mevrouw Karels stemt hierin toe. De vrijwilliger gaat daarna naar 

de buurvrouw, mevrouw Geerts, en vraagt naar haar visie op de situatie. Ook hier 

luistert de vrijwilliger en respecteert het verhaal zoals dat wordt verteld. Mevrouw 

Geerts is bereidwillig. Zij wil geen ruzie met de buurvrouw. Niettemin ziet zij niet zo 

veel in een gezamenlijk gesprek. Muziek is erg belangrijk voor haar en ook het 

uitgaan met haar vrienden. Ze heeft moeite met haar gevoel dat zij in de 

beklaagdenbank terecht is gekomen ook at probeert de vrijwilliger haar van dit gevoel 

af te helpen en benadrukt ze de gemeenschappelijke wens om geen ruzie met elkaar te 

lcrijgen. Na enige aarzeling stemt Mevrouw Geerts toe. Zoals bij veel conflicten staan 

bier twee belangen tegenover elkaar. Mevrouw Karels wil rust en Mevrouw Geerts 

heeft behoefte aan muziek en aan uitgaan. 

Wanneer beiden samen met de vrijwilligers bij elkaar komen, blijkt uit het 

gesprek dat er meer aan de hand is dan tegengestelde belangen. Specifiek voor de 

bemiddelingsmethodiek is het gegeven dat beide partijen bij elkaar zijn en dat de rot 

van de vrijwilliger crop gericht is dat beide met elkaar communiceren zowel over de 

feiten, in dit geval de geluidsoverlast, het conflict van de tegenstrijdige belangen, 

maar ook over de behoeften die achter deze feiten liggen. 

Mevrouw Geerts is nog niet zo tang gescheiden. Ze woont nu alleen met twee 

jonge kinderen. Zowel de muziek als het uitgaan in het weekend helpen haar in deze 

situatie. Ze vertelt hoe ze meezingt met de muziek en dan lekker uit haar dak kan 

gaan. Ook door het uitgaan kan ze even alle narigheid vergeten. Zij heeft de behoefte 

aan vrolijkheid en feesten om te ervaren dat het leven meer is dan problemen. De 

problematiek rond haar echtscheiding betekent echter ook dat zij het niet aankan om 

ruzie te hebben met anderen. Daarom gaat ze ruzie uit de weg. Ze wit er niet bij 

stilstaan of eens langsgaan om te praten met de buurvrouw. Ze heeft een duidelijke 

behoefte aan erkenning. Mevrouw Karels vindt het spijtig dat ze nu steeds geergerd is 

door de situatie, terwijI ze voor de scheiding ook wet eens gezellig een praatje kon 

maken met haar buurvrouw. Nu is ze iedere vrijdag bang voor het lawaai. Wanneer 
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komen ze terug uit de stad, hoelang blijven`ze dan? Wanneer gaat de muziek weer 

aan. Het is niet alleen het lawaai zelf maar ook de angst voor het lawaai en de 

onzekerheid hoe tang het zal gaan duren, het wachten op de kinderen die walcker 

worden en ook niet kunnen slapen. Behalve het belang van rust speelt bij mevrouw 

Karels ook de behoefte aan voorspelbaarheid en daarnaast vindt ze het belangrijk om 

het gevoel te hebben dat haar buurvrouw niet een `vijand' is, maar iemand met wie 

het prettig is even wat uit te wisselen en een praatje te maken. Ze wit zich thuis voelen 

in haar woning, maar ook in haar straat, vooral met haar buren. Zij wit zichzelf 

kunnen zijn en niet de rot spelen van de boeman die steeds klaagt. Hier spelen dus 

ook de behoefte aan hechting en erkenning. 

Door niet meteen oplossingen te gaan zoeken voor de geluidsproblematiek, 

maar de buurvrouwen via vragen te laten vertellen over de achterliggende motieven, 

hun angsten en hun wensen, wordt voor beiden het verhaal van de ander duidelijker 

en kunnen ze elkaar respecteren, niet zozeer het gedrag zelf maar wet wat achter het 

gedrag ligt. Wanneer begrip en respect ontstaan is de bemiddelaar tevreden. Het 

zoeken naar een oplossing voor de belangenproblematiek is voor beide buurvrouwen 

dan geen probleem meer. Mevrouw Karels begrijpt de behoefte aan muziek en uitgaan 

van mevrouw Geerts en mevrouw Geerts begrijpt de onzekerheid en het ongerief dat 

dit voor mevrouw Karels met zich meebrengt. Ze spreken af dat mevrouw Geerts op 

vrijdag voordat ze uitgaat lekker hard de muziek aan mag zetten. Door de week alleen 

maar tussen 7 en 8 in de avond en een enkele keer in de ochtend. Wanneer ze uitgaat 

komen haar vrienden na afloop niet bij haar thuis om nog door te feesten, zodat ook 

de kinderen kunnen slapen. Mevrouw Karels biedt aan om zo nu en dan op de 

kinderen van mevrouw Geerts te passen wanneer mevrouw Geerts boodschappen wil 

doen of naar de dokter moet. 

De vrijwilligers leren dat een oplossing verzinnen vaak niet het probleem 

oplost. Zij scheppen een veilige omgeving waarin beide partijen zich geaccepteerd 

voelen. Ze zijn neutraal en verrnijden te praten over klager en aangeklaagde. Het komt 

niet zelden voor dat de aangeklaagde veel meer last heeft van de klager dan andersom. 

Ze geven geen oordelen. Ze zijn gericht op exploratie door vragen te stellen naar 

achterliggende motieven en behoeften. Wanneer uit deze exploratie begrip ontstaat 

zoals hierboven het geval is, kunnen afspraken worden gemaakt die aan beiden 

duidelijkheid en structuur geven. Het maken van regels is in de meeste gevallen het 

sluitstuk dat pas zinvol is wanneer er een zekere basis is van begrip en respect. Soms 

vormen de regels een structuur waarin meer communicatie kan groeien. De regel is 

om iedere keer als ze elkaar zien even te groeten of de afspraak om iedere twee weken 

even uit te wisselen hoe het gaat. 
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Case 1 Emales 

Mevrouw Emales belt naar het kantoor van de buurtraad. Ze klaagt over de bovenburen. Ze maken 

vreselijk lawaai boven hear. Ze hebben alledei fitnessapparatuur in hun flat en geen vloerbedekking. 

De kinderen schreeuwen. Ze maken rommel in het portiek. Er staan allemaal kinderwagens en 

kinderfietsjes. Je kunt nergens langs. De buurtraadsleden vragen haar of het uitkomt dat ze over een 

uur even langskomen on de problemen met haar te bespreken. 

Mevrouw Emales is 61 jaar en gehuwd. Haar man is ook aanwezig wanneer de vrijwilligers 

komen. Wanneer ze alle klachten besproken hebben, bekijken ze het podiek. Er staat op dat 

moment alleen maar een vuilniszak. Vervolgens gaan de buurtraadsleden naar boven om met de 

boron te spreken. Mevrouw Verschuren is bang voor de benedenburen. Ze voelt zich door hen 

bedreigd. Bijna iedere deg komen ze naar boven omdat er iets le klagen valt, vooral de vrouw. Dan 

schreeuwen ze en beschuldigen haar van alles. Vaak gaat het niel over hear kinderen, maar over de 

kinderen van andere buren die ook op de galerij wonen. Met enige aarzeling is ze bereid on samen 

met de vrijwilligers mee to gaan om het gesprek aan te gaan met de benedenburen. De 

buurtraadsleden gaan ook bij de andere buren op de galerij langs. Doze kennen het oudere echtpaar 

maar al te goed. Die mevrouw klaagt altijd. De buurtraadsleden leggen de situate oil en vragen hen 

of ze bereid zijn om met elkaar het gesprek aan le gaan. De vrijwilligers bespreken met het oudere 

echtpaar of ze nu gezamenlijk de problemen kunnen bespreken. En zo zitten na een our het oudere 

echtpaar en vier andere bewoners bij elkaar te praten. De vrijwilligers moeten ate zeilen bijzetten om 

iedereen rustig zijn verhaal te laten vertellen. Wanneer iedereen uitgeraasd is, is de oudere man de 

eerste die zijn excuses aanbiedt. Hij Ran zich voorstellen dat de buren zich wet eens bedreigd 

hebben gevoeld. Na deze opmerking is het ijs gebroken. De bovenburen geven toe dat zij eon 

roeimachine hebben in hun Ramer en dat deze wet eens lawaai verootzaakt bij de benedenburen. 

Een van de andere buren weten dal hun kinderen met hun skates over de galerij gaan. Na een tijdje 

is het mogelijk om afspraken te maken en iedereen is opgelucht. Het gesprek duurde een our. Doze 

mensen hebben al jaren last van elkaar. De volgende deg gaat de oudere man naar boven am zijn 

buren bloemen te brengen, zo blij is hij dat de ruzie is bijgelegd. De bovenburen gaan no wel eons 

tangs bij de benedenburen om eon praatje te maken en koffie te drinken. 

Commentaar 

De wijwilligers weten hoe moeilijk bet's om met eon elute groep afspraken to maken. Uit ervaring 

hebben ze geleerd dat het beter is het ijzer to smeden wanneer het beet is. Na eon aantal van de 

baron wear het over gaat thuis is, pakken ze het conflict meteen aan en beginnen het 

bemiddefingsgesprek. Dit is uitzonderfijk bij buurtbemiddeling waar de bemiddelingsgesprekken 

nagenoeg altijd op neutraal terrein pleats vinden. In dit geval lagen de emoties hoog opgestapeld. 

Door iedereen aan het woord to laten en tad on ruimte to geven aan de emoties, word iedereen 

rust@ De °erste lase was in doze case de belangdjkste. Het was voor de vnjwilligers niet 

noodzakelijk om to zoeken naar de achterliggende wensen en belangen. Het was voor iedereen 

belangnjk am 'als goede buret,' met elkaar am to gaan. Zonder ruzie met elkaar to kunnen praten, 

elkaar goedendag zeggen bij de supennadd on so nu on dan eons eon kopje koffie kunnen drinken. 

Het keerpunt ontstond toen de man in staat was om zijn excuses aan to bieden, nu hi voor het eerst 

begreep wat het voonlurende geklaag betekend had voor de buren. Dit maakte de weg vnj voor de 

andere baron om ook toe to geven dat or door hen ook fouten waren gemaakt Het maken van 

afspraken, het nonneren van hun situatie was daama goon probleem moor. 



DEEL II- THEORIE 



Hoofdstuk 5 Buren en hun ruzies — Theoretische beschouwingen 

5.1 Inleiding 

Het is wellicht een te algemeen bekend en daardoor onderschat gegeven, dat sluime-

rende conflicten tussen mensen in de woonomgeving een ernstige onderrnijning 

kunnen betekenen van het welzijn van bewoners. Zodanig zelfs, dat die ondermijning 

leidt tot ernstige vormen van criminaliteit. Zo werd in november 1996 voor de 

Rotterdamse rechtbank vijftien jaar gevangenisstraf geeist tegen de 56-jarige J.V. 

wegens doodslag. Hij werd ervan verdacht — en dat is door de rechtbank ook bewezen 

verklaard — dat hij in augustus van datzelfde jaar het achtjarige jongetje Marcello 

Jansen van de achtste verdieping van de flat te Schiedam had gegooid, waar zij beiden 

woonden, tengevolge waarvan de jongen overleed (De Volkskrant, 22 November 

1996). Uit berichten in de media kon men opmaken, dat er in het betreffende 

flatgebouw al langere tijd spanningen bestonden tussen verschillende volwassen 

bewoners en de betreffende dader, met name over het spelen van kinderen op de 

galerijen van de flat. De man werd door sommigen ervaren als onaanspreekbaar en het 

conflict bleef smeulend tot de beschreven fatale tragedie plaatsvond. Er zijn andere 

gevallen bekend, bijvoorbeeld van een volwassene die op een kwade dag met een 

honkbalknuppel zijn huis uitrende om voetballende jongeren waar hij zich aan stoorde 

een lesje te leren en de gevallen zoals ze aan de orde komen in de documentaire serie 

'Buren' van Frans Bromet. 

Irritaties en conflicten kunnen in het alledaagse samenleven blijven sluimeren 

omdat mensen geen wegen zien om aan die negatieve gevoelens en situaties een 

vruchtbare uitwerking te geven, of omdat mensen de sociale vaardigheden ontberen 

en angst hebben voor een confrontatie met de ander waarmee men een conflict heeft. 

Onbekendheid met (wisselende) buurtgenoten en loutere vooroordelen over hen 

kunnen ook een rot spelen bij het blijven bestaan van kleine en grote ongenoegens. 

Soms leiden zulke sluimerende conflicten tot ernstige strafbare feiten zoals boven 

beschreven. Meestal leiden ze echter vooral tot een zekere aantasting van de kwaliteit 

van het (samen)leven. Mensen voeleri zich dan bij tijd en wijle, meer of minder 

onprettig in hun sociale omgeving: misschien zelfs wet onveilig, hetgeen ertoe kan 

leiden dat ze naar een andere woonbuurt op zoek gaan of zich uit de samenleving 

terugtrekken. 

Om het bovenstaande nader te analyseren wordt in onderhavig hoofdstuk vanuit 

verschillende sociaal-wetenschappelijke perspectieven gekeken naar de achtergrond 

waartegen burenconflicten beschouwd kunnen worden. In paragraaf 5.2 wordt een 
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eerste beschrijving van de conflicten in de dagelijkse leefwereld van mensen gegeven. 

De sociaal-psychologische consequenties van onderhuidse irritaties en langdurige 

ergemis of conflicten in de directe leefomgeving vormen het onderwerp van paragraaf 

5.3. De vraag is of en hoe deze conflicten en spanningen begrepen kunnen worden als 

onderdeel van de modeme samenleving. In paragraaf 5.4 worth middels een 

sociologische beschouwing getracht hier een kader voor te schetsen. 

5.2 Buren en conflieten in de dagelijkse leefwereld 

Buren zullen altijd een wijze moeten vinden om met elkaar om te gaan. Zelfs indien 

buren elkaar negeren, blijft men naast elkaar wonen. Juist een buurman die net doet 

alsof er geen relatie is, kan een bron van ergemis zijn voor anderen. De mogelijke 

sociale relaties en gedragsregels tussen buren kunnen worden beschreven en 

getypeerd. Voorts ktumen de effecten van verschillende soorten relaties onderzocht 

worden. Dit is echter geen eenvoudige zaak. Ms de relaties tussen mensen in elkaars 

woonomgeving bekeken worden, dan zijn deze redelijk ongestructureerd te noemen. 

Worden deze sociale relaties vergeleken met die in arbeidssituaties, in gezinnen of die 

op de commerciele markt, clan lijken de relaties in de buurt meer divers en onbepaald 

en — vreemd genoeg — ook minder onderwerp van onderzoek. De rol van mensen als 

buurtgenoot is minder voor de hand liggend — zowel in geexpliciteerde regels als in 

impliciete verwachtingen — dan die als consument, ouder of werknemer. 

Interacties tussen buren zijn niet in de eerste plaats bepaald door rollen die men 

speelt en posities die men bekleedt (Katz & Gurin 1969). Daardoor is volgens de 

auteurs in de eerste plaats de kans op sociale intimiteit in deze relaties groter 25 . 

Iedereen is in principe gelijkwaardig en het betreft een persoonlijke beslissing om al 

dan niet met elkaar om te gaan. Daamaast zien en horen buren intieme zaken van 

elkaar. Ten tweede is het reguleringspotentieel geringer dan in bijvoorbeeld arbeidssi-

tuaties. Men is door het ontbreken van specifieke rollen en posities minder in staat 

door negatieve sancties elkaar een gedragspatroon op te leggen. Toch leidt dit niet tot 

chaos in woonbuurten en kunnen er patronen onderkend worden in de onderlinge 

omgang. Niet veel mensen lopen bijvoorbeeld naakt op straat rond en mensen malcen 

amper gebruik van elkaars zonneterras en Minameublement zonder daarover een 

afspraak gemaakt te hebben. Gedeeltelijk zijn deze omgangsvormen expliciet 

vastgelegd — bijvoorbeeld in politieverordeningen — en gedeeltelijk zijn dit impliciete, 

basale verwachtingen die mensen aan elkaar stellen. Bij overtreding van deze 

25  Er kan dus niet beweerd worden dat de nabijheid van elkaar een voldoende voorwaarde is voor intiem 
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omgangsvormen wordt de overtreder gestraft via het 'officiele' rechtssysteem en/of 

door blijken van aficeuring door buren en buurtgenoten (Ellickson 1991). 

Indien irritaties en ruzies tussen buren doel van onderzoek zijn, dienen altijd de 

mensen centraal gesteld te worden die elkaars gedrag of handelen bemerken, 

betekenis eraan toekennen en het op een specifieke wijze interpreteren 26. Voor een 

beschrijving van de sociale problematiek waarin burenruzies bestaan en soms 

escaleren, is het essentieel te bezien in hoeverre mensen in de huidige samenleving 

weten wanneer hun handelen als storend wordt ervaren door buren en buurtgenoten en 

andersom, hoe zij het handelen van anderen — voorzover zij dit bemerken — interprete-

ren. Uiteraard is ook de vertaling van dergelijke interpretaties in het eigen handelen 

van belang (cf. Berger & Lucicmann 1967). 

5.3 Relaties tussen buren — een sociaal-psychologische beschouwing 

Mevrouw van Bemmel woont met haar man al sinds de oplevering van de woningen 

in 1961 in de Campanulastraat. De woning ligt op de eerste verdieping van een 

drie-verdiepingen-portiekflat. Hun kinderen zijn al lang het huis uit. De familie Smit 

woont sinds twee jaar boven hen. Ze hebben twee jonge kinderen. Al het geluicOat 

zij maken met rennen en brullen dringt tot de van Bemmels door want de 

geluidsisolatie stelt niet veel voor. De van Bemmels houden elkaar weliswaar voor 

dat dat nu eenmaal „des kinds" is maar het is toch anders dan wat ze de laatste 

jaren gewend waren. En waarom moeten de fietsjes altijd in het trappenhuis blijven 

staan en is er geen regelmaat meer in het schoonhouden van de portiek. Het wordt 

mevrouw van Bemmel allemaal teveel en als ze mevrouw Smit op de trap 

tegenkomt vaart ze tegen haar uit en beschuldigt haar en de andere nieuwkomers 

in de portiek ervan het leven van de oudere bewoners tot een hel te maken. 

Wat buitenstaanders kunnen beschouwen als triviale voorvallen tussen mensen die 

naast of boven elkaar wonen, kan bij de betrokkenen tot heftige stress leiden, zodanig 

dat men elkaar te lijf gaat of dat men er alles aan doet om zo snel mogelijk te 

verhuizen. Om te begrijpen dat burenconflicten zeer diep in kunnen grijpen in de 

contact (Bulmer 1986). 

26  Het doen en laten van mensen wordt in het behaviorisme en het functionalisme aangeduid met gedrag. 

In de interpretatieve sociologie wordt gesproken van handelen. Daarmee wordt aan dit begrip een sociale 

component toegevoegd, mits dit op anderen (personen, groepen en structuren) betrokken is. 
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menselijke beleving en mensen tot wanhoop kunrien drijven, is het nodig zicht te 

lcrijgen op de specificiteit van burenrelaties en daarbij na te gaan wat dat voor de 

individuele buren betekent. Dat kan ons op het spoor zetten van de eigen-aardigheid 

van burenconflicten en van de wijze waarop vanuit sociaal psychologisch perspectief 

deze conflicten hanteerbaar gemaakt kunnen worden. 

5.3.1 De psychologische betekenis van het (samen) wonen 

De vraag hoe het komt dat mensen zich regelmatig ergeren aan het gedrag van hun 

buren, is een vraag naar de motieven achter de ergemissen van deze mensen. Meer 

algemeen geformuleerd: wat beweegt mensen in hun interacties met anderen. 

Daarmee zijn we op het terrein van de motivatieleer; een van de boeiendste maar ook 

meest controversiele terreinen in de psychologie met een grote verscheidenheid aan 

theoretische gezichtspunten en benaderingen. Het is hier uiteraard niet de plaats om 

(Ian in zijn algemeenheid uitgebreid op in te gaan. En dat hoeft ook niet; wij houden 

ons bier niet bezig met het menselijk handelen in het algemeen, maar met een zeer 

specifieke interactiesituatie: het waarom van het handelen van mensen in een 

woonsituatie ten opzichte van elkaar. Maar ook daarbij geldt dat de woonbeleving van 

de een niet die van de ander is. Er zijn historische en individuele variaties. 

In de woonsituatie komen het prive-domein en het publieke domein samen. 

Algemeen wordt ingezien dat voor mensen de betekenis van het publieke domein is 

afgenomen en de betekenis van het prive-karakter van het wonen sterk is toegenomen. 

De door Simonse beschreven volksbuurt is het voorbeeld van een situatie waarin het 

publieke element van het wonen duidelijk overheersend was (Simonse 1977). Het 

leven in die buurten voorzag in bijna alle levenssferen: wonen, sociale contacten, 

recreeren, hobby's, inkopen doen en vaak ook werken. Hoewel dat in een recent 

proefschrift nog wel beweerd wordt (Blokland-Potters 1998), is er in Nederland 

niemand meer — wetenschappelijk en beleidsmatig — die het nostalgische beeld van de 

op elkaar betrokken en fief en Iced delende buurtgemeenschap nog geldig acht voor 

welke woonsituatie dan ook in Nederland of het als een wensbeeld naar voren brengt. 

Naast het feit dat de noodzaak op economisch gebied tot burencontacten 

duidelijk is afgenomen, de grootfamilie geatomiseerd is en iedere woonunit sellsup-

porting is geworden in het kiezen van de relaties met de buitenwereld, is de diversiteit 

die de tegenwoordige Nederlandse woonwijken kenmerkt een belangrijke factor voor 

het afnemend belang van het publieke domein in woonsituaties. Het meest in het oog 

springend en het vaakst vermeld is de etnisch culturele diversiteit die momenteel bijna 

alle wijken met huurwoningen kenmerkt. Dit is evenwel den element. Ook deze 

groepen zijn geen homogene groepen. Want binnen die groepen is er een steeds 
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grotere diversiteit aan leefstijlen 27 . Er is ook een grotere sociaal-economische diversi-

teit in wijken gekomen, een diversiteit in samenleefvormen, in de 

grootte van wooneenheden en in de behoeften van de personen in de verschillende 

levensfasen. 

Gelijkopgaand met het afnemend belang van het publieke element, is er sprake 

van een toenemend belang van het prive-element van het wonen. Daarbij spelen 

bovengenoemde factoren een rol; maar het proces wordt nog versterkt door de steeds 

verder voortschrijdende individualisering van de samenleving. De prive-woning 

wordt daarbij meer en meer een plaats waar men zich terugtrekt en zich ontspant; de 

inrichting van de woning wordt de representatie van wie men is en hoe men wil zijn. 

Meer en meer gaat in Nederland, daarbij ook geholpen door de overheersende plaats 

die de audio-visuele apparatuur en electronica momenteel inneemt bij het invullen van 

de vrije-tijd, voor alle bevolkingsgroepen gelden: 'my home is my castle'. Onge-

wenste inbreuk erop wordt als een ernstige psychische aantasting van de privacy-

behoefte ervaren. Als mensen gevraagd wordt welke vorm van criminaliteit men als 

het meest bedreigend ervaart, dan staat inbreuk op de persoonlijke integriteit op de 

eerste plaats, direct gevolgd door inbreuk op eigen huis en haard. Als iemands fiets 

gestolen wordt, wordt dat als hinderlijk ervaren. Wordt voor een vergelijkbaar bedrag 

uit iemands woning gestolen, dan wordt dat als zeer ernstig beleefd. 

Toch zou het een.grove oversimplificering zijn als gesteld werd dat de invloed 

van anderen op het zich welbevinden in de woning verleden tijd zou zijn. Ten eerste 

zijn er nog woonsituaties in met name de middelgrote steden waar van een betrek-

kelijk grote samenhang sprake is (vergelijk daartoe bijvoorbeeld de in hoofdstuk 

negen van deze studie genoemde lokaties die voor de focus-groep gesprelcken geko-

zen zijn). Nog belangrijker evenveel is dat mensen in hoge mate van elkaar 

afhanlcelijk zijn wat betreft de kwaliteit van het woongenot in hun prive-woning en in 

hun woonomgeving. Kenmerkend voor veel woonsituaties is dat men niet alleen 

elkaars leefsituatie deelt, maar dat men voor een gedeelte ook elkaars leefsituatie 

vormt. Niet alleen geldt dit voor de woonomgeving, de opgangen en portieken, maar 

ook voor prive-ruimtes zoals balkons (de was van de bovenburen), tuintjes (de voetbal 

van de kinderen) en kamers (geluidsoverlast). Daarom is in woonsituaties, hoewel 

wisselend in sterkte, sprake van onderlinge afhankelijkheid. Dit betekent dat men zich 

niet totaal van elkaar kan afsluiten en dat men vaak meer dan sommigen lief is met 

elkaar te maken heeft, zeker als het om huurwoningen gaat. 

27  Waarbij het klassieke onderscheid van Merton tussen locals en cosmopolitans derhalve duidelijk 

verfijning behoeft. 
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Bovenstaande weerspiegelt zich in de resultaten van cen groot onderzoek 

onder buren dat in Engeland eind taehtiger jaren is gehouden. Ms mensen gevraagd 

wordt om de mensen te noemen met wie ze de sterkste banden hebben of de nauwste 

relaties: familie, verwanten, vrienden, buren of collega's op het werk, dan komen 

buren op de den na laatste plaats boven Collega's op het werk. Daar staat tegenover 

dat men but-en vaak ontmoet, vaker dan bijvoorbeeld familie en verwanten (Argyle & 

Henderson 1990). Dit heeft een tweetal effecten. Omdat men nauw op elkaar 

betrokken is, is de kans op het binnendringen in elkaars prive-leven groot. En, zoals 

boven aangegeven, wordt dit door de moderne — op veel privacy gestelde — mens snel 

als een onterechte inbreuk ervaren. Maar naast het bewaken van de privacy, is er het 

publieke aspect: interacties op interpersoonlijk niveau. En daar is het spreekwoord op 

van toepassing: "Beier een goede buur dan een vet-re vriend". 

lnteracties van buren op het interpersoonlijk vlak hebben een aantal specifieke 

kenmerken die hen doen verschillen van interacties in andere situaties. In tegen-

stelling tot bijvoorbeeld de werksituatie wordt in woonsituaties het handelen van 

bewoners niet bepaald door een institutioneel en organisatorisch kader. Afgezien van 

wat er in het wetboek van strafrecht vastgelegd is en controleerbaar is, zijn er veelal 

geen van buitenaf gegeven regels en verwachtingspatronen waar men aan moet 

voldoen op straffe van sancties. Er is tussen bewoners ook geen sprake van een 

organisatorisch vastgelegde positionele hierarchic, vvaardoor bepaald gedrag afge-

dwongen kan worden tussen bewoners onderling. Natuurlijk is er in veel situaties 

sprake van een woningbouwvereniging die de macht heeft om mensen uit een woning 

te zetten en is er de politie die bij emstige conflieten op kan treden. maar voor beide 

geldt dat ze veelal pas in acne komen als er al een vergaande escalatie heeft plants 

gevonden (zie hoofdstuk twee). Het alledaagse verkeer tussen bewoners moet door de 

bewoners zelf vormgegeven worden. Daar waar vaste regels ontbreken en men 

afhankelijk van elkaar is, verschaft overeenstemming over gewoonten en gebruiken 

zekerheid. Dat alleen al maakt dat men gemakkelijker voor het bekende kiest dan voor 

het onbekende. Dit wordt duidelijk geillustreerd in het eerder geciteerde Engelse 

onderzoek. Op de vraag wie men als buren zou willen hebben, worth gekozen voor 

mensen van dezelfde leeftijd, sociale klasse, etniciteit en met gemeenschappelijke 

karakteristieken zoals religie, politieke kleur, beroep enzovoort (Argyle & Henderson 

1990). 

5.3.2 Waarom zijn bterenruzies zo ingrypend ? 

Hoewel duidelijk is dat niet ieder de woonsituatie op dezelfde manier beleeft, is ook 

in het voorgaande reeds aangegeven dat door veel mensen aan het zich welbevinden 
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in de prive-woning grote waarde gehecht wordt, ja zelfs dat de woning voor niet 

weinigen in Nederland een plaats is waaraan men zijn identiteit beleeft en dat ook wil 

uitstralen. Wat bepaalt nu het welbevinden van mensen in hun woning of anders 

geformuleerd: welke snaren worden geraakt als men zich ergert aan het gedrag van de 

buren? En wat is de psychologische basis van de onzekerheid die veel mensen 

besluipt als de buren gaan verhuizen en ze maar moeten afwachten wie de nieuwe 

buren worden? 

Belangen 

Een eerste motief dat in het oog springt en dat de basis is van veel sociaal-

wetenschappelijke motivatietheorieen, is de belangenbehartigingsdynamiek. Het 

aspect van persoonlijke belangenbehartiging is in praktisch alle interactiesituaties 

aanwezig. Mensen willen overleven, zoeken bestaanszekerheid en stellen de eigen 

veiligheid voorop. Zeker bij koopwoningen, maar ook bij huurwoningen willen 

mensen dat bun eigendommen gerespecteerd worden en dat de waarde ervan niet 

afneemt. Dit heeft niet alleen consequenties voor de houding van mensen ten opzichte 

van hun buren maar ook ten aanzien van de buurt in het algemeen. Immers wonen in 

een gebied dat de naam heeft of krijgt van `achterbuure of `onveilige buurt', schaadt 

iemands belangen. Belangenconflicten kunnen niet alleen betrekking hebben op 

erfafscheidingen of vernielingen van eigendom, maar ook op het veroorzaken van 

geluidsoverlast in huis of op straat, het ervaren van onprettige etensgeuren enzovoort. 

Het gaat dus om at die voorvallen waardoor de een zich door de ander(en) materieel, 

fysiek en/of sensorisch bedreigd voelt. 

Interactiezekerheid en voorspelbaarheid 

Een tweede motief dat in woonsituaties mede een reden kan zijn dat mensen met hun 

buren in conflict komen is dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn omdat ze 

vinden dat hun buren zich niet aan de `regels' houden of dat ze zich onvoorspelbaar 

gedragen. Een tot voor kort zeer populaire sociologische theorie beschouwde de 

behoefte aan interactiezekerheid van mensen waardoor er normatieve ordening en 

voorspelbaarheid in interacties onstaat, als de centrale menselijke drijfveer: de 

roltheorie. Zonder deze grondslag voor menselijke gedrag te verabsoluteren (zoals de 

roltheorie doet) kan gesteld worden dat in praktisch alle interactiesituaties, en zeker 

bij het wonen, deze behoefte van mensen aan interactiezekerheid en voorspelbaarheid 

een rol speelt. 

Veel situaties waar mensen intreden, liggen de informele of formele regels at 

vast. Als dat zo is, zit er voor mensen weinig anders op — op straffe van formele of 

informele sancties — dan om zich de rot aan te meten die van hen verwacht wordt. 
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Ook in woonsituaties zijn vaak in flats en portieken regels gegroeid waar van ieder 

verwacht wordt dat hij/zij zich er aan houdt. Maar, zoals hiervOor al vermeld, de 

complicatie in de woonsituatie is dat de plaats en positie van een huurder of een 

eigenaar zodanig zijn en de onderlinge band tussen buren zodanig zwak kan zijn dat 

informele sancties totaal geen effect hoeven te hebben. Alleen het middel van formele 

sancties zoals het toepassen van het strafrecht of het uitzetten uit een woning, is dan 

beschikbaar. En dat middel wordt — om diverse redenen — pas in uiterste noodsituaties 

gehanteerd. 

Dus terwijI men — min of meer gedwongen — dicht bij elkaar leeft en dagelijks 

met elkaar geconfronteerd wordt, zijn er in woonsituaties weinig instrumenten om wie 

zich niet wil conformeren, te dwingen zich aan de regels te houden die volgens de 

respondenten in het eerder vermelde Britse onderzoek voor buren zouden moeten 

gelden: 

1. Be willing to help in an emergency; 

2. Respect the neighbours' privacy; 

3. Be considerate about noise, pets, children, activities; 

4. Watch each other's houses when the others are away; 

5. Keep confidences; 

6. Always greet one another in public; 

7. Attempt to maintain neighbourhood standard of property; 

8. Make an effort to get to know one another; 

9. Don't encroach over shared boundary; 

10. Seek to repay debts, favours or compliments no matter how small; 

II. Look the other person in the eye during conversation; and 

12. Don't feel free to take up as much of the other's time as one desires (Argyle & 

Henderson 1990). 

Len goed voorbeeld van het psychologisch belang in woonsituaties om zekerheid te 

hebben over hoe men als buren met elkaar omgaat,zijn de processen die in Nederland 

zijn waar te nernen in veel na-oorlogse wijken in de grote en middelgrote steden waar 

zich allochtonen gaan vestigen. Bewoners van deze na-oorlogse wijken kennen 

allemaal de berichten over de overlast en de neerwaartse spiraal die allochtonen 

zogenaamd met zich meebrengen. Zonder dat ze bij wijze van spreken een allochtoon 

gezien hebben, weten ze al wat er gaat gebeuren. onderzoek naar de problemen 

van winIceliers op een winkelboulevard, blijkt dat veel problemen worden toege-

schreven aan de beleving van verloedering van de wijk door de toename van alloch-

tone bewoners (Beyerse, Fijnaut, & Moerland 1991). Hier spelen zowel het streven 

naar belangen als naar zinvolheid en zekerheid een rol. Naar de awning van 
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winkeliers trekken blanke bewoners weg uit de wijk naannate er meer allochtone 

bewoners wonen en daalt daardoor het aanzien van de wijk en ook de aantrekke-

lijkheid om in die wijk een winkel te hebben. Hierbij speelt mede een rol dat de 

winIceliers zich veelal moeilijk verbonden kunnen voelen met de nieuwe bewoners. 

Daarnaast spelen vooroordelen een rol over allochtonen die eerder winkeldiefstal 

zouden plegen, hetgeen uit statistieken eerder tegengesproken werd dan bevestigd. 

Bovendien voelen de winkeliers zich onzeker over de manier waarop je met alloch-

tonen zou kunnen omgaan; in hoeverre communicatie mogelijk is en welke grapjes je 

wel of niet zou kunnen maken. Een groot deel van de weerstand bij hen tegen de 

komst van allochtonen hangt met deze negatieve beeldvorming samen. Dit speelt niet 

alleen bij de winkeliers maar ook bij de buren van de allochtone bewoners. Deze 

beeldvorming kan lang blijven bestaan omdat het sociale waarnemen afhankelijk is 

van betekenisgevingen die multi-interpretabel zijn. Veel meer dan bij het fysieke 

waarnemen. 

Hechting en erkenning 

Het zich welbevinden in de prive-woning is momenteel voor veel mensen van groot 

belang. Tot nu toe hebben we gesteld dat dit het geval kan zijn omdat men er zijn 

belangen verzekerd ziet en omdat men in interactiesituaties vertoeft die voorspelbaar 

zijn omdat ieder zich aan de informele en/of formele regels houdt. Toch lijkt er meer 

aan de hand als we de conflicten analyseren die bij burenbemiddeling aan de orde zijn 

geweest. Iemands huis lijkt pas zijn kasteel te kunnen worden als het een element is 

van zijn positieve identiteitsbeleving. Niet alleen wordt de woning veelal zo ingericht 

dat men zich er thuis voelt, dat men het prettig vindt er te verhoeven, maar aan de 

wijze waarop de woning ingericht is, kunnen anderen aflezen wat de bewoners 

belangrijk en mooi vinden en hoe die bewoners zich `gezelligheid' voorstellen: de 

representatie van wie men is en hoe men wil zijn (Spierings 1996:117). Hoe moeten 

we dat motivationeel plaatsen? 

Zowel het belangenstreven als het zekerheidsstreven zijn gericht op spannings-

vermindering, op het herstellen van verloren evenwicht, op het vermijden van pijn en 

het zoeken van genot. Dit vormt ook de kern van de behavioristische leertheorieen 

('pleasure stamps in, pain stamps out'). Maar het feit dat concrete menselijke 

handelingen het resultaat zijn van culturele leerprocessen betekent nog niet dat het 

leervermogen het enige relevante organische basisgegeven is en/of dat er geen andere 

biologische basisdrijfveren zijn dan de homeostatisch gereguleerde. 

Maslows motivatietheorie, bijvoorbeeld, gaat ervan uit dat mensen naar meer 

streven dan naar eten, drinken, sex of macht. Hij stelt dat mensen niet alleen naar 

evenwichtsherstel op het fysiologische vlak streven maar dat ze ook — als dat aan de 
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orde is — vragen om en zoeken naar activering en stimulering. In zijn ogen is sprake 

van een lbehoeften pyramide'. Fysiologische behoeften (voedsel, water, zuurstof) en 

veiligheidsbehoeften (zekerheid, veiligheid) vormen de onderste treden. Als in deze 

behoeften is voorzien onstaat er ruimte voor de behoeften van `hogere orde': op-

lopend van de affiliatiebehoefte via de zelfwaarderingsbehoefte naar esthetische 

behoeften en de behoefte aan zelfactualisering (Maslow 1968). 

Het optimistische mensbeeld van Maslow is niet nodig om toch tot het inzicht 

te komen dat naast de 'deficiency needs' die in principe homeostatisch gereguleerd 

zijn er 'psychological motives' zijn die om activering vragen. Lahey — de literatuur op 

dit punt samenvattend — noemt er drie: 

1. stimulus motivation; 

2. affiliation motivation; en 

3. achievement motivation (Lahey 1995:386-393). 

Wentholt bat in zijn motivatietheorie zien hoe het menselijk leervermogen en het 

bewustzijn een belangrijke rol spelen bij de wijze waarop de psychological motives 

zich manifesteren in concrete handelingen (Wentholt 1925). In deze theorie zijn de 

affiliation motivation en de achievement motivation de basis voor het bewustzijn van 

de eigen identiteit. En deze eigen identiteit — de unieke wijze waarop men zich 

verbonden voelt met en tegelijkertijd onderscheiden voelt van anderen — heeft een 

tweetal aspecten: het streven naar hechtingen en de behoefte aan sociale erkenning. 

Bij de behoefte aan sociale erkenning gaat het om de behoefte om als iemand gezien 

te worden die volwaardig meetelt (via culturele leerprocessen kan dit gemakkelijk 

worden tot een behoefte om zich beter te voelen dan anderen.) Maar mensen willen 

zich in bun sociale identiteit niet alleen onderscheiden van anderen; zij vvillen zich 

ook kunnen hechten in bun leefomgeving zowel op het interpersoonlijke vlak 

(geliefden, vrienden) als op het maatschappelijke groepen vlak (werk, hobby's, 

maatschappelijke groepen) als op het ruimtelijk-culturele vlak (godsdienst, cultuur, 

wonen). In het geval van de woonsituatie lijken wat betreft het beleven van de eigen 

identiteit de behoefte aan sociale erkenning en het zich kunnen hechten door middel 

van ruimtelijk-culturele bindingen factoren die een rol spelen bij het al of niet als 

prettig en fijn ervaren van de woonsituatie. 

5.3.3 Hoe met burenconflicten om te gaan? 

Als mensen niet in staat zijn om voor zichzelf in woonsituaties een zekere mate van 

balans te vinden in hun belangen-, zekerheids- en identiteitsaspiraties dan is stress die 

het normale psychisch functioneren emstig belemmmert, het gevolg (Spierings 

1996:113-118). Deze stress ontstaat dan vanuit frustratie van bovengenoemde 
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levensbehoeften. Hoe mensen met deze stress omgaan, kan zeer verschillend zijn. 

Want wat mensen denken en doen is mede afhankelijk van de persoonlijke 

verwerking van datgene wat zich in hun omgeving afspeelt. Hoe iemand exteme 

stimuli verwerkt is afhankelijk van de wisselwerking tussen iemands vaardigheden, 
c 

motivatie, persoonlijkheid en achtergrond-situatie (Jong 1986). 

Vaardigheden 

Vaardigheden hebben betrekking op de mogelijkheden die mensen hebben, om de 

opgaven waarvoor ze gesteld worden, op te lossen. Het gaat hierbij niet alleen om de 

feitelijke scholing die men heeft genoten, maar ook om de wijze waarop men zich in 

een sociale omgeving heeft leren bewegen. Het een staat niet los van het ander, maar 

het een is ook niet zonder meer tot het andere te herleiden. Mensen met weinig feite-

lijke scholing, kunnen grote vaardigheden ontwikkeld hebben ten aanzien van het zich 

bewegen in een sociale context. Mensen met veel scholing kunnen zich in dergelijke 

situaties gedragen als de bekende olifant in de porceleinkast. 

Motivatie 

Motivatie is een tweeledig begrip. Het kan betrekking hebben op de aard van de 

motivatie en op de mate van gemotiveerdheid. Wat betreft de aard van de motivatie 

gaat het om datgene wat in het voorgaande naar voren is gebracht ten aanzien van de 

essentiele menselijke basisbehoeften die bij burenrelaties in het spel zijn in de 

modeme samenleving. Omdat bij het wonen belangrijke aspecten van het psychisch 

functioneren in het geding zijn zal dus de mate van gemotiveerdheid om de ontstane 

stresssituatie op te heffen al groot zijn. Deze mate van gemotiveerdheid wordt bijna 

altijd nog vergroot omdat het niet een eenmalig conflict op afstand is, maar een 

conflict waar men steeds van dichtbij mee geconfronteerd wordt. 

Persoonlijkheid 

In interactie met vaardigheden en motivatie, speelt iemands persoonlijkheid een rol. 

In het dagelijks spraakgebruik wordt dit begrip vaak gehanteerd om alles wat mensen 

denken en doen, te verklaren. Maar het begrip verliest alle specificiteit als het zo 

gebruikt wordt. Hier wordt het gebruikt als: algemene responstendenties ten aanzien 

van impuls-beheersing en omgevingshantering, die de persoon zich eigen heeft 

gemaakt in de loop van zijn ontwikkeling. Deze algemene responstendenties kunnen 

een grote rol spelen bij wat mensen denken en doen. Zo kan het bij burenconflicten 

veel uitmaken of iemand driftig van karakter is of meer gelijkmatig; of iemand veel of 

weinig zelfvertrouwen heeft enzovoort. In het onderzoek naar buurtbemiddeling 
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komen we veel mensen tegen die angstig en onzeker zijn bijvoorbeeld over mogelijke 

reacties van buren. 

Achtergrondsituatie 

In samenhang met bovenstaande factoren is ook belangrijk voor iemands reactie op 

een burenconflict de achtergrondsituatie waarin iemand zich bevindt. Zo is er in 

zekere zin sprake van het niet kunnen ontkomen aan het conflict. Immers, men kan 

niet van het conflict weglopen, men wordt voortdurend met de andere partij gecon-

fronteerd, tenzij men verhuist maar dat is voor de meeste mensen niet een stap die 

men zomaar kan zetten. Wat momenteel — zoals boven al uiteengezet — in veel 

buurten ook een belangrijk element is, is de sterke heterogeniteit van buunen. Hoe 

homogener een buurt hoe meer belangen-, normatieve- en waardenkaders van 

bewoners samenkomen. Tevens is daar een zekere traditie in conflictaanpak. Hoe 

heterogener een buurt, hoe minder belangen-, normatieve- en waardenkaders van de 

bewoners samenkomen. En dit bemoeilijkt het onstaan van een traditie in 

conflictaanpak. Een ander belangrijk element van de achtergrondsituatie is de mate 

van intimiteit tussen buren. Hoe intensiever buren vriendschappelijk met elkaar 

omgaan, hoe meer ze van elkaar kunnen verdragen. Maar als in de ogen van den van 

beiden er dingen gebeuren die echt niet door de beugel kunnen, is er sprake van een 

conflict dat veel heviger is dan dat van twee buren die elkaar nauwelijks kennen. 

Als alle vier deze elementen samengebracht worden en er aandacht is voor de 

sociaal-psychologische aspecten van burenrelaties, is het niet verwonderlijk dat een 

groot deel van de mensen die bij dergelijke conflicten betrokken zijn, niet direkt, op 

welke manier dan ook, tot aktiviteit overgaan. Dat betekent evenwel niet dat de 

ergemis, de gevoelens van overlast voorbij zijn. Integendeel, wat opgebouwd wordt, 

is een reservoir van deels agressieve, deels angstimpulsen. Ter illustratie: een 

Nederlandse mevrouw die jaren tevreden in een buurt heeft gewoond is letterlijk ziek 

geworden van haar buumian die racistische opmerkingen maakt over haar Surinaamse 

echtgenoot. Zij voelt zich benauwd en heeft last van hanritmestoornissen. Deze 

verschijnselen zijn niet aanwezig wanneer zij op de camping is en niet geconfronteerd 

wordt met de buurman. En dat heeft z'n weerslag op de wijze waarop iemand z'n 

ergemis uiteindelijk in daden omzet. Ms er een reservoir van frustraties opgebouwd 

is, wordt de kans op plotselinge woedeuitbarstingen, die vaak alleen maar escalerend 

op het conflict werken, sterk vergroot. 
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5.3.4 Soorten van burenconflicten 

In het voorgaande is geconstateerd dat het zich welbevinden in de prive-woning van 

groot belang is voor de psychische huishouding van mensen en dat inbreuk daarop als 

een aanslag ervaren kan worden op persoonlijke belangen, op de behoefte aan 

zekerheid en voorspelbaarheid en op het beleven van de eigen identiteit. Immers de 

woonsituatie heeft voor zeer veel mensen een drietal functies: een belangen-

behartigingsfunctie, een normatieve ordeningsfunctie en een identiteits-bepalende 

functie. In een burenconflict kan bij een persoon of personen een inbreuk op het goed 

functioneren van een van deze drie functies of van een combinatie ervan in het geding 

zijn. Omdat het bij een burenconflicten om twee partijen gaat, geldt hetzelfde voor de 

andere partij: een conflict vanuit als geschaad ervaren belangen, normen en/of de 

waarde van het positief beleven van de eigen identiteit in de woonsituatie. 

Theoretisch zouden er zo negen typen burenconflicten te onderscheiden zijn. 

Maar in de praktijk is er veelal sprake van combinaties. Buren die verwikkeld zijn in 

een conflict met andere buren presenteren hun conflict altijd als een belangenconflict. 

Zij stellen dat hun belang geschaad wordt door bijvoorbeeld geluidsoverlast. Dit 

geluid komt van kinderen, televisie, radio en andere apparatuur. Bij doorvragen echter 

blijkt de klacht veelal de aanleiding te zijn en gaat het veeleer over conflicten over 

hechting, erkenning en ordening, regels. Een oudere mevrouw die klaagt over 

geluidsoverlast van de buurkinderen blijkt vooral ernstig gekwetst te zijn door de 

scheldwoorden die een van de kinderen tegen haar gezegd heeft. 

Vaak ligt de bron van het conflict in een verschil in leefstij1 en de daaraan 

gekoppelde waarden en normen. Een oudere mevrouw woont al lang in een 

middenklasse buurt en is uitermate geIrriteerd door de extraverte vrolijke en open stijl 

van het jongere echtpaar dat uit een geheel andere buurt komt. Zij blijkt niet te kunnen 

accepteren dat mensen uit de arbeidersklasse zich vestigen in deze buurt. Haar 

klachten richten zich echter tegen de autoradio, het ophangen van de was enzovoort. 

Een ander voorbeeld is een jonge Marokkaanse vrouw die het graag iedereen naar de 

zin wil maken, zij komt in conflict met een oudere Nederlandse man, die geen enkel 

vertrouwen heeft in allochtonen en er vanuit gaat dat geen enkele allochtoon 

behoorlijk Nederlands kan spreken. Hij projecteert zijn ongenoegen over allochtonen 

met wie hij meent niet te kunnen communiceren en die er zijn ogen de oorzaak van 

zijn dat veel Nederlanders vertrokken zijn waardoor hij er zich ook niet meer thuis 

voelt, op contactgeluiden van rennende kinderen. 

Dus ook al worden conflicten ingebracht als belangenconflicten, aan de basis 

ervan liggen bijna altijd frustaties die het zekerheidsstreven en het identiteitsstreven 

aantasten. Wat het identiteitsstreven betreft, gaat het enerzijds om vraagstukken van 
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hechting (zoals zich niet meer thuis kunnen voelen in de waning en/of 

woonomgeving, gevoelens van vervreemding, eenzaamheid) en anderzijds gaat het 

om vraagstulcken van sociale erkenning (als persoon gerespecteerd warden, niet 

uitgescholden willen worden, als mens behandeld warden). 

Voor deze veelal meervoudige gelaagdheid van burenconflicten zal aandacht 

moeten zijn in het bemiddelingsproces. Doet men dit niet dan zit men bij het zoeken 

van een oplossing op het verkeerde spoor. Als in bovengenoemd geval van de vrouw 

die vooral emstig gekwetst is door de scheldwoorden van het buurmeisje alleen maar 

afspraken warden gemaakt over de geluidsoverlast, dan is de kans groot dat de 

conflicten snel weer oplaaien. Nu echter ook aan de orde is gekomen, dat deze oudere 

vrouw met respect behandeld wil warden, en de buurrnan tegenover haar erkend heeft 

dat hij deze waarde onderschrijft en zijn kinderen daarop zal aanspreken, is de rust 

weergekeerd en blijken regels over de geluidsoverlast niet eens meer nodig te zijn. 

Zoals we in het voorgaande zagen zal er met name in heterogene wijken veelvuldig 

sprake kunnen zijn van frustratie van het identiteitsstreven en van het zekerheids-

streven vanwege de vele verschillende leefstijlen en daarmee samenhangende 

verschillen in not-men en waarden. Dit kan nog verscherpt warden door etnische 

verschillen. Door onbekenclheid met elkaar kan een proces van stereotyering zoals dat 

in het voorgaande is uiteengezet waardoor individuen op basis van groepslabels 

beoordeeld worden, alle kansen krijgen. lets wat des te waarschijnlijker wordt als er 

geen gemeenschappelijke taal is om in te cotnrnuniceren. In deze situatie is het met 

name noodzakelijk om een werkelijkheid te construeren die recht doet aan de directe 

belangen van bewoners maar ook aan bun behoefte om het wonen als zinvol en fijn te 

beleven. Ms ergens sprake is van een visualisering van het Thomas theorema ('aIs 

mensen een situatie als werkelijk definteren, dan wordt deze werkelijk in zijn 

consequenties') dan is het in dit soort situaties. Buurtbemiddelaars kunnen daar een 

grote bijdrage in I everen door in het bemiddelingsproces de oorspronkelijke definities 

van de situatie van de conflicterende partijen zodanig met deze partijen te 

herfomuderen dat er oplossingsmogelijkheden ontstaan waar de beide partijen zich in 

kunnen vinden. Dit vereist dus allereerst het tot stand brengen van communicatie en 

het inspelen zowel op belangenaspecten als op identiteitsaspecten die bij buren-

conflicten in het geding zijn. Als op basis daarvan gekomen kan worden tot acceptatie 

van elkaars positie is het belangrijk dat aandacht gegeven worth aan het derde door 

ons naar voren gebrachte motivationele aspect: de behoefte aan zekerheid en 

voorspelbaarheid. Het gaat dan om afspraken die kunnen leiden tot informele regels 

waar men elkaar op aan kan spreken: harde muziek tussen 8 en 10 uur, elkaar groeten, 

direct komen praten als men overlast ervaart. 
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Een voorbeeld is de klacht van de vrouw over de buurvrouw, zoals behandeld 

in paragraaf 4.4. Deze buurvrouw, een jaar geleden gescheiden, ontvangt in de week-

ends veel vrienden en zet de muziek daarbij voluit alvorens uit te gaan. Als ze met z'n 

alien 's nachts thuiskomen gaat de volumeknop van de versterker weer naar de 

hoogste stand. De klagende vrouw richt zich tot de buurtraad om verandering in de 

situatie te brengen. Zoals vermeld in paragraaf 4.4. kan deze vrouw de problemen van 

haar buurvrouw begrijpen en ook dat muziek voor haar belangrijk is om dingen te 

vergeten. Dit begrip vormt de basis voor de afspraken die ze maken over het uitgaan. 

Wanneer ze uitgaat wordt ze opgehaald door haar vrienden. Daarvoor mag ze hard de 

muziek aanzetten en `uit haar dak gaan'. Wanneer ze terugkomen komen haar 

vrienden niet meer naar binnen en zal ze geen muziek meer aanzetten. De 

bemiddeling slaagde omdat de bemiddelaars ingingen zowel op de concrete belangen 

als op de achterliggende identiteitsbelevingen als op de behoefte aan zekerheid en 

regels. De tevredenheid van de vrouw die met de klacht over geluidsoverlast kwam 

ligt vooral daarin dat beide buurvrouwen naar elkaar hebben geluisterd, zodat er een 

dialoog tot stand kwam en er over de problemen gecommuniceerd kon worden, en dat 

er duidelijke afspraken gemaakt zijn. 

5.4 Burenruzies in de moderne samenleving - Een sociologische beschouwing 

In de voorgaande paragraaf is vooral gekeken naar de pyschologische elementen van 

het samenleven en het hebben van conflicten. Hieronder wordt (verandering in) de 

omgang tussen mensen in de modeme samenleving centraal gesteld vanuit een 

sociologisch perspectief. Dit geschiedt aan de hand van twee (laat-, post- of 'gewoon-

') modemistische kenmerken van het hedendaagse Nederlandse samenleven, namelijk 

het feit dat afhankelijkheidsrelaties tussen mensen meer instrumenteel-functioneel van 

aard worden en dat daarnaast de naast elkaar bestaande leefwijzen meer pluriform van 

karakter worden (cf. Zijderveld 1987). Er wordt een analytisch onderscheid gemaakt 

tussen een individuele en een collectieve interpretatie van dit kenmerk van de 

Nederlandse samenleving, vervolgens wordt dit betrokken op het fenomeen 

burenruzies. Op het collectieve niveau valt te constateren dat het moeilijker wordt 

voor mensen elkaars handelen te interpreteren en op elkaar af te stemmen. Op het 

individuele niveau zien we een gebrek aan mogelijkheden en vaardigheden van 

mensen om met een dergelijke pluralistische omgeving om te gaan (vgl. Lofland 

1989). We starten met een bespreking van de pluriforme en abstracte samenleving die 

Nederland steeds meer aan het worden is. Vervolgens is de vraag wat de betekenis 
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van een dergelijke analyse is voor het bestaan van irritaties tussen buren. Eerst wordt 

dit op het collectieve niveau beschouwd en daarna op het individuele niveau. 

5.4.1 Sociale relaties in de woonomgeving 

Wirth geeft een definitie van 'de stad' die luidt 'een betrekkelijk grote, dichte en 

permanente vestiging van sociaal heterogene individuen' (Wirth 1938). Bet 

opvallende aan deze definitie is dat bewoners van een stad niet worden gezien als een 

sociale entiteit, maar als een verzameling individuen. Ook al kan men daartegen 

ageren door te stellen dat bijvoorbeeld 'Amsterdammers zich toch graag als zodanig 

afficheren, de onderlinge verschillen tussen inwoners van steden lijken loch 

beduidend groter dan het samenvoegende element (de lokale voetbalclub, het 

koninginnedag-feest en het zich collectief afzetten tegen 'de provincie'). Het 

verschijnsel stad is — al dan niet per definitie — verbonden met een specifieke wijze 

van samenleven, namelijk het naast elkaar leven van individuen waarbij een expliciete 

groepsbinding ontbreekt. 1ndien wordt gesteld dat de steden de laatste decennia 

pluriformer zijn geworden, betrefi het hier dus geen nieuw fenomeen. De omgang met 

onbekenden in het publieke domein is in een stad dan ook grotendeels onproble-

matisch. Mensen weten uitstekend dat bijvoorbeeld onopvallendheid en fysieke en 

emotionele beheersing wordt verwacht bij ontmoetingen met passanten (Brunt 1996). 

loch stellen veel auteurs dat de laatste decennia een kwalitatieve verandering 

heeft plaatsgevonden in het naast elkaar wonen van sociaal gezien heterogene 

individuen. Een viertal processen verdient hierbij de aandacht. Ten eerste voltrekt 

zich in sociaal-economisch opzicht een proces van uitsluiting, waarbij mensen met 

minder rooskleurige arbeidsmarktomstandigheden bij elkaar komen te wonen in met 

name oude stadswijken. Ten tweede hebben mensen meer keuzemogelijkheden 

gelcregen het leven in te richten naar de eigen voorkeuren, wat vaak onder de noemer 

individualisering wordt geplaatst. Ten derde wonen in Nederland steeds meer mensen 

met verschillende etnische achtergronden, waardoor met name oude stadswijken 

steeds meer een etnisch gezien heterogene samenstelling kennen. Ten vierde is de 

laatste decennia een aantal institutionele structuren aan erosie onderhevig, zonder dat 

tegelijkertijd nieuwe instituties algemeen geldend worden. Om de context te beschrij-

ven waarin het project Buurtbemiddeling zich wil en denkt te kunnen bewijzen, 

worden deze processen hieronder kort getypeerd. 

Uitsluiting 

In sociaal-economisch opzicht zijn westerse samenlevingen harder geworden. Er vindt 

volgens diverse auteurs een proces van uitsluiting plants (Engbersen, Vrooman, & 
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Snel 1996; Engbersen, Vrooman, & Snel 1997; Sociaal en Cultureel Planbureau 1995; 

Wilson 1987). Mensen met onder andere slechte inkomensposities, weinig arbeidsze-

kerheid en mindere economische vooruitzichten — anders dan in het criminele en 

informele circuit — komen in dezelfde wijken bij elkaar te wonen. Deze wijken 

worden in beleidssferen ook wel achterstandswijken genoemd en krijgen extra 

bestuurlijke aandacht. De uitsluiting betreft namelijk niet alleen de economische 

situatie van de bewoners, maar komt ook naar voren in de denkbeelden en het 

handelen van mensen en dus in de leefbaarheid van de wijken. Mensen zouden 

zichzelf eerder zien als slachtoffer van de maatschappij wat samengaat met frustraties, 

onbegrip, fatalisme, onveiligheidsgevoelens, distinctiedrang en/of agressie. 

Individualisering 

Onder de noemer individualisering (o.a. Beck 1992) kunnen een aantal veranderingen 

worden geplaatst die erop neer komen dat mensen steeds meer kunnen en moeten 

kiezen welke leefstijl ze erop na houden. Zo kan er een groot aantal verschillen in 

werkritmes worden geconstateerd (als mensen al een werkritme hebben), kunnen 

mensen beschikken over auto's en geluidsinstallaties waarmee in potentie veel 

overlast te veroorzaken is, verschilt de samenstelling van huishoudens en de wijze 

waarop mensen hun kinderen opvoeden. Naast een vergroting van de diversiteit aan 

keuzemogelijkheden en omstandigheden waarin mensen verkeren, staat individuali-

sering ook voor een door mensen gehanteerd ideaal, gericht op de ontplooiing van het 

individu. Mensen stellen steeds meer de eis dat men de eigen leefstijl kan kiezen en 

dat daar ook uiting aan gegeven kan worden. Tegenwoordig komen dus en veel 

verschillende leefstijlen naast elkaar voor en vinden mensen dat men het recht heeft 

de eigen leefstijl uit te dragen. 

Multi-etniciteit 

In Nederland wonen steeds meer mensen met een niet-Nederlandse etnische achter-

grond. De geboorteplaats van mensen zegt op zich natuurlijk niets, maar de 

verschillen in leefwijzen van mensen die naar Nederland zijn gekomen maken het 

pallet daarvan kleurrijker. Alleen al het feit dat in sommige buurten op straat en in 

winkels niet-Nederlands wordt gesproken, is in Nederland wat omvang betreft een 

nieuwe situatie. In de grote steden ontstaan wijken en buurten waarin het aandeel 

autochtone Nederlanders in de buurt laag is, door strategieen en mogelijkheden van 

zowel autochtonen als allochtonen in de keuze van de woonomgeving (Jong 1996). 

En omdat de categorie allochtonen geen eenduidige groep betreft, is de mix van 

leefstijlen in dergelijke buurten heterogener dan ooit. Hoewel deze ontwikkeling in 

zijn effecten verwant is met die in het kader van de individualisering, mist de komst 
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van verschillende etniciteiten het bredere perspectief van een grotendeels 

vanzelfsprekende, door een grote groep mensen gekozen ontwikkeling. 

Affirokkelen van instituties 

Een vierde proces betreft het afbrokkelen van bestaande instituties in de buurt 28 . De 

naar wijk georganiseerde kerken lopen leeg, vrienden, familie en kennissen zijn vaker 

woonachtig buiten de eigen buurt, bestaande netwerken tussen buurtgenoten zijn door 

verhuisbewegingen en stadsvernieuwing aan verandering onderhevig en dergelijke. 

Deze verschillende zaken hebben een gemeenschappelijk element. Het komt erop neer 

dat sociale controle in de buurt (cf. Nauta 1973) aan belang heeft ingeboet. Mensen 

hoeven veel mistier hun voorkeuren en handelingen te 'verhullen', omdat er weinig 

mogelijkheden zijn voor straf — in de zin van negeren of kwaadspreken — als het 

slachtoffer de consequenties toch niet ziet of wil zien. De afbrolckelende instituties 

zijn dan ook niet vooral de afbrokkelende organisaties in een wijk, maar de afbrok-

kelende rol van betekenis van buren en buurtgenoten voor de inrichting van het 

sociale leven van mensen. Juist daardoor is men eerder afhankelijk van formele 

organisaties in geval van bijvoorbeeld problernen met de buren. 

Uit de bovenstaande schets van een aantal algemene ontwikkelingen kunnen we een 

eenvoudige conclusie trekken. De buurt wordt steeds meer een woonomgeving, 

waarin mensen zich gedragen als in de stad gebruikelijk is. 29  Mensen brengen minder 

dan voorheen een onderscheid aan tussen de stad als ontmoetingsplek van onbekende 

individuen enerzijds en de buurt waar men het leven leeft anderzijds. Buren en 

buurtgenoten zijn dan als individuen die men anoniem en ongeinteresseerd tegemoet 

treedt. Dit heeft een structurele component in de zin dat de vele verschillende naast 

elkaar voorkomende leefstijlen een dergelijke verandering in orientatie stimuleren en 

een culturele component in de zin dat mensen ook streven naar onderlinge 

onafhankelijkheid of in ieder geval niet streven naar verbondenheid. Hieronder wordt 

dit uitgewerkt uit op het collectieve en het individuele niveau. 

28  Vergelijk het modemiseringsproces zoals beschreven bij Adriaansens 8.: Zijderveld 1981 en Zijderveld 

1987 

29  Hoewel crook in de grote stad buurten zijn waar men zich collectief bewust is van de eigenheid van de 

bewoners, geeft men tegelnkertijd het relatieve belang daarvan aan (Wardt 1994). Uit zijn onderzoek 

blijkt dat ook mensen uit een buurt zonder collectieve identiteit belang hechten aan sociale aspecten van 

de woonomgeving, alleen dan vaak negatief gefommleerd: men wilgeen overlast van elkaar. Volgens de 

auteur past dit uitstekend in een heterogene en geindividualiseerde woonomeeving. Uiteraard past dit het 

in deze paragraaf geschetste kader. 



95 

5.4.2 Sociale infrastructuur 

In de vorige subparagraaf kwam naar voren dat het leven in een stadsbuurt — en met 

name in achterstandswijken — er sociaal gezien niet eenvoudiger op geworden is. 

Mensen blijken weliswaar nog steeds in overwegende mate goed naast elkaar te 

kunnen wonen, maar dat wit niet zeggen dat iedereen altijd kan omgaan met een 

grotere sociaal-economische en sociaal-culturele onzekerheid. Deze veranderende 

sociale omstandigheden hebben effect op de beleving die mensen hebben van hun 

woonomgeving. Door het naast elkaar leven van mensen met verschillende leefstijlen 

en het zich onafhankelijker opstellen van mensen ten opzichte van elkaar worden 

strengere eisen gesteld aan de woonomgeving. Van hieruit geredeneerd is het logisch 

een oplossing van burenruzies niet te zoeken in een verandering van de fysieke 

woonomgeving maar juist in de sociale infrastructuur. Dit wordt hieronder be-

argumenteerd en mondt uit in een algemene verwachting over de effecten van 

verschillen tussen buurten op de aard en omvang van burenruzies. 

Relaties en verwachtingen tussen buren worden uiteraard mede vormgegeven 

aan de hand van concrete woonsituaties. Zo is te verwachten dat inwoners van 

vrijstaande huizen minder hinder ervaren van geluidsoverlast dan inwoners van een 

flat met dunne muren. Toch zullen in zo'n flat niet alle inwoners met elkaar overhoop 

liggen en zal niet ieder objectief gezien even hard geluid tot dezelfde hinder 

aanleiding geven. Ook is het onjuist te veronderstellen dat inwoners van vrijstaande 

huizen helemaal niet zouden klagen over geluidsoverlast. Tevens is bij het ontbreken 

van geluidsoverlast nog niet gezegd dat er geen andere irritaties zijn of zelfs worden 

gezocht. De woonsituatie waarin mensen zich bevinden kan op zichzelf dus nooit als 

de oorzaak van ruzies en irritaties worden aangemerkt 30. Er moet gezocht worden naar 

de interpretaties van elkaars handelen, waarbij er uiteraard meer te interpreteren valt 

als de muren elk geluid doorlaten dan als er niets te horen valt. 

Het lijkt een open deur te zijn om te stellen dat burenruzies gezien moeten 

worden in termen van het opmerken en interpreteren van elkaars handelen als directe 

buur of als buurtgenoot, maar de implicaties zijn verstrekkend. Er kan bij een 

correlatie tussen bijvoorbeeld 'aantal allochtonen in een wijk' en 'aantal burenruzies' 

niet zomaar gesteld worden dat het aantal allochtonen in een wijk oorzaak is van een 

'stijgende' hoeveelheid burenruzies. Wet kan er onderzocht worden of door de komst 

van mensen met andere leefgewoonten en gedragsregels de interpretatie van elkaars 

handelen moeizamer is geworden en of het handelen moeilijker op elkaar valt af te 

30  Mensen die dicht op elkaar wonen weten soms integendeel heel goed een evenwicht te vinden in de 

omgang met elkaar waardoor irritaties en ergemissen tot een minimum beperkt worden. Denk 

bijvoorbeeld aan bewoners in pensions en kamerverhuurpanden (Spierings 1996). 
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stemmen. Ook kan er nagegaan worden op welke wijze buren-met-dunne-muren bun 

handelen op elkaar afstemmen en interpreteren en bij welke combinaties dit irritaties 

oplevert. In (de toename van) het aantal burenruzies spelen mogelijke 'objectieve 

omstandigheden in de woonomgeving dus een rol voorzover ze via de beleving en 

interpretatie van betroldcenen een rol spelen. 

Uiteraard kan iemand de stelling verdedigen dat het aantal conflicten tussen 

mensen af zal nemen naammte men fysiek gezien minder rekening hoeft te houden 

met elkaar. Een mogelijke oplossing van burenconflicten zou dan liggen in het 

verschaffen van vrijstaande huizen voor iedereen. Een dergelijke oplossing lijkt echter 

— los van het kostenplaatje en andere neveneffecten — vooral ingegeven door een 

ontkenning van het sociale karakter van het leven. Ook bij een dergelijke 'oplossing' 

blijven mensen grenzen stellen en overschrijden en blijft men afhankelijk van elkaars 

handelen. Daamaast zullen mensen elkaar ook vrijwillig blijven opzoeken en elkaar in 

dat verband irriteren. Het denken in termen van oplossingen die crop neer komen 

mensen van elkaar af te zonderen past echter uitstekend in een cultuur die relaties 

tussen mensen meer abstract en a-persoonlijk vormgeeft 31 . 

In de analyse wordt gezocht naar een oplossing van burenruzies in sociale 

termen. Het bestaan en eventueel zelfs toenemen van irritaties en ruzies tussen buren 

duidt op een moeizame omgang. Aan de andere kant is ruzie ook een vorm van 

betrokkenheid, terwijI het elkaar uit de weg gaan en cynisme over elkaars leefstijI 

weleens net zo negatief kan zijn of negatiever in zijn gevolgen (cf. Merton 1980). 

Zoals hiervoor gezegd verkeren buren in een nogal ongestructureerde positie ten 

opzichte van elkaar en zijn vanzelfsprekendheden door verschillende processen aan 

erosie onderhevig. Het zou dus — in lijn met onderhavige analyse — een oplossing 

kurmen zijn meer homogene buurten en wijken te helpen creeren. Echter, dit lijkt 

praktisch onhaalbaar, als het al sociaal wenselijk is. Een andere oplossingsrichting is 

mensen in heterogene buurten te helpen omgaan met die omstandigheden. Het zal 

duidelijk zijn dat het project Buurtbemiddeling op dit laatste is gericht. In de volgende 

subparagraaf komt de omgang tussen buren op individueel niveau uitgebreider aan 

bod. Hier wordt getracht verschillen in irritaties en burenruzies op een collectief 

niveau te begrijpen. Ook valt de mogelijke oplossing van burenruzies in het helpen 

31  De in sommige kringen populaire uitspraak dat een extreme bevolkingsdichtheid tot sociale problemen 

en ernStige uitwassen aanleiding geeft, leidt aan dezelfde kwaal. Brunt falsificeert aan de hand van zijn 

analyse van de stad Hong Kong bovenstaande stelling. Mensen kunnen ultstekend 'op een hoop' wonen 

als men eraan gewend is en het vanzelfsprekend vindt (Brunt 1996:86-106). De redenering dat een 

'opeenhoping' van mensen leidt tot het ontstaan van irritaties en ruzies leidt weer tot een oplossing van 

problemen door mensen van elkaar af te zonderen. Een dergelijke redenering is dus weer te zien als 

uitdrukking van de behoefte athankelijkheidsrelaties nicer abstract en a-persoonlijk vonn te geven. 



97 

creeren van een meer homogene samenstelling van buurten af, toch is te verwachten 

dat de mate van homogeniteit van een buurt — hoe lastig ook te operationaliseren — 

effecten heeft op de aantallen en aard van de irritaties en ruzies tussen buren. 

De verwachting is dat in een meer heterogene buurt meer ergernis voorkomt 

over het doen en laten van de buren. Immers, men ontmoet meerdere afwijkende 

levensstijlen en men dient die grote hoeveelheid aan verschillen te interpreteren. 

Tegelijkertijd zal dit gepaard gaan met relatief minder ruzies, omdat bij een ruzie 

daadwerkelijk contact plaatsvindt tussen mensen, wat in een heterogene buurt 

moeilijker is. Langs dezelfde logica kan verwacht worden dat in heterogene buurten 

er tussen buren minder ergernissen en ruzies worden uitgepraat en er eerder een 

beroep wordt gedaan op officiele instanties. Tegelijkertijd zal men minder tevreden 

zijn over de klachtafhandeling van de instanties, omdat de problematiek moeilijker is 

en de verwachtingen hoger zijn dan officiele instanties aankunnen. Daarnaast is de 

verwachting dat mensen in heterogene buurten elkaar op een andere wijze aanspreken, 

namelijk minder een beroep doen op gevestigde regels ('je hoort de was niet op 

zondag buiten te hangen') en zich meer beroepen op de door hun ervaren hinder. 

5.4.3 Individuele mogelijkheden het eigen leven te ordenen 

Hierboven is gesteld dat buren erg vrij zijn in het bepalen hoe de onderlinge relatie 

emit ziet — welke dus niet bepaald wordt door vastgelegde rollen en posities — en dat 

daarnaast een aantal vanzelfsprekendheden in zulke relaties door verschillende 

sociaal-historische processen aan erosie onderhevig zijn. Toch gelden in de dagelijkse 

omgang echter vele impliciete afspraken en weten buren uitstekend van elkaar wat 

wel en niet wordt verwacht. Het romantische idee dat buren vanzelf aanvoelen of 

gewoon weten welke afspraken gelden is niet slechts iets van vroeger tijden dan wel 

een over-romantische hedendaagse reconstructie van het verleden (vgl. Potters 1994). 

Onzekerheid over de omgang wordt door mensen gereduceerd door de ontwikkeling 

van gewoonten, gebruiken en afspraken. Het kan zijn dat buren onproblematisch en 

impliciet allerlei gewoonten hanteren, maar het kan ook dat heel bewust moet worden 

gezocht naar een omgang die voor beide partijen voldoet. 

Het is niet makkelijk om je een wereld voor te stellen waarin de onderlinge 

verhoudingen tussen buren pure chaos zijn. Wel blijkt in de huidige stedelijke 

omgang veel diversiteit voor te komen en doen mensen een beroep op verschillende 

elkaar deels uitsluitende gebruiken. De omgang is hierdoor niet altijd eenvoudig. Veel 

mensen houden vast aan — tijdens de eigen socialisatie — aangeleerde gewoonten en 

kunnen zich moeilijk voorstellen hoe de wereld er uitziet door de ogen van anderen. 

Berger en Luckman noemen dit een geobjectiveerde wereld: 
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"An institutional world, then, is experienced as an objective reality. It has a 

history that antedates the individual's birth and is not accessible to his 

biographical recollection... The institutions, as historical and objective 

facticities, confront the individual as undeniable facts. The institutions are 

there, external to him, persistent in their reality, whether he likes it or not." 

(Berger & Lucicmann 1967:70). 

Een centrale onderzoeksvraag in de sociologie is volgens hen dan oak of mensen het 

eigen beeld van de werkelijkheid reificeren. Deze kijk op de sociale werkelijkheid 

wordt ook wel verbonden met een autoritair wereldbeeld (Gabennesch 1972). Dit 

wereldbeeld wordt oak als simpel gekwalificeerd (Scheepers & Eisinga 1991), in 

navolging van 'unsophisticated' een term die Lipset hiervoor gemunt heeft (Lipset 

1959). Deze simpelheid heeft ten eerste betrekking op het feit het 'slechts' een 

afbeelding is, zoals willekeurig welk ander beeld. Daarnaast — en hier belangrijk — is 

het beeld verbonden met een intolerantie tegenover gebeurtenissen en processen die 

niet in overeenstemming zijn met de eigen visie op de werkelijkheid. De omgang met 

gebeurtenissen en processen die afwijken van het eigen beeld is een zeer moeizaam 

leerproces. Gabennesch geeft deze theoretische interpretatie aan het immer 

geconstateerde verband tussen onder andere opleidingsniveau en autoritarisme: hoe 

hoger het opleidingsniveau van mensen, des te opener staan ze tegenover andere 

concepties van de werkelijkheid dan de eigen 32 . 

Een oplossing van de problemen die mensen ervaren in hun onderlinge relaties 

als buren wordt met het project Buurtbemiddeling gezocht in het elkaar laten ervaren 

van de zienswijze van de ander. Veel mensen doen hun best 'de andere kant' van een 

ruzie of ergemis te leren kennen. De meeste mensen willen en kunnen dan oak zelf 

een burenruzie oplossen, voordat een instantie als Buurtbemiddeling zich ermee zou 

moeten/hoeven te bemoeien. Echter, waar het te moeilijk wordt voor mensen zich 

buiten bestaande stereotypen, voorstellingen en de eigen gebruiken te bewegen, kan 

een instantie als Buurtbemiddeling zinnig werk verrichten. Buurtbemiddeling helpt 

communicatie tussen buren structureren en vanuit praktische belangen het contact te 

verbeteren: een faciliterende functie. Het project gaat het terugtrekken van personen 

in de eigen overzichtelijke belevingswereld tegen en probeert mensen juist am te laten 

gaan met de pluriforme omgeving waarin men zekerheden met elkaar moet 

construeren. Wat dat betreft sluit de methode naadloos aan bij de modeme conditie, in 

tegenstelling tot Merry's en Lederach & Kraybill's typering dat buurtbemiddeling 

32  Zie voor een empirische onderbouwing van deze stelling onder meer de studie van Houtman naar 

werkloosheid en sociale rechtvaardigheid (Houtman 1994), waarin tevens gewezen wordt op een 

belangrijk verschil per onleidingsrichting. 
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sociologisch gezien een methode is die eerder bij een traditionele samenleving lijkt te 

passen (zie paragraaf 3.4 van dit rapport). 

Indien bovenstaande redenering klopt, kan er in het onderzoek verwacht worden 

dat mensen die meer geleerd hebben met onzekere sociale relaties om te gaan minder 

ruzies meemaken, omdat ze deze in een eerdere fase uitpraten. Dit zijn mensen met 

een hogere opleiding, mensen met een sociaal-culturele opleiding, mensen met werk 

dat meer is gericht op autonomie en complexiteit en mensen met een opvoeding die 

minder is gericht op conformering aan bestaande regels (Houtman 1994; Meere 1996; 

Pane 1996). Voorzover burenruzies verschijnselen zijn die wortelen in het niet durven 

en kunnen aanspreken van anderen en in vastgeroeste denkbeelden over hoe anderen 

zich behoren te gedragen, zonder de beweegredenen van de ander in te zien en te 

begrijpen is er een goede mogelijkheid dat Buurtbemiddeling op een vooruitstrevende 

en maatschappelijk vernieuwende wijze de kwaliteit van het samenleven weet te 

verhogen. Hiermee wordt niet gesuggereerd dat met Buurtbemiddeling alle problemen 

tussen buren de wereld uitgepraat kunnen worden, of dat mensen elkaar altijd zouden 

willen begrijpen en tot afspraken zouden willen komen. Wel is het een middel dat 

voor sommige mensen nuttig kan zijn bij het aanspreken van de buren op de ergernis 

die ze veroorzaken. 

Indien Buurtbemiddeling bij kan dragen aan een goede omgang met elkaar in 

een pluriforme samenleving en dus pluriforme portiek, straat en buurt is dit grote 

winst. Het feit dat men naast iemand woont met andere gewoonten en waarden hoeft 

namelijk absoluut niet te betekenen dat men geen woonplezier beleeft. In dit verband 

gaat de eerste stelling op die behoort bij het proefschrift van Danz: 

"De uitkomsten van het onderzoek dat in dit proefschrifi wordt beschreven 

maken het aannemelijk dat de betekenis van overeenkomsten en verschillen 

tussen buren is overschat. Noch ten aanzien van demografische kenmerken als 

leeftijd en sociaal-economisch niveau, noch ten aanzien van opvattingen . over 

bijvoorbeeld kinderopvoeding, de rol van de vrouw en fatsoen maakt het uit 

voor het welbevinden of men een kenmerk met zijn buren deelt dan wel van hen 

afwijkt." (Danz 1981). 

Hoewel de studie al vrij oud is en etnische verschillen in de studie niet aanwezig 

waren, ondersteunen ze het idee dat het woonplezier van mensen niet bepaald wordt 

door de omstandigheden sec waarin mensen wonen, maar de wijze waarop mensen 

met deze omstandigheden weten om te gaan. 

Buurtbemiddeling is daarvoor een methode die probeert mensen met elkaar het 

onderlinge contact zelf te laten formuleren. Het is een methode die kiest voor 

samenleven in plaats van het terugtrekken uit de sociale wereld om hen been. Het 

helpt perspectieven te formuleren, niet door deskundigen en hulpverleners van 
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buitenaf, maar door mensen zelf. Het concrete uitgangspunt is weliswaar een op te 

lossen ruzie of ergernis, maar het is gericht op een positieve toekomst. Het is niet 

gericht op informatie-overdracht maar op het verhogen van de competentie met elkaar 

om te gaan. Door te werken met vrijwilligers is de methode met name geschikt deze 

vrijwilligers te leren het handelen van anderen te begrijpen en respecteren. Hopelijk 

met uitstraling naar de netwerken van deze mensen. 

5.4.4 Buurtbemiddeling tussen anomie en verwachting 

De verzorgingsstaat, zoals deze in Nederland en meerdere landen van West Europa 

vorm heeft gekregen na de tweede wereldoorlog, was een tussenweg tussen de drie 

centrale waarden uit de Verlichting: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze drie 

waarden zijn terug te vinden in het liberalisme, het socialisme en het conservatisme 

(George & Wilding 1985; Sewandono 1982). De belangrijkste peilers waarop de 

verzorgingsstaat rustte, waren gevoelens van solidariteit waardoor de overheid het 

recht en mogelijkheden kreeg om een stelsel van sociale zekerheid op te bouwen voor 

alle burgers. Daartegenover stond dat de overheid de fundamentele rechten van het 

individu erkende en behartigte. De opzet en uitwerking van de verzorgingsstaat heeft 

een aantal belangrijke consequenties gehad voor de wijze waarop burgers momenteel 

hun relatie ten opzichte van de overheid en ook ten opzichte van elkaar definieren. En 

dit heeft weer gevolgen voor het functioneren van buurtbemiddeling. Daar wordt 

hieronder kort op ingaan. 

Het verwachtingspatroon van de Nederlandse burger heeft ten opzichte van de 

overheid is door de wijze waarop de verzorgingsstaat vormgelcregen fundamenteel 

gewijzigd. De overheid wordt niet 'anger gezien als een `nachtwalcersstaar, zij wordt 

gezien als een instantie waarop je kan en mag rekenen als er zich voor burgers 

tijdelijke of blijvende calamiteiten voordoen. Bij werkloosheid biedt de overheid een 

vangnet; als boeren in hun bedrijven met de varkenspest geconfronteerd worden, 

verwachten ze dat de overheid inspringt om de geleden schade te compenseren. De 

ideologie van de verzorgingsstaat heeft er toe geleid dat burgers meer en meer rechten 

zijn gaan opeisen. lmmers, onderdeel van deze ideologie is dat er kansengelijkheid is 

voor iedereen en dat wie vooruit wil komen dit ook kan realiseren. Beide elementen 

zorgen voor voortdurend stijgende verwachtingen omdat men nooit helemaal tevreden 

is met de situatie. Een voorbeeld hiervan blijkt als begin jaren negentig de Maas 

buitep haar oevers treedt, burgers eisen financiele genoegdoening als blijkt dat zij 

`voor niets' zijn gedvacueerd. 

Het idee van stijgende verwachtingen is afkomstig uit de theorie van relatieve 

deprivatie door Stouffer en anderen ontwikkeld en in latere jaren uitgewerkt in het 
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concept van rising expectations (Stouffer & al 1949). Deze theorie is gelanceerd om 

te kunnen verklaren dat in een maatschappelijke context die kansengelijkheid voor 

alien propageert, mensen die in een groep zitten die 'objectief de minste kans op 

promotie of vooruitkomen maken, meer tevreden zijn met hun situatie dan mensen die 

in een groep zitten die mobiliteitsgeorienteerd is en daar onvoldoende handvaten voor 

lcrijgt (cf. Merton 1967). Binnen de verzorgingsstaat zijn beide elementen aanwezig. 

De bovengenoemde ontvvikkelingen (de overheid als vangnet en het steeds 

meer opeisen van rechten door burgers) hebben ertoe geleid dat invloed van de 

• overheid op het doen en laten van burgers steeds groter is geworden. Op het 

individuele vlak betekent dit een steeds grotere afhankelijkheid van de overheid, op 

het maatschappelijke vlak leidde het tot een nog steeds in omvang toenemende 

bureaucratie. Een woud van regels en functionarissen moet er voor zorgen dat ieder 

die binnen de regels past op gelijke manier behandeld wordt en dat burgers die buiten 

de regels vallen, niet kunnen profiteren van voorzieningen. Dit vereist van de 

professionals die in die bureaucratieen werken, handelen zonder aanzien des persoons. 

Tegelijkertijd druist dit in hoge mate in tegen het moderne levensgevoel om als 

individu behandeld en gerespecteerd te willen worden. Daar komt nog bij dat door de 

hoge mate van structurele differentiatie en de daarmee samenhangende specialisering 

als gevolg van de complexiteit van regels, verordeningen enzovoort, mensen die met 

elementen van de verzorgingsstaat te maken hebben, niet met een verantwoordelijk 

functionaris maar met een veelvoud van functionarissen te maken krijgen, waardoor 

voor de burger absoluut niet meer helder is waar welke beslissingen genomen worden. 

Deze situatie leidt zodoende tot vele zogenaamde onbedoelde effecten van beleid 

(Boudon 1982; Engbersen & Veen 1992). 

De anonimiteit van besluitvormingsprocessen bij de overheid en de steeds 

groeiende afhankelijkheid van de burger van die besluitvormingsprocessen heeft 

volgens Schuyt geleid tot een leereffect: burgers weten zich eerst te verzekeren van 

bepaalde toegekende rechten, daarna gaan ze op die rechten rekenen: de calculerende 

burger komt met een vertraging van ongeveer tien, vijftien jaar uit het systeem zelf 

tevoorschijn. Systemen blijken door de inrichting, werking en controlemechanismen 

gevolgen op te roepen die precies het omgekeerde bewerkstelligen dan waarvoor die 

systemen waren opgericht: systemen van collectieve solidariteit blijken na verloop 

van enige tijd individuele nutsmaximalisatie uit te loklcen en aan te moedigen, die de 

solidariteit ondermijnt en daardoor de roep om de terugkeer van individuele 

verantwoordelijkheid weer aanscherpt. 

Berekend gedrag manifesteert zich niet alleen ten opzichte van de overheid, 

maar het wordt meer en meer ook • kenmerkend voor het interpersoonlijke verkeer 

tussen mensen in de woon- en werksituatie. In de complexer wordende samenleving 



102 

nemen gevoelens van vervreemding toe, relaties worden formeler en hiermee 

afstandelijker. Zijderveld spreekt dan ook over een cabstracte samenleving' 

(Zijderveld 1971). Daar komt nog bij dat op het culturele vlak de samenleving steeds 

pluralistischer wordt: niet alleen op het sociaal economische vlak maar juist ook op 

het gebied van houdingen, voorkeuren, betekenisgevingen, gebruiken, gewoontes en 

omgangsvormen (vgl. Kunneman 1996; Zijderveld 1991). In de woonsituatie betreft 

dit bijvoorbeeld jongeren onderling met elkaar uitsluitende subculturen, jongeren — 

ouderen, alleenstaanden — gezinnen, allochtonen — autochtonen, allochtonen onder-

ling, cosmopolitans — locals, gevestigden — nieuwkomers enzovoort. 

Om de anomie die hiervan het gevolg is — volgens Zijderveld de cultuurziekte 

van onze tijd — te bestrijden is het belangrijk dat de eigen verantwoordelijkheid van 

mensen weer een kans krijgt om nieuwe vormen aan te nemen. Dat is met name 

mogelijk in een situatie waar de menselijke maat nog aanwezig is (of gerealiseerd kan 

worden) en waar dus de relatie zichtbaar is (of wordt) tussen het eigen gedrag en de 

gevolgen die dat met name voor anderen met zich meebrengt. Pas als die band 

aanwezig is of hersteld wordt kan met succes een beroep gedaan worden op de eigen 

verantwoordelijkheid. In de woonsituatie is dat de portiek, de straat, hooguit de buurt. 

Of Buurtbemiddeling bier een substantiele bijdrage aan kan leveren zal de tijd moeten 

leren. 



Case 2 Kopers 

Mijnheer Kopers is 67 jaar en woont in een naoorlogse wijk waar relatief veel ouderen wonen. Nu 

steeds meer ouderen weggaan of overlijden zijn er de laatste tien jaar vooral allochtonen in de 

plaats gekomen. Dit geeft de ouderen het gevoel dat de wijk achteruitgaat en verloedert. Mijnheer 

Kopers klaagt over de Marokkaanse bovenburen. Een jonge vrouw met twee kinderen van 3 en 5 

jaar. De kinderen maken veel te veel lawaai. Hij heeft er al vaak wat van gezegd. De buurvrouw 

kijkt wel vriendelijk maar begrijpt nergens iets van omdat ze geen Nederlands spreekt. Ook vertelt 

hij dat de moeder jaar jongste kind alleen laat en dat het kind dan vreselijk huilt. Hij vindt het een 

schande. 

De Marokkaanse vrouw is wanhopig wanneer zij hood over de klachten van de buurman. 

Zij is ervan overtuigd dat haar kinderen de schuld krijgen van alle geluiden in het portiek. Ze geeft 

toe dat ze een keer haar oudste naar school heeft gebracht en de jongste thuis heeft gelaten. Het 

kind sliep nog toen ze wegging. Toen ze weer thuis kwam hoorde ze het kind al van verre vreselijk 

huilen. Ze vond het verschrikkelijk en heeft dat daarna nooit meer gedaan. Zij vindt dat de buurman 

veel over haar klaagt en nooit vriendelijk is. Na enige aarzeling stemt ze toe in een gezamenlijk 

gesprek. Ze neemt de kinderen mee naar het gesprek. De kinderen gaan braaf spelen en tekenen. 

In het gesprek blijkt dat de Marokkaanse vrouw graag wil integreren in Nederland, maar het gevoel 

heeft dat mijnheer Kopers haar niet wil accepteren. Dat ze bang is voor meneer Kopers omdat hij 

altijd maar mopped en klaagt. Dat de kinderen altijd pantoffeltjes aanhebben wanneer ze thuis zijn. 

Dat ze na de keer dat ze haar jongste alleen had thuisgelaten dit nooit meer heeft gedaan. 

Gedurende het gesprek verandert de toon van mijnheer Kopers. Hij is verbaasd dat de vrouw zo 

goed Nederlands spreekt. Dat had hij nooit gedacht. Hij vindt haar flink, dat ze het allemaal alleen 

weet te redden. Hij geeft toe dat hij zich heeft vergist. Wanneer de kinderen hem de tekeningen 

geven krijgt hij tranen in de ogen. Ze spreken af dat ze contact zullen houden als er iets is. 

Gedurende het gesprek zijn de klachten over het geluid geheel verdwenen. 

Commentaar 

De vnjwiffigers ontmoeten by het tweede intakegesprek veel weerstand. De Marokkaanse vrouw 

gelooft niet dat meneer Kopers bereid is om haar te accepteren. De rust en de neutrale houding 

van de vnjwilligers geven bij haar de doorslag om toch het gesprek aan te gaan. 

Ook bij deze case blijkt de eerste fase de belangnjkste te zijn. De vnjwiffigers geven beide 

de ruimte om hun verhaal te vertellen en geven veel ruimte en aandacht aan de emoties die 

spelen. Dit heeft als gevolg dat meneer Kopers langzamerhand een ander beeld knjgt van zijn 

bovenbuurvrouw. Niet een vreemde Marokkaanse die niet weet hoe het hoott in Nederland, haar 

kinderen niet kan opvoeden, zich niet weet aan te passen en de taal niet spreekt maar een vrouw 

die hard werkt, zorg heeft voor haar kinderen, haar best doet om de taal te spreken en erg haar 

best doet om zich aan te passen. Een vrouw die er behoefte aan heeft contact te hebben met haar 

medeflatbewoners. 

Nu de beeldvorming over en weer verandert blijkt de behoefte aan voorspelbaarheid niet 

meer aanwezig te zijn. Voor beiden is het niet nodig om nadere afspraken te maken. Zij spreken 

alleen af dat ze contact zullen houden en elkaar laten weten wanneer er iets aan de hand is. 



Hoofdstuk 6 Buurtbemiddeling, conflicthantering en het recht 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de relatie tussen buurtbemiddeling en het 

recht. Het verbindende begrip hierbij is conflicthantering. In deel I is uitgebreid aan 

de orde geweest wat buurtbemiddeling is. Het gaat om niet-juridische bemiddeling 

van conflicten in de woonbuurt, met het doel die conflicten op te lossen of de druk 

daarvan te verminderen en door de directe communicatie een goede verstandhouding 

tussen de buren te bevorderen of te herstellen. De conflicten waar het om gaat zijn in 

dit ontwikkelingsstadium niet precies gedefinieerd of vastgelegd: in grote lijnen moet 

het gaan om conflicten die kennelijk niet op andere manieren zijn (of kunnen worden) 

opgelost, maar die wel als zo belangrijk worden ervaren dat de betrokkenen ertoe 

gemotiveerd zijn (of er toe te motiveren) ze uit de wereld te helpen. De impact van het 

onopgeloste conflict op het alledaagse leven als buren (maar wellicht ook in het eigen 

prive-leven) kan voor hen een belangrijk motief opleveren om te zoeken naar 

oplossingskanalen en oplossingen. 

6.2 Buurtbemiddeling in relatie tot het recht 

In het vorige hoofdstuk is het .thema van de modernisering aan de orde gesteld als 

achtergrond waartegen het idee van de buurtbemiddeling in de Nederlandse samenle-

ving opkomt en aanslaat. Dat thema kan ook uitstekend dienen als basis van een 

beschouwing over de relatie tussen buurtbemiddeling — die niet gejuridiseerd is en 

juridisering van conflicten wil vermijden — met het recht, het moderne recht wel te 

verstaan. Doordat immers het moderne recht overwegend gepositiveerd recht is, ver-

schijnt een initiatief als buurtbemiddeling op het eerste gezicht als een praktijk die 

tegengesteld is aan de praktijk (en het discours) van het recht. Maar achter de formele 

concepten en formaliserende procedures van het recht liggen transcendente rechts-

ideeen en rechtsidealen, die van oudsher in menselijke samenlevingen aanwezig lijken 

te zijn geweest en waarvan buurtbemiddeling kan worden gezien als een van de 

mogelijke manieren om aan die ideeen en idealen gestalte te geven. 

In zijn beroemde studie The law of primitive man liet E. Adamson Hoebel zien 

dat — vanuit ons hedendaags perspectief — 'primitieve' volkeren niet alleen (formele) 

sociale controle systemen kenden, maar ook dat die met recht 'juridisch' of 'proto-

juridisch' genoemd zouden mogen worden. Althans vanuit een antropologisch 
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standpunt, van waaruit Hoebel recht als volgt definieert: law is merely one aspect of 

our culture — the aspect • which employs the force of organized society to regulate 

individual and group conduct and to prevent, redress or punish deviations from 

prescribed social norms' (Hoebel 1964). Hoebel bespreekt vier kenmerken van juridi-

sche sociale controle: 

1. normativiteit; 

2. regelmatigheid; 

3. 'courts', dat wil zeggen 'beslissende instanties'; en 

4. handhaving, onder andere door het gebruik van (negatieve en positieve) sancties. 

Gediscussieerd kan worden over de vraag of en in hoeverre buurtbemiddeling of 

andere vormen van 'mediation' deze kenmerken bezitten (Hoebel 1964:4). 

In onze modeme samenleving vertonen in ieder geval zowel het civiele als het 

publieke recht deze identieke kenmerken, die op een domeinspecifieke wijze worden 

vormgegeven. De steeds grotere differentiatie en complexiteit van de juridische 

sociale controle is, zoals gezegd, een kenmerkend aspect van het modemiserings-

proces. Was het in primitieve culturen gebruikelijk en aangewezen, zoals Hoebel 

uitgebreid laat zien, dat stamgenoten hun geschil direct voorlegden aan het stam-

hoofd, de raad van oudsten of welke andere, zeer dichtbije 'autoriteit' die met gezag 

conflicten kon beslechten dan ook, in de loop van het moderniseringsproces is het 

aantal fora uitgebreid en is hun territoir en de distantie ten opzichte van de leefwereld 

enorm vergroot. Het proces van nationale staatsvorming staat daar natuurlijk in 

centraal en de daaraan gepaard gaande creatie van meerdere beslissende fora bracht 

door geformaliseerde bevoegdheidsafbakeningen ook de objectivering en abstrahering 

van de sociale concepten uit de leefwereld met zich mee. Maar niet alleen dat, ook de 

professionalisering van de juridische sociale controle, waardoor daarin steeds minder 

door leken kon worden geparticipeerd (Hoebel 1964). 

Het is van belang in te zien, dat ondanks alle processen van schaalvergroting in 

de organisatie, van rationalisering en formalisering, mensen in een ongedeelde 

alledaagse leefwereld Leven en dat zij van daaruit 'recht' zoeken wanneer zij in conflict 

komen te verkeren met samenlevingsgenoten. 33  Het zal dan gaan om conflicten, 

waarin 'onrecht' ervaren wordt en het doe van de zoektocht zal zijn dat dat onrecht 

ongedaan wordt gemaakt. Van belang is te zien, dat 'recht' en 'onrecht' op zichzelf 

geen eenduidige betekenis bezitten en verwijzen naar complexe, sociaal-cultureel en 

33  Het begrip leeftvereld wordt hier gebruikt in de zin van het werk van Alfred Schutz en de mede daarop 

gebaseerde kennissociologie van Berger en Luckmann. Her betreft het integrerende wereldbeeld dat de 

competente sociale actor crop nahoudt en waardoor hij zich sociaal kan gedragen (Berger & Luckmann 

1967; Schutz 1967). 



107 

biografisch bepaalde ervaringen en waarderingen van (sociale en tegenwoordig 

tegelijk rechts-)subjecten. 

Als we ons afvragen hoe we de boventijdelijke kern van recht en onrecht zou-

den kunnen aanduiden, clan suggereert Broekman — tegen de achtergrond van de 

culturele constructies van rechtssubjectiviteit en causaliteit — daarvoor de notie van 

evenwicht. Onrecht, hoe ook verwoord, lijkt altijd te verwijzen naar verstoring van 

een evenwicht, dat kan worden hersteld door recht te doen. Het is bepaald geen geloof 

van alleen juristen dat 'there is no wrong without a remedy' (Broekman 1978:236). 

Kijken we vanuit het perspectief van de (niet of weinig juridisch ontwikkelde) 

rechtzoekende burger naar de actuele, moderne rechtsstaat dan zien we dat hij — in de 

gevallen waarin dat niet onmiddellijk evident is — zal moeten zoeken naar het pas-

sende forum waar hij zijn recht zal kunnen halen. Afhankelijk van de context waarin 

het onrecht ervaren wordt zal dit meer of minder evident kunnen zijn, maar de 

ervaring leert dat veel burgers daar toch niet gemaldcelijk helderheid over krijgen en 

gebruik moeten maken van algemene intake-en verwijssystemen zoals bureaus voor 

rechtshulp of het Instituut Sociaal Raadslieden. Daar wordt dan door 'bureau-juristen' 

de meest adequaat lijkende vorm van juridisering en dus ook het forum bepaald. Of 

men gaat naar de politie omdat men het idee heeft, dat toch iemand aan een bepaald 

onrecht 'iets' moet doen. 34  

In deze studie gaat het onder andere om de vraag, in welke gevallen en/of om 

welke redenen 'buurtbemiddeling' het meest passende forum kan worden geacht. 

Tegen de achtergrond van datgene wat in deze inleiding naar voren werd gebracht kan 

alvast worden gesteld, dat buurtbemiddeling in ieder geval weer een forum dichtbij de 

mensen constitueert, waarop door de betrokkenen zelf — buurtgenoten als waren zij 

stamgenoten — aan herstel van een verbroken evenwicht kan worden gewerkt. Daar-

mee is nog niets beslissends gezegd over de plaats van buurtbemiddeling ten opzichte 

van andere, reeds langere tijd bestaande fora, die meestal juridisering van problemen 

en conflicten met zich mee brengen en die door hun langdurige en relatief stabiele 

aanwezigheid juridische instituties kunnen worden genoemd. De vraag naar de relatie 

tussen buurtbemiddeling en het recht is daarbij wet een geheel andere dan die naar de 

relatie tussen buurtbemiddeling en de bestaande juridische instituties. Terwijl de 

eerste vraag zich in theorie laat beantwoorden, is het antwoord op de tweede vraag 

veel meer afhankelijk van de reacties van de vertegenwoordigers/functionarissen van 

de juridische instituties op dit nieuwe initiatief en de onderhandelingen over condities, 

taken en bevoegdheden zoals die zich in het publieke domein ontwikkelen. Bij de 

34  Zie het onderzoek van C. Hogenhuis naar de diverse redenen waarom mensen zich tot de politie 

wenden (Hogenhuis 1983). 
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juridische instituties zijn professionele actoren betrokken die vanuit meer en andere 

belangen kunnen redeneren dan louter theoretische argumenten. Er zijn duidelijke 

tendensen van occupatie van het terrein van de 'mediation door professionals uit de 

juridische instituties (met name advocaten, op terreinen waar geld te verdienen valt), 

terwij1 andere professionals — zoals rechtshulpverleners — vragen stellen over de 

kwaliteit van bemiddeling in vergelijking met rechtshulp en juridische procesvoering, 

deels oprecht, deels vanuit gevoelens van concurrentie en bedreiging 35 . 

6.3 Een kennis-sociologische visie op normen en conflicten 

Door bemiddeling van bepaalde conflicten op buurtniveau, zo wordt door de 

initiatiefnemers gedacht, zou kunnen worden bijgedragen aan normvorming en sociale 

cohesie. In het licht van die verwachting kan de vraag worden gesteld, welke ver-

houding er bestaat tussen sociale normvorming zoals die door buurtbemiddeling 

wordt nagestreefd en het recht. Hoe zou theoretisch kunnen worden verklaard dat 

buurtbemiddeling een bijdrage kan zijn aan normvonning en sociale cohesie? Kan het 

daarin effectiever en/of efficienter zijn dan de procedures van de formele rechts-

systemen? Om een begin van antwoord te geven op dit soon vragen is sociologische 

theoretisering over de betekenis van normen en conflicten en de wijze waarop men 

met de laatste kan omgaan van belang. Hieronder volgen daartoe enkele uitgangs-

punten, die aan de institutionaliseringstheorie van Berger en Luckmann zijn ontleend 

(Berger & Luckmann 1967). 

6.2.1 Sociale normen en sociale cohesie 

Sociale normen zijn handelingsvoorschriften voor sociale actoren in interactieproces-

sen met andere sociale actoren. Als zodanig verwijzen zij naar oudere of nieuwere 

geinstitutionaliseerde gedragspatronen, die hun oorsprong vinden in de 'condition 

humaine', die erin bestaat dat de mens niet een biologisch gefixeerd gedragsrepertoire 

heeft. De mens moet en kan zich door overlevingsproblemen en samenlevings-

problemen heen worstelen in steeds weer wisselende situaties en contexten: hij leert 

door 'trial and error'. Functioned gebleken probleemoplossingen voor problemen op 

fysiek, psychisch en sociaal niveau — als voedselverschaffing, onderdak, verzorging 

van nakomelingen enzovoort — raken in het samenhandelen tiissen mensen cerst 

33  Deze aspecten vormden ook een belangrijk onderwelp voor discussie op het intemationale congres 

Mediation, the Alternative dat door het ministerie van Justitie in maan 1998 in Amsterdam georganiseerd 

werd. 
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geroutiniseerd en daarna geInstitutionaliseerd. In de laatste fase is er niet alleen spralce 

van een continue, zich herhalende rol en taakverdeling tussen de sociale actoren — 

waarvan bij een routine al sprake is — maar ook van een legitimerend discours, dat 

anderen — met name nieuwe generaties — invoert en opvoedt tot aanvaarding van de 

geroutiniseerde gedragspatronen van de oudere generatie. De sociale normen geven 

de sociale institutie weer in al zijn samenstellende onderdelen en relevante actoren: 

bijvoorbeeld wat 'vader', 'moeder' en 'kind' — 'jongen' clan wet 'meisje' — behoren te 

doen in de typische 'gezins-situatie'. De sociale normen duiden legitiem geachte 

'verwachtingspatronen' aan, waarnaar iemand zich behoort te gaan gedragen en zich 

door opvoeding leert aan te passen. 

In het licht van deze door Berger en Luckrnann ontwikkelde institutio-

naliseringstheorie kan worden gesteld, dat het begrip sociale cohesie verwijst naar een 

situatie waarin het sociale verband hecht is en goed functioneert, in die zin dat de 

verwachtingen goed afgestemd zijn en dat ieder zich (voor de actoren waar hij mee 

samenhandelt) op een bevredigende wijze houdt aan die verwachtingen. De sociale 

actoren en de door hen samen gehanteerde sociale normen vormen een intersubjectief 

referentieveld 36, dat niet at te veel storingen en haperingen vertoont en op 

voorkomende storingen adequaat reageert. De taken waar het sociale verband voor 

bestaat — waar het oorspronkelijk voor genstitutionaliseerd is of nieuwe taken waar 

het ook geschikt voor bleek — worden bevredigend verricht: het sociale verband 

voorziet in de behoeften van ieder op een door iedere deelnemer aanvaarde manier. 

Naast sterk geinstitutionaliseerde samenhandelingen — zoals de voortplanting 

en de overdracht van eigendom — bestaan er ook altijd zwak geInstitutionaliseerde 

samenhandelingen, zoals de ontmoeting en het feest. Ook niet ieder sociaal verband is 

even sterk geinstitutionaliseerd. Het gezin is in sterke mate aan sociale normen 

onderhevig, de relatie tussen buren veel minder: eigenlijk gelden daar alleen de 

algemene beleefdheids- en fatsoensnormen voor. Concluderend kan gesteld worden — 

aangezien juridisering een uitdrukking en versterking is van sociale instituties — dat 

we de zwakke institutionalisering van het 'nabuurschap' gereflecteerd zien in het 

nagenoeg ontbreken van juridische normen daarvoor: eigenlijk geldt hier dat 

toegestaan is wat niet verboden is door de strafwet. 37  

36  In de termen van S. Falk Moore: a semi-autonomous field (Moore 1992). 

37  Er zijn nog enkele gebieden in Nederland waar het 'nabuurschap vrij sterke, levendige tradities kent, 

zoals de Achterhoek waar bij huwelijken, het voltooien van de bouw van een woning en begrafenissen 

door buren wordt geassisteerd in bepaalde rituelen. Juridische versterking van sociale instituties zal vooral 

daar gezocht (zijn en) worden waar aanmerkelijke economische belangen in het spel zijn: wellicht zijn 

aan de sociale relaties tussen buren in het verleden geen duidelijke economische belangen herkend. 
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Hieronder wordt in tabel 6.1 ter illustratie een aantal concrete normen en 

waarden rondom het samenleven van buren weergegeven, zoals in ons onderzoek zijn 

bevraagd. De gegevens zijn afkomstig van het bewonersonderzoek (zie verder 

hoofdstuk acht). 

Tabel 6.1 	Normen en waarden van Rotterdammers, Gouwenaren en 

Zwo1lenaren 

buren (n=509) 	 ' ' 

Ye zorgt dat de ander geen last van je heeft 

Je maakt je excuus als een ander last van je heeft gehad 

le mag van de buren verwachten dat ze rekening houden met jou 

Als de buren de stereo hard zetten, doe ik dat ook 

Als je een feestje hebt, dan informeer je de buren 

Na tien uur 's avonds moet het stil zijn 

Het is makkelijker individuen aan te spreken op gedrag, dan groepen 

leder leeft zoals hij/zij zelf wit 

Je mag niet te snel klagen bij de buren 

Van een bekende buur accepteer je meer dan van een onbekende buur 

De buurman heeft niets te maken met jouw leefstijI 

Nieuwe bewoners moeten ziehzelf voorstellen 

Je moet af en toe bij de buren op de koffie gaan 

Als je je bemoeit met storend gedrag van anderen, loop je grote risico's 

97% 	2% 

95% 	3% 

93% 	5% 

9% 	89% 

88% 	9% 

75% 	20% 

80% 	12% 

77% 	19% 

75% 	21% 

63% 	29% 

74% 	21% 

62% 	31% 

30% 	60% 

54% 	36% 

Uit de tabel blijkt dat er over de meeste uitspraken aanzienlijk overeenstemming 

bestaat in Rotterdam, Gouda en Zwolle. Gezien de eenduidigheid bij de verdeling van 

de percentages kan verondersteld worden dat het in de rest van Nederland niet veel 

anders is. We ktumen spreken van gedeelde, informele regels. Bepaalde dingen doet 

men niet, maar als het onverhoopt toch gebeurt, gaat men daarover niet lopen zeuren 

bij de buren; en als men het de buren aandoet, behoort men zichzelf te excuseren. Dit 

verwijst naar een algemene houding van geven en nemen in de omgang tussen buren 

(vgl. Levi-Strauss 1980). Als we vervolgens vragen naar actieve bemoeienis van 



buren met elkaar, dan blijkt tevens dat men in behoorlijke mate woorden in daden 

weet om te zetten, zie tabel 6.2. Hierbij is opvallend dat in meer homogene gebieden 

zoals Zwolle en in iets mindere mate Gouda, het burencontact intensiever is dan in de 

veelal heterogene 'grote stad' Rotterdam. 

Tabel 6.2 	Vormen van burencontact in Gouda, Rotterdam en Zwolle 

38  Natuurlijk, indien men kinderen heeft. 

Zwolle 	Gouda 	Lombardijen Schiemond Nieuwe 

(n=101) 	(n=101) 	(n=107) 	(n=101) 	Westen 

(n=99) 

a. buren zorgen v. kind 	50% 	26% 	7% 	10% 

bij afwezigheid38  

b. buren zorgen voor 	48% 	49% 	32% 	23% 

huis met vakantie 

c. heeft 3 jaar of langer 	58% 	56% 	32% 	21% 

dezelfde buren 

16% 

15% 

29% 
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6.2.2 Conflicten 

Conflicten zijn tegen de hierboven geschetste achtergrond te begrijpen als botsingen 

en wrijvingen voortvloeiend uit niet goed afgestemde wederzijdse verwachtingen. 

Conflicten tussen sociale actoren veronderstellen altijd een noodzaak tot 

samenhandelen (was die noodzaak er niet, dan verwachtte men van de ander niets): 

dat samenhandelen is echter om de een of andere reden problematisch. Het kan zijn 

dat er sterke sociale normen zijn voor het gedrag van iedere betrokkene, maar dat 

sommigen zich daar niet aan houden, of althans in de ogen van anderen zich daaraan 

niet lij ken te houden. Dit kan dan verwijzen naar een socialiserings/opvoedingstekort 

— waardoor bepaalde betrokkenen de normen gewoon niet kennen — of naar een 

cultureel of ideologisch conflict: in het laatste geval zijn mensen in verschillende 

normsystemen opgevoed en hanteren de betrokkenen niet dezelfde sociale normen. In 

bepaalde gebieden van Nederland bestaan bepaald nog conflicten over wat men op 

zondag wel of niet in de eigen tuin mag doen. In beide gevallen zijn de verwachtingen 

niet goed op elkaar afgestemd. 

Een andere bron van sociale conflicten kan zijn het loutere feit dat voor 

bepaalde samenlevingsproblemen geen normen toepasselijk zijn en mensen dus niet 
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weten wat zij van elkaar mogen verwachten. Dat kan zijn oorzaak vinden in het felt, 

dat het samenlevingsprobleem nieuw is. Maar het kan ook gaan om een oud 

samenlevingsprobleem dat voor het eerst in de sociale geschiedenis intensief aan de 

orde is, een bepaalde frequentiegrootte overschreden heeft: nberschwellig', actueel 

geworden is door bepaalde veranderde condities. Gesuggereerd kan worden dat 

burenrelaties in de Westerse geschiedenis altijd al zwak geinstitutionaliseerd waren, 

dan we] — in stedelijke gebieden — steeds zwalcker genstitutionaliseerd zijn geraakt 39 . 

Tegen deze achtergrond hebben conflicten belangrijke nineties in het 

samenleven. Zij verwijzen immers naar samenlevingsproblemen die om een oplossing 

vragen — dit is de diagnostische functie van conflicten — en zij bieden aan de sociale 

actoren in beginsel de gelegenheid om te komen tot normatieve verheldering en 

afstemming van het wederzijds gedrag. De normen moeten daartoe bij voorkeur zo 

worden verhelderd en vastgesteld dat een maximale graad van acceptatie bij de 

betrokkenen kan worden bereikt. In de meeste culturen wordt daarom aan belangrijke 

conflicten veel aandacht besteed in cultureel belangrijke procedures: in onze cultuur 

met name ook de procedures van het recht. De wijze warn-op normen tot stand komen, 

verhelderd en gehandhaafd worden, wordt beleefd als een belangrijk criterium voor de 

aanvaardbaarheid daarvan. Ilieronder wordt in tabel 6.3 weergegeven welke 

conflicten Rotterdammers zelf ervaren in hun directe woonomgeving, of van horen 

zeggen hebben, ten aanzien van buren. 

Tabel 6.3 	Conflicten in de directe woonomgeving in Rotterdam 

sTolfvijUvaleconflicteni(n=307) 	Uit eigen ervaring 	Van boren uggen 

Geluidsoverlast 	 33% 	 12% 

Priv& gebruik van de openbare ruime 	15% 	 20% 

Rommel malcen 	 8% 	 12% 

Problemen rond de kinderen 	 7% 	 20% 

Last van huisdieren 	 5% 	 4% 

39  Voor dat laatste pleit de omstandigheid, dat in het oosten van Nederland — met name de Achterhoek — 

het 'nabuurschap nog een sterk sociaal-normatief profiel heeft. Daamaast zijn er allerlei invloeden aan te 

wijzen die de condities van de sociale relaties tussen buren sterk hebben doen veranderen, met name in de 

steden. 
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Uit de tabel blijkt dat geluidsoverlast de belangrijkste bron is van conflicten tussen 

buren en — naar mag worden aangenomen — ook in de rest van Nederland. Het zich 

toe-eigenen van de openbare ruimte voor prive-gebruik is een goede tweede, met 

name ook wat betreft van horen zeggen door andere mensen. Rommel malcen en 

problemen rond de kinderen zijn ook belangrijke bronnen van conflict tussen buren, 

zowel in het eigen dagelijks leven als van horen zeggen. Last van huisdieren is als 

bron van conflicten van kleinere orde. Andere bronnen van conflict tussen buren die 

mensen noemen zijn: lenen en niet terugbrengen, opdringerig zijn en misverstanden. 

6.2.3. Sociale normen en rechtsnormen 

Niet alle sociale normen worden echter gejuridiseerd. Het voert hier te ver om van de 

selectiviteit van de verrechtelijking van sociale normen een apart thema te maken, 

maar in ieder geval kan worden geconstateerd, dat alleen in het geval dat er krachtige, 

door een meerderheid aanvaarde sociale normen zijn, rechtsnormen zullen worden 

voorgesteld en vastgesteld met het oog op de stabilisering en consolidering daarvan. 

Krachtige sociale groepen zijn dan nodig om die voorstellen met succes om te zetten 

in wetgeving40 . Daarnaast credert de wetgever ook rechtsnormen, die niet zozeer een 

reflectie zijn van sociale normen maar veeleer voortvloeien uit bepaalde 

ordeningsbehoeften van de overheid in het kader van de uitoefening van 

overheidstaken. Deze wettelijke normen heten ook rechtsnormen maar hebben toch 

een geheel andere sociologische status clan de rechtsnormen die uit in het 

maatschappelijk verkeer gevormde sociale normen voortvloeien. 

Belangrijk is, dat sociale normen wanneer ze worden gejuridiseerd een zekere 

transformatie ondergaan. Door de juridische, abstraherende manier van weergeven 

ontstaat vrijwel altijd een interpretatiebehoefte in concrete gevallen. Doordat het 

rechterlijk beoordelen van een samenlevingsprobleem in een soms lange en kostbare 

procedure moet geschieden en altijd een zeker procesrisico inhoudt — namelijk dat 

men geen gelijk krijgt — impliceert juridisering empirisch niet altijd of zonder meer 

een versterkte doorwerking van sociale normen. De verrechtelijkte norm kan zelfs op 

den duur vervreemd zijn van door een meerderheid gehanteerde 'actuele' sociale 

normen in het maatschappelijk verkeer, waardoor het bestaan van een wettelijke norm 

een deel van het maatschappelijk probleem gaat uitmaken. Dit is bijvoorbeeld bij 

abortus, euthanasie en waarschijnlijk ook bij sofdruggebruik aan de orde. 41  In het 

geval van grote discrepantie tussen een verrechtelijkte norm en actueel gehanteerde 

40 Zie hiervoor de studies van J.R. Gusfield (o.a. Gusfield 1981;Gusfield 1986). 
41 A.C. 't Hart geeft hier een uitgebreide theoretische verklaring voor, overeenstemmend met het hier 

gehanteerde perspectief op normen (Hart 1994: hoofdstuk 3). 
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sociale normen kunnen juridische procedures, afhankelijk van hun uitkomsten en de 

sociale receptie daarvan, in beginsel zowel tot grotere consensus en sociale cohesie 

leiden als tot grotere dissensus en polarisatie van groepen in de samenleving met 

tegenovergestelde normatieve opvattingen. 

6.3 Burenconflicten en het recht 

In het voorgaande hebben we laten zien dat burgers in bun concrete leefwereld 

conflicten kunnen hebben, rondom een gedraging of handeling van hun buurtgenoten 

en/of buren, en dat zij voor zulke conflicten, als zij maar belangrijk genoeg zijn, op 

een gegeven moment oplossingskanalen zullen gaan zoeken. Er bestaat een grote 

hoeveelheid van verschillende, reeds gegraven kanalen waarin dergelijke sociale 

conflicteri verwerkt zouden kunnen worden. 

6.3.1 Diversiteit van kanalen 

Vele van die kanalen hebben een overwegend sociaal, medisch of maatschappelijk 

hulpverlenend karakter. De functionarissen zullen meestal tangs de weg van de 

informatieverstrekking of door vormen van ondersteunende dienstverlening proberen 

de druk van het conflict te verminderen of zelfs het conflict op te lossen (bijvoorbeeld 

vertrouwensartsen en wijkmaatschappelijk werkers). Het is ons niet bekend in 

hoeverre deze sociaal-maatschappelijke hulpverleningskanalen worden gebruikt bij 

het oplossen van burenconflicten. We kunnen ons voorstellen dat onopgeloste buren-

conflicten ih sommige gevallen leiden tot tenigtrekkingsgedrag, somatisering en 

medicijngebruik. Dat mogelijke effect van onopgeloste burenconflicten hebben we 

niet onderzocht. Daarnaast zijn er verscheidene kanalen met een juridisch karakter. 

Daarin wordt het sociale conflict in 'termen van recht' onderzocht en wordt 

vastgesteld of het een juridiseerbaar conflict is waarover een rechter een juridische 

uitspraak zou kunnen doen. Als het tot zo'n juridische uitspraak komt zal aangewezen 

worden, welke van de conflicterende partijen in juridische zin het gelijk aan zijn kant 

heeft. Aan die juridische uitspraak kunnen vervolgens rechtsgevolgen worden 

verbonden (sancties) voor de 'verliezende' partij. Hem kan worden opgedragen iets te 

doen of niet te doen ten opzichte van de winnende partij. Dit grondmodel bestaat 

zowel in het civiele recht als in het strafrecht, echter met belangrijke verschillen. 

Zo bepalen in het civiele recht de partijen zelf waar het conflict over gaat en 

waar zij het in de kern oneens of eens over zijn aangaande dat conflict: zij kunnen in 

de behandeling van het conflict tot een 'oplossing' komen — een schikking in de 
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aanloop van het proces — op grond van een consensus die zij bereiken over de feiten 

van het geding en over hun wederzijdse rechten. Wat door de ene partij wordt gesteld 

en door de andere partij niet wordt bestreden geldt tussen de partijen als de formele 

'waarheid'. Veel van de omstreden handelingen waar het in burenconflicten om gaat 

zullen in beginsel voorwerp kunnen zijn van een juridische actie wegens 'onrecht-

matige daad'. Daarvan kan immers al sprake zijn als (buitencontractueel) gehandeld is 

op een manier die volgens ongeschreven recht in strijd komt met de betamelijkheid in 

het maatschappelijk verkeer. (BW, bk 6. art. 162/6.3.1.1.) 

Corn het strafrechtelijke kanaal te mogen en kunnen gebruiken moet er echter 

een voorgegeven wettelijke definitie van een strafbaar feit op het ingebrachte conflict 

van toepassing kunnen zijn. De conflicterende burgers verliezen hierbij hun 

definitiemacht over het conflict (hetgeen overigens door de betrokkene(n) zou kunnen 

worden aanvaard omdat men geen oplossingen langs andere weg meer ziet). Vanaf 

het moment dat de handelingen van een van de partijen in het conflict zijn 

gedefinieerd en door de politie zijn geverbaliseerd als (vermoedelijke) strafbare 

feiten, staat die burgerlijke partij niet alleen maar in conflict met zijn medeburger, 

maar staat hij ook in conflict met de wetgevende en bestraffende overheid. Vanaf dat 

moment verschuift de energie en aandacht van de betrokkenen van het onderliggende 

sociale conflict naar de vermoedelijke strafbare feiten en maakt de vervolgende 

instantie de verdachte burger en zijn handelen tot het 'object' van onderzoek naar de 

'materiele waarheid' van diens strafbaar handelen. 42  

De zaak moet dan een formele, binnen het strafrechtelijk systeem toelaatbare, 

afdoening krijgen. Die afdoening kan tot gevolg hebben, dat ook het oorspronkelijke 

(onderliggende) conflict (waarin het strafbare feit zich heeft voorgedaan) wordt of is 

opgelost (bijvoorbeeld door de opdracht tot schadevergoeding aan de benadeelde). 

Maar het kan evengoed zijn, dat de veroordeelde de hem opgelegde boete aan de staat 

betaalt en zijn strijd met de buurman, wellicht verhevigd, voortzet. Zowel in een 

civielrechtelijke als in een strafrechtelijke omgang met conflicten worden de 

conflicten verschriftelijkt: deze verschriftelijking geschiedt door juristen met het oog 

op de relevante juridische terminologie. Hierdoor treden vervreemding (door het 

verschil van natuurlijke en juridische taal) en informatieverlies op, omdat niet alles 

wat sociaal gezien belangrijk wordt gevonden in termen van recht relevant is. 43  

Het administratieve recht tenslotte regelt de verhoudingen tussen burgers en 

bestuurlijke overheden en raakt derhalve slechts de conflicten in deze verhoudingen: 

42  Zie hiervoor het nog steeds belangrijke artikel van Christie 1977. 

43  Zie hierover verder de rede die de voormalig Minister van Justitie heeft gehouden op de studiedag over 

buurtbemiddeling te Zwolle (Sorgdrager 1997b:3). 
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deze zijn voor buurtbemiddeling zoals dat nu wordt ontwiklceld alleen indirect van 

belang als mogelijke oorzaak van problemen tussen buren. Bijvoorbeeld wanneer een 

(deel)gemeente in strijd met een wettelijke plicht nalaat de tuinpaden achter woningen 

adequaat te verlichten. Aan het administratieve recht zullen we hieronder verder geen 

aandacht meer besteden, omdat hierin geen gedragsnormen voor burgers in het 

onderlinge verkeer kunnen worden aangetroffen en ook de procedures derhalve niet 

dienen voor de behandeling van horizontale conflicten. 

Aan het civiele recht en het strafrecht wordt hieronder uitgebreid aandacht 

besteed. Eerst moeten we er nog even bij stil staan dat de beschikbaarheid van 

kanalen nog niet betekent dat problemen daar ook daadwerkelijk in worden opgelost. 

63.2 (Niet-)Mobiliseren van formele lcanalen 

Het bestuan van diverse formele kanalen waarin een conflict kan worden ingebracht 

zegt nog niets over de redenen waarom of de mate waarin van deze kanalen gebruik 

wordt gemaakt door burgers die met conflicten te maken hebben. In de criminologie 

en rechtssociologie vonnt dit laatste een zelfstandig thema, aangeduid met de term 

'mobilisering van recht' (Black 1973; Blankenburg 1995). In de zestiger jaren is at 

geconstateerd dat veel 'inwoners van de democratische rechtsstaat' de hun toegekende 

rechten (en juridische kanalen) niet voor zich weten te mobiliseren. Het ontbreekt hen 

vaak aan de kennis en vaardigheden om dat te kunnen doen. Maar daamaast is het zo, 

dat culturele en structurele factoren in de interactie tussen het rechtssysteem en het 

sociale systeem blokkades opleveren voor het gebruik van formele juridische kanalen. 

Als we ons beperken tot het strafrecht, dan zijn bijvoorbeeld stijlen van 'policing', 

zoals ze door burgers waargenomen worden van belang. 'Policing' is een verzamelbe-

grip voor surveillance, ordehandhaving en opsporing, taken die in het alledaagse werk 

gemengd worden uitgevoerd en dat in een bepaalde, dominante 'stijl': zo wordt wet 

onderscheiden tussen 'military policing' — gebaseerd op vijandige relaties tussen 

politie en plaatselijke samenleving — en 'community policing', waarbij samenwerking 

en 'nauw contact wordt nagestreefd. Nog vele andere factoren, zoals subculturele 

antipathie tegen de gevestigde orde waarvan de politic als representant wordt gezien 

en subculturele tolerantie voor bepaalde vormen van criminal iteit, kunnen worden 

aangevoerd (Bottomley 1973). 

Bij kleine, veel voorkomende conflicten kan het zo zijn, dat de politic niet eens 

meer een notitie maakt van het voorval dat wet door de burger wordt 'aangebracht', 

omdat de politic uit ervaring weet dat er niet veel aan te doen is met het haar ter 

beschikking staande instrumentarium. Dat leidt dan weer tot het idee bij burgers dat 

de politic 'er niets aan doet' en tot het vermijden van aangiften. Tenslotte kan het nog 
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zo zijn, dat burgers wel veel last en hinder ervaren van buren, maar toch ook niet echt 

zouden willen dat de politie hen zou verbaliseren of bekeuren. Zij maken de 

inschatting dat die reactie wellicht zou volgen wanneer zij de politie zouden bellen en 

zien er om die reden vanaf. Bij het mobiliseren van het civiele recht geldt de laatste 

overweging, dat men iemand geen overdreven sanctie wil aandoen ook, maar hier 

speelt verder nog mee dat burgers geen procesrisico willen lopen en niet voor 

proceskosten willen opdraaien. Er moet wel erg veel gebeuren eer men naar een 

advocaat stapt, tenzij men de connecties al heeft. 

De in de vooronderzoeken door geInterviewden uitgesproken vrees, dat 

advocaten aan de haal zouden kunnen gaan met een nieuwe markt van 

bemiddelingsgevallen, lijkt als het om buurtbemiddeling dan ook niet realistisch. De 

soort conflicten waar het om gaat zal door de betrokkenen zelf niet gauw tot 

onderwerp van een civielrechtelijke procedure worden gemaakt. Voor zover men dat 

wel doet — en dat komt voor zoals de documentairereeks Buren van Frans Bromet ons 

leert — raakt dit het beleid van buurtbemiddelingsprojecten overigens ook niet, tenzij 

betrokkenen zich in een later stadium, als de opgelegde oplossingen toch niet blijken 

te functioneren, alsnog tot buurtbemiddeling wenden. Maar het bemiddelingskanaal 

kan andersom wel worden gemobiliseerd vanuit civielrechtelijke overwegingen, zoals 

we in het navolgende zullen zien. Het bestaan van een aansluitingsgebrek tussen reeel 

ervaren problemen en conflicten in de leefwereld en de wijze waarop en de mate 

waarin zulke conflicten in de diverse systemen worden behandeld bracht Shonholtz in 

het begin van de jaren zeventig tot zijn initiatief de Community Boards op te richten. 

Omdat in veel gevallen conflicten noch in de kanalen van hulp- en 

dienstverlening, noch in de juridische kanalen terechtkomen, blijven die conflicten 

sluimerend en onopgelost. Hoewel men soms manieren vindt om 'ermee te leven' of 

de 'exit'-optie kiest van de verbreking van de sociale betrekking, kunnen deze 

conflicten escaleren (tussen buren die geen andere 'coping-strategieen' kunnen 

hanteren) tot min of meer ernstige misdragingen die eventueel onder de definitie van 

een strafbaar feit kunnen vallen. Op die manier draagt de niet-behandeling van 

sluimerende conflicten dan bij aan de vorming van een als onveilig ervaren 

leefklimaat tussen buren, en als er vele van zulke conflicten zijn, in de wijk als geheel. 

6.4 Burenconflicten en het civiele recht 

Bemiddeling is de laatste jaren in het Nederlandse civielrecht in opkomst, meer dan in 

het strafrecht, waar het een nogal marginale plaats inneemt. Daar zijn veel 

verschillende motieven voor, waaronder niet de minst belangrijke zijn dat civiele 
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processen vaak lange tijd nemen en hoge proceskosten met zich mee brengen, en dat 

men altijd een zeker risico loopt anti het eind, van de rechter niet het gelijk te lcrijgen 

dat men meent te hebben. In toenemende mate wordt dan ook door civiele rechters en 

advocaten actief onderzocht of een bepaald geschil, voordat het geding aangebracht 

worth of in bepaalde stadia van het geding, geschikt is voor bemiddeling 44 . 

Het belang van deze ontwilckeling voor het civiele recht moet niet overdreven 

worden, omdat altematieven voor rechterlijke beslechting van civiele conflicten altijd 

bestaan hebben in vormen zoals het contractueel bepaalde bindend advies of de 

arbitrage. Partijen konden verder altijd al in elk gewenst stadium pogen tot een 

schiklcing te komen. Uit het rapport Kansen voor Conflictbemiddeling (Geveke, Plant, 

Thieme, & Verberk 1998) blijkt dan ook dat het scala van methoden eigenlijk vooral 

is aangevuld en dat naast pure facilitaire bemiddeling allerlei mengvormen (met 

oudere vormen) bestaan, afhankelijk van de context en de wijze waarop de 

bemiddelaar optreedt en de partijen hun procespositie bepalen. Het rapport spreekt 

van bemiddeling en `bemiddelingsachtige' activiteiten, waaronder ze ook interventies 

rekenen van derden die partijen 'dwingen' tot een oplossing. Deze interventies 

werden gevonden op de terreinen van het huurrecht (zie ook hoofdstuk twee), het 

arbeidsrecht en de bouw. Ook bij conflicten rond de aankoop van een auto en op het 

terrein van het sociale zekerheidsrecht (= niet civielrechtelijk) werden intervenienten 

aangetroffen. Het rapport spreekt verder van de figuur van de 'belangenbehartiger', 

die door een van de partijen in de arm wordt genomen om een buitengerechtelijke 

oplossing te bewerkstelligen. Dit staat ons inziens wat al te ver van de 

bemiddelingsfiguur af, omdat in dit soort gevallen het conflict vaak opgelost wordt 

doordat de actieve partij door de inschakeling van de belangenbehartiger laat zien dat 

het hem emst is: hij versterkt eigenlijk alleen maar zijn eigen procespositie. Het 

rapport constateert dat het inschakelen van een juridische belangenbehartiger eerder 

regel dan uitzondering is (Geveke et al. 1998:80). 

Duidelijk is uit deze voorbeelden, dat het steeds gaat om door het civiele recht 

geregelde samenhandelingen en als gevolg hiervan, herleeft het juridische conflict als 

de bemiddeling of de interventie niet slaagt of het resultant daarvan niet wordt 

uitgevoerd. Maar in het laatste geval herleeft het conflict met meer en andere 

dimensies, omdat dan de overeenkomst die door de bemiddeling tot stand is gebracht 

niet is nageleefd. Het rapport constateert een drietal typen belemmeringen om tot 

toepassing van conflictbemiddelings-technieken over te gaan of naar conflictbemid-

delingsprojecten te verwijzen: 

• rechtsnormatieve belemmeringen; 

" De overbelasting van de civiele rechter speelt hierbij ook een rol. 
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• procedurele belemmeringen; en 

• belemmeringen op grond van onbekendheid of imago van bemiddeling. 

Onder de rechtsnormatieve belemmeringen vallen overwegingen als, dat de waar-

borgen voor de zwakkere partij in het conflict zouden kunnen worden ondermijnd (dit 

blijkt een rol te spelen bij veel juristen op bureaus voor rechtshulp; zie Kocken & 

Manen 1998), dat de rechtsgelijkheid en de precedentwerking door de beslotenheid 

van de bemiddeling in gevaar komt en dat de rechtskracht van de overeenstemming 

die bereikt wordt zwakker zou zijn dan die van een rechterlijke uitspraak (Geveke et 

al. 1998:83). 

In het rapport Kansen voor Conflictbemiddeling wordt terecht geconcludeerd 

dat die kansen het grootst zijn wanneer de bemiddeling op het vroegst mogelijke 

moment wordt aangeboden. Op dat moment moet de bemiddelaar vaak een facili-

terende rol spelen voor het tot stand brengen en verbeteren van de communicatie over 

het conflict en kan worden voorkomen, dat een juridische interpretatie van het conflict 

gaat overheersen en dan (juridisch gezien vaak ten onrechte) de wegen naar bemid-

deling in de ogen van de betrokkenen blokkeert (ofwel omdat men denkt te gaan 

swinnen', ofwel omdat men denkt dat de gang naar de rechter verplicht is) (Geveke et 

al. 1998:81-83). 

Als we naar de inventarisatie van de door buren ervaren conflicten (en hun 

bronnen) kijken (hoofdstuk elf van deze studie, tabel 11.3a) dan zien we dat sommige 

daarvan onder omstandigheden zowel strafrechtelijk als civiel rechtelijk juridiseerbaar 

zijn (als burengerucht, belediging, vernieling enzovoort), andere lijken veel minder 

vatbaar voor een omschrijving in termen van een juridisch verwijt (zoals de overlast 

die men van kinderen kan ervaren). In een enkel geval gaat het om een ervaren 

misdrijf, zoals diefstal, en in andere gevallen gaat het om duidelijk civielrechtelijke 

geschillen zoals die rond een erf-afscheiding. Van belang is te blijven inzien, dat 

buurtbemiddeling erop gericht is de juridisering van conflicten zoveel mogelijk te 

voorkomen, door de behoefte aan die juridisering, die partijen kunnen voelen, weg te 

nemen. Dit gebeurt enerzijds in het besef, dat het openlijke conflict over de schutting 

kan gaan, terwijl daaronder andere wrijvingen liggen (ze zeggen nooit gedag!), 

anderzijds in het besef dat procesvoering wel aantrekkelijk kan lijken, maar vaak de 

samenlevingsproblemen alleen maar verergert, zelfs als (en vaak juist omdat) een 

partij zijn gelijk haalt. Door de verschriftelijking die plaats vindt in het juridische 

proces treedt belangrijk informatie-verlies op over de sociale betekenissen van het 

conflict en loopt de rechter kans een inadequaat beeld te krijgen van het conflict dat 

voor partijen werkelijk van belang is en zo over iets geheel anders een beslissing te 

geven (Sorgdrager 1997a:p. 3). 
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Voor het samenleven is verder het vormgeven van de sociale relaties in termen 

van `individuele, afdwingbare rechten' wel van belang, maar het draagt ook het risico 

in zich dat wederkerige sociale verantwoordelijkheden van morele aard worden 

ontkend. In bepaalde opzichten is de historische introductie van het individuele 

rechtsdenken ook een doorbreking geweest van traditionele structuren van gedeeld 

bezit en gezamenlijke verantwoordelijkheid (zie hierover uitgebreid Peters 1993: 369- 

412). Mocht een conflictbemiddeling mislulcken, dan is de gang naar de rechter (of 

naar de politie) nog altijd een van de altematieven die partijen kunnen overwegen. 

Maar vaak zal dan blijken dat teruggeschrokken wordt voor de (onder andere 

financiele) gevolgen van juridisering van het conflict en komt het toch weer neer op 

tolereren of vermijden. 

6.5 Buurtbemiddeling en strafrecht 

Op het moment dat tussen buren handelingen plaatsvinden die als strafbaar feit 

zouden kunnen worden bestraft, lain door de strafrechtelijke instanties opgetreden 

worden langs wat wij noemen 'de repressieve weg. In deze paragraaf wordt getracht 

in beeld te brengen hoe groot de overlapping is van conflicthandelingen, die zowel 

voor buurtbemiddeling als voor strafrechtelijke afhandeling in aanmerking komen. 

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk drie van deze studie behandelden de SFCB in de 

periode van 1977 tot 1982 ongeveer 365 gevallen per jaar in een verzorgingsgebied 

met een populatie van rond de 200.000 inwoners. De belangrijkste conflicten waar het 

over ging waren: 

1. geluidsoverlast; 

2. onbehoorlijk gedrag; 

3. beledigingen/lastigvallen; 

4. verstoring van de verhoudingen; 

5. geweld en handtastelijkheden; 

6. gedrag van huisdieren; 

7. vandalisme; 

8. parkeergedrag; 

9. zorg voor eigendommen; en 

10. vervuiling. 

Afgezien van 'geweld en handtastelijkheden' en 'zorg voor eigendommen' worden 

door de bewoners in de onderzoeken in Rotterdam, Zwolle en Gouda (het bewoners-

onderzoek) dezelfde ergernissen en vormen van hinder naar voren gebracht, waarbij 

ook hier geluidsoverlast bovenaan staat (zie verder hoofdstuk elf). We mogen de 
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caseload van de SFCB dan ook rustig als indicatief nemen voor de vermoedelijke 

zaakslast van de Nederlandse buurtbemiddelingsprojecten. Opgemerkt moet overigens 

worden dat categorieen als 'onbehoorlijk gedrag' en 'verstoring van de verhoudingen' 

bijzonder weinig descriptief zijn: we mogen aannemen dat daaronder gedragingen 

vallen die niet formeel wederrechtelijk zijn maar ervaren worden als in strijd met 

sociale normen. 

6.5.1 De overlap van bemiddelbare en strafbare conflictshandelingen 

In hoeverre zijn de opgesomde ergerniswekkende handelingen nu strafbaar? In Neder-

land kunnen de gemeenten door Algemene Plaatselijke (of: Politie) Verordeningen 

(APV) bepaalde strafbare feiten in het leven roepen: geen misdrijven maar wel over-

tredingen, waarop een vrijheidsbenemende straf kan worden bedreigd van ten hoogste 

drie maanden hechtenis of een geldboete van maximaal vijfduizend gulden (art. 154 

lid 1 Gemeentewet). De rechterlijke uitspraak waarbij die straf wordt opgelegd kan 

bovendien worden openbaargemaakt. 

De overtredingen waar het hier om gaat zouden onder omstandigheden (1) 

geluidsoverlast kunnen zijn, (6) gedrag van huisdieren, (7) vandalisme, (8) 

parkeergedrag, gedrag met betrekking tot het (9) onderhoud van eigendommen en 

(10) huisvuil. De reden voor opname in een APV van deze en dit soort gedragingen is 

de verstoring van de plaatselijke openbare orde (en veiligheid en hygiene enzovoort). 

De gedragingen onder (2), (3) en (5) zouden onder omstandigheden regelrecht 

misdrijven of overtredingen van het Wetboek van Strafrecht kunnen opleveren, als 

onder onbehoorlijk gedrag bijvoorbeeld gedacht wordt aan 'ophitsing van dieren' (art. 

425 Sr), 'ordeverstoring in dronkenschap' (art. 426 Sr), 'brandstichting zonder verlof 

(428 Sr), en bij geweld en handtastelijkheden aan de eenvoudige klap die 

mishandeling kan opleveren (art. 300 Sr) en het toebrengen van lichamelijk letsel dat 

als zware mishandeling zou kunnen worden vervolgd (art. 301 Sr). De categorieen (2) 

en (4) zijn — we hebben er reeds op gewezen — rijkelijk vage denominaties waaronder 

diverse strafbare feiten schuil zouden kunnen gaan. 

Deze korte beschouwing bevestigt het vermoeden dat een overgrote meerder-

heid van conflicten tussen buren in beginsel ook wel als enig strafbaar feit verbali-

seerbaar en vervolgbaar zal zijn. Dat veel conflicten tussen buren, die thans formeel 

reeds onder de APV zouden kunnen worden gesanctioneerd, feitelijk niet op die wijze 

worden afgehandeld doet aan deze principiele vaststelling niet af. 45  

45  De relatieve mate waarin gedragingen in het overlappingsgebied instromen in het strafrecht is moeilijk 

in te schatten. Aangenomen mag worden dat, wellicht buiten de verkeersovertredingen waarop actief 

gecontroleerd wordt, de meeste overtredingen van gemeentelijke verordeningen niet worden 
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6.5.2 lets naders over het karakter van de conflicten 

Het feit dat er een grote overlapping lijkt te bestaan van gedragingen waaraan buren 

zich storen en met name het gemeentelijk maar ook het landelijk strafrecht behoeft 

geen verbazing te wekken. framers is in een democratische rechtsstaat de wetgevende 

macht in handen van een volksvertegenwoordiging, waarvan de leden allemaal ook 

samenlevingsgenoten zijn. Openbare, sociale orde vormt vaak een voorwerp van 

politieke discussie en leidt op centraal en decentraal niveau tot regelgeving en 

strafbaarstelling. Strafbaarstelling wordt daarbij vaak als de noodzakelijke juridische 

voorwaarde gezien, waaronder functionarissen van de overheid — de uitvoerende 

macht — zich met de beoogde verstoringen van de openbare, sociale orde mogen 

bezighouden. Of dat terecht zo gezien wordt, is hier niet aan de orde: deze opvatting 

heeft historische en ideologische wortels in de constructie van de klassieke liberale 

rechtsstaat en heeft zich staande gehouden, ja zelfs versterkt in de ontwikkeling van 

de sociale rechtsstaat, de verzorgingsstaat (Koopmans 1970). 46  Gesuggereerd kan 

echter worden, dat strafwetgeving impliceert dat men vertrouwt op de sociale orden-

ing 'van bovenaf, door interventie van de overheid met het instrument van de strati In 

ieder geval wil de wetgever zichzelf daarmee een mogelijkheid verschaffen om in te 

grijpen als de sociale orde door ongewenste gedragingen wordt verstoord op zodanige 

wijze dat sociale onrust ontstaat of zou kunnen ontstaan. 

Buren en buurtgenoten kunnen ondertussen in de volgende situatie verkeren: 

men stoort zich wel en zelfs bij voortduring, soms in emstige mate, aan gedrag van 

buren, maar definieert deze situatie niet als lets waaraan de politie iets zou moeten, 

dan wel kunnen doen. Het zou kunnen zijn dat mensen geen vertrouwen in politic en 

justitie hebben, de ergemissen nu ook weer niet zo belangrijk vinden dat men actie 

wil ondememen via het justitiele kanaal, of spelen met de gedachte dat het probleem 

ooit zal overgaan. Misschien wil men ook wel rechtstreeks met de storende 

buurtgenoot praten en komen tot afstemming van gedrag, maar is men daar tegelijk 

ook bang voor. 47  Buurtgenoten kunnen door een samenspel van deze factoren 'onver-

mogencli zijn, verlamd om iets aan de conflicten te doen omdat men twijfelt of 

negatieve verwachtingen heeft over de gevolgen van zowel het mobiliseren van 

geverbaliseerd. Absoluut gezien malcen de geconstateerde overtredingen van gemeentelijke verordeningen 

— alweer uitgezonderd de parkeerovertredingen, waarvan het tegendeel kan worden gesteld — maar een 

klein deel van de zaak-last van politic en justitie uit. 

Zie ook de opmerking van Ch. J. Enschede dat wetgeving in de rechtsstaat het enige aanvaardbare 

machtsmiddel is om te behouden wat men behouden wil en te veranderen wat men niet behouden wil 

(Enschede 1979:54). 

47  Zie het openingsverhaal in P. Watzlawicks, Geluk is ook niet alles, Een handleiding voor 

ongelukszoekers, Van Loghum Slaterus, 1993. 
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formele sociale controle als het direct persoonlijk aanspreken van de bron van 

ergernis. 

Het feit dat we over 'conflicten' praten verwijst — zoals uiteengezet in paragraaf 

6.3 — naar verstoringen van de verwachtingen aangaande de sociale interacties, in dit 

geval op buurtniveau. Bemiddeling kan dan helpen de verwachtingen te expliciteren 

en een gezamenlijkheid tussen buren tot stand te brengen: een sociale ordening van 

onderaf. 

6.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de relatie tussen buurtbemiddeling en het recht op een 

rechtstheoretische, antropologische en meer positiefrechtelijke wijze benaderd. Het is 

van belang erop te wijzen dat deze beschouwingen systematiserend en ordenend zijn 

vanuit bepaalde wetenschappelijke achtergrondkennis, terwijl in de realiteit voor de 

burger de theoretische en juridisch-dogmatische betekenis van zijn conflict 

ondergeschikt is aan de sociale ervaring van ongenoegen, overlast en leed. In het 

zoeken naar oplossingen ligt voor een deel ook een zoeken naar de meest adequate 

definitie van het conflict, waarin dan tevens besloten ligt wie zich met de oplossing 

daarvan mag of moet bezighouden en op welke manier. 

Voordat echter een juridische betekenisverlening gaat domineren en het 

institutionele afdoeningskader aanduidt, streeft buurtbemiddeling ernaar het conflict 

als sociaal conflict te bemiddelen op basis van de vrijwillige participatie van de direct 

betrokkenen. In een zuiver facilitaire procedure past het dan niet, om juridische 

definities (die dan direct het gelijk en het ongelijk schijnen aan te wijzen) in te 

brengen of centraal te stellen. Als mensen menen voor 'hun recht' te moeten gaan, 

dan hebben ze in feite geen volledige bereidheid het conflict extra-juridisch op te 

lossen. 

Aangezien de buurtbemiddelingsprocedure extra-juridisch is, is de bereikte 

overeenkomst tussen de partijen dat strikt genomen ook. Het gaat dus niet om een 

vaststellingsovereenkomst zoals aangeduid in art. 7:900-906, want daar gaat het om 

de vaststelling van wat tussen partijen `rechtens' geldt. De procedure (meestal bij een 

advocaat) die tot een dergelijke vaststellingsovereenkomst leidt, zou men wellicht 

kunnen zien als een vorm van juridisch-evaluatieve bemiddeling, Immers duidt de 

betrokken jurist aan wat tussen de partijen rechtens geldt en binden de partijen zich 

aan die vaststelling. Denkbaar is, dat het conflict dat aanvankelijk in een uiteindelijk 

mislukt gebleken sociale bemiddelingsprocedure is ingebracht, daarna nog eens vanuit 

een juridische optiek wordt behandeld, leidend tot een vaststellingsovereenkomst. 
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Maar dan is het extra-juridische traject verlaten en is het sociale conflict definitief 

onder het juridische domein gebracht. 

Vanuit de ruimere doelstelling van buurtbemiddeling bezien, is juridisering 

echter hooguit een 'second best' optic voor die gevallen, waarin een vrijwillige 

bemiddeling niet blijkt te kunnen slagen. Centraal staan de sociale effecten die men 

met de hantering van buurtbemiddeling hoopt te sorteren. Voor wat betreft het 

strafrecht doet zich nog de bijzondere omstandigheid voor, dat in de meeste gevallen 

politie en justitie een autonome bevoegdheid hebben om, ongeacht de wensen van de 

betrokkenen zelf, op justitiele maMer in conflicten te intervenieren. Op deze 

omstandigheid komen we later (zie reflectie II) terug, omdat van deze bevoegdheid 

een verstandig, dat wil zeggen terughoudend gebruik dient te worden gemaakt. 



DEEL III - BEHOEFTE 



Hoofdstuk 7 De institutionele omgeving 

7.1 Inleiding 

Een belangrijk element uit het onderzoek was om na te goon in hoeverre er in 

Nederland behoefte is aan een instrument als buurtbemiddeling. Althans, op een meer 

abstract niveau lijkt een ieder het idee te onderschrijven, maar in het onderzoek 

wilden wij weten hoe men er op de locaties zelf over dacht. Hierbij is een onderscheid 

gemaakt tussen de zogeheten institutionele omgeving en de bewoners. De mening van 

deze laatsten staan centraal in het volgende hoofdstuk. In dit hoofdstuk staat de relatie 

tussen het project Buurtbemiddeling en de institutionele omgeving centraal. De 

onderzoeksgroep wil slaag en faal-criteria van het project Buurtbemiddeling op het 

spoor komen. Deze criteria worden niet op objectivistische wijze onderzocht, maar 

door middel van kennis en inzichten van sleutelrespondenten bij instellingen. In een 

bestek van drie jaar zijn twee institutionele metingen verricht. 

De eerste meting vond plaats ten tijde dat de experimenten met Buurt-

bemiddeling nog in een zeer vroeg stadium verkeerden. Er was onder de respondenten 

slechts een verwachting van wat Buurtbemiddeling zou kunnen betekenen. Het vroege 

tijdstip van de eerste meting heeft als gevolg dat Gouda nog niet aan het onderzoek 

was toegevoegd en derhalve in onderstaand hoofdstuk niet voorkomt. Op basis van de 

eerste institutionele meting zal aandacht worden besteed aan de visies van waaruit de 

geInterviewden het buurtbemiddelingsproject beoordelen. Dit heeft als voordeel dat 

het krachtenveld vrij eenvoudig kan worden blootgelegd waarbinnen het project 

Buurtbemiddeling zich dient waar te maken. De tweede meting vormt het onderwerp 

van hoofdstuk dertien. Alvorens wij aanvangen met het weergeven van de meningen 

van de institutionele omgeving, staan we in paragraaf 7.2 eerst even stil bij de 

verschillende locaties. Alle vijf de locaties worden kort omschreven om zo de context 

te schetsen waarin de experimenten hebben plaatsgevonden. 

7.2 Sociografieen 

7.2.1 Zwolle 

De stad Zwolle is een fraaie en gemoedelijke provinciestad, met stadsparken en 

omringd door mooie singels. In de loop der jaren is Zwolle uitgegroeid tot een 

gemeente met iets meer dan honderdduizend inwoners. Voor de toekomst is een groei 
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voorzien van nog eens twintigduizend inwoners. In Zwolle zijn minder conflicten dan 

in Gouda en veel minder conflicten dan in Rotterdam. Uit verschillende andere onder-

zoeken blijkt dat de bewoners van Zwolle hun stad qua leefbaarheid hoog waarderen. 

In etnisch opzicht is Zwolle een vrij homogene stad, maar ook in een provinciestad 

zonder grote culturele verschillen blijken er genoeg irritaties. De werkgelegenheid in 

Zwolle is pas recentelijk aangetroklcen, waardoor de ontwiklceling van de stad nog 

hapert. Hierdoor dreigt een verdere verpaupering van enkele achterstandwijken. 

7.2.2 De Homerusbuurt (Rotterdam — Lombardijen) 

De Homerusbuurt in Lombardijen, is den van de drie zuidelijke tuinsteden in 

Rotterdam Zuid. Het aantal bewoners is door de toenemende vergrijzing de laatste 

jaren aan het afnemen. Er komen jonge huishoudens en ook meer allochtone families 

in de wijk wonen. De wijk verandert hierdoor van een vergrijsde, rustige buurt naar 

een levendige jonge wijk. De lokale instellingen signaleren in toenemende mate 

irritaties bij de oorspronkelijke bewoners. Deze irritaties uiten zich in een toename 

van conflicten. De oorspronkelijke bewoners voelen zich door de veranderingen 

bedreigd. In hun ogen brokkelen de sociale verbanden langzaam af, vooral omdat de 

oorspronkelijke bewoners moeite hebben met het opbouwen van relaties met de 

nieuwe buren. De bewoners zijn sterk gebonden aan het homogene karakter dat de 

wijk vroeger had. Onbekendheid met de gebruiken en de gewoonten van de nieuwe 

bewoners geeft verwarring. Uit het vooronderzoek blijkt dat bijna alle ondervraagden 

voorstander zijn van het project Buurtbemiddeling. Zaken die volgens de bewoners in 

aanmerking komen voor bemiddeling zijn problemen die samenhangen met: buren, 

tuinen, honden, reparaties, het weggooien van eten, fietsen op de galerij, 

parkeeroverlast, het vroegtijdig plaatsen van vuilnis en algemene vervuiling op straat. 

Er zijn genoeg problemen en buurtbemiddeling lijkt aan te sluiten bij een groeiende 

behoefte. 

7.2.3 De Gerrit van der Lindebuurt (Rotterdam — Nieuwe Westen) 

De Gerrit van de Lindebuurt in het Nieuwe Westen is een echte 'Nieuw Hollandse 

wijk' waar vele culturen naast elkaar leven. Tweederde van de bewoners is van 

allochtone herkomst. Nederlanders, Turken, Marokkanen en Surinamers vormen de 

belangrijkste etnische groepen. Er wonen vecl jonge huishoudens, waarvan meer dan 

de helft leeft van een minimuminkomen. Voor de kinderen is in het Nieuwe Westen 

weinig speelruimte. In de smalle straten is weinig groen en veel verkeer. Nu gaan de 
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kinderen tussen de auto's voetballen of gebruiken een garagedeur als oefendoel. Tot 

grote ergernis van de oudere bewoners in de buurt. 

In deze oude stadswijk verkeert de stadsvernieuwing in een vergevorderd 

stadium. Dit heeft geleid tot verbeterde woonomstandigheden, maar ook tot veel 

nieuwe bewoners en een hoog verloop onder bewoners. De woonomstandigheden in 

de Gerrit van de Lindebuurt zijn weliswaar verbeterd, maar de buurt is ook na de 

stadsvernieuwing nog steeds dichtbevolkt. Er is daarom sprake van meer vervuiling, 

meer slijtage, meer vandalisme en meer overlast dan in de andere experimenten waar 

met Buurtbemiddeling is begonnen. De bewoners signaleren een groei van het aantal 

auto-inbraken, van vandalisme en van vervuiling. Bovendien geven een aantal 

bewoners aan dat ze bang zijn om 's avonds alleen op straat te lopen. Uit het 

vooronderzoek blijkt dat de bewoners last hebben van drugshandel, prostitutie en de 

horeca. 

7.2.4 Schiemond (Rotterdam — De1f:shaven) 

De wijk Schiemond is een buurt met overwegend galerijflats. Harde muziek en 

televisiegeluiden, maar ook geschreeuw en gebonk zijn dan eerder een probleem. De 

buurt is zeer kinderrijk. Ten opzichte van de rest van Rotterdam kent de wijk een 

extreme leeftijdsopbouw. Behalve dat er veel kinderen zijn, wonen er ook nogal wat 

oudere echtparen van wie de kinderen de deur uit zijn. Deze combinatie van jong en 

oud, leidt tot veel overlast. Schiemond worstelt met drugsoverlast. Het is bekend dat 

de wijken, zoals Schiemond, die dicht bij het centnim liggen, het meeste overlast 

ondervinden van verslavingsproblemen. 

Een buurt als Schiemond herbergt eveneens veel verschillende culturen en 

leefstijlen. Het percentage allochtonen in de wijk is volgens de statistieken ruim 75%. 

Dat suggereert wellicht een etnische homogeniteit, maar in werkelijkheid leven in 

Schiemond zo'n acht subculturen samen. Dit geeft een bonte mengelmoes van 

leefstijlen. Hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat de onderlinge betrekkingen tussen 

buurtbewoners soepel verlopen. Het lijkt erop dat mensen die in dit soort cultureel 

versnipperde buurten wonen, confrontaties met elkaar ontwijken. De sfeer in de wijk 

kenmerkt zich door anonimiteit. 
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7.2.5 Gouda 

Gouda is een middelgrote stad met ruim 71.500 inwoners, in het groene hart van 

Nederland. De bevolking van Gouda is in de afgelopen decennia sterk toegenomen. 

Sinds 1993 is de groei gestagneerd. De stad is toeristische trekpleister vanwege haar 

historische stadscentrum en een van Nederlands bekendste exportprodukt, de Goudse 

kaas. In Gouda wonen veel Maroklcanen. De grootste concentratie Maroklcanen woont 

in Oost. De overlast en schooluitval onder Marolckaanse jongeren, maar ook de 

botsing tussen autochtone Gouwenaren en de Marokkaanse gemeenschap, is een 

aandachtspunt in het beleid van de stad. 

De voorzieningen in het centrum zijn goed en treldcen veel bezoekers aan. De 

omgeving kampt hierdoor echter met overlast op het gebied van criminaliteit, 

vemielingen, verkeers- en parkeerproblemen. Uit een enquete ten behoeve van het 

wijkbeheer blijkt dat Gouwenaren zich in hun woonomgeving ergeren aan zwerfvuil, 

hondenpoep, vemielingen, verkeersoverlast, rondhangende jongeren en criminaliteit 

(Gemeente Gouda 1997). In Gouda is men in zeven wijken in de stad begonnen met 

de zogenaamde actieve wijkaanpak. In dit platform komen vertegenwoordigers van de 

gemeente, de bewoners, de woningbouwcorporaties en welzijnswerkers samen om 

overlast in buurten aan te palcken. 

7.3 Onderzoeltsvragen en verantwoording 

Bij aanvang van het onderzoek naar de effecten van Buurtbemiddeling voor de 

institutionele omgeving van de verschillende projecten is er in Rotterdam en Zwolle 

een eerste institutionele meting verricht. Bij de meting zijn we uitgegaan van de 

volgende drie onderzoeksvragen: 

I. Wat zijn volgens de geinterviewde sleutelrespondenten de kansen voor en de 

uitdagingen van het project Buurtbemiddeling? 

2. Vanuit welke visies komen de geinterviewden tot hun oordeel over het project 

Buurtbemiddeling? 

3. Kan de gegeven steun aan de visies begrepen worden uit de institutionele context 

van waaruit mensen burenruzies en het project Buurtbemiddeling beoordelen? 

De meting diende inzicht te geven in de wijze waarop betrokkenen van relevante 

instellingen buurtbemiddeling beoordelen. Daartoe zijn functionarissen van instel-

lingen benaderd voor een gesprek. Deze informanten bestonden onder andere uit 

wijkagenten in alle betrokken gebieden, advocaten, sociaal raadslieden, vrijwilligers 
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van slachtofferhulp, medewerkers verhuurzaken en dergelijke. Alle benaderde perso-

nen hebben meegewerkt aan een gesprek. 

Voor de inzichtelijkheid — en tevens om de anonimiteit van de geInterviewden 

te waarborgen — worden de beoordelingen over buurtbemiddeling hieronder op een 

specifieke wijze weergegeven. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de door 

de geinterviewden gesignaleerde kansen en uitdagingen. Vervolgens wordt getracht 

een aantal achterliggende visies te onderkennen van waaruit het project Buurtbemid-

deling wordt beoordeeld. De visies zijn inductief tot stand gekomen: de inhoud van de 

visies bestaat uit een samenstel van meningen zoals deze via de genoemde informatie-

bronnen de onderzoekers onder ogen zijn gekomen. Hiervan is een coherent geheel 

gemaakt. De visies zijn daarmee een constructie van de onderzoekers en &en 

beschrijving van de mening van een enlcele respondent". Het blijkt, dat een viertal 

visies voldoende is om de meningen van de betrokkenen op een coherente en 

inzichtelijke wijze weer te kunnen geven. Doordat de visies door de onderzoekers 

worden geconstrueerd, kan niet zomaar het aantal mensen worden geteld dat een 

specifieke visie deelt. Toch kan uit de samenstellende delen — de individuele oordelen 

van benaderde mensen — een goede indicatie van de steun worden verkregen. Tevens 

kunnen we een indicatie geven in welke institutionele omgeving bepaalde visies 

voorkomen. 

Uit het voorgaande blijkt dat de interpretatie van de onderzoekers van de onder 

ogen gekomen meningen belangrijk is. Aan de hand van de vragenlijst kan men 

inschatten op grond van welk soort informatie tot de constructie van de visies is 

gekomen. Daarnaast zijn de gesprekken opgenomen op band en uitgetypt. Tot slot — 

en het belangrijkst — komt de evaluatie de betrokkenen onder ogen. De juistheid van 

de getrokken conclusies zal vooral blijken uit de ontvangst daarvan. Overigens is in 

een meer uitgebreide studie deze werkwijze eenvoudig toetsbaar te maken. 

7.4 Kansen voor en uitdagingen van Buurtbemiddeling 

Er is in de eerste institutionele meting een groot aantal interviews gehouden met 

mensen die op de een of andere wijze te maken hebben met burenruzies. Sommigen 

bezien de problematiek vooral vanuit de bestuurlijke praktijk, terwijl anderen de 

irritaties en ruzies dagelijks ervaren. Sommigen zijn meer bezig met de sociale 

48  Een respondent kan verschillende visies door elkaar heen gebruiken, maar hoeft dat niet te doen. De 

geconstrueerde visies zijn een instrument om de beoordeling van het project inzichtelijk te maken. Alle 

oordelen zoals die door betrokkenen naar voren worden gebracht, moeten een plaats in de visies krijgen. 

Deze volledige dekking van de oordelen dient met zo min mogelijk algemene visies bereikt te worden. 
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problematiek rachters burenruzies, terwift anderen vooral met de consequenties 

worden geconfronteerd. Door deze verscheidenheid ktmnen we een compleet beeld 

lcrijgen van het verschijnsel burenruzies en de rol die het project Buurtbemiddeling 

daarin zou kunnen spelen. In deze paragraaf proberen we een overzicht te geven van 

de verschillende factoren die volgens de sleutelinformanten belangrijk zijn voor het 

project Buurtbemiddeling. Daarbij sommen we eenvoudigweg de genoemde factoren 

op. In de volgende paragraaf construeren we meer samenhangende beelden waarin de 

verschillende (potentiele) slaag- en faalfactoren een betekenisvolle plek krijgen. 

De meeste respondenten gaven hun mening aan de hand van hun kennis van en 

ervaringen met burenruzies, zonder het project Buurtbemiddeling al aan de slag te 

hebben gezien. Uiteraard kan de gegeven mening zich wijzigen aan de hand van de 

concrete ervaringen die mensen gaandeweg opdoen. Ook is het mogelijk dat deze 

ervaringen verschillen in de diverse steden en buurten waar het project wordt 

uitgevoerd. Op dit moment is het echter te vroeg hierover te rapporteren. Het heeft op 

deze plek daarom geen S de inzichten uit de interviews apart per buurt of stad te 

behandelen. Hieronder geven we de genoemde factoren welke het project Buurt-

bemiddeling kunnen bedreigen dan wel die het project succesvol kunnen maken. De 

respondenten gebruikten zelf echter lang niet altijd deze indeling. Respondenten 

gaven 'gewoon een beschrijving van de werkelijkheid waarin bepaalde zaken worden 

gezien als een voorwaarde voor succes. Het is dan ook de keuze van de onderzoekers 

de meningen weer te geven in termen van kansen en uitdagingen. Voordat we daaraan 

toekomen is het echter allereerst relevant te weten dat iedereen een positieve grond-

houding aanneemt tegenover het project Buurtbemiddeling. ledere respondent geeft 

tevens aan, weinig tot geen tegenwerking te verwachten van bestaande instanties. 

Soms wordt daarbij een nuancering aangebracht door potentiate tegenwerking ook 

van de specifieke uitvoering van de projecten af te laten hangen. De positieve 

grondhouding blijkt ook uit de bereidheid om bemiddelingsgevallen die men in het 

dagelijks werk tegenkomt voor te leggen aan, of te verwijzen naar een buurtraad 

(Rotterdam) of panel (Zwolle). Ook verwacht men over het algemeen voldoende 

probleemgevallen welke in principe voor bemiddeling in aanmerking komen. 

Bespreken we eerst de door de respondenten genoemde kansen, dan liggen die 

vooral in de ernst en omvang van de problematiek. Irritaties en controversen tussen 

buren en buurtbewoners bestaan en worden als probleem ervaren. Een aanzienlijk deel 

van de respondenten ziet deze problematiek toenemen. We kunnen weliswaar forse 

verschillen ontdeklcen in de verklaring van het ontstaan van deze situatie, maar 

volgens de respondenten blijft het een 'feit dat vooral in de zogenaamde achter-

standswijken mensen meer rekening dienen te houden met elkaar en meer verdraag-

zaamheid dienen te tonen dan nu het geval is. Respondenten zien goede mogelijk- 
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heden voor het project Buurtbemiddeling hieraan een bijdrage te leveren. Toch zijn er 

respondenten die juist in sociaal sterkere buurten meer kansen voor het project zien, 

doordat mensen daar eerder aangesproken zouden kunnen worden op de overlast die 

ze veroorzaken. 

In combinatie met het bovenstaande wordt benadrukt dat er geen specifieke 

institutionele voorziening is om irritaties tussen buren tegemoet te treden. Negatief 

geformuleerd zou het buurtbemiddelingsproject een opvangbak lumen worden van 

allerlei gevallen die niet via politie, woningbouwvereniging, maatschappelijk werk en 

dergelijke (kunnen) worden 'aangepakt'. Positief gesproken is er sprake van een 'gat in 

de markt', of een mogelijkheid bestaande problemen op een nieuwe wijze te 

benaderen. Deze nieuwe wijze heeft als (door respondenten veronderstelde) voordelen 

de laagdrempeligheid en toegankelijkheid, de voorbeeldfunctie voor andere 

conflicten, de effectiviteit op langere termijn door het vergroten van de sociale 

vaardigheden van aangesprokenen en die van vrijwilligers en de mogelijke ontlasting 

van het juridisch apparaat. 

Hoe eens men het ook is over de kansen van en institutionele ruimte voor het 

project Buurtbemiddeling, dit uit zich niet in het ontbreken van bedreigende factoren. 

De uitdagingen leveren minder overeenstemming tussen de respondenten op. De 

genoemde factoren liggen in: 

1. de aard van de ruimere sociale problematiek; 

2. de aard van de te behandelen conflicten; 

3. de kansen op frustraties van bemiddelden; 

4. de specifieke vormgeving van een project als buurtbemiddeling; 

5. de functie-eisen die aan de vrijwilligers gesteld moeten worden; en 

6. de verhouding tot andere instellingen. 

We noemen hieronder de factoren en bespreken de betekenis voor de uitvoering van 

het project Buurtbemiddeling kort. 

7.4.1 De aard van de ruimere sociale problematiek 

De aard van de ruimere sociale problematiek waarin irritaties tussen buren 

plaatsvinden — en toenemen — wordt nogal verschillend beoordeeld. Sommigen zien 

als achtergrond de groei van vooroordelen, de verarming, de verharding van de 

samenleving en/of een groeiende tegenstelling tussen burgers en bestuur. Op 

buurtniveau wordt ook de afbraak van het sociaal-cultureel werk als oorzaalc gezien. 

Op het meest individuele niveau vragen respondenten zich af of het project Buurtbe-

middeling in staat is het gebrek aan sociale vaardigheden van mensen te compenseren. 

Buurtbemiddeling wordt in dergelijke interpretaties gezien als achterhoedegevecht 
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en/of als symptoombestrijding. Anderen zien emancipatie, individualisering en het 

steeds meer uiteenlopen van leefgewoonten als achterliggende processen, waardoor 

hogere eisen gesteld worden aan de gebouwde omgeving en aan ellcaar. Ook in deze 

wat positievere kijk heeft het project Buurtbemiddeling een beperkte uitstraling omdat 

het 'slechts' sussend zal werken. 

Deze door respondenten genoemde faalfactoren liggen alien buiten het bereik 

van de uitvoering van het project. In praktische zin hoeft er slechts kennis van 

genomen te worden. Het project Buurtbemiddeling kan gewoon kijken hoe ver het 

kan komen, gegeven de huidige context waarin het is ontstaan. Omdat beschrijvingen 

van factoren als bovengenoemd vaak meer zeggen over de respondent dan over de 

context van het project, dient echter wel met deze beschrijvingen rekening gehouden 

te worden. Niet alleen vrijwilligers, bemiddelden, financiers en omringende instituties 

denken in dit soon termen, maar ook vrijwilligers, bemiddelden en financiers. Een 

consequent gehanteerde beperkte, realistische doelstelling ('sussen alleen is ook al 

heel wat') kan het project behoeden voor 'aanvallen' enerzijds en 'het paard achter de 

wagen spannen' anderzijds. 

7.4.2 De aard van de te behandelen conflicten 

Door een beschrijving te geven van de aard van de te behandelen conflicten, wordt 

door de respondenten impliciet een aantal gevaren voor het project verwoord. 

'Psychoten', 'criminelen' en 'agressieve' mensen dienen volgens een groot aantal 

respondenten niet bemiddeld te worden. De huis-, tuin- en keukenirritaties komen 

voor bemiddeling in aanmerking. Problemen binnen een huishouden horen volgens 

velen niet bij Buurtbemiddeling, evenals conflicten tussen groepen mensen. Ook ziet 

een aantal respondenten slechts ruimte voor bemiddeling bij 'acute gevallen' en niet 

bij lang slepende conflicten. Ten aanzien van de sociale relaties waarbinnen buurtbe-

middeling plaatsvindt, wordt gesteld dat bemiddelingspogingen tegenstand kunnen 

ontmoeten door bestaande machtsverhoudingen. Tegen mensen moet gezegd gaan 

worden dat ze het recht niet in eigen hand kunnen nemen, wat mogelijk niet wordt 

gepikt. Al deze zaken kunnen we onder de noemer brengen van 'niet aanspreekbaar 

zijn' van buurtbewoners. Buurtbemiddeling kan op het individuele vlak alleen slagen 

indien redelijke gesprekken tussen mensen mogelijk blijken te zijn. 

In principe leveren bovenstaande eisen weinig stof voor discussie op. Met de 

vertaling van deze consensus naar een concreter niveau, lijken de moeilijkheden 

echter te beginnen. Floe weten buurtraadsleden of de te bemiddelen partijen 'redelijk' 

zijn? Hoe weten buurtraadsleden of partijen caanspreekbaar' zijn? Is het raadzaam bij 

elk te behandelen conflict de politic en het maatschappelijke werk te vragen naar de 
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achtergronden van betrokkenen? Of juist niet? Op dit punt lijkt de wil tot medewer-

king bij genoemde instanties wel aanwezig, maar dit gaat regelrecht tegen de 

bedoeling van het project in, waarbij men zelfstandig van bestaande instanties wil 

functioneren. Tevens is het de vraag of bij een strenge toepassing van de redelijk-

heids-eis het project wel aan zijn doelstellingen kan voldoen. Hoe strenger de eis 

wordt toegepast, des te minder cases worden behandeld en des te minder het project 

bijdraagt aan het helpen oplossen van burenconflicten c.q. het helpen vormen en 

articuleren van normen in de buurt. Bovendien levert een ruime definitie van 

'crimineel' en 'psychoot' juist geen bijdrage aan de preventie van burenruzies. In eerste 

instantie is het besluit om een conflict al dan niet op te palcken aan de buurtraadsleden 

zelf, maar de consequenties van een enkel uit de hand gelopen geval voor het project 

als geheel, mogen ook weer niet worden veronachtzaamd. In het beleid van 

Buurtbemiddeling moet daaraan in een vroeg stadium richting worden gegeven. 

7.4.3 De kansen op frustraties van bemiddelden 

Een volgende bedreiging van het project Buurtbemiddeling ligt in een mogelijke 

discrepantie tussen de verwachtingen van de bemiddelden en hetgeen de bemiddelaars 

te bieden hebben. Sommige respondenten noemen op het meest individuele niveau de 

kans reeel dat de 'beklaagde' er beter aflcomt dan de 'klager' en wijzen op het gebrek 

aan machtsmiddelen van vrijwilligers om afspraken te effectueren. Op een algemener 

niveau wordt gesteld dat het project Buurtbemiddeling burgers eerst mondiger kan 

maken, maar bij een gebrek aan verbetering van de situatie bestaat het gevaar dat deze 

burgers alleen maar gefrustreerder worden. Anderen zien het project als onderdeel van 

de vertroeteling van probleemwijken, waarmee ook weer wordt bedoeld dat zonder 

'werkelijke' verbetering van de leefsituatie, projecten als Buurtbemiddeling wel eens 

aanleiding kunnen geven tot een ontevredener gevoel clan voorheen. 

De kans op frustraties bij buurtbewoners is uiteraard aanwezig, maar biedt voor 

de uitvoering van het project geen praktisch beletsel. Wel zijn dergelijke denlcbeelden 

van belang voor de werving van vrijwilligers en te bemiddelen gevallen. Ook hier (zie 

hierboven 'aard van de sociale problematiek') dient een duidelijke en beperkte 

doelstelling van het project naar buurtbewoners gecommuniceerd te worden. Op 

concreter niveau dient zich wel weer een serieus probleem aan, in de vorm van de 

afstemming met het juridisch systeem. Welke gebeurtenissen moeten aan het 

strafrecht worden overgelaten? Welke niet? Het slachtoffer beslist hier uiteraard niet 

alleen over, maar het is niet de bedoeling dat het project Buurtbemiddeling 

bemiddelingsgevallen standaard aan justitie voorlegt voor een oordeel. Aan de ene 

kant is het project expliciet geen verlengstuk van het juridische systeem Aan de 
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andere kant voelt iedereen zich op een gegeven moment verplicht kennis van bepaalde 

strafbare feiten te melden. Praktisch gezien betekent dit, dat de vrijwilligers en 

projectleiders voor zichzelf de grens moeten trekken, maar wel vanuit het besef dat 

zowel verwijzen als niet-verwijzen gevolgen heeft. Als eenmaal een advocaat er — 

voor een client — belang bij heeft het project Buurtbemiddeling 'aan te vallen', kan dit 

grote schade berolckenen aan het project. Andersom, dient men ook binnen het 

justitiele apparaat 'gewoon' zelf te beslissen in hoeverre men strafbare feiten als 

bemiddelingsgevallen voor mat leggen aan Buurtbemiddeling. Het zou een 

verbetering zijn als meer dan nu het geval is, een duidelijk beeld wordt gegeven van 

hetgeen Buurtbemiddeling wil zijn en wat de relatie daarvan is tot het strafrecht (zie 

hoofdstuk zes en reflectie II aan het eind van deze studie). 

7.4.4 De specifieke vormgeving van een project als buurtbemiddeling 

Een volgende cluster van uitdagingen is de vormgeving van het project zelf. Hoewel 

het project is opgezet als 'voor en door mensen uit de buurt/stad', loert volgens 

sommige respondenten het gevaar van institutionalisering en professionalisering. 

Sommigen stellen dat 'er zo vier jaar overheen gaat' voor het project loopt, terwijI 

anderen het project alleen met snelle resultaten overlevingskansen toedichten. Er 

wordt ook gewaarschuwd voor negatieve beeldvorming door alleen al de keuze van 

het gebouw waarin de bemiddelingen plaatsvinden (of het kantoor houdt in het 

gebouw van de politic, van het bejaardenhuis enzovoort). Een sombere inschatting 

van het aantal gevallen dat voor bemiddeling wordt aangemeld — ondanks de 

inschatting dat de problematiek groot genoeg is — en het aantal 'geschikte' vrijwilligers 

wordt ook vaker gehoord. 

Institutionalisering — het vormen van gezaghebbende gedragsregels — is juist een 

van de doelstellingen van het project. Ook in de vorm van een consequente verwijzing 

van burenproblemen door organisaties naar Buurtbemiddeling, is 'institutionalisering' 

toe te juichen. Professionalisering in de zin dat de eisen aan vrijwilligers steeds hoger 

worden, dat bemiddelden het idee hebben dat zij er zijn ter meerdere eer en glorie van 

de vrijwilligers, het afschermen van 'echte' buurtbemiddeling van soodgelijke 

initiatieven en dergelijke, kan laagdrempeligheid en toegankelijkheid van buurtbemid-

deling inderdaad in de weg staan. Voor de beeldvorming over het project is het 

belangrijk dat het niet gezien wordt als een van de vele professionele organisaties, 

maar als het werk van buurtgenoten die de eigen tijd erin steken. Deze beeldvorming 

dient ook tot uiting te komen in de plants waar men kantoor houdt. De verwachtingen 

over de snelheid waarmee een initiatief als Buurtbemiddeling vruchten afwerpt 

kunnen nogal uiteenlopen. Uiteraard geldt bier dat snelle resultaten altijd goed zijn, 
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maar dat onrealistische hoge eisen — ook al zijn ze zelf opgelegd — contraproductief 

werken. Een initiatief als Buurtbemiddeling te snel afbreken, levert alleen maar extra 

frustraties op bij buurtgenoten en vrijwilligers. Wellicht dient in de training aan 

vrijwilligers gelijk aandacht te worden besteed aan het werven van te bemiddelen 

gevallen. Daarnaast dient de intake van potentiele cases expliciet in het proces van 

buurtbemiddeling betrokken te worden, om weinig cases verloren te laten gaan. 49  

7.4.5 De functie-eisen die aan de vrijwilligers gesteld moeten worden 

Een aantal uitdagingen komt samen in de vraag aan welke eisen vrijwilligers dienen te 

voldoen. Opvallend is dat men 'goede' vrijwilligers noodzakelijk acht, maar dat de 

verschillende eisen niet goed samen lijken te gaan. Aan de ene kant moeten het 

buurtbewoners zijn die status en gezag hebben (binnen een bepaalde groep), terwijl 

aan de andere kant mensen juist geen stempel met zich mee mogen dragen. 

Vrijwilligers moeten al van tevoren als vertrouwenspersoon gezien kunnen worden, 

wat weer op gespannen voet kan komen te staan met de onpartijdigheid. Ook door 

bestaande netwerken (de zus van de buurman zit in de buurtraad, zodat de Buurtraad 

niet meer onpartijdig zou zijn) is het moeilijk onpartijdige mensen te vinden in een te 

kleine buurt. Dit blijkt ook te gelden voor etnische problematiek: Marokkanen willen 

bijvoorbeeld geen Marokkaanse bemiddelaar vanwege schaamte-problematiek (vgl. 

Gernert 1998). Sommigen zien het als essentieel dat bemiddelaars een representatie 

vormen van de mensen uit de buurt, terwijl anderen de kwaliteiten van de vrijwilliger 

(distantie, levenservaring, inlevingsvermogen, gespreksvaardigheid) belangrijker 

vinden. Bemiddelaars kunnen volgens deze laatsten dan ook van buiten de buurt 

komen. Volgens sommigen dienen juist die bemiddelaars gestuurd te worden die uit 

dezelfde (etnische) groepen komen, terwijl volgens anderen juist die bemiddelaars 

gestuurd moeten worden die niet uit de betreffende gemeenschap komen. Ook is 

volgens sommige respondenten geen bemiddeling mogelijk zonder juridische 

achtergrond, omdat men toch moet weten wat wel en niet geoorloofd is. 

Hier uit zich een verschil in opzet van de Zwolse en de Rotterdamse aanpak. In 

Zwolle is het project meer gericht op het individualistische niveau — het helpen 

problemen oplossen — waardoor men de nadnik legt op de deskundigheid, distantie en 

kenmerken van de individuele bemiddelaar. Het Rotterdamse model richt zich meer 

op het collectivistische niveau — het helpen vormen van normen — waardoor de 

representativiteit van de bemiddelaars voor de buurt veel belangrijker is. Een 

bemiddelaar dient herkenbaar te zijn als buurtgenoot, mag gezag en status hebben 

49  Zie voor al deze punten ook de ervaringen in de Verenigde Staten (hoofdstuk drie van deze studie en 
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binnen een bevolkingsgroep en betroklcenheid is goed. In beide steden blijkt het geen 

groot probleem voldoende vrijwilligers te vinden, zij het dat soms (het Nieuwe 

Westen) meer actief mensen moesten worden geworven. Het is aan de vrijwilligers — 

met veel kennis over de verschillende etnische groepen — in welke gevallen zij uit hun 

midden iemand op een case afsturen die juist uit de eigen etnische groep afkomstig is 

of juist niet. Een juridische achtergrond is voor de vrijwilligers in zowel Zwolle als 

Rotterdam niet nodig, omdat Buurtbemiddeling — anders dan de bestaande instituties — 

juist niet opereert vanuit formele rechtssystemen. 

7.4.6 De verhouding tot andere instellingen 

Tot slot wordt ook een aantal faalcriteria genoemd in de relatie van Buurtbemiddeling 

tot andere instanties. Hoewel de respondenten zelf geen enkele 'moeite' hadden met 

een project als buurtbemiddeling, de meesten op een expliciete vraag daamaar ook 

geen tegenwerking van anderen verwachten en men zelf graag wil doorverwijzen, 

werden toch een aantal uitdagingen genoemd. Door het vrijwilligerskarakter kan er 

een te weinig planmatige aanpalc zijn, zodat de contacten met andere instanties 

moeizaam kunnen verlopen. Daamaast merkten respondenten op dat 'er al een 

huismeester was voor dit soort problemen'. Een ander 'probleem' zou kunnen zijn dat 

Buurtbemiddeling buitenstaander is ten opzichte van allerlei andere organisaties. Ook 

zijn er volgens respondenten al zoveel organisaties in de buurt actief, zodat mensen 

ofwel door de bomen het bos niet meet zien, ofwel gaan 'shoppen' tussen de 

instanties. 

Gezien de bedoelingen van het project Buurtbemiddeling lijkt geen van deze 

bezwaren een belangrijke rol te kunnen gaan spelen. De rol van buitenstaander wordt 

juist bewust gekozen en er wordt veel van verwacht. Dat vrijwilligers te weinig 

planrnatig zouden werken is een te stereotiep beeld en/of een blijk van grote hang naar 

ordening. Inderdaad zullen contacten soms moeilijker kunnen verlopen door de 

bereikbaarheid van de vrijwilligers maar dit lijkt ook het enige praktische probleem 

dat opdoemt. Dit kan worden ondervangen doordat een professionele kracht in de 

bestaande projecten de bereikbaarheid voor de rekening neemt. De overlap met andere 

organisaties is volgens de respondenten gering, zodat vooralsnog geen enkel 

dubbelwerk te verwachten is. Dat er alweer een extra organisatie is waar mensen met 

hun problemen naar toe kunnen gaan, lijkt geen probleem omdat het project vraagge-

stuurd werkt: mensen doen alleen maar mee als ze daar zelf heil in zien. 

verder Merry & Milner I993a). 



7.5 Visies op Buurtbemiddeling 

Hieronder wordt een viertal visies op het project Buurtbemiddeling onderscheiden: 

I. een instrumentele visie; 

II. een formalistische visie; 

III. een normerende visie; en 

IV. een dienstverlenende visie. 
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Deze visies zijn tot stand gekomen op basis van de overwegingen van de respon-

denten. Deze stap in de analyse heeft een aantal voordelen. Deze visies geven ons 

inziens een beter overzicht over de meningsvorming dan bovenstaande waslijst van 

potentiele kansen en uitdagingen. Daarnaast biedt het werken met visies de mogelijk-

heid te begrijpen waarom de ene respondent een specifieke uitvoering van het project 

juist ziet als een essentiele voorwaarde voor succes, terwij1 een ander dit als een 

bedreiging kenschetst. Ook wordt de valkuil omzeild om als onderzoekers zelf een 

impliciet eenzijdige visie te hanteren. Tot slot bestaat de mogelijkheid het krachten-

veld rond het project Buurtbemiddeling in relatief eenvoudige bewoordingen te 

schetsen. Hieronder worden de vier visies uiteengezet. De visies zijn te onderscheiden 

op basis van de beoordeling van de algemene doelstelling van het project Buurtbe-

middeling in relatie tot de problematiek die ze aanpakt. De visies sluiten elkaar niet 

uit. 

7.5.1 Een instrumentele visie 

In de instrumentele visie wordt het project Buurtbemiddeling gezien als middel om 

ruzies en irritaties tussen buren op te lossen. Burenruzies komen nu eenmaal voor, die 

in principe door mensen zelf moeten worden opgelost. Ruzies lopen echter regelmatig 

zodanig uit de hand, dat daar een oplossing voor moet komen. Daarvoor zijn in 

Nederland een aantal regels en instituties gecreeerd. Voorzover de officiele wegen via 

politie en justitie niet voldoen, kunnen problemen door Buurtbemiddeling worden 

bemiddeld. Het project wordt dan ook gesteund. De nadruk in de beoordeling van de 

uitvoering van het project ligt op de afgrenzing van de 'echt' juridische gevallen en op 

de geloofwaardigheid van bemiddelaars voor de bemiddelden. Potentiele bezwaren 

liggen vooral in de vraag naar de effectiviteit van de bemiddelingen. De effectiviteit 

wordt verhoogd door kwalitatief goede bemiddelaars en een anonieme bemiddeling. 

Ook is een achtervang van het justitiele apparaat noodzakelijk. De efficientie van het 

project wordt gemeten aan de hand van het aantal bemiddelingen en als afgeleiden het 
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ontlasten van de politie, de vermindering van de verhuisbewegingen en dergelijke. In 

Zwolle heeft men vanaf het begin deze weg willen bewandelen. 

7.5.2 Een formalistische visie 

In een formalistische visie wordt het project Buurtbemiddeling met enige scepsis 

bekeken. In Nederland zijn in deze visie genoeg leefregels en controlerende 

instituties. Het project Buurtbemiddeling staat te los van de officiele regels en 

instanties, waardoor het gevaar bestaat dat het mensen verkeerde oplossingen van 

conflicten 'opdringt'. Een (groeiend) aantal mensen kent deze regels namelijk niet 

en/of wil zich niet daaraan houden. Het te weinig navolgen van de bestaande orde zou 

een belangrijke oorzaak zijn voor het bestaan van veel burenruzies, en Buurtbemid-

deling zou dit proces kunnen verergeren en zelfs helpen legitimeren. De aanhangers 

van deze visie vragen zich af of slachtoffers wel hun rechten kennen en of sommige 

bemiddelaars via Buurtbemiddeling niet teveel macht naar zich toe trekken. En het 

project kan oak worden `misbruike door buurtbewoners die bij 'officiele' instanties 

met bun klachten niet aan de bak komen. De uitvoering van het project Buurtbemid-

deling wordt dan ook vooral beoordeeld op het grensoverschrijdende karakter: ook al 

is het project wellicht in staat in individuele gevallen te helpen, het project mag 

bestaande instanties niet voor de voeten lopen en regels en rechten niet overtreden. 

7.5.3 Een normerende visie 

Een derde visie die we kunnen onderscheiden is de normerende visie. In deze visie 

staat de mogelijlcheid centraal om via een project als Buurtbemiddeling leefregels aan 

elkaar mede te delen en geldend te maken. Ruzies en irritaties tussen buren en 

buurtgenoten zullen toenemen als men niet weet wat 'de' leefregels zijn en men niet 

weet of en hoe de ander daarop kan warden aangesproken. Via het publiekelijk 

oplossen van burenruzies wordt duidelijk gemaakt dat mensen heden ten dagen oak 

aanspreekbaar zijn op (de effecten van) hun handelen. Het project Buurtbemiddeling 

wordt in deze visie dan oak gesteund. In de evaluatie van het project ligt de nadruk op 

de mogelijkheid om — in de huidige situatie waarin de buurt zich bevindt — de sociale 

infrastructuur te versterken. In deze visie is niet zozeer de technische kwaliteit van de 

bemiddelaars essentieel als wel de representativiteit van deze mensen voor de 

bewoners van de buurt. Het bestaan van een Buurtbemiddelingsorgaan, het zich 

beschikbaar stellen van vrijwilligers, het trainen van deze mensen en het doorvertellen 

van bemiddelde cases via bestaande netwerken en media, is voldoende. De 

effectiviteit van het project is moeilijk te meten, maar dient uiteindelijk te warden 
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afgemeten aan de (h)erkenning van buurtgenoten dat men samen de leefregels in de 

buurt maakt. 

7.5.4 Een dienstverlenende visie 

Een dienstverlenende visie stelt het helpen oplossen van conflicten tussen buren 

centraal, waarbij deze elkaars handelen leren begrijpen. Mensen veroorzaken in het 

algemeen geen overlast omdat ze dat graag zouden willen, maar hebben niet door in 

welke mate ze overlast veroorzaken. Buurtbemiddeling is gericht op vrijwillige 

bemiddeling, zodat bij iedere bemiddeling mensen om de tafel zitten die bereid zijn 

met elkaar te praten. Indien mensen niet in staat zijn zelf te gaan praten — door 

moeilijke omstandigheden (taal!) en omdat mensen het niet durven — kan het project 

mensen helpen. Het project Buurtbemiddeling wordt dan ook positief benaderd en is 

een succes indien er genoeg mensen zijn die ervan leren, waaronder niet in de laatste 

plaats de vrijwillige bemiddelaars zelf. Dergelijke leerprocessen hoeven ook niet per 

se afgesloten te worden met een 'opgeloste' ruzie, omdat het weerbaar maken van 

mensen in de buurt op zich al voldoende is. Vanaf het begin is dit de weg die de 

Rotterdamse projecten hebben bewandeld. 

7.5.5 Vier visies — conclusie 

Bekij ken we de vier visies, dan zien we dat de dienstverlenende en de instrumentele 

visie het project Buurtbemiddeling beoordelen op het individualistische niveau van 

'op te lossen ruzies'. De instrumentele visie hanteert daarbij het uitgangspunt dat het 

project Buurtbemiddeling kan helpen alle kenmerken van geschillen op tafel te 

krijgen en de ruimte voor goede oplossingen te vinden. De dienstverlenende visie stelt 

het proces van bemiddeling centraal, dat zorgt voor veranderende betekenissen die 

mensen geven aan het conflict, aan elkaar en aan elkaars handelen. De formalistische 

en de normerende visie beoordelen het project Buurtbemiddeling op het collectieve 

niveau. De formalistische visie hanteert daarbij het idee dat bestaande leefregels en 

normen maatgevend zijn en stelt zich de vraag in hoeverre Buurtbemiddeling deze 

regels bestendigt of overtreedt. De normerende visie beziet het Buurtbemiddelings-

project vanuit de door mensen zelf gedragen en te articuleren definities van de 

situatie. Beide dimensies komen vaker terug in discussies over abstracte, sociale 

onderwerpen (Berting 1992; Meere 1996). 
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7.6 Steun voor de visies 

ZoaIs gezegd vindt het project Buurtbemiddeling vooralsnog geen tegenwerking op 

haar pad. Oat wil echter niet zeggen dat de weg vrij ligt voor succes. In de uitvoering 

van het project kurmen veel zaken misgaan, zeker gezien de deels tegengestelde eisen 

die aan Buurtbemiddeling worden gesteld. Het is voor de uitvoering van belang enig 

zicht te hebben op die eisen. Ten eerste om gewoon te begrijpen waarom mensen nit 

de omgeving het project tijdens de rit beoordelen, zoals ze doen en ten tweede om zelf 

een duidelijke lijn te kunnen kiezen en ook vol te houden. Hieronder wordt daarom de 

vraag gesteld in welke institutionele omgevingen steun wordt gegeven aan de 

specifieke visies. 

Geconstateerd 'can worden dat de respondenten verschillende eisen aan 

Buurtbemiddeling stellen. Hieraan liggen verschillende visies over het project ten 

grondslag. Er is niet expliciet gevraagd naar deze algemene visies van waaruit de 

respondenten oordelen. Ann de respondenten zou geen recht worden gedaan door de 

aanwijzingen te veralgemeniseren en dit vervolgens in een deterministisch schema te 

plaatsen waarin de overwegingen worden bepaald door de institutionele omgeving 

van waaruit zij naar burenruzies en Buurtbemiddeling kijken. We kunnen echter wel 

veronderstellingen maken. Deze visies kunnen ook beter worden verwoord als het 

project Buurtbemiddeling meer handen en voeten heeft gelcregen. Uitgangspunt van 

analyse is het idee dat iedereen — hoe vaag ook — een visie op burenruzies en op het 

project Buurtbemiddeling heeft. Een dergelijke voorstelling moet ergens vandaan 

komen, wat meek geschiedt op basis van een (beperkt aantal) concrete ervaringen met 

burenruzies, met — in de ogen van de respondenten — soortgelijke initiatieven en 

eventueel al met Buurtbemiddeling zelf. De representatie van deze ervaringen 

geschiedt in specifieke termen. Hieronder bekijken we slechts een enkele 'invloedi op 

deze representaties, namelijk de rol die de institutionele omgeving van de respondent 

speelt. We verwachten dat de institutionele omgeving — via allerlei sociale processen 

als de selectie van individuen via opleidingseisen en een specifieke omgang met 

projecten als Buurtbemiddeling — mede bepalend is voor de steun die respondenten 

geven aan de verschillende visies. 

De door mensen gehanteerde visie over burenruzies en Buurtbemiddeling kan in 

zichzelf ambivalent zijn. Dat wit zeggen dat contradictoire overwegingen niet alleen 

om voonang kunnen strijden in de interactie tussen mensen, maar ook in de hoofden 

van mensen. Visies worden door sommigen als tegengesteld gezien, terwijI anderen 

grote overlappen tussen de visies constateren. Hierdoor kunnen in specifieke 

institutionele omgevingen meerdere visies worden gesteund. Hieronder wordt de 

steun voor de vier verschillende visies weergegeven. 



143 

7.6.1 Steun voor de instrumentele visie 

Wie beoordeelt het project vooral op zijn instrumentele merites? In het algemeen zijn 

dit mensen die gewend zijn als een soort sociale ingenieurs met sociale problemen om 

te gaan. Dit zijn vooral beleidsmedewerkers, bestuursleden en raadsleden van (deel-) 

gemeenten, woningbouwverenigingen en dergelijke. Problemen worden zodanig 

gedefinieerd dat deze met een project meetbaar opgelost kunnen worden. Uit deze 

hoek komt de financiering van het project Buurtbemiddeling, zodat het ook begrijpe-

lijk is dat juist deze mensen willen weten hoeveel burenruzies zullen worden 

bemiddeld en tegen welke kosten. 

7.6.2 Steun voor de formalistische visie 

Het project Buurtbemiddeling zal door politiefunctionarissen, juristen en advocaten 

vooral (ook) door een formalistische bril worden beoordeeld. Meer in het algemeen 

zijn het 'gezetenen', mensen die zich verbonden voelen met bestaande machtstructuren 

en vertrouwen op het justitiele systeem. Belangrijkste drager daarvan is uiteraard het 

justitiele systeem zelf, maar het komt ook voor in het politieke circuit. Bij de 

respondenten komt deze visie slechts in milde vorm voor. Dit is begrijpelijk, omdat 

mensen aan het woord zijn geweest die zien dat het officiele systeem amper van nut is 

voor de problemen die Buurtbemiddeling te lijf wil gaan. Mensen waarvan de 

leefwereld meer het rechtssysteem beslaat dan de sociale problematiek zullen deze 

visie eerder steunen. 

7.6.3 Steun voor de normerende visie 

De normerende visie vindt relatief veel steun bij sociale wetenschappers die 

betrokken zijn bij het project Buurtbemiddeling. Daamaast zijn het (beleids)mede-

werkers die de leefbaarheid van een gebouw, buurt, wijk of stad als geheel onder lam 

hoede hebben, zoals wijkagenten, medewerkers verhuurzaken en gebouwbeheerders 

maar ook in beleidskaders van gemeenten en justitie. Deze mensen ervaren complexe 

sociale interacties waarin formele regels evenals acties op het individualistische vlak 

slechts van beperkte betekenis zijn. Uit deze hoek komt ook het initiatief van het 

project Buurtbemiddeling, waardoor het begrijpelijk is dat het project mede vanuit 

deze visie in dit rapport wordt geevalueerd. 
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7.6.4 Steun voor de dienstverlenende visie 

Het project wordt ook op zijn dienstverlenende kwaliteiten beoordeeld. Mensen die 

zich Met — hoeven te — bekommeren om de financiering en de opzet van het project 

hanteren al snel een dergelijke visie. In allerlei instanties in de wijk — van kinder-

dagverblijf tot huisarts — en onder mensen met een sociaal-culturele opleiding komt 

deze visie voor. Ook het 'gewone' publiek — mensen die in de buurt wonen, potentiele 

vrijwilligers en mensen die bemiddelingsgevallen voorleggen — zal snel deze visie 

hanteren. Het sluit aan bij een populaire wijze waarop in de samenleving gedacht 

wordt en kan maldcelijk worden gelegitimeerd met het adagium 'baadt het niet, dan 

schaadt het niet'. 

7.6.5 Steun voor de visies — conclusie 

Het project Buurtbemiddeling worth in het algemeen goed gesteund. Deze steun 

wordt in verschillende termen gegeven, zoals het is een 'gat in de markt' en 'wie kan 

bier nu tegen zijn'. Scepticisme wordt gesteld in termen van lage effectiviteit en for-

mele beren op de weg. Welke consequenties kunnen we nu verwachten van deze be-

oordelingen voor het verloop van het project Buurtbemiddeling? Ten eerste - en het 

belangrijkst - het project kan op korte termijn op de steun rekenen van allerlei insti-

tuties. Deze steun uit zich in financiering, in verwijzingen van bemiddelingsgevallen, 

in het geven van informatie, in het serieus nemen van de vrijwilligers en dergelijke. 

Ten tweede is op termijn een grotere differentiatie van meningen te verwachten, die 

niet alleen positief zullen zijn. Anticipatie hierop lijkt gewenst door zelf duidelijke 

lijnen te trekken wat Buurtbemiddeling nu wel en niet wil en kan zijn. 

73 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre het project Buurtbemiddeling kans van sla-

gen heeft in het bestaande institutionele lcrachtenveld. Hiertoe is aan mensen uit ver-

schillende instituties rondom het fenomeen burenruzies gevraagd naar hun oordeel 

over het project. In dit hoofdstuk is ten eerste de vraag beantwoord wat volgens de ge-

interviewden de kansen voor en de uitdagingen van Buurtbemiddeling zijn. Daama is 

een viertal visies onderscheiden van waaruit de ge1nterviewden tot hun oordeel ko-

men. Tot slot is nagegaan in welke institutionele context deze visies tegengekomen 

worden. De respondenten staan over het algemeen poitief tegenover het idee van 

buurtbemiddeling en men spreekt zelfs over een 'gat in de markt' ten opzichte van het 

reeds bestaande aanbod. 



Hoofdstuk 8 Bewonersonderzoek 

8.1 Inleiding 

Uit hoofdstuk zeven blijkt dat veel van de ftinctionarissen uit de institutionele om-

geving mogelijkheden zien voor een instrument als Buurtbemiddeling. Er zijn volgens 

hen, in hun diverse werkgebieden, voldoende buren- en buurtconflicten om een pro-

ject als Buurtbemiddeling te rechtvaardigen, niet in de laatste plaats omdat er 

nauwelijks kanalen zijn om dit soort conflicten naar tevredenheid op te lossen. 

Functionarissen verwachten dan ook dat behoefte is aan Buurtbemiddeling daar waar 

de projecten momenteel worden opgezet. Maar zien bewoners dit ook zo? Om deze 

vraag te beantwoorden, zijn vijf metingen verricht onder in totaal 509 bewoners van 

Zwolle, Gouda en. de drie buurten in Rotterdam. In dit hoofdstuk wordt verslag 

gedaan van deze nulmeting op de vijf locaties. De centrale vraagstelling in het bewo-

nersonderzoek luidt: 

Is er volgens bewoners van de buurten en de steden waar Buurtbemiddeling 

wordt opgezet behoefie aan Buurtbemiddeling? 

Deze vraag valt uiteen in de volgende deelvragen: 

1. Zijn er burenproblemen? 

2. Kunnen bewoners burenproblemen eigenhandig oplossen? 

3. Hoe beoordelen bewoners het project Buurtbemiddeling? 

4. Welke bewoners hebben problemen? 

De eerste vraag betreft de aard en omvang van buren- en buurtproblemen, alsmede de 

verhouding tussen eigen ervaringen versus kennis van ruzies van anderen. Deze vraag 

wordt beantwoord in paragraaf 8.3. De vraag naar het zelfoplossend vermogen van 

buurtbewoners en de aanwezigheid van kanalen om dit vermogen te versterken wordt 

beantwoord in paragraaf 8.4. De vraag naar de oordelen van bewoners over het 

project Buurtbemiddeling wordt beantwoord in paragraaf 8.5. De vraag naar het 

profiel van de bewoners die problemen hebben en die gebruik willen maken van 

Buurtbemiddeling wordt beantwoord in paragraaf 8.6. In deze paragraaf vindt tevens 

reflectie op de cijfers en de gevonden verbanden plaats. Aangezien de vijf locaties 

verschillen, zal in paragraaf 8.2 allereerst ingegaan worden op de verschillen in onder-

zoeksbenadering tussen Zwolle, Rotterdam en Gouda. 
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8.2 Vijf metingen, twee vragenlijsten 

Niel alleen de onderzoekslocaties maar ook de wijze waarop Buurtbemiddeling in de 

praktijk gebracht wordt, alsmede de ontwikkelingsfasen waarin de projecten verkeer-

den, verschilden ten tijde van het bewonersonderzoek van elkaar. Ze verschilden zelfs 

zodanig dat gekozen is om in het bewonersonderzoek te werken met twee 

verschillende vragenlijsten. De eerste vragenlijst is gebruikt in Zwolle, de tweede in 

Rotterdam en Gouda. Voor het grootste deel zijn de twee vragenlijsten echter 

identiek, anders kunnen er geen vergelijlcingen worden getrokken. 

De verschillende praktijkinvulling van Buurtbemiddeling in Zwolle, Gouda en 

Rotterdam, en de verschillen in ontwikkelingsfase van de projecten, zijn eerder in dit 

rapport besproken. Op deze plaats hoeft er niet op teruggekomen te worden. Wel is 

het nodig om kort aan te geven op welke punten er verschillen en overeenkomsten 

bestaan in de vragenlijsten en de steekproef. Een belangrijk verschil tussen de 

steekproeven in Rotterdam enerzijds en Zwolle en Gouda anderzijds, is dat het in de 

Rotterdamse steekproef om drie buurten van ongeveer 4.000 bewoners gaat, terwij1 de 

Goudse en Zwolse steelcproef getrolcken is op een populatie van respectievelijk 

70.000 en 100.000 bewoners50 . 

In Zwolle heeft de eerste meting plaatsgevonden, dit heeft als consequentie dat 

er naar aanleiding van de analyse van de gegevens enkele vragen zijn bijgesteld voor 

de daama verrichte metingen in Rotterdam en Gouda. In de Rotterdamse vragenlijst 

zijn voorts nog extra vragen opgenomen over het buurtniveau, omdat in Rotterdam op 

buurtniveau bemiddeld wordt. In de Zwolse vragenlijst zijn extra vragen opgenomen 

over leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap, omdat de projectleiding in Zwolle 

specifiek wilde weten wat de relatie is tussen overlast en leefbaarheid en hoe groot de 

schaal is waarop bewoners de leefbaarheid van hun woonomgeving ervaren. In Gouda 

heeft een aantal vragen jets andere antwoordcategorieen en er is een aantal extra 

vragen gesteld, waarover de projectleiding in Gouda informatiebehoefte had. Op 

verzoek van de opdrachtgevers van het onderzoek — het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie — zijn ten slotte enkele 

vragen opgenomen over 'normen, waarden en sociale representaties' in de vragenlijst 

van Rotterdam, omdat over dat onderwerp nagenoeg geen gegevens bestaan voor een 

stad als Rotterdam. 

5°  De drie buurten in Rotterdam zijn — in tegenstelling tot Zwolle en Gouda — via de vooronderzoeken 

geselecteerd op verwachte geschiktheid em te experimenteren met buurtbemiddeling, hetgeen indirect tot 

uitdrukking kan komen in de uitkomsten van het bewonersonderzoek. Een eventuele vertekening hierdoor 

is echter niet `zichtbaar' te maken. 
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Een laatste opmerking betreft de steekproeftreldcing. In Gouda en Rotterdam is 

de steekproef op gelijke wijze getrokken, namelijk als geografische steekproef. Er 

wordt daarbij niet systematisch geselecteerd op naam, maar op woning. In Zwolle is 

gebmik gemaakt van de afdeling burgerzaken van de gemeente Zwolle voor de 

steekproeftrekking. Bovenstaande opmerkingen laten enerzijds onverlet dat het 

merendeel van de vragen op alle vijf de locaties op identieke wijze gesteld is en 

derhalve goed vergelijkbaar zijn. Anderzijds willen wij met deze opmerkingen 

aangeven dat er een zekere mate van voorzichtigheid moet worden betracht bij het 

trekken van de conclusies uit het gepresenteerde cijfermateriaal. 

8.3 Problemen tussen bewoners 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag: hoeveel 

buurt- en burenproblemen zijn er? Achtereenvolgens wordt besproken hoeveel 

overlast er is, welke vormen van overlast mensen ervaren, hoe hoog het percentage 

bewoners is dat ruzie heeft met de buren, hoe vaak bewoners ruzie hebben met de 

buren en hoeveel bewoners anderen mensen kennen die ruzie hebben met de buren. 

Bij de beantwoording van deze vragen wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen 

de vijf locaties waar geexperimenteerd wordt met Buurtbemiddeling. Het doel van 

deze vragen is het verkrijgen van inzicht in de omvang van het verschijnsel 

burenruzies. 

8.3.1 Mate van overlast 

In de vragenlijst zijn diverse vragen gesteld over het onderwerp 'overlast': overlast 

met betrekking tot de buren, met betreklcing tot andere buurtbewoners en met 

betrekking tot verschillende vormen van overlast. Het terugdringen van overlast heeft 

van het begin af aan een belangrijke plants gehad in het project Buurtbemiddeling. 

Overlast wordt iiberhaupt op vele wijzen aangepakt in Nederland. In hoofdstuk twee 

zijn wij hier reeds op in gegaan. In de tabel 8.1 wordt aangegeven hoeveel bewoners 

(in procenten) overlast ervaren van hun buren en van andere buurtgenoten. In de 

tabellen worden voor de vijf locaties verder de volgende aflcortingen gebruikt: 

• R-S = Rotterdam — Schiemond 

• R-H = Rotterdam — Homerusbuurt (Lombardijen) 

• R-GL = Rotterdam — Gerrit van der Lindebuurt (Nieuwe Westen) 

• Z = Zwolle 

• G = Gouda 



148 

Tabel 8.1 	Mate van burenoverlast 

Overlast buren 	33% 	30% 	31% 	19% 	25% 

Overlast 	 32% 	30% 

buurtbewoners 

44% 28% 11%* 

* In Zwolle is de vraag op een andere manier gesteld Jan in Rotterdam en Gouda, zie tekst. 

In Gouda heeft 19% van de ondervraagden last van buren. In Zwolle is dit percentage 
25. In de Gerrit van de Lindebuurt heeft 31% van de ondervraagden overlast van de 
buren, in Schiemond 33% en in de Homerusbuurt 30%. Het blijkt te gaan om 
eenvijfde tot denderde van de bewoners. De percentages met betrekking tot overlast 
van andere buurtbewoners lopen meer uiteen. In Zwolle ondervindt 11% overlast van 
andere buurtbewoners, in Gouda 28% en in Rotterdam tussen de 32% en 46%. Dit is 
een opvallend groot verschil. Geheel vreemd is het niet. Uit allerlei onderzoek blijkt, 

dat de leefbaarheid in Zwolle beduidend hoger wordt gewaardeerd door bewoners dan 
de leefbaarheid in Rotterdam. Overlast tussen buurtbewoners wordt in die onderzoek-
en gezien als een belangrijke indicator voor leefbaarheid. Voor Gouda is de inter-
pretatie iets lastiger. Gouwenaren beoordelen de leefbaarheid van weliswaar lager dan 
Zwollenaren, maar toch weer een stuk positiever dan de Rotterdammers. Een betere 
verklaring voor het gevonden verschil en de lastig interpreteerbare positie van Gouda 
is op te maken uit de wijze waarop de respondenten door ons zijn bevraagd. In Zwolle 
is eerst gevraagd naar overlast van de buren en vervolgens naar overlast van 
buurtgenoten, terwijI in Rotterdam en Gouda eerst gevraagd is naar overlast van 
buurtgenoten en vervolgens naar overlast van de buren. Het is aannemelijk dat de 
Rotterdamse en Goudse respondenten de 'buren' als 'buurtgenoten' hebben genter-
preteerd en de Zwolse respondenten (terecht) niet. Op basis van deze verklaring kan 
geconcludeerd worden dat de hoge percentages 'overlast van buurtbewoners' in 
Rotterdam en Gouda mogelijk overschat zijn, omdat buren ook onder buurtgenoten 

kunnen vallen. 

51 
 De begrippen buren/buurt zijn niet apart in de vragenlijst gedefinieerd. Het kan dus voorkomen dat de 

ene respondent iets anders onder deze begrippen verstaat dan de andere. Er is bij het onderzoek uitgegaan 

van de eigen common sense invulling door de respondenten van de begrippen. 
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8.3.2 Vormen van overlast 

In het bewonersonderzoek is ook een reeks vragen gesteld over de uiteenlopende 

vormen van overlast die mensen ondervinden in hun woonomgeving. Daarbij is 

onderscheid gemaakt tussen vormen van overlast en de veroorzaker van overlast. Bij 

de veroorzakers van overlast zijn drie categorieen onderscheiden: buren, 

buurtbewoners en anderen. De laatste categorie — ianderent — betreft veelal passanten 

in een wijk. In tabel 8.2 worden de antwoorden van de respondenten weergegeven 

waar de overlast door de buren worden veroorzaakt. 

Tabel 8.2 	Burenoverlast 

Overlast van buren 	:R-S 	R-H 	R-GL 	G 	Z*) 

(n=101) 	(n=107) 	(n=99) 	(n=101) 	(n=101) 

Harde tv en muziek 	35% 	23% 	21% 	18% 	32%* 

Geschreeuw/gebonk 	26% 	21% 	29% 	11% 	- 

Geluidsoverlast feestje 	13% 	9% 	13% 	17% 	- 

Vreemde geuren 	11% 	14% 	15% 	7% 	12% 

Last van huisdieren 	5% 	7% 	7% 	8% 	25% 

* ) In Zwolle is de vraag op een andere manier gesteld dan in Rotterdam en Gouda, zie tekst. 

Het blijkt uit tabel 8.2 dat harde tv en muziek als vorm van overlast het hoogst scoort 

van alle vormen van burenoverlast. In Schiemond is dit percentage hoger dan in de 

andere onderzoekslokaties. Schiemond is een buurt met overwegend galerijflats, dus 

harde tv en muziek maar ook geschreeuw en gebonk zullen daar eerder een probleem 

zijn. Zwolle is wat geluidsoverlast betreft een goede tweede, vervolgens de Homerus-

buurt en de Gerrit van de Lindebuurt. Gouda sluit hier de rij. Overigens is het 

onderwerp geluidsoverlast in Zwolle, zoals aangegeven met de asterix in de tabel, op 

een andere manier gemeten: in de vraag naar geluidsoverlast is geen onderscheid 

gemaakt naar bron van overlast en ook is geen onderscheid gemaakt tussen buren, 

buurtbewoners of anderen als zogenaamde veroorzaker van de overlast. Desondanks 

zijn de Zwolse percentages redelijk goed vergelijkbaar zijn met de Rotterdamse. De 

bewoners van Schiemond ondervinden meer overlast van de buren dan de bewoners 

van de andere onderzoekslokaties, met uitzondering van het onderwerp huisdieren en 

geluidsoverlast bij feestje. Wat betreft de huisdieren is dit niet verrassend want 

Schiemond is een hoogbouwwijk en mensen in een flat nemen minder snel 
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overlastgevende huisdieren, zoals honden. Het onderwerp huisdieren-overlast is in 

Zwolle beduidend hoger dan in Rotterdam en Gouda. Voorts valt de relatief hoge 

overlast van geluid bij een feestje in Gouda op. De preciese oorzaak hiervan is 

onduidelijk. Het is mogelijk dat er in Gouda meer luiddruchtige feestjes geven 

worden, maar het zou evengoed kunnen dat de tolerantie ten aanzien van feestjes wat 

lager ligt dan op de andere locaties. 
De onderwerpen in tabel 8.2 kunnen worden gezien als typische vormen van 

buren-overlast: herrie, stank en huisdieren. Deze vormen van overlast zullen de 

meeste mensen wel kennen uit de eigen ervaring. Soms worden deze vormen van 

overlast een dusdanige bron van irritatie, dat mensen er ruzie over krijgen. Dit zal 

vooral gebeuren wanneer de overlast-incidenten regelmatig voorkomen, op voor 

mensen irritante tijdstippen waardoor zij zich er moeilijk aan kunnen onttrekken. 

Verderop gaan we hier nader op in. 

Een aantal vormen van overlast worden volgens de respondenten niet zozeer 

veroorzaakt door de buren, maar door andere buurtbewoners. Dit wordt hieronder 

weergegeven in tabel 8.3. 

Tabel 8.3 	Vormen van buurtoverlast 

Parkeeroverlast 

Rommel 

Problemen met de jeugd 

Weinig sociale controle 

Opdringerig zijn 

Te afstandelijk zijn 

7% 

36% 

34% 

18% 

1% 

12% 

	

RiGL, 	G .. Z*) 

. n=99). 'Xn=1011 (n=101) ' 

10% 	24% 	16% 	20% 

24% 	42% 	20% 	14% 

11% 	22% 	9% 	15% 

8% 	16% 	12% 	7% 

3% 	7% 	3% 	- 

5% 	20% 	13% 	7% 

* ) In Zwolle is de vraag op een andere manier gesteld clan in Rotterdam, zie tekst. 

Parkeeroverlast, rommel, problemen rond de jeugd, opdringerig en afstandelijk zijn en 

weinig sociale controle worden volgens bewoners met name veroorzaakt door 

buurtbewoners en niet door buren. We zien wat Rotterdam betreft, dat de bewoners 

van de Gerrit van de Lindebuurt over het algemeen meer hinder ondervinden van 

buurtgenoten dan de bewoners van de andere buurten, hoewel dit per onderwerp 

varieert. Het gaat bij de Gerrit van de Lindebuurt om een typische oude stadswijk, met 



151 

een heterogene bevolkingssamenstelling. Het onderwerp 'rommel' scoort het vaakst 

als probleem en dit geldt met name voor de bewoners van de Gerrit van de Lindebuurt 

en Schiemond. Het onderwerp 'problemen rond de jeugd' scoort hoog in Schiemond: 

deze buurt kent ten opzichte van de rest van Rotterdam een extreme leeftijdsopbouw: 

de buurt is kinderrijk en ook wonen er nogal wat oudere echtparen van wie de 

kinderen de deur uit zijn. Blijkbaar geeft deze combinatie van jong en oud aanleiding 

tot veel overlastgevoelens. Deze sociale categorieen hebben verschillende leefstijlen. 

Voorts valt op dat in Gouda problemen rond de jeugd weinig als overlastgevend 

benoemd worden. De verklaring hiervoor is dat in Gouda tweederde van de 

respondenten deze problemen toeschrijft aan andere personen dan buren of buurt-

bewoners. In Zwolle scoort parkeeroverlast hoog: 20% van de respondenten onder-

vindt hinder van het parkeren van auto's in hun buurt. In Zwolle is zoals gezegd geen 

onderscheid gemaakt tussen buren, buurtbewoners of anderen bij het bepalen van de 

veroorzaker van de overlast, zodat de informatie op dit vlak niet goed vergelijkbaar is 

met Gouda en de Rotterdamse buurten. 

In tabel 8.4 wordt aangegeven wat volgens de respondenten overlast is die 

(hoofdzakelijk) veroorzaakt wordt door andere personen dan buren of buurtbewoners. 

Dit kan zowel bewoners van andere stadsdelen alsmede toevallige passanten 

betreffen. 

Tabel 8.4 	Vormen van overlast van derden 

Overlast van derden* 	G 	RS 	R-H 	R-GL 

(n=101) 	(n=101) 	(n=107) 	(n=99) 

Te hard rijden 	 32% 	6% 	15% 	22% 

Ruziemakers 	 5% 	1% 	- 	5% 

Verslaving 	 10% 	19% 	- 	33% 

* ) In Zwolle is de vraag niet gesteld. 

Wat betreft Zwolle beschikken we zoals gezegd niet over specifieke gegevens over 

overlast veroorzaakt door derden. In Rotterdam zien we veel variatie per buurt in tabel 

8.4. In de Homerusbuurt en de Gerrit van de Lindebuurt is volgens de bewoners 'te 

hard rijden door derden' een groot probleem. Voor Schiemond geldt dit in mindere 

mate. Dat is niet verrassend, want Schiemond is een buurt zonder doorgaand verkeer 

en de straten zijn kort en bochtig. Aan de andere kant is 'verslavingsoverlast door 
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derdent met name een probleem in de buurten die dicht bij het centrum van Rotterdam 

gelegen zijn: Schiemond en de Gerrit van de Lindebuurt. Het is een bekend gegeven 

dat het verslavingsprobleem zich concentreert in de oude wijken van de stad, zoals de 

Gerrit van de Lindebuurt, maar ook in Schiemond. In Gouda springt vooral de 

overlast door te hard rijden in het oog. Een verklaring hiervoor is dat in veel van de 

wijken in Gouda doorgaande wegen voorkomen, waarop nogal hard gereden wordt 

(zie Gemeente Gouda 1997). 

Samengevat neemt de totale overlastproblematiek een omvang aan van die zo'n 

20% tot ruim 30% van de bewoners direct hindert. Door een onderscheid te maken 

naar de verschillende vormen van overlast en naar de primaire veroorzaker van die 

overlast ontstaat een redelijk genuanceerd beeld van de problemen die mensen met 

ellcaar in hun directe woonomgeving hebben. 

8.3.3 Intensiteit van problemen tussen buren 

Problemen tussen buren kunnen verschillende dimensies aannemen. Er zijn ver-

schillende manieren om problemen tussen buren te meten. Er zijn begrippen die 

be/eying van een situatie meten, bijvoorbeeld 'gevoelens van onbehagen', en er zijn 

begrippen die interacties betreffen, bijvoorbeeld ruzie of belediging. Het zou interes-

sant zijn om uit te vinden hoe hoog of laag het percentage respondenten is dat op 

enigerlei wijze problemen heeft met de buren. Om dit te weten te komen, is een 

variabele 'burenproblemen' geconstrueerd door middel van vier variabelen van 

toenemende sterkte. 

1. hinder of overlast; 

2. ergemis; 

3. ruzie; en 

4. belediging. 

Deze vier concepten meten 'negatieve relaties tussen sociale actoren'. De eerste twee 

concepten meten vooral een be/eying van een situatie, de laatste twee concepten 

meten specifiek een interactie. Bij elk van de vier concepten is de respondenten 

gevraagd of zij konden aangeven of zij dit probleem ervaren of niet, en zo ja hoe 

vaak. In tabel 8.5 worden gegevens over de intensiteit van problemen tussen buren 

weergegeven. Er zijn vijf categorieen van toenemende sterkte. Een nul betekent dat 

respondenten op geen enkele variabele problemen hebben met de buren. Een vier 

betekent dat respondenten op alle variabelen problemen hebben met de buren. 



Tabel 8.5 	Intensiteit van problemen tussen buren 

intensiteit 	Z 	G 	R-H 	' R-GL 	' 	ItIS 
(n=101) 	(n=101) 	(n=107) 	(n=99) 	' (n=101 

0 	61% 	56% 	54% 	53% 	48% 
1 	19% 	23% 	19% 	20% 	20% 
2 	15% 	13% 	14% 	18% 	21% 
3 	3% 	4% 	10% 	7% 	10% 
4 	2% 	4% 	3% 	3% 	2% 
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In de tabel is te zien dat het spreidingspatroon in de vijf onderzoekslokaties redelijk 
consistent is 52 . 61% van de respondenten in Zwollenaren heeft op geen van de 

dimensies problemen met de buren en 48% van de bewoners van Schiemond. Als we 

dit generaliseren naar de hele bevolking van Zwolle, Gouda en Rotterdam betekent dit 

dat in Zwolle 7% tot 13% minder mensen problemen hebben met hun buren dan in 

Rotterdam en 5% minder dan in Gouda. In Lombardijen heeft 54% geen problemen 

met de buren, in de Gerrit van de Lindebuurt 53%. Het percentage respondenten dat 

op 'drie' of 'vier' dimensies problemen heeft met de buren is 5% in Zwolle, 10% in de 

Gerrit van de Lindebuurt, 12% in Schiemond, 13% in de Homerusbuurt en 8% in 

Gouda. Deze respondenten hebben zowel onbehagen als een confrontatie gehad, in 

een of andere vorm, met de buren. Van deze categorie respondenten kun je zeggen dat 

er een openlijk conflict tussen hen en de buren heeft plaatsgevonden. 

Als we willen weten hoe vaak mensen problemen hebben met de buren, dan moeten 
we weer kijken op het niveau van de afzonderlijke variabelen. In tabel 8.6 worden 

frequenties weergegeven van ergernis, ruzie en belediging, uitgesplitst naar de vier 
onderzoekslokaties. 

52 
 Resultaten van onderzoek zijn minder onderhevig aan toevalligheden wanneer variabelen worden 

samengevoegd. Het materiaal wordt ermee ingedikt. In dit onderzoek zijn de bovenstaande vier 

variabelen samengevoegd op basis van theoretische gronden (de begrippen meten verschillende dimensies 

van hetzelfde verschijnsel). Aan de hoogte van de betrouwbaarheid (Cronbach's alpha = .65) is af te lezen 

dat de samenvoeging van variabelen ook empirisch verantwoord is. 
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Tabel 8.6 	Frequentie van problemen tussen buren 

ViHabiInFreiiIitie . 	Z 	G 	12:H 	R-GL 	R-S 

5% 	3% 

3% 	8% 

22% 	28% 

5% 	5% 

4% 	0% 

4% 	5% 

Jaarlijks 
Maandelijks 

Wekelijks 

Ruzie 	Soms 
Vaalc/zeer vaak 

Ergemis 

Beledigd 	Vaak 

4% 	3% 

11% 	13% 

6% 	16% 

2% 	3% 

I% 	5% 

4% 	4% 

In tabel 8.6 zien we dat 6% van de respondenten in Zwolle zich minimaal elke week 
aan de buren ergert, in Gouda is dit 16% en in Rotterdam tussen de 17% en 28%. 
Rotterdammers ergeren zich dus beduidend vaker dan Zwollenaren, terwijI de 
wekelijkse ergemis van Gouwenaren weer dicht tegen die van Rotterdammers aanzit. 
Ook de frequentie van ruzie ligt in Rotterdam hoger: in Zwolle heeft 3% van de 
bewoners weleens ruzie met de buren, waarvan 1% vaak of zeer vaak. In de 
Homerusbuurt heeft 5% van de bewoners weleens ruzie met de buren, waarvan I% 
vaak of zeer vaak. In de Gerrit van de Lindebuurt heeft 9% van de bewoners weleens 
ruzie met de buren, waarvan 4% vaak of zeer vaak. In Schiemond heeft 5% van de 
bewoners weleens ruzie met de buren, waarvan niemand vaak of zeer vaalc. In Gouda 
heeft 8% weleens ruzie en voor 5% van de Gouwenaren komt dit vaak tot zeer vaak 
voor. Daarmee hebben Gouwenaren het meest vaak of zeer vaak ruzie met hun buren. 
Een wekelijkse ergemis voor tussen de 17% en 28% en vaalc een belediging voor 4% 

tot 6% van de bewoners duidt op een structureel sociaal probleem. 

Een laatste belangrijk punt in deze paragraaf over de aard en de omvang van 

problemen tussen bewoners is de vraag of zelfrapportages van de respondenten met 

betreklcing tot burenruzies daadwerkelijk eigen ervaringen zijn dan wel geruchten c.q. 

ervaringen van andere mensen. In tabel 8.7 worden gegevens hierover gepresenteerd. 

Tabel 8.7 	Ruzie: ervaringen versus geruchten 

rviiiiingin/gertichten 	R-S 	R-R 	R-GL 

. 	 (n=101) (n=107) 	(n=99) 	(n=101) (n=101) 

Eigen ervaringen 	22% 	22% 	20% 	22% 	12% 

Geruchten 	 32% 	36% 	43% 	51% 	39% 

4% 

11% 
17% 

4% 
1% 
6% 
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De kloof tussen eigen ervaringen en geruchten is in Gouda het grootst: 51% van de 

bewoners kent andere mensen die ruzie hebben met hun buren, terwijl slechts 22% 

zelf ruzie heeft (gehad) met de buren. Gouda wordt op de voet gevolgd door Zwolle 

waar de verhouding 39% tegenover 12% is. In de Gerrit van de Lindebuurt kent 43% 

van de respondenten mensen die ruzie hebben met hun buren, terwijl 20% van de 

respondenten zelf ruzie heeft (gehad) met de buren. In de Homerusbuurt en in 

Schiemond is het verschil tussen gerucht versus eigen ervaring kleiner. In de 

Homerusbuurt kent 36% van de respondenten andere mensen die ruzie hebben met 

hun buren, terwijl 22% zelf ruzie heeft (gehad) met de buren. In Schiemond kent 32% 

van de respondenten mensen die ruzie hebben met hun buren, en ook daar heeft 22% 

van de respondenten zelf ruzie (gehad) met de buren. Blijkbaar kent denderde tot de 

helft van de mensen op de vijf onderzoekslokaties op dit moment een of meer 

personen die ruzie hebben met hun buren. Indien Buurtbemiddeling in de toekomst 

gebruikt gaat worden door mensen, hoort waarschijnlijk eenderde tot de helft van de 

bewoners van andere mensen hoe het conflict besproken is en wat de afspraken zijn 

die de betroklcen met elkaar gemaakt hebben. Let wel, dit is allemaal via het informele 

circuit van sociale netwerken, zonder dat Buurtbemiddeling zelf de resultaten gebruikt 

om actief gevallen te gaan werven. 

Op de vraag: zijn er voldoende problemen tussen bewoners om een experiment met 

alternatieve conflictoplossing, zoals Buurtbemiddeling, te rechtvaardigen? kan nu het 

volgende antwoord worden gegeven. Tussen 5% en 13% van de bewoners op de vijf 

onderzoekslokaties heeft gevoelens van onbehagen jegens de buren en een openlijk 

conflict met de buren (zie tabel 8.5) via een belediging of een ruzie (gehad). Wat 

tijdspanne c.q. frequentie betreft is 4 tot 6% vaak beledigd — in het verleden en het 

heden — en heeft 0 tot 5% ten tijde van de meting — dus op dit moment — vaak of zeer 

vaak ruzie met de buren (zie tabel 8.6). 

Uitgaande van de percentages in tabel 8.5 en 8.6 kunnen we als ondergrens 

aanhouden dat ongeveer 5% van de bewoners emstige, lopende problemen heeft met 

de buren, oftewel een op de twintig mensen. Of dit ook voldoende is om een project 

gericht op altematieve conflictoplossing op buurtniveau te rechtvaardigen is een vraag 

die later in dit rapport wordt beantwoord, want dit hangt niet alleen af van de 

bovenstaande cijfers. Burenruzies blijven een sociaal probleem zolang de betrokkenen 

geen overeenstemming kunnen bereiken over de vraag hoe deze verschijnselen 

moeten worden opgelost (vgl. Peper 1998). 

We zien overigens dat in Schiemond, waar bewoners qua ergernissen en overlast het 

meest problemen met elkaar hebben, er daarentegen geen sprake is van meer lopende 
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conflicten, in de zin van vaak of zeer vaak ruzie (zie tabel 8.6). Het is zelfs lets min-

der. We zoeken naar een verklaring hiervoor. In Schiemond is de bevolking in bepaal-

de opzichten gepolariseerd: autochtoon versus allochtoon, jonge huishoudens versus 

oudere huishoudens, jonge alleenstaande moeders versus oudere 'lege nesters' en 

tegenstellingen tussen allochtonen onderling en dit geeft een bonte mengelmoes van 

leefstijlen. Het soepel verlopen van de onderlinge betrekkingen tussen wijkbewoners 

is onder deze omstandigheden niet vanzelfsprekend. Blijkbaar leidt e'en en ander wel 

tot meer gevoelens van onbehagen bij mensen over woongedrag, maar niet tot meer 

confrontaties in de zin van ruzies en beledigingen. Een mogelijke conclusie zou kun-

nen zijn dat mensen in dit soort cultureel versnipperde woonsituaties 'confrontaties' 

met elkaar alt de weg gaan. In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op de cul-

turele factor bij burenproblemen. 

8.4 Lelfoplossend vermogen en kanalen voor conflictoplossing 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag: 'Kunnen 

bewoners burenproblemen op eigen kracht oplossen?' Om deze vraag te beantwoor-

den wordt achtereenvolgens besproken hoe mensen op overlast re,ageren, in hoeverre 

mensen zelf gecorrigeerd zijn of iemand anders gecorrigeerd hebben, in hoeverre 

mensen hun onderlinge ruzies uitpraten en wat de resultaten daarvan zijn en in hoe-

verre mensen weleens een klacht indienen over hun buren bij een officiele instantie. 

Hiennee worth inzicht vergaard in het zelfoplossend vermogen van buurtbewoners en 

de aan- of afwezigheid van kanalen om buurt- en burenproblemen op te lossen. In het 

onderzoek is aan de bewoners gevraagd: "stelt u zich voor, dat iemand in de buurt 

overlast veroorzaakt, wat doet u clan?" De antwoordcategorieen werden niet genoemd 

door de interviewer en meerdere antwoorden waren toegestaan. In tabel 8.8 wordt 

weergegeven hoe respondenten op deze vraag geantwoord hebben. 

We zien dat in Zwolle een hoog percentage bewoners antwoordt dat zij niets 

doen in reactie op overlast (33%). Zwolle heeft ook een hoog percentage 'ik zeg er 

wat van' (52%) en een laag percentage respondenten dat zegt 'ik bel de politic' (5%). 

De Homerusbuurt heeft het hoogste percentage respondenten dat zegt 'ik zeg er wat 

van' (67%) en ook een laag percentage 'ik bel de politie' (14%), op de voet gevolgd 

door Gouda. Schiemond en de Gerrit van de Lindebuurt hebben een hoog percentage 

'ik bel de politic' (40% en 30%) en een relatief laag percentage `ik zeg er wat van'. 

'Samen met anderen de overlastgever benaderen' is lets wat slechts weinig 

respondenten doen, op alle vijf de onderzoekslokaties. flit kan duiden op een mogelijk 

knelpunt voor Buurtbemiddeling, want Buurtbemiddeling is precies dat: mensen gaan 



samen met derden aan tafel zitten om te praten met de persoon die zij zien als de 

overlastgever. Het is in ieder geval een punt om in de gaten te houden bij het opzetten 
van Buurtbemiddelingsprojecten. 

Tabel 8.8 	Handeling in reactie op overlast 

Handeling * 

(n=101) 	(n=101)':,-".....:(n=1 

*) Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. 

ny =9,9, ,,, ' ' (n=101) 
, 	. 	. 	, .. 

1k doe niets 	 33% 	18% 	14% 	15% 	22% 
Ik zeg er iets van 	52% 	57% 	67% 	47% 	48% 
Ik onderneem actie 

Met anderen 	3% 	6% 	7% 	2% 	3% 
Ik bel de politie 	5% 	12% 	14% 	30% 	40% 

De grootste variatie tussen de lokaties blijkt te zitten in de categorie 'ik bel de politie'. 

In Schiemond handelt men het vaakst zo, in Zwolle het minst vaak. Een mogelijke 

verklaring is: 'hoe heterogener de lokatie, hoe vaker het gebeurt dat mensen bij een 

onderling probleem de politie erbij halen'. Tegelijktijd blijkt ook dat de respondenten 

in Schiemond volgens eigen zeggen relatief vaak niets doen. Aan de andere kant 

spreekt nog altijd 48% van de bewoners die overlast ervaren de overlastgever er zelf 
op aan. Het zou kunnen zijn dat het 'aanspreken van mensen op overlast' in een buurt 

als Schiemond niet voldoende effect heeft op het gedrag van de overlastgever, zodat 

men de politie er alsnog bijhaalt. Als we dit gegeven vergelijken met de vaststelling in 

paragraaf 8.3 dat er in Schiemond meer gevoelens van onbehagen bestaan ten 

opzichte van elkaar en tegelijkertijd jets minder openlijke conflicten, dan kan de 

verklaring aan de ene kant worden gezocht in de mate van anomie in die buurt en aan 

de andere kant in de rol van de politie, die in deze buurt blijkbaar een dempende 
werking heeft op de bestaande conflicten. 

Aan de respondenten is ook de vraag gesteld of 'mensen uit de buurt hen weleens 

gecorrigeerd hebben'. Het blijkt dat ongeveer 11% van de respondenten zelf weleens 

gecorrigeerd is in Rotterdam en Zwolle. In Gouda is 21% van de respondenten zelf 

weleens gecorrigeerd. Ondanks deze uitschieter in Gouda zijn deze percentages 

relatief laag als men bedenkt dat tussen de 40% en 50% van de respondenten zich 

weleens aan buren en andere buurtbewoners irriteren (zie tabel 8.1) en de helft die 
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zegt dat zij er jets van zeggen als zij overlast ervaren (zie tabel 8.8). Het kan zijn dat 
de opmerkingen van mensen niet aankomen bij de veroorzaker van de overlast. De 
manier waarop mensen elkaar aanspreken op gedrag kan sterk varieren. Het kan 

bijvoorbeeld aanvallend, moraliserend en onderhandelend 53. Hierin is via het 

bewonersonderzoek geen inzicht vergaard. Kwalitatief onderzoek ligt op dit punt 

meer voor de hand dan kwantitatief onderzoek. 
Aan respondenten is tevens de vraag gesteld of zijzelf 'een ander weleens 

hebben bijgestaan om een buurtgenoot te corrigerent. Hier zijn nauwelijlcs verschillen 
tussen de vijf onderzoekslokaties: ongeveer 15% heeft weleens iemand bijgestann om 

een buurtgenoot te corrigeren. Deze percentages over feitelijke handelingen zijn 
beduidend hoger dan de percentages in tabel 8.8 over hypothetische handelingen. Dit 
is te verklaren als we bedenlcen dat mensen met meerderen tegelijk kunnen helpen om 
lemand die hulp vraagt bij te staan'. Ten slate is 'bijstaan' iets anders dan 'actie 
ondemenien': 'bijstaan' kan bijvoorbeeld ook passieve steun betekenen (bijvoorbeeld 

het aanhoren van iemands probleem). 

Uit het bewonersonderzoek blijkt venter dat mensen die ruzie hebben met hun buren, 
de ruzie lang niet altijd met ellcaar uitpraten. In Zwolle gebeurt dit vaker dan in Gouda 

en Rotterdam, zoals tabel 8.9 illustreert. 

Tabel 8.9 	Burenruzie en het uitpraten van de ruzie 

Uitpraten 	 Z 	G 	12-11 	R-GL 	It-S 

(n=101) 	(n=101) 	(r107) 	(n=99) 	(n=101) 

ruzie met buren 	12% 	22% 	22% 	20% 	22% 

% zelf uitgepraat 	83% 	46% 	35% 	55% 	50% 

% uitgepraat met 
hulp van derde 	33% 	5% 	9% 	5% 	5% 

Het zelf uitpraten van de ruzie doet tussen de 35% en 83% van de respondenten. Het 
met hulp van een derde uitpraten van de ruzie doet tussen de 5% en 33% van de 
respondenten. Bij deze percentages moet rekening worden gehouden met de lage 

aantallen. De situatie in Zwolle verschilt duidelijk met de situatie in Gouda en 
Rotterdam. In Zwolle heeft een mime meerderheid geprobeerd de problemen met de 

53  Zie hierover onder andere het theoretische concept laanspreken van Pieterman 1997. 



buren zelf uit te praten. In Gouda en Rotterdam geldt dat voor de helft of minder van 

de respondenten. In Zwolle heeft eenderde van de respondenten de hulp ingeroepen 

van een derde, in Gouda een op de tien mensen en in Rotterdam den op de tien tot een 

op de twintig mensen. 

Resultaat van het uitpraten was in Zwolle en Rotterdam overeenkomstig. Bij 

benadering verbeterde de situatie in eenderde van de gevallen, in denderde van de 

gevallen vertrok een van beide partijen of het contact werd verbroken (exit-optie) en 

in denderde van de gevallen bekoelden de verhoudingen verder c.q. het conflict bleef 

sluimeren. Het is dan ook niet verrassend dat ongeveer de helft van de respondenten 

op deze vier lokaties ontevreden is over de afloop van het zelf oplossen. In Gouda is 

de situatie zelfs nog iets minder rooskleurig: slechts 4% is van mening dat de relatie 

na een gesprek beter is geworden; 50% zegt dat de status quo niet is veranderd en 

46% zegt dat de situatie verslechterd is. Het op eigen houtje proberen op te lossen van 

een burenruzie lukt slechts weinig mensen. 

Ten slotte hebben we bewoners gevraagd of zij weleens een klacht hebben ingediend 

over hun buren bij een officiele instantie. Het blijkt dat in Zwolle en Gouda tussen de 

7% en de 10% van de respondenten weleens een klacht heeft ingediend bij een 

officiele instantie, terwijl in Rotterdam tussen de 20% en 23% van de respondenten 

weleens een klacht heeft ingediend bij een officiele instantie. De meeste klachten 

worden ingediend bij de wijkagent, bij de woningcorporatie en de bewonersorgani-

satie54 . 

label 8.10 	Frequentie van klagen over buren bij instanties 

Geklaagd bij instantie 	Z . 	G 	R-H 	R-GL 

1-malig 	 5% 	8% 	9% 	8% 	12% 

2-5 	 2% 	1% 	7% 	5% 	8% 

6-9 	 _ 	1% 	3% 	3% 	2% 

>10 	 _ 	- 	_ 	4% 	.1% 

159 

In de tabel zien we dat in Zwolle niemand meer dan 5 klachten heeft ingediend over 

de buren bij een instantie. In Rotterdam hebben tussen de 3% en 7% van de 

54  Gezien het lage aantal respondenten die bij de verschillende instanties geklaagd hebben in vergelijking 

met het totaal aantal respondenten, is hier geen overzicht in tabelvorm weergegeven. 
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respondenten meer dan 5 klachten ingediend, het hoogst in de Gerrit van de 
Lindebuurt. Dit gegeven is consistent met het hoge percentage Rotterdammers dat 
vaak of zeer vathc ruzie heeft met de buren. Gouda bevindt zich tussen Zwolle en 
Rotterdam in. De tevredenheid over de klachtafhandeling blijkt te varieren van meer 

dan de helft in Zwolle, tweevijfde in Gouda tot ongeveer een derde op de drie lokaties 

van Buurtbemiddeling in Rotterdam 55 . 

Wat zeggen deze gegevens? Het blijkt dat veel mensen de problemen met de buren 

niet bepraten. Ms er wel gepraat wordt, blijkt dit vaak niet te leiden tot een bevredi-
gende oplossing. Veel problemen tussen buren blijven op die manier onopgelost. 
Aangezien mensen niet frequent bij instanties klagen — en deze er soms ook bitter 
weinig aan kunnen doen hetgeen zich ten dele uit in de relatief lage mate van 
tevredenheid — voor de rechter zijn het bagatel zaken, de wijkagent heeft in deze maar 
een beperkt instrumentarium, de medewerker verhuurzaken heeft harde bewijzen 
nodig van slecht huurderschap alvorens er actie ondernomen kan worden, is de 
conclusie gerechtvaardigd dat de meeste problemen tussen buren niet opgelost 
worden. De daarmee verbonden voor de hand liggende conclusie is dan ook dat veel 
van dit soort problemen onderhuids in woonbuurten aan het sluimeren zijn. Er bestaat 
een potentieel aan latente conflicten voor Buurtbemiddeling. Het is belangrijk om 
deze gevoelens van onbehagen in een of andere communicatie-vorm te plaatsen, 
anders hopen deze gevoelens zich op en kan dat onbehagen ieder moment, ongestuurd 
en ongestructureerd, naar de oppervlakte borrelen. Openlijke ruzie in de zin van 
confrontatie kan soms beter zijn dan latente, sluimerende, onopgeloste conflicten. 
Buurtbemiddeling biedt een nieuwe manier om te communiceren over onbehagen 

tussen mensen. 

8.5 Oordelen van bewoners over het project Buurtbemiddeling 

De vraagstelling van het bewonersonderzoek is 'bestaat er onder bewoners van 
Zwolle, Gouda en de drie buurten in Rotterdam behoefte aan Buurtbemiddeling? 
Zoals gezegd valt deze vraagstelling uiteen in diverse onderzoeksvragen. In deze 

paragraaf wordt antwoord gegeven op de derde onderzoeksvraag: wat yin den 

bewoners van het project Buurtbemiddeling? 

De oordelen van de respondenten over Buurtbemiddeling zijn niet goed te 
interpreteren, omdat het project ten tijde van de eerste meting nog nergens volledig 

Voor een beter inzicht in de aard van het klachtgedrag en (on)tevredenheid over de klachtafhandeling is 



functioneerde. Tegelijkertijd was in drie projecten de voorlichting nog niet afgerond. 

De antwoorden van de respondenten zijn daarmee op z'n best hypothetisch. Hiermee 

moet rekening worden gehouden bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten. In 

deze paragraaf wordt achtereenvolgens besproken of respondenten van mening zijn 

dat er voldoende problemen zijn die zich lenen voor Buurtbemiddeling, of zij gebruik 

willen maken van Buurtbemiddeling, waarom wel of waarom niet, of zij instemmen 

met buurtbewoners als bemiddelaars of niet, en zo ja, op welke voorwaarde en of zij 

zelf als bemiddelaar zouden willen optreden. Daarbij wordt zoveel mogelijk een 

vergelijking getroklcen tussen de vijf lokaties van Buurtbemiddeling. 

In het onderzoek is aan de bewoners gevraagd: "zijn er volgens u in de 

buurt/stad 'voldoende' problemen die zich lenen voor Buurtbemiddeling?". Deze vraag 

had zes antwoordcategorieen, inclusief 'weet niet'. In tabel 8.11 wordt weergegeven 

welke percentages respondenten welk antwoord hebben gegeven. 

Tabel 8.11 	Voldoende problemen die zich lenen voor Buurtbemiddeling? 

Problemen voor 	Z 	G 	R-H 	R-GL 	R-S 
buurtbemiddeling 	(n=101) 	(n=101) 	(n=107) 	(n=99) 	(n=101) 
Meer dan voldoende 	1% 	3% 	5% 	12% 	12% 
Voldoende 	 10% 	17% 	21% 	34% 	34% 
Niet veel niet weinig 	5% 	8% 	14% 	12% 	21% 
Onvoldoende 	 39% 	28% 	17% 	10% 	12% 
Geen 	 39% 	21% 	1% 	2% 	2% 
Weet niet 	 7% 	24% 	43% 	30% 	20% 

*) Door afronding kan het zijn dat de som van de percentages niet precies op 100% komt. 

Uit de tabel blijkt, dat 11% van de respondenten in Zwolle van mening is dat er 

voldoende of meer dan voldoende problemen zijn in Zwolle die zich lenen voor 

Buurtbemiddeling. Dat is een opvallend laag percentage in vergelijking met de drie 
lokatie in Rotterdam, waar in de Homerusbuurt 26% van de respondenten van mening 
is dat er in die buurt voldoende problemen zijn die zich lenen voor Buurtbemiddeling, 

in de Gerrit van de Lindebuurt en in Schiemond 46% van de respondenten van 

mening is dat er in die buurt voldoende problemen zijn die zich lenen voor 

Buurtbemiddeling. Gouda neemt hier weer een middenpositie in, 20% van de 

nader onderzoek nodig onder klagers. 
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Gouwenaren ziet voldoende of meer clan voldoende problemen. Het percentage 

respondenten dat 'niet veel niet weinig' antwoordt of 'weet niet' is aan de hoge kant, 

afgezien van Zwolle. Dit kan komen omdat ten tijde van het bewonersonderzoek de 

projecten in Rotterdam en Gouda zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevonden. 

In paragraaf 8.3 hebben we de vraag gesteld of er voldoende problemen zijn 

tussen bewoners om een project zoals Buurtbemiddeling, gericht op altematieve 

conflictoplossing, te rechtvaardigen. Then konden we die vraag nog niet goed 

beantwoorden, omdat er eigenlijk geen objectieve maatstaf bestaat om het aan af te 

meten. De percentages in tabel 8.11, waarbij de respondenten hun persoonlijke 

mening geven, wijzen erop dat een kleine minderheid in Zwolle, een mime 

minderheid in Gouda en een kleine meerderheid in Rotterdam deze vraag met 'ja' 

beantwoorden. 

In het bewonersonderzoek is vervolgens gevraagd of mensen zelf gebruik willen gaan 

maken van Buurtbemiddeling en of zij van plan zijn anderen naar Buurtbemiddeling 

te verwijzen. In tabel 8.12 wordt weergegeven hoeveel mensen denken 

Buurtbemiddeling te gaan gebruiken. 

Tabel 8.12 Gebruiken van Buurtbemiddeling en verwijzen van andere 

personen 

Gebruiken en veinvijzen 	Z , 	G 	R-H 	R-GL 	R-S 

(n=101) (n=101) (n=107) (n=99) (n=101) 
„  

Gebruiken ja 	 38% 	48% 	70% 	53% 	54% 

misschien 	10% 	10% 	8% 	19% 	16% 

nee 	 53% 	43% 	22% 	28% 	31% 

Verwijzen ja 	 69% 	63% 	75% 	77% 	57% 

nee 	 31% 	37% 	25% 	23% 	43% 

Deze percentages zijn grotendeels vergelijkbaar met de percentages in tabel 8.11 wat 

betreft het verschil tussen Rotterdam, Gouda en Zwolle. Uit het onderzoek blijkt dat 

tussen de 38% van de respondenten (in Zwolle) en 70% van de respondenten (in 

Lombardijen) bereid is om Buurtbemiddeling te benaderen wanneer zij ruzie hebben 

of lcrijgen met de buren of wanneer zij overlast ondervinden. In Zwolle wil meet dan 

de helft van de respondenten er geen gebruik van malcen, in Rotterdam eenkwart tot 

eenderde en in Gouda geldt dit voor ruim tweevijfde van de respondenten. De 
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percentages met betrekking tot 'verwijzen van anderen' zijn gelijker verdeeld over de 

onderzoekslokaties. Met name Zwolle valt hierbij op. Daar verwijzen veel meer 

mensen anderen naar Buurtbemiddeling dan dat er zelf van plan zijn been te gaan. 

Blijkbaar is Buurtbemiddeling voor de Zwollenaren jets wat vooral nodig is voor 

andere mensen. De buren misschien? Als dat zo is dan komen ze er zelf ook niet 

gemakkelijk vanaf, want Buurtbemiddeling is jets voor twee partijen. Het percentage 

respondenten dat nog twij felt is met name hoog in Schiemond en de Gerrit van de 

Lindebuurt. Zoals gezegd, op het moment van de nulmeting was in Schiemond de 

voorlichting nog niet afgerond en in de Gerrit van de Lindebuurt nog niet begonnen. 

Dit gegeven zien we ook weerspiegeld in de 'bekendheid van Buurtbemiddeling': in 

Zwolle heeft 35% van de respondenten van Buurtbemiddeling gehoord, in Gouda 

46%, in de Homerusbuurt 61%, in Schiemond 48% en in de Gerrit van de Lindebuurt 

26%. 

Redenen die bewoners noemen om Buurtbemiddeling wel te benaderen zijn: 

• Buurtbemiddeling is een methode die objectief en onafhankelijk is; 

• Buurtbemiddeling kan helpen een oplossing te vinden; 

• vrijwilligers van Buurtbemiddeling zijn bekend met buurt en bewoners; 

• de politie helpt niet en je geen eigen rechter mag spelen; 

• Buurtbemiddeling zou kunnen helpen om escalatie te voorkomen; 

• de politie benaderen is te definitief; 

• de leefbaarheid en de rust in de buurt moeten beter worden. 

Redenen die men noemt om buurtbemiddeling niet te benaderen zijn: 

• men vindt dat men dit soort problemen zelf moeten kunnen oplossen; 

• mensen zijn bang dat de tussenkomst van derden de problemen erger maakt; 

• mensen denken dat het toch niet helpt; 

• mensen schakelen liever bekenden in, zoals familie. 

Redenen die men noemt om anderen wel te verwijzen zijn: 

• naar Buurtbemiddeling verwijzen is beter dan klagen bij de politie; 

• naar Buurtbemiddeling verwijzen kan mensen helpen als zij er zelf niet uitkomen 

en kan contact tussen buurtbewoners verbeteren. 

Redenen die genoemd worden om anderen niet te verwijzen zijn: 

• mensen moeten hun problemen toch zelf kunnen oplossen; 

• het is niet mijn zaak en ik bemoei me er niet mee. 
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In het licht van bovenstaande gegevens is het van belang om te vragen naar redenen 

die de slap naar Buurtbemiddeling vergemakkelijken. Deze stap wordt makkelijker als 

mensen weten dat: 

• Buurtbemiddeling anoniem en vertrouwelijk is; 

• Buurtbemiddeling in de buurt is en laagdrempelig is; 

• Buurtbemiddeling goed bereikbaar is, dus niet op afspraak of met spreekuren; 

• Buurtbemiddeling een goede naambekendheid heeft en goede resultaten boekt; 

• het adres en telefoonnurnmer bekend zijn; dan stappen zij eerder, gemakkelijker op 

Buurtbemiddeling af. 

Van de respondenten in Rotterdam antwoordt respectievelijk 33% (Schiemond), 36% 

(Gerrit van de Lindebuurt) en 51% (Homerusbuurt) dat zij ermee instemmen dat 

bewoners uit hun straat, portiek of buurt optreden als bemiddelaar. In tabel 8.13 staan 

deze gegevens opgesomd. In Schiemond gaat 37% niet alckoord met buurtbewoners 

als potentiele bemiddelaars, in de Homerusbuurt gaat 31% niet alckoord en in de 

Gerrit van de Lindebuurt gaat 25% niet akkoord met buurtbewoners als potentiele 

bemiddelaars. Dit zijn toch wel forse aantallen. In Zwolle en Gouda is bemiddeling 

door buurtbewoners in eerste instantie niet aan de orde, omdat de vrijwilligers 

centraal getraind worden en bemiddelaars alleen bij uitzondering in de buurt van 

ruziemakers zullen blijken te wonen. In de praktijk is echter gebleken dat er in Zwolle 

tijdens de duur van het experiment wel is nagedacht of men niet wat meer wijkgericht 

te werk moest gaan. Aangezien de vragenlijst als eerste in Zwolle is afgenomen, 

ontbreken daarom de cijfers over bemiddelen door medebewoners. In Gouda, hoewel 

daar hetzelfde geldt als voor Zwolle, zijn de vragen naar bemiddelen via 

medebewoners we! gesteld. Opvallend in Gouda is het grote vertrouwen in bemid-

deling door medebewoners (62%). In tabel 8.13 worden de gegevens weergegeven. 

Fen ander interessant gegeven is of respondenten bereid zijn om zelf als 

vrijwilliger op te treden bij Buurtbemiddeling. In tabel 8.13 staan de percentages 

weergegeven. Het blijkt, dat tussen de 4% en 9% van de respondenten als vrijwilliger-

bemiddelaar zou willen optreden. Tussen de 8% en 18% twijfelt nog. Over het geheel 

genomen is het percentage dat beslist niet wil bemiddelen het hoogste in Schiemond 

en het laagste in Gouda. Voor de concrete werving van vrijwilligers is dit gegeven op 

het moment niet zo heel belangrijk, want behalve in de Gerrit van de Lindebuurt zijn 

overal al vrijwilliger-bemiddelaars gevonden. In de toekomst, als er nieuwe 

vrijwilligers gezocht gaan worden, kan het het echter een punt van aandacht vormen. 



Tabel 8.13 Bereidheid om zelf of via anderen te bemiddelen 

Vrijwilligers als 	 R-S 	R-H 	R-GL 	G- 	Z 
bemiddelaars 	 (n=101) (n=107), (n=99) , (n=101) ' (n=101 
Zelf 	Graag 	4% 	8% 	4% 	9% 	8% 
bemiddelen? Misschien 	8% 	9% 	11% 	18% 	16% 

Nee 	 87% 	79% 	83% 	72% 	76% 
Via een 	Ja 	 33% 	51% 	36% 	62% 	- 
mede- 	Misschien 	22% 	16% 	38% 	17% 	- 
bewoner? 	Nee 	 37% 	31% 	25% 	19% 	- 

De kwaliteiten waaraan een bemiddelaar volgens de respondenten moet voldoen zijn: 
1. objectief en onpartijdig zijn; 

2. goed oor hebben; 

3. goed kunnen praten; en 

4. beschikken over voldoende sociale vaardigheden. 

Op de vraag wat bewoners vinden van het project Buurtbemiddeling? kan nu het 
volgende antwoord geven. In Rotterdam is de meerderheid van de respondenten van 

mening dat er in hun buurt voldoende problemen zijn die zich lenen voor 

Buurtbemiddeling; in Gouda en Zwolle een minderheid. In Rotterdam wil een 

meerderheid van de respondenten zelf gebruik gaan maken van Buurtbemiddeling; in 

Gouda bijna de helft van de respondenten en in Zwolle een minderheid. In zowel in 
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Dit zijn kwaliteiten die vaak genoemd worden. Stuk voor stuk verwijzen deze 

kwaliteiten naar het creeren van vertrouwen tussen deelnemers en bemiddelaars. 

Loonstra geeft aan dat zonder vertrouwen in een bemiddelaar een bemiddeling niet 

goed mogelijk is (Loonstra 1997:33). Over de genoemde kwaliteiten kan in principe 

iedere persoon beschiklcen. Je hoeft er niet voor naar school. Tegelijkertijd zijn het 

kwaliteiten die niet eenvoudig aan te leren zijn in een korte training. Het zijn voor een 

belangrijk deel ook persoonlijkheidskenmerken. De resultaten van de training en het 

oordeel daarover van de vrijwilligers worden besproken in hoofdstuk tien. Opvallend 

is ook een aantal kenmerken die niet genoemd zijn. Geen enkele respondent zegt 

bijvoorbeeld: 'het moeten buurtgenoten zijn' of 'de bemiddelaars moeten een 

afspiegeling vormen van de (buurt)bevolking'. Dit zijn de zogenaamde collectieve 

kenmerken van Buurtbemiddeling die op het conto van de initiatiefnemers van dit 
project geplaatst moeten worden. • 
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Gouda als in Rotterdam en Zwolle wil een meerderheid andere personen naar 

Buurtbemiddeling verwijzen mocht daar aanleiding toe bestaan. De belangrijkste 

redenen die genoemd worden om Buurtbemiddeling niet te benaderen is dat mensen 

vinden dat zij burenruzies en -irritaties zelf moeten kunnen oplossen en dat 

tussenlcomst van een derde persoon de problemen alleen maar erger zal maken. De 

belangrijkste reden die genoemd wordt om Buurtbemiddeling we' te ondersteunen is 

dat bemiddelaars kunnen helpen als mensen er zelf niet uitkomen. Over het geheel 

bezien, bestaan er onder bewoners dus redelijk positieve verwachtingen ten aanzien 

van het project. 

8.6 Welke bewoners hebben problemen met de buren? 

In deze paragraaf vindt reflectie plaats op de voorgaande cijfers en de gevonden 

verbanden. Nagegaan wordt in hoeverre er sprake is van een verband tussen 

burenruzies, het gebruik maken van Buurtbemiddeling en andere variabelen. Op basis 

van deze informatie kan een profiel worden geschetst van de potentiele gebruiker van 

Buurtbemiddeling. 

8.6.1 Verschillen tussen onderzoekslocaties wat betrefi burenruzies 

In paragraaf 8.3, tabel 8.5, is een samengestelde variabele gebruikt om de intensiteit 

van omgangsproblemen tussen buren te meten, op basis van concepten die onbehagen 

tussen buren meten (hinder en ergemis) en concepten die een conflict tussen buren 

meten (ruzie en belediging). Het spreidingspatroon is consistent over de vijf 

onderzoekslokaties. In Zwolle bestaan wat minder problemen tussen buren en de 

intensiteit van de problemen tussen buren is lager dan elders. In Schiemond 

daarentegen bestaan de meeste problemen, maar de intensiteit is er niet hoger dan 

gemiddeld. Gouda en de Rotterdamse buurten Homerusbuurt en Genii van de 

Lindebuurt scoren gemiddeld, met in de Gerrit van de Lindebuurt en Gouda wat meer 

belevingsproblemen en in de Homerusbuurt wat meet interacticproblemen. De vraag 

kan onderzocht worden of er sprake is van een aanwijsbaar verschil tussen de onder-

zoekslokaties. Er is weliswaar geen sprake van een statistisch significant verband, 

maar het blijkt dat er in Zwolle wel beduidend minder problemen zijn dan elders. We 

noemen dit bier omdat 'intensiteit van problemen tussen buren een sterke schaal is die 

tamelijk veel verklaringskracht biedt. 

Dit resultaat kan alsvolgt gethterpreteerd worden. Schiemond is een typische 

grote stadswijk met een hoge graad van pluraliteit van minderheden en een 
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concentratie van achterstanden en sociale problemen. Lombardijen — de wijk waarin 

de Homerusbuurt ligt — is een tuinstadwijk met een groepssfeer en een wij-gevoel, 

maar waar de populatie langzaam maar zeker heterogener wordt. De Gerrit van de 

Lindebuurt — in het Nieuwe Westen — is een echte oude stadswijk met een heterogene 

populatie, veel sociale problemen, maar ook een wijk waar yuppies en werklozen (rijk 

en arm) door elkaar wonen. Gouda is een stad met relatief veel belevingsproblemen in 

de zin van overlast of irritatie (zie boven). De intensiteit van de problemen komt in 

Gouda in redelijke mate overeen met die in Rotterdam, met uitzondering van 

Schiemond. Zwolle, gelegen buiten de Randstad, is een stad met een relatief 

homogene bevolking. De bewoners van Zwolle waarderen het woonklimaat in de stad 

relatief hoog. Met andere woorden, naarmate de lokatie zich kenmerkt door een 

hogere mate van heterogeniteit en een concentratie van sociale problemen, neemt het 

aantal problemen tussen buren (en buurtbewoners in bredere zin) toe. 

8.6.2 Verschillen tussen onderzoekslocaties wat betrefi gebruiken Buurtbemiddeling 

Eenzelfde analyse kan worden verricht met de vraag of respondenten buurt-

bemiddeling willen benaderen als zij problemen hebben met de buren of niet. In 

paragraaf 8.5, tabel 8.12, is het percentage respondenten dat gebruik wit maken van 

Buurtbemiddeling weergegeven. Dit percentage is het hoogst in Lombardijen en het 

laagst in Zwolle. Gouda valt hier tussenin. Onderzocht kan worden of er sprake is van 

een verschil tussen de onderzoekslokaties. In Zwolle willen de minste respondenten 

Buurtbemiddeling benaderen (38% van de respondenten) en in Lombardijen de 

meeste (70% van de respondenten). Gouda (met 48%), de Gerrit van de Lindebuurt 

(met 53%) en Schiemond (met 54%) zitten daar tussenin. We zien hieraan dat 

Buurtbemiddeling niet goed te analyseren is zonder te weten in wat voor soort buurt 

het geibtroduceerd wordt. 

8.6.3 Lokale patronen en communiceren over burenruzies 

In Zwolle zijn veel respondenten van mening dat zijzelf dit soort burenproblemen 

moeten kunnen oplossen. Er wordt daar ook het minste geklaagd bij officiele 

instanties (zie tabel 8.10), er zijn minder problemen (zie tabel 8.5), ruzies worden 

vaker uitgepraat (echter niet met aantoonbaar meer resultaat). Lombardijen vormt het 

andere uiterste: er wordt het meeste geklaagd, er zijn veel problemen en het 

percentage mensen dat een burenruzie met de buren uitpraat is laag. De 

achterliggende verklaring is: zolang er weinig problemen zijn, praten mensen het zelf 

uit en heeft men het gevoel Buurtbemiddeling niet nodig te hebben. Toch blijkt niet 
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meer dan eenderde in staat om op eigen kracht of met behulp van instanties de 

problemen met de buren op te lossen. Blijkbaar is Buurtbemiddeling harder nodig dan 

veel bewoners in eerste instantie denken. 

In Schiemond lijkt jets anders aan de hand te zijn: daar hebben de bewoners qua 

ergemissen en overlast het meeste problemen met elkaar, maar die problemen hebben 

een minder hoge intensiteit (zie tabel 8.5) en er is sprake van iets minder lopende 

conflicten (zie tabel 8.6). De verklaring hiervoor is dat de bevolking van Schiemond 

qua uiteenlopende leefstijlen meer dan elders gefragmenteerd is en dat mensen wel-

licht daarom confrontaties met elkaar ontwijken. Bewoners van Schiemond roepen in 

geval van problemen ook vaker de politie erbij en doen relatief vaak zelf niets. Dit is 

consistent met het lage percentage respondenten in Schiemond dat de ruzie met de 

buren heeft uitgepraat. Mensen willen het weliswaar liever zelf oplossen, maar op 

sommige plaatsen ontbreekt daartoe de sociale homogeniteit. Blijkbaar durven en 

kunnen mensen elkaar niet aanspreken op hun gedrag, omdat zij denken dat de ander 

daar mogelijk heel anders over denkt (zie ook paragraaf 8.4, tabel 8.8). Voor de G. 

van de Lindebuurt geldt dezelfde redenering als voor Schiemond. De sociale diversi-

teit is er groot. Er wordt wet meer gecommuniceerd over problemen dan in Schie-

mond. 

In Gouda is het percentage mensen dat meer dan vijf keer klaagt bij een in-

stantie zeer laag, vergelijkbaar met het percentage in Zwolle. De intensiteit van 

problemen is lager dan in Rotterdam, maar hoger dan in Zwolle. En zoals we reeds 

eerder zagen, is het aantal belevingsproblemen in Gouda hoog te noemen. In Gouda 

spelen in de optiek van de respondenten veel relatief kleine problemen. Zoals ook al 

uit tabel 8.4 bleek, zijn deze relatief kleine problemen vooral te wijten aan overlast 

veroorzaak door derden, zoals te hard rijden, parkeeroverlast of ruziemakers. Dit zijn 

dus typisch gevallen waar er niet of nauwelijks met de overlastveroorzaker gecom-

municeerd kan worden. 

Er zijn dus twee factoren te vinden die de aard en omvang van burenproblemen 

kunnen helpen verklaren. Aan de ene kant is de manier van communiceren over rela-

tionele problemen, het uitpraten van ruzies en dergelijke, cruciaal. Als de commu-

nicatie niet lukt, worden de problemen erger of laten mensen het er bij zitten. Aan de 

andere kant moet er ook wel een gemeenschappelijke 'taal' zijn waarin mensen over 

de problemen kunnen praten. 

8.6.4 Burenruzies en uchtergrondvariabelen 

De samengestelde variabele die gebruikt is om de intensiteit van problemen tussen 

buren te meten is onderzocht op eventuele samenhang met andere variabelen in het 
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bewonersonderzoek. Het blijkt, dat 'intensiteit van problemen met de buren' (zie 

paragraaf 8.3, tabel 8.5, voor percentages in de vijf onderzoekslokaties) samenhangt 

met 'opleiding'. Nadere bestudering van dit verband toont aan, dat ten eerste 

respondenten met een lage opleiding vaker geen problemen hebben met de buren dan 

mensen met een middelbare of hogere opleiding, ten tweede dat mensen met een 

middelbare en hoge opleiding vaker problemen hebben van een lage intensiteit 

(overwegend alleen belevingsproblemen) en ten derde dat mensen met een lage 

opleiding vaker problemen hebben van een hoge intensiteit (zowel belevings-

problemen als interactieproblemen). Algemeen gesteld, mensen met een hogere op-

leiding ergeren zich meer, doch maken minder ruzie. 

Dit verband kan worden begrepen in het licht van de volgende redenering. 

Mensen met een middelbare of hogere opleiding stellen hogere eisen aan de omgeving 

waarin zij leven en nemen daarin sneller problemen waar. Tegelijkertijd zijn ze beter 

in staat, door hun opleiding, om problemen bespreekbaar te maken op een manier die 

nodig is om interactionele problemen met anderen op te lossen. Andersom gerede-

neerd, we zien geen reden om aan te nemen dat een lage opleiding per se meer 

problemen tussen buren zou geven. Maar het kan wel zo zijn dat mensen met een lage 

opleiding minder verbale vaardigheden bezitten om problemen uit te praten. In ieder 

geval lijkt het interessant om dit verband aan een nader onderzoek te onderwerpen. 

Overigens moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat hier spralce kan zijn 

van een interactie-effect, bijvoorbeeld dat lage opleiding samenhangt met lager 

inlcomen, slechtere positie op de arbeidsmarkt (grotere kans op werkloosheid) en de 

woningmarkt. 

'Intensiteit van problemen met de buren' hangt daarnaast samen met 

'woningtype'. Het blijkt dat bewoners van vrijstaande huizen minder problemen 

hebben met de buren dan bewoners van rijtjeshuizen, etagewoningen en galerij-

woningen. Naarmate mensen minder dicht op elkaar wonen en in mindere mate 

genoodzaakt zijn aspecten van het wonen te delen met elkaar, hebben zij niet alleen 

minder vaak problemen met de buren maar ook minder 'intense' problemen (zowel op 

belevingsniveau als op interactieniveau). Dit verband kan alsvolgt worden genter-

preteerd. Etagewoningen grenzen niet alleen links en rechts aan de buren, maar ook 

boven en onder. Bewoners van etagewoningen hebben dus eenvoudigweg meer buren 

en daarmee neemt de kans toe dat zij problemen hebben met de buren. Toch denken 

wij niet dat meer buren per definitie tot meer problemen leidt. Hooguit de kans daarop 

neemt toe. Wat wellicht wet een rot speelt is dat etagewoningen over het algemeen 

minder goed geIsoleerd zijn dan rijtjeshuizen en vrijstaande woningen, zodat feitelijke 

overlast en ergernissen, bijvoorbeeld door geluiden ook vaker zullen voorkomen. 
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Blijkbaar zijn woonvorm en opleiding factoren die samenhangen met 

burenruzies. Deze factoren zijn hierboven verklaard. Ook de afivezigheid van ver-

banden is interessant. 'Intensiteit van problemen met de burens blijkt in dit onderzoek 

niet samen te hangen met de variabelen geslacht, leeftijd, etniciteit, huishoudtype, 

politielce voorkeur en het aantal jaren dat men ergens woont. Vrouwen hebben niet 

aanwijsbaar meer problemen met de buren dan mannen (of andersom). Ouderen 

hebben niet aanwijsbaar meer problemen met de buren dan jongeren (of andersom). 

Autochtonen hebben niet aanwijsbaar meer problemen met de buren dan allochtonen 

(of andersom). Liberalen hebben niet aanwijsbaar meer problemen met de buren dan 

socialisten of dan conservatieven (en vice versa). Mensen die net ergens zijn komen 

wonen hebben niet aanwijsbaar meer problemen met de buren dan mensen die ergens 

al jaren wonen (of andersom). 

'Intensiteit van problemen met de buren' hangt ook niet samen met inkomen, 

bron van inkomsten, huur- of koopwoning en woonlasten. Als we deze variabelen 

opvatten als sstructuur-variabelen' (dimensies van sociaal-economische positie of 

Masse) dan blijkt dat ook dit nauwelijks verklarende waarde heeft voor burenpro-

blemen. Heel algemeen gesteld blijkt, dat problemen met de buren niet samenhangt 

met klasse. Het is een sociologisch interessante conclusie. Dit gegeven verdient 

nadere bestudering. Tegelijkertijd is vastgesteld dat het verband tussen opleiding en 

burenproblemen niet zozeer voorticomt uit de sociaal-economische dimensie van 

opleiding, maar uit de sociaal-culturele dimensie van opleiding. Naarmate mensen 

meer opleiding ontvangen, verandert ook hun kijk op het bestaan. Blijkbaar heeft dit 

een dempende werking op burenruzies. Wellicht is het deze sociaal-culturele dimensie 

van opleiding die het verband met burenruzie verklaart. 

8.6.5 Burenruzies en andere faetoren 

Zijn er nog andere factoren aan te wijzen die samenhangen met burenruzies? 

'Intensiteit van problemen met de buren' blijkt samen te hangen met: 

• Vedigheidsgevoelens. Het blijkt dat mensen met burenproblemen zich minder 

veilig voelen in hun buurt dan mensen zonder burenproblemen. 

• Be/eying van leelbaarheid. Het blijkt dat mensen met burenproblemen beduidend 

lager oordelen over de leefbaarheid in hun buurt dan mensen zonder burenpro-

blemen. 

• Burenrelanes. Het blijkt dat mensen met burenproblemen lager oordelen over hun 

relatie met de buren (dat spreekt van zelf) en ook vaker nieuwe buren hebben 

gekregen in de afgelopen drie jaar. Het zou nu interessant kunnen zijn om eens te 

onderzoeken hoe hun relatie met de vorige buren was. 
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• Mens- en wereldbeeld. We hebben de respondenten een reeks items voorgelegd die 

hun mensbeeld meten (visies op conflicten en op mensen in het algemeen). Mensen 

die vinden dat je met de meeste buren snel overeenstemming bereikt en dat je van 

een bekende buur meer accepteert dan van een onbekende buur hebben relatief 

minder problemen met hun buren. 

• Normen. Aan de respondenten is ook een reeks items voorgelegd die betrekking 

hebben op concrete normen in de omgang met buren. Mensen die vinden dat je de 

vuile was over de buren niet buiten moet hangen hebben minder vaak problemen 

met de buren. Mensen die vinden dat als de buren de stereo hard zetten dat zij dat 

dan ook mogen hebben vaker problemen met de buren. 

Het is opvallend dat er geen verband is gevonden tussen de samengestelde variabele 

'intensiteit van problemen met de buren en de diverse variabelen die meten of mensen 

gebruik willen maken van buurtbemiddeling of niet. Daarentegen hebben we een sterk 

verband gevonden tussen de variabele 'klagen bij officiele instantie over buren' en de 

variabele 'intensiteit van problemen met de buren' (r=.45). Blijkbaar stappen mensen 

met burenproblemen wel naar officiele instanties, maar (nog) niet naar Buurt-

bemiddeling. Dit is een punt van aandacht voor de projectleiders van Buurtbemidde-

ling. Zij zullen in de toekomst meer gebruik moeten maken van de klachten-

procedures van officiele instanties voor potentiele verwijzingen naar het project 

Buurtbemiddel ing. 

Een ander opvallend gegeven is dat mensen die problemen hebben met de 

buren, zelf vaker gecorrigeerd zijn op hun gedrag dan mensen zonder problemen met 

de buren en ook valcer iemand hebben bijgestaan om een buurtgenoot te corrigeren. 

Voor een deel ligt dat verband voor de hand, want waar problemen zijn, spreken 

mensen elkaar aan op die problemen. Aan de andere kant is het ook denkbaar dat 

bepaalde problemen tussen buren/buurtbewoners ontstaan in het proces van elkaar 

aanspreken van op het (ongewenste) handelen. In dat geval komt Buurtbemiddeling 

echt als geroepen: het lukt mensen klaarblijkelijk niet om zo te communiceren dat de 

problemen verminderen. 

8.6.6 Gebruik maken van Buurtbemiddeling 

De volgende variabele die nader bestudeerd moet worden, is de variabele 'wel of niet 

gebruik gaan maken van Buurtbemiddeling'. Deze variabele is onderzocht op 

eventuele samenhang met andere variabelen in het bewonersonderzoek. Eerst is geke-

ken naar de achtergrondvariabelen. Deze variabele is minder 'hard' dan de variabele 

'burenproblemen', want het bestaat uit slechts een enkele vraag in de vragenlijst. 
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Tussen het 'wel of niet gebruik willen maken van Buurtbemiddeling' (voor 

percentages in de vijf onderzoekslokaties, zie paragraaf 8.5, tabel 8.12) en 'politieke 

voorkeur' zien we slechts een patroon, dat nergens statitisch significant blijkt Hierbij 

moet aangetekend worden dat de non-response op deze vraag vrij hoog was. Toch 

willen we het beeld hier enigszins verdiepen. Mensen die zich voomemen om bij de 

volgende verkiezingen op de linkse partijen te gaan stemmen (onder andere op de 

PydA, (Iroen Links, Socialistische Partij) willen relatief vaker gebruik maken van 

Buurtbemiddeling dan mensen die op de conservatieve en rechtse partneri gaan 

stemmen. Van de mensen die nog twijfelen over Buurtbemiddeling stemmen opval-

lend veel mensen conservatief (CDA, D'66 en de kleine confessionele partijen). Het 

percentage niet-stemrners en mensen die nog niet weten hoe ze zullen stemmen is 

echter wel aan de hoge kant om op dit punt harde conclusies te trekken. 

Verder blijkt, dat 'wel of niet gebruik willen maken van Buurtbemiddeling' 

ook samenhangt met de variabele 'woningtype" Het blijkt dat bewoners van vrij-

staande huizen vaker geen gebruik wilien maken van Buurtbemiddeling dan bewoners 

van rijtjeshuizen, etagewoningen en galerijwoningen. Mensen die dichter op elkaar 

wonen en in hogere mate op elkaar betrokken zijn, met andere woorden aspecten van 

het wonen met elkaar delen, hebben vaker problemen met de buren en willen ook 

vaker gebruik maken van Buurtbemiddeling. Dit verband is opvallend, want we 

hebben geen verband gevonden tussen de samengestelde variabele 'intensiteit van 

problemen met de buren' en de variabele die meet of mensen gebruik willen maken 

van buurtbemiddeling of niet. Mensen die dicht op elkaar wonen vormen blijkbaar 

een belangrijke doelgroep van Buurtbemiddeling. Deze conclusie wordt bevestigd 

door andere verbanden: huurders willen over het algemeen vaker gebruik maken van 

Buurtbemiddeling dan kopers. Ook bewoners van kleine woningen (weinig kamers) 

willen vaker gebruik maken van Buurtbemiddeling dan bewoners van grote woningen 

(veel kamers). Deze variabelen meten allemaal aspecten van het wonen (woningtype, 

sector van de woningmarkt, grootte van de woning en buurt). Blijkbaar hangt de 

manier van wonen samen met het gebruik willen maken van Buurtbemiddeling als 

vorm van altematieve conflictopiossing. Dit is zoals gezegd een opvallend verband, te 

meer omdat het wel of niet gebruik willen maken van Buurtbemiddeling niet 

samenhangt met andere structuur-variabelen, zoals demografische variabelen en 

sociaal-economische status. Het 'wel of niet gebruik willen maken van Buurtbemidde-

ling' hangt namelijk niet samen met geslacht, leeftijd, etniciteit, huishoudtype, 

opleiding, het aantal jaren dat men ergens woont, inkomen, bron van inkomsten en 

woonlasten. Het wonen blijkt een belangrijke verklarende factor. Dit zou consequen-

ties kunnen hebben voor de soon buurt of wijk (en de omvang van het 

bedieningsgebied) waar je Buurtbemiddeling gaat uitproberen. In bepaalde wijken 
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komen mensen eenvoudig weg niet naar Buurtbemiddeling toe, althans dat kan men 

verwachten op basis van deze resultaten. 

8.6.7 Buurtbemiddeling en achtergrondvariabelen 

Zijn er nog andere variabelen aan te wijzen waarmee 'wel of niet gebruik willen 

maken van Buurtbemiddeling' samenhangt? Interessant is de vaststelling dat mensen 

die zelf Buurtbemiddeling willen benaderen in principe ook anderen naar buurtbe-

middeling willen verwijzen. Dit suggereert een algemene positieve houding tegenover 

een experiment als Buurtbemiddeling. 

Verder blijkt dat mensen die gebruik willen maken van Buurtbemiddeling hun 

ruzie met de buren vaker niet hebben uitgepraat. Mensen die gebruik willen maken 

van Buurtbemiddeling zijn daamaast vaker van mening dat het goed is om hulp te 

vragen als je er samen met je buren geen oplossing voor onderlinge geschillen ktmt 

vinden en dat Buurtbemiddeling een veilige manier is om onderlinge conflicten uit te 

praten. We kunnen dit als volgt uitleggen: deze mensen maken waarschijnlijk liever 

gebruik van de hulp van derden bij het zoeken naar oplossingen voor problemen met 

hun buren. Mensen die Oen gebruik willen maken van Buurtbemiddeling oordelen 

ten slotte vaker dat de overlast in hun buurt is toegenomen en dat de leefbaarheid in 

hun buurt is afgenomen. Dat is een opmerkelijk gegeven, want door andere actoren 

wordt algemeen verwacht dat Buurtbemiddeling een bijdrage zou kunnen leveren aan 

de leefbaarheid in de buurt en aan het terugdringen van overlast (zie hoofdstuk 

zeven). Dit laatste verband duidt wellicht op een fatalistische houding tegenover weer 

een nieuw experiment in de buurt, zoals Buurtbemiddeling. 

8.6.8 Profiel van gebruikers 

Gekoppeld aan de resultaten in paragraaf 8.5 ontstaat het volgende beeld van de 

(potentiele) gebruikers van Buurtbemiddeling. De meerderheid van de ondervraagden 

staat positief tegenover Buurtbemiddeling. Niet alleen willen zijzelf van 

Buurtbemiddeling gebruik maken, maar ook sturen zij er andere mensen naar toe. 

Kortom, men staat in principe positief tegenover dit experiment en geeft Buurt-

bemiddeling het voordeel van de twijfel. Aan de andere kant vinden veel mensen dat 

zij burenproblemen zelf moeten kunnen oplossen. De voor de hand liggende conclusie 

is dat mensen als volgt redeneren: 'wijzelf hebben het eigenlijk niet nodig, maar het 

kan geen kwaad om iets dergelijks uit te proberen, ook al is het waarschijnlijk harder 

nodig voor andere mensen dan voor onszelf. 



174 

Ongeveer oenderde van de ondervraagden heeft een beduidend minder positieve 

kijk op Buurtbemiddeling. Zij zien hun buurt achteruit gaan wat betreft leefbaarheid 

en overlast. Maar van Buurtbemiddeling willen zij weinig of niets weten. Deze 

mensen zouden wij kunnen typeren als de 'ontevredenen' die het idee hebben dat er 

'weer een nieuw project wordt opgestart waarmee mensen in de buurt met een kluitje 

in het net gestuurd worden'. Van de rest, lets minder dan eenzesde van de 

respondenten, zouden we kunnen zeggen dat zij getypeerd kunnen worden als 'kat uit 

de boom-kijkers'. Zij weten nog niet precies wat ze moeten verwachten van dit project 

en wachten all Gelijktijdig moeten we concluderen dat als er een dergelijk complex 

beeld uit een gestandaardiseerde vragenlijst opkomt, het in diverse opzichten te 

fragmentarisch is om goed te kunnen onderbouwen. Dit vraagt om een diepte-

benadering van onderzoek, zoals bijvoorbeeld via kwalitatieve onderzoeksmethoden 

kan worden bereikt. 

8.7 Samenvatting en conelusies 

Het gaat bij burenruzies hoofdzakelijk om alledaagse en ogenschijnlijk kleine 

problemen waar 25% tot 33% van de mensen weleens last van heeft en die ruim 80% 

tot 90% van de mensen in Rotterdam, Zwolle en Gouda tolereert zonder hierover een 

conflict aan te gaan. Opvallend is dat de meeste mensen van mening zijn dat ze 

burenproblemen zelf moeten kunnen oplossen. Toch staat de meerderheid van de 

ondervraagden in principe positief tegenover Buurtbemiddeling. Zij willen in de 

toekomst gebruik gaan malcen van Buurtbemiddeling en er andere mensen naar 

toesturen als er problemen zijn. Zij geven het experiment het voordeel van de twijfel. 

Dit houdt in dat als mensen net over een drempeltje geduwd kunnen worden richting 

Buurtbemiddeling, bijvoorbeeld door anderen, er verwacht kan worden dat zij weinig 

weerstand zullen hebben tegen deelname, want de meeste mensen zeggen in principe 

wel te willen. 

Er is geen verband gevonden tussen sociaal-economische kenmerken en 

burenruzies. Er is daarentegen wel een verband gevonden tussen opleiding en buren-

ruzies. Het verband tussen opleiding en burenruzies komt wellicht niet voort uit de 

sociaal-economische dimensie van opleiding, maar uit de sociaal-culturele dimensie 

van opleiding. Blijkbaar heeft dit een dempende werking op burenruzies. 

.Het is nog helemaal niet zeker dat burenproblemen met een hoge intensiteit de 

centrale gevallen worden waar Buurtbemiddeling zich mee bezig gaat houden en 

burenproblemen met een lage intensiteit niet. Daadwerkelijke, openlijke conflicten 

tussen buren zijn niet de enige gevallen die Buurtbemiddeling kan proberen te 
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werven. Dit blijkt dan weer uit de analyse van Schiemond, waar meer overlast en 

ergernissen bestaan tussen bewoners onderling, waar meer bij officiele instanties 

zoals de politie geklaagd wordt, terwijl er niet meer openlijke conflicten zijn, 

enigszins minder zelfs. Mogelijk kan dat worden gezien als een aanbeveling die 

vooral voor Schiemond geldt, mogelijk moet dat voor alle projecten gelden. De 

meting is een momentopname en daarmee kunnen we geen uitspraak doen over de 

lengte van de periode waarover gevallen zich afspelen. 

Deze conclusies hebben betekenis voor de uitvoering van Buurtbemiddeling. 

Een confrontatie tussen buren in een zogenaamde diade, blijkt zelden tot bevre-

digende oplossingen te leiden. In de hoofdstukken elf en twaalf wordt beschreven 

welke gevallen tot dusverre bemiddeld zijn en wat de methodiek van bemiddelen door 

vrijwilligers nu in de praktijk inhoudt. 

Case 4 Cortes 

Mevrouw Cortes klaagt over haar bovenbuurman. Deze is altijd met meubels aan het 

schuiven en timmert het hele weekend. Mevrouw Cortes denkt dat hij een timmerfabriekje 

heeft. De bovenbuurman, meneer Garto is zeer verbaasd. Hij is meestal niet thuis en als 

hij thuis is, timmert of klust hij niet. Tijdens het bemiddelingsgesprek is mevrouw Cortes 

heel opgewonden en wijdt uitvoerig uit over al haar klachten. Haar buurman luistert 

geduldig en probeert haar uit te leggen dat dit geluid niet van hem kan komen. Zij laat zich 

echter niet overtuigen. De vrijwilligers proberen het gesprek te verleggen naar andere 

onderwerpen en achterliggende motieven. Dit blijkt onmogelijk. Mijnheer Garto vertelt dat 

hij over een week twee weken op vakantie gaat naar Suriname. Misschien kunnen ze het 

gesprek voortzetten na zijn vakantie. Dan kan mevrouw Cortes in die tijd bekijken of haar 

problemen zijn verminderd. Wanneer het bemiddelingsgesprek na een maand wordt 

voortgezet zegt mevrouw Cortes dat het wel wat minder was in die periode, maar dat ze 

nog steeds veel last heeft gehad van meneer Garto. Meneer Garto heeft het wel gezien en 

wil niet verder aan het gesprek deelnemen. 

Commentaar 

Voor de vrijwilligers was het niet moeilijk om beide part/en rond de tafel te krijgen. 17/dens 

de gesprekken blijkt echter dat mevrouw Cortes niet in staat is om uit haar boosheid of 

angst te komen die ze projecteert op haar buurman. Ze heeft het nodig om een concrete 

klacht te verzinnen waarover ze boos kan zijn terwijI deze klacht niet aanwezig is. Ze is 

niet in staat om naar de ander te luisteren. Deze situatie komen vrijwilligers vaak tegen bij 

oudere mensen die eenzaam zijn en hun gevoelens van ontevredenheid, angst of 

boosheid projecteren op een probleem dat echter niet reeel blijkt te zijn. Het is begrijpelijk 

dat de ander er weinig voor voelt als zondebok te dienen. Het bemiddelingsgesprek kan 

voor hem we/ duidelijkheid geven over de situatie van de ander. 



Hoofdstuk 9 Buren en hun buurt — De culturele factor 

9.1 Inleiding 

Uit het bewonersonderzoek bleek dat gebrekige communicatie en het ontbreken van een 

gemeenschappelijke 'taal' twee belangrijke factoren zijn om aard en omvang van 

burenruzies te verklaren. Mensen hebben de intentie om zelf hun problemen met de 

buren op te lossen maar dit lukt in de meeste gevallen niet. Daar waar de 

gemeenschappelijke communicatie over relationele problemen niet mogelijk is, zal al 

snel een derde partij — zoals de politie — bij een conflict betrokken worden. Wij wilden 

deze resultaten nader onderzoeken. We vroegen ons af hoe mensen met verschillende 

achtergronden hun buurt beleven en wat zij van hun buren verwachten. Hoe gaan 

mensen in de praktijk nou daadwerkelijk met elkaar om? Wat doen ze als er een conflict 

met de buren ontstaat? Niet iedere wijk is hetzelfde en niet alle subculturen die in 

wijken vertegenwoordigd zijn, hebben dezelfde opvattingen over de manier waarop je 

met de buren behoort om te pan. 

Om te onderzoeken hoe mensen hun buurt beleven en welke gemeen-

schappelijke ideeen ze hebben, over hoe het samenleven in buurten zou moeten gaan, 

wilden we communicatie en interactie tussen mensen over dit onderwerp vastleggen. 

De vraag was echter waar we gespreklcen tussen buurtbewoners over de buurt tegen 

zouden kunnen komen? Op schoolpleinen, na afloop van een ouderavond over het 

plaatsen van klaar-overs in de wijk? Of misschien in het plaatselijke café, als gevolg 

van ophef in de buurt, over de uitzetting van een overlast veroorzakend gezin? Als het 

ons bij toeval was gelukt om tegen een dergelijk gesprek aan te lopen, dan hadden we 

op dat moment niet over de juiste middelen beschikt om ook daadwerkelijk de 

gesprekken te kunnen vastleggen voor nadere analyse. Om de gewenste informatie 

boven water te krijgen hebben we daarom gekozen voor het uitvoeren van een 

focusgroep-onderzoek. 

Met focusgroep-onderzoek wordt een situatie gecreeerd waarbij mensen op 

een zo natuurlijk mogelijke wijze met elkaar over een onderwerp in discussie gaan. 

Het gaat bij focusgroep-onderzoek niet om een traditioneel groepsinterview, waar 

vraag en antwoord tussen interviewer en respondent worden uitgewisseld. De 

specifieke groepsdynamiek die in een natuurlijke setting plaats vindt — namelijk de 

gedeelde opvattingen tussen mensen blootleggen — zal bij focusgroep-onderzoek 

worden bewerkstelligd door zo min mogelijk inmenging van de interviewer. In 

tegenstelling tot meer traditionele interviewtechnieken geeft een gespreksleider 

onderwerpen voor discussie aan en afhankelijk van de onderzoeksvraag stuurt hij hier 
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en daar de richting van het gesprek bij. Het gnat de onderzoeker om het vastleggen 

van de gespreklcen tussen respondenten en niet van gesprekken tussen onderzoeker en 

respondent. De groepsdiscussies worden op band opgenomen en de teksten worden 

geanalyseerd. 

Op die manier hebben we op drie locaties vastgelegd welke gezamenlijke en 

welke individuele opvattingen buurtbewoners over hun buurt en over conflicten in 

hun buurt hebben. We waren nieuwsgierig naar de verschillen en overeenkomsten 

tussen de opvattingen van autochtone bewoners in een volkswijk in een middelgrote 

stad, Maroldcanen in een flatwijk uit de jaren '70, en Turken in een 19e eeuwse multi-

etnische stadsvemieuwingswijk in den van de vier grote steden. Per locatie zijn in 

twee bijeenkomsten de volgende thema's aan de orde gekomen: 

Thema Woonbeleving en buurtbeleving (eerste bijeenkomst): 

1. Wat vindt men zelf van de buurt/wijk? Wat kan er verbeterd worden in de 

buurt/wijk? Hoe denken anderen (buitenstaanders) over de buurt/wijk? 

2. Is het een fijne buurt/wijk om in te wonen? Is men het met ellcaar eens over de 

vraag over hoe dat moet/gaat? 

3. Is er veel veranderd in de buurt/wijk? Wat is er veranderd? Wat vindt men 

daarvan? Wordt er veel verhuisd in de buurt zelf? Gaan er vaak mensen naar 

andere buurten/wijken? 

4. Komen er nieuwe mensen bij? Wie zijn dat en wat verwacht men daarvan? Hoe 

gaat het met nieuwkomers in de buurt/wijk? 

5. Zijn er mensen in de buurt/wijk die daar niet passen? Zijn er mensen die anders 

zijn? Waarom passen ze er niet en wat doen ze anders? 

Thema Conflicten in de buurt (tweede bijeenkomst) 

I. Wat is een conflict? Welke soorten conflicten zijn er? 

2. Waarover lcrijgen buren/buurtbewoners conflicten met elkaar? Wat zijn de oor-

zaken van conflicten in de butirt? 

3. Wie zijn/raken betrokken bij conflicten tussen buren/buurtbev‘oners? Andere bu-

ren? Familie? Woningbouw corporaties? Politic? 

4. Hoe los je de verschillende conflicten tussen buren/buurtbewoners op? 

De gesprekken met Marokkanen en Turken zijn respectievelijk in het Berbers en het 

Turks gevoerd. Men had er geen bezwaar tegen dat de groepsinterviews op band 

werden opgenomen. De teksten zijn uitgetypt en vertaald. Aan de hand van de 

bovenstaande vragen is een analyse gemaakt van de opvattingen van bewoners van de 

betreffende buurten. Wij hebben vervolgens de overeenkomsten en de verschillen 



Metin: 56 jarige man, gehuwd zonder kinderen. 

Osman: 61 jarige man, gehuwd zonder kinderen. 

tussen de drie groepen vastgesteld. In de volgende paragrafen worden de onderzoeks-

resultaten gepresenteerd. Om de anonimiteit van de respondenten te garanderen zijn 

de namen van de locaties en de participanten gewijzigd. 

In paragraaf 9.2 worden de drie onderzoekslocaties nader toegelicht. Waar vond 

het onderzoek plaats? Wie werkte mee aan het onderzoek en hoe zijn op de drie 

locaties de verschillende focusgroepen verlopen? In paragraaf 9.3 staan buren en 

buurtrelaties centraal. Hoe beleeft men de buurt en welke relaties onderhoudt men met 

buren en buurtgenoten? In paragraaf 9.4 komen conflicten en conflicthantering nader 

aan de orde. In paragraaf 9.5 staat de vraag centraal of buurtbemiddeling als 

instrument past bij de verschillende subculturen. In paragraaf 9.6 worden de 

conclusies gepresenteerd. 

9.2 Focusgroepen de verschillende locaties 
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9.2.1 Het Oosterkwartier 

Het Oosterkwartier is een sociale-vernieuwingswijk uit de vorige eeuw, in den van de 

vier grote steden in Nederland. De wijk ligt ingeklemd tussen twee drukke 

doorgaande winkelstraten waar een tram door heen rijdt. Het straatbeeld laat een 

kleurrijk geheel zien. De winkels in de buurt bieden producten uit verre landen. 

Chinese, Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Nederlandse namen sieren de 

winkelruiten. Het centraal station en het stadcentrum zijn op loopafstand. In de wijk 

wonen ongeveer 11.000 mensen waarvan 73 procent allochtonen. Hiervan zijn 22,5 

procent van Surinaamse origine, 20 procent van Turkse origine, 16 procent van 

Maroklcaanse origine en 10 procent van Kaapverdiaanse origine. De overige 22,5 

procent bestaat uit ongeveer dertig andere etniciteiten. Vijfentwintig procent van de 

bewoners is werkloos. Tussen 1975 en 1995 is de wijk totaal vernieuwd. Veel 

woningen zijn gesloopt; in plaats daarvan kwamen gedeeltelijk nieuwe woningen. 

Ook werd er meer licht, lucht en groen gerealiseerd. De woningen die bleven staan 

zijn alien gerenoveerd. 

In de wijk is een buurtcentrum waar het focusgroep-onderzoek heeft plaats-

gevonden. Met assistentie van een Turkse buurtwerker is er met elf Turkse mannen en 

zes Turkse vrouwen in de leeftijd tussen de 25 en de 61 jaar gesproken over 

buurtbeleving en conflicten in de buurt. De volgende mensen hebben meegedaan aan 

de groepsgesprekken: 
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Mohammed: 50 jarige man, gehuwd met kinderen. 

Ecder: 58 jarige man, gehuwd zonder kinderen. 

Kadir: 39 jarige man, gehuwd met kinderen. 

Emrah: 35 jarige man gehuwd met kinderen. 

Mustafa: 58 jarige man, weduwnaar zonder kinderen. 

Faruk: 34 jarige man, gehuwd met kinderen. 

Serdar: 28 jarige man, gehuwd zonder kinderen. 

Eda: 37 jarige vrouw, gescheiden met kinderen. 

Selma: 34 jarige vrouw, weduwe met kinderen. 

Hatice: 25 jarige vrouw, gehuwd met kinderen. 

Fatma: 61 jahge vrouw, weduwe met kinderen. 

Leyla: 41 jarige vrouw, gehuwd met kinderen. 

Derya: 40 jarige vrouw, gehuwd met kinderen. 

9. 2. 2 Grashof 

De wijk Grashof, een flatwijk uit de jaren zeventig, ligt aan de oostelijke zijde van 

een middelgrote stad in Nederland. Het is een wijk met veel galerijflats, een enkele 

portiekflat en een aantal straten met eengezinswoningen. Langs de wijk loopt de 

doorgaande weg naar de aangrenzende nieuwbouwwijk. In de wijk is sprake van een 

relatief hoog aandeel huursubsidie en leegstand van corporatiewoningen. Men kan in 

Grashof snel en makkelijk goedkope huisvesting krijgen. Het is een starterswijk voor 

nieuwe huurders in de stad. Dat wil zeggen dat veel alleenstaande of kinderloze 

nieuwkomers zich in Grashof vestigen om vervolgens door te stromen naar andere 

wijken in de stad. De wijk .heeft ongeveer vierduizend inwoners. De meeste bewoners 

zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Van de langdurige bewoners van Grashof behoren er 

relatief veel tot een zespersoonshuishouden. Ongeveer vijfendertig procent van de 

wijk is van Marokkaanse origine. Zij wonen vooral geconcentreerd in de galerijfats in 

de wijk. Er is een Moskee en er zijn Maroklcaanse winkeltjes en een theehuis in de 

buurt. 

In den van de twee buurthuizen in de wijk heeft het focusgroep-onderzoek 

plaatsgevonden. Op dinsdagmiddag is er een inloopmiddag voor Marokkaanse vrou-

wen in dit wijkcentrum. De samenstelling van de groep wisselt. Afhankelijk van het 

animo komen hier wekelijks tussen de tien en de vijfentwintig vrouwen bij elkaar. De 

meeste vrouwen komen naar het wijkcentrum om hun kinderen naar de peuterspeel-

zaal te brengen. De bijeenkomsten worden echter ook door andere vrouwen uit de 

Marokkaanse gemeenschap bezocht. De plaatselijke welzijnsstichting heeft een 

begeleidster voor de groep aangewezen die een informatief en educatief programma 

aanbied. Het focusgroeponderzoek is in dit programma opgenomen. De gesprekken 

werden in het Berbers gevoerd. Aan de focusgroep in de wijk Grashof hebben 14 
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Maroklcaanse vrouwen meegedaan in de leeftijdscategorie 19 tot 59 jaar. Niet alle 

vrouwen in de groep kenden elkaar. De volgende vrouwen hebben aan het onderzoek 

meegewerkt: 

Afra: 25 jarige vrouw, gehuwd, drie kinderen. 

Basima: 26 jarige vrouw gehuwd, twee kinderen, 16 jaar in de wijk. Haar man is 

concierge in de flat waar ze wonen. 

Habiba: 60 jarige vrouw, weduwe, heeft volwassen kinderen en kleinkinderen. Woont al 

27 jaar in Nederland, waarvan 23 jaar in Grashof. 

Alya: 27 jarige vrouw drie kinderen, al negentien jaar in Nederland. 

Fatin: 32 jarige vrouw, gehuwd en zwanger van haar eerste kind. 

Layla: 24 jarige vrouw, gehuwd, twee kinderen. Woonde tien jaar in Grashof en nu niet 

meer. Ze komt bijna dagelijks in de buurt. 

Aziza: 59 jarige vrouw, gehuwd, drie volwassen kinderen. 

Fatma: 46 jarige vrouw, gehuwd en kinderen, woont al zeventien jaar in Grashof. 

Fidda: 23 jarige vrouw, gehuwd twee kinderen, woont sinds zes jaar in Grashof. 

Halime: jonge vrouw, woont sinds zeven jaar in Grashof. 

Cala: 19 jarige vrouw gehuwd, een kind. Woont sinds vijf jaar in Nederland in Grashof. 

Azza: 21 jarige vrouw, gehuwd, twee kinderen, vier jaar in Grashof. 

Fayza: 23 jarige vrouw, gehuwd en zwanger van derde kind. 

Ghadda: 22 jarige vrouw, woont sinds tien jaar in Grashof. 

9.2.3 De Westerboog 

De Westerboog is een kleine volksbuurt in een middelgrote stad in Nederland. Er 

wonen zo'n 1440 mensen. Ruim 30 procent van de bewoners van de Westerboog is 

ouder dan 64 jaar. De buurt is onderverdeeld in het oude vooroorlogse-gedeelte, de 

zogenaamde Vlindertjesbuurt en het nieuwbouwgedeelte. In de Vlindertjesbuurt 

wonen de meeste oorspronkelijke bewoners van de buurt. In het nieuwbouwgedeelte 

wonen de meeste niet oorspronkelijke bewoners. Halverwege de jaren zeventig is het 

voormalige regionale woonwagenkamp gesloten. Een aantal families uit het kamp zijn 

in de Westerboog komen wonen. Zij hebben zich in eerste instantie in de Vlindertjes-

buurt gevestigd. In de loop der jaren zijn ook hun familie en vrienden in de wijk 

komen wonen. Sinds de oplevering van de nieuwbouwprojecten, begin jaren negentig, 

woont het merendeel van deze families in de nieuwbouw. Het overgrote deel van de 

voormalige woonwagenkampbewoners en de oorspronkelijke Westerboogers mengen 

zich niet met elkaar. Zij vormen binnen de wijk een aparte groep die — een uitzon-

dering daar gelaten — niet is geIntegreerd. De kampbewoners worden nog steeds als 

import beschouwd. 

Het merendeel van de woningen in de buurt zijn oudere en goedkope corporatie-

woningen. De bewoners hebben gemiddeld een laag opleidingsniveau. Sommige 
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mensen in de buurt zijn analfabeet. Ongeveer twintig procent van de bewoners is 

werkloos. Men ziet in de Westerboog een toenemend aantal huishoudens dat serieuze 

problemen heeft op meer dan drie leefbaarheidsgebieden, zoals bijvoorbeeld: werk-

loosheid, opvoedingsproblemen met de kinderen, alcoholverslaving en financiele 

problemen. De meest gehoorde klachten in de wijk zijn parkeeroverlast, te hard 

rijden, te weinig speelgelegenheid voor kleine kinderen, slecht onderhouden speel-

tuintjes en het schoonhouden van de woonomgeving. 

In de Westerboog is een wijkcentrum gevestigd. Hier hebben op twee donder-

dagavonden de groepsinterviews voor het focusgroep-onderzoek plaatsgevonden. In 

samenwerking met de plaatselijke buurtwerker en een van de buttrtbewoners is een 

groep van tien bewoners samengesteld in de leeftijdscategorie 24 tot 68 jaar oud. De 

volgende personen hebben meegewerkt aan het onderzoek in de Westerboog: 

Jannie: 45 jarige vrouw, gehuwd 2 kinderen, geboren in de Westerboog. 

Ineke: 39 jarige vrouw, gehuwd en kinderen, geboren in de Westerboog. 

Lien: 47 jarige vrouw, gehuwd twee volwassen kinderen, geboren in de Westerboog. 

Door: 68 jarige vrouw, weduwe met kinderen, alleenstaande in senioren woning sinds 6 

jaar in de Westerboog. 

Bart: 40 jarige man, gehuwd, sinds 6 jaar in de Westerboog. 

Anette: 34 jarige vrouw, gehuwd en kinderen woont 7 jaar in de Westerboog. 

Yvette: 31 jarige vrouw, gehuwd en 2 kinderen, woont 6 jaar in de Westerboog. 

Mirjam: 30 jarige vrouw gehuwd en 3 kinderen, woont 8 jaar in de Westerboog. 

Ria: 36 jarige vrouw, gehuwd 2 kinderen, is geboren in de Westerboog. 

Henk: 51 jarige man, woont ongeveer 25 jaar in de Westerboog. 

93 De buurt en buurtrelaties 

In deze paragraaf gaan we nader in op de vraag hoe mensen hun buurt ervaren. Wat 

vinden mensen van hun buurt en welke relatie bestaan er met buurtbewoners? Wat 

verwachten mensen van hun buren? We zullen een aantal essentiele dialogen 

weergeven. Voor de overzichtelijkheid zullen we hieronder de buurt en buurtrelaties 

per locatie behandelen. 

9.3.1 Het Oosterkwartier 

De Turken vinden het prettig in het Oosterkwartier. De buurt ligt centraal ten opzichte 

van het centrum en het station en er zijn goede voorzieningen. De respondenten die in 

de jaren zeventig als gastarbeiders naar Nederland zijn gekomen, hebben hier een 

bestaan opgebouwd. Ze hebben binding met hun buurt gekregen en voelen zich er 



183 

thuis. De Turken hebben vrienden en kennissen naar de wijk gehaald en hun kinderen 

zijn er geboren. In de volgende dialoog zien we dat men niet weg kan en wil omdat 

men gehecht is geraakt aan de buurt. Al snel wordt duidelijk dat de respondenten het 

beheersen van de Nederlandse taal essentieel vinden om buiten •de eigen kring 

contacten op te bouwen in de buurt. 

Osman: Ook al had ik veel problemen destijds, ik was genoodzaakt om te blijven want 

ik zou nergens anders naar toe kunnen. lk had geen andere mogelijkheden, ik kon 

geen huis vinden. We zijn hier gebleven, we zijn er aan gewend geraakt en dit is ons 
moederland geworden. De kinderen zijn gekomen, er zijn kinderen hier geboren, ze zijn 

hier opgegroeid. Daarna hebben we getracht om voor vrienden en kennissen een huis 

te vinden en we hebben onze vriendenkring, kennissenkring opgebouwd. Om deze 
kring na zo'n leeftijd te verlaten kan niet meer. 

Fatma: Of ik tevreden ben over de wijk? lk ben at oud en ik woon hier al tien jaar. Acht 

jaar heb ik elders gewoond. Nu heb ik de kracht niet om grote afstanden af te leggen. 
De winkels zijn in de buurt, de tram is dichtbij. Waar ik ook naartoe wit, het staat voor 
mijn neus. We zijn er aan gewend geraakt. We hebben onze kring. 
Emrah: Omdat ik al lang in de wijk woon wit ik hier ook niet weg. lk heb met iedereen 

hier contacten, of het nou een Turk, een Nederlander, of een Surinamer is. lk praat 
over het algemeen goed met iedereen in de wijk. Daarom ga ik ook met iedereen goed 
om. Maar er zijn Turkse landgenoten, die omdat ze de Nederlandse taal niet goed 
beheersen, geen contact kunnen leggen met Nederlanders. Ze lopen langs met "hallo, 

hallo" en dan is het voorbij. Maar als je goede contact kan maken kun je goed met 
iedereen omgaan. 

Al pratende komt naar voren dat de grootste ergernis de vervuiling in de buurt betreft. 

De oudere bewoners vinden dat de woonomgeving vroeger (in de jaren zeventig) 

schoon was. Volgens hen woonden er toen nog Nederlanders in de buurt die niet 

vervuilden en meer aandacht aan de wijk schonken. In tegenstelling tot de groeiende 

groep buitenlanders of vreemdelingen hielden zij de straten schoon. De ouderen, die 

al langere tijd in de wijk wonen, menen dat zij de vervuiling hebben zien toenemen 

met de komst van vreemdelingen en het vertrek van de oudere autochtone bevolking. 

Het is opvallend dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de (vermeende) 

toegenomen vervuiling. Het onderscheid tussen Nederlanders en vreemdelingen komt 

steeds terug in het gesprek. Daarbij wordt zichtbaar gefrustreerd gepraat over 

"buitenlanders" of "vreemdelingen" die vervuilen of problemen veroorzaken. Deze 

houding ten opzichte van de wijk, haar bewoners en de eigen groep is typerend voor 

de rest van het gesprek. 

Ecder: Het is twintig jaar geleden dat ik hier in deze straat ben komen wonen. Er 

woonde toen een oude Nederlandse vrouw. Metin zal dat vast wet beamen. Zij maakte 
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onze street schoon. Ze had er genoeg van en is vertrokken. Wlj zijn daar de schuldigen 

van. Enveloppen van de ontvangen post en reclamefolders worden bijvoorbeeld op 

street gegooid. Overal is het hetzelfde. Toen wij hier voor het eerst kwamen — on or 

woonden toen veel Nederlanders in onze straat — toen was het ook precies hetzelfde. 

Hoe vaak is ons kelderslot niet gesloopt! Wij zijn het die het doen, niet anderen. lk ben 

zo vaak naar de woningbouwvereniging geweest. En ons slot was daarop gemaakt, 

maar een paar woken later was het weer hetzelfde. Weer zijn wij het die het doen. 

Eda: Het zijn de buitenlanders die het doen. 

Fader Als we ons vuil 's avonds naar beneden brengen, wordt het door anderen 

onderzocht on worden de zakken gescheurd. Maar als je het in de ochtend naar 

beneden brengt dan hob je dit probleem niet. 

In het Oosterkwartier is de afgelopen dertig jaar een groot deel van de oorspronkelijke 

autochtone bevolking vertroklcen. De Turkse bewoners ervaren dit als een slechte 

zaak. Z,e hebben weinig contacten met Nederlanders en zien dit als een van de 

belangrijkste oorzaken dat zij zich niet voldoende kunnen aanpassen aan de 

Nederlandse samenleving. Er is volgens hen bijna geen instroom van Nederlandse 

gezinnen en de wijk is een mengelmoes van verschillende etnische groepen geworden. 

In de afgelopen decennia zijn allochtone families en vrienden van de enkelingen die 

zich in de jaren zestig en zeventig in de wijk vestigden in het Oosterkwartier 

neergestreken. Enerzijds voelt men zich hier wel bij. Zoals we eerder zagen is de wijk 

mede daardoor een thuis geworden. Anderzijds ziet men het vertrek van de 

autochtone bewoners als gevolg van de komst van de allochtonen. Doordat er steeds 

minder autochtonen in de wijk wonen en degene die blijven hun kinderen buiten de 

wijk op school doen ontstaan er "zwarte scholen". In het gesprek wordt het algemene 

belang van scholing van de Turkse jeugd opgemerkt. Uit de wijze waarop men over 

dit onderwerp praat blijkt dat men scholing te midden van Nederlandse kinderen ziet 

als den van de manieren om te integreren in de samenleving. 

Mustafa: Maar or komen goon Nederlanders maar buitenlanders. 

Ley/a: De moeder neemt haar dochter, de dochter haar man bij zich. 

Eda: Dat klopt, de Nederlanders vluchten, ik kan het weten ik woon hier al 21 jaar. Het 

is net alsof de Nederlanders vluchten voor de buitenlanders. Als men kinderen heeft 

die op de basisschool zitten dan sturen ze hen naar scholen buiten de wijk, terwijI or 

hier ook scholen zitten. 

Selma: Waarom zouden ze hun kinderen tussen jouw kinderen stoppen om slechte 

dingen te doen? (Er wordt door elkaar heen gepraat, kennelijk een gevoelig 

onderwerp). 

Detya: Als or vijf buitenlanders komen moeten or ook vijf Nederlanders komen. Er moot 

gelijkwaardigheid zijn. Mijn kind zou beter Nederlands praten als or moor Nederlanders 

gemengd zouden worden. Hij zou zich beter kunnen aanpassen. 
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De diversiteit in de buurt heeft als gevolg dat mensen niet meer weten met wie ze zich 

moeten identificeren. Er zijn nog weinig Nederlanders in de buurt en de rest van de 

buurtbewoners hebben zeer diverse achtergronden. In termen van interactiezekerheid 

en voorspelbaarheid is het samenleven zeer complex geworden. Het is onmogelijk om 

van alle buurtbewoners met hun verschillende etnisch-culturele achtergronden te 

weten wat men van elkaar verwacht. Het ontbreken van een gemeenschappelijke taal, 

het Nederlands bijvoorbeeld, vormt hierbij een cruciaal punt. Als gevolg hiervan 

richten de Turken en de anderen zich des te meer op de eigen groep. 

Metin: Men kan zich hier niet aanpassen. Wij zijn hier een mozafek geworden. Er zijn 

verschillende soorten mensen hier. Een Turk zal zoveel mogelijk met Turken contact 

opnemen. Een Nederlander zal dat met een Nederlander doen, een Surinamer met een 

Surinamer. Zo wordt een omgeving opgebouwd. 

Derya: Het komt volgens mij ook omdat het steeds andere culturen zijn. lk kan me niet 

aan al die culturen in de wijk aanpassen. Het zijn er zoveel. lk zou hooguit aan die van 

Nederlanders kunnen aanpassen. Mede omdat ik in Nederland woon. 

Onder de jongeren met verschillende etnische achtergronden zie je ook groeps-

vorrning ontstaan. Dit proces begint op de middelbare school. De jongere kinderen op 

de basisschool spelen nog wel met elkaar. 

Metin: Wat gebeurt er nu? Je krijgt groepsvorming zelfs bij de kinderen op school! De 

kinderen trekken met elkaar op, niet met anderen. Wat gebeurt er morgen, als de 

kinderen ouder zijn? Hoe moeten ze het met elkaar kunnen vinden en met elkaar 

kunnen leven? Onmogelijkl 

Eda: Mijn kleinste zoon Metin speelt met iedereen. Hij had zijn verjaardagsfeestje 

thuis56 . Van de kinderen die bij ons thuis zijn gekomen waren er drie Turkse en de 

overige waren Marokkaans, Surinaams, Portugees, allemaal buitenlanders. lk vroeg: " 

Zijn dat je vrienden?" "Ze zijn allemaal mijn schoolvrienden", zei hij. lk dacht dat hij 

alleen maar Turkse vriendjes zou uitnodigen. Toen ik dat zei, vroeg hij:" Wil je niet dat 

ze bij ons thuis komen dan? lk zit samen met ze op school mamma". 

Ondanks de focus op de eigen groep zijn de Turken in de wijk volop bezig met 

integratie in de Nederlandse samenleving. Zij wennen aan onbekende en onbeminde 

gebruiken en gewoonten. In de volgende dialoog over honden zien we een 

interessante ontwikkeling in de opvatting over het houden van huisdieren. Volgens de 

Islam zijn honden onrein. Het Turkse begrip van huisdieren is anders dan dat van 

Nederlanders. Honden zijn alleen geschikt als waakdier en ze horen buitenshuis aan 

een ketting te liggen. In de volgende dialoog zien we hoe een Turkse vrouw aangeeft 
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dat de Turken hun kinderen moeten laten wennen aan de huisdieren in Nederland 

Deze opmerking levert een boel reacties op. 

Osman: Zags jullie weten is er in onze wijk een plein. De mensen kunnen niet op hun 

honden letten. lk heb het zelf meegemaakt. lk deed de deur open. lk ging naar buiten, 

near mijn werk. Fen hele grote hand kwam blaffend op me at springen. lk deed de deur 

client (de groep lacht). lk deed de deur open en hij stand er nog. Kon ik nog steeds niet 

weg. lk schreeuwde naar de vrouw, ze is een Nederlandse en ze woont bier am de 

hock. Ze heeft een grate bond die valt ook kinderen aan. Net  is in de wijk wet betreft 

het onderwerp honden gevaarlijk 

Selma: Welnee, dat was vroeger zo maar nu niet meer! 

Mohammed: De kinderen zijn echt bang voor de hand van die vrouw. Ze vluchten op 

de hekken, op het klimrek of ze rennen al huilend naar huis. 

Se/ma: Kijk, we moeten onze kinderen aan honden en katten laten wennen. 

Osman: (sarcastisch)Wat zeg je nou?! 

(De reacbe in de groep is groat, er wordt druk door elkaar been gepraat). 

In de bovenstaande dialogen zagen we dat de Turken zich willen richten op de 

Nederlandse maatschappij. De manier waarop Turken met hun buren omgaan is echter 

anders dan de mauler waarop Nederlanders dat doen. Er is een verschillend 

burenbegrip. Turlcse buren lopen bij elkaar naar binnen en zorgen voor elkaar. Toen 

de Turken zich in de jaren zeventig in het Oosterkwartier vestigden, zagen zij dat de 

Nederlandse buren anders met hen omgingen dan zij onderling gewend waren. Dit is 

steeds zo gebleven. De buren groeten hen wel maar ze komen niet binnen lopen. Ze 

vinden het prettig als je elkaar in het portiek helpt maar daar mee is de kous af. De 

Turken vertaalden het gedrag van de buren als een persoonlijke of groepsafwijzing. 

Inmiddels heeft men gezien dat de buren in Nederland anders met elkaar omgaan. De 

buurt is veranderd en zij zelf hebben zich ook in bepaalde mate aangepast aan de 

omgangsregels. Toch begrijpen veel Turken de afstandelijke houding van de 

Nederlandse buren niet. 

Mohammed: Net lijkt mij, dat dat de Nederlanders een beetje terughoudend, bang zijn 

van ons. 

Metin: Welnee. 

Mohammed: lk weet niet waarom, misschien ligt de oorzaak bij ons. Toen ons huis 

gerepareerd werd, kwamen er oak nieuwe buren intrekken, Nederlanders, op dezelfde 

etage. We behandelen ze goed, zover we kunnen. Af en toe zie ik dat de vrouw iets 

, aan het tillen is. "Kan ik helpen?" vraag ik dan. "Natuurlijk", zegt ze, en ze stelt het op 

prijs en ik help hear. In het begin heb ik gezegd, "wij zijn bier buren, we zijn met elkaar, 

wanneer jullie willen, wij zijn Turken, jullie hoeven geen afspraak te maken, klop op m'n 

deur en kom binnen. lk wil koffie drinken moet je zeggen, ga zitten, drink je koffie, we 
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gaan praten". Dat heb ik voorgesteld in het begin. Het is inmiddels 9 jaar geleden. In 

die 9 jaar heb ik nog geen een Nederlander gezien. 

Mohammed: Die bij jou op visite kwam? 

Metin: Ja, ik kan bij hen ook niet langs, want zij zien het waarschijnlijk op die manier, ze 

willen het niet, daarom ga ik ook niet bij hen langs. 

Kadir Dan hebben jullie een probleem met contacten leggen of u of die Nederlanders. 

Metin: Née! lk help de noodzakelijke vriendelijkheid getoond. lk het,  de noodzakelijke 

aandacht gegeven. 

Serdar Maar hun cultuurbegrip is anders. Stel jij hebt hen uitgenodigd, volgens hen, u 

woont hier al heel lang, ik ben hier sinds kort. Maar ik heb gezien dat alles volgens 

afspraken gaat. Er worden heel vaak telefonische afspraken gemaakt. In jouw manier 

van contact leggen, is het anders, het begrip is anders. 

Metin: lk heb onze manier uitgelegd. Maar wat betreft afspraken maken. Wij leven ook 

niet meer in onze oude cultuur. Als wij bijvoorbeeld naar een goede kennis willen gaan, 

dan bellen we van tevoren. Is het gelegen? Kunnen we langs komen? 

Kadir Als je dat bij een Nederlander zou doen, zou hij dat ook accepteren, of niet 

soms? 

Metin: Hebben ze niet gedaan. Al 9 jaar heb ik nog geen Nederlander aan m'n deur 

gezien. Tegenover ons woont, die Jan of Piet, een van die oude Nederlanders die 

overgebleven is. Die was zo goed, prachtig, wij waren ook goed met hem. Bij de deur 

begroeten we elkaar altijd, in die 29 jaar heb ik niet meegemaakt dat we bij elkaar 

langs zijn geweest. 

9.3.2 Grashof 

In de wijk Grashof wonen relatief veel Marokkaanse gezinnen. De vrouwen in 

Grashof hebben veel contacten binnen de eigen kring. Ze ervaren het niet als negatief 

dat er in hun wijk veel Marokkanen wonen. Het gemeenschapsleven is er druk en 

gezellig. In de volgende dialoog zien we dat de vrouwen het prettig vinden in hun 

buurt en gezamenlijke relaties onderhouden. Ze hebben weinig contacten met mensen 

buiten de eigen lcring. Ten opzichte van de vorige locatie is de samenstelling van de 

buurt relatief homogeen. Onder de Marokkaanse bewoners lijken de formele regels 

over het samenleven min of meer vast te liggen. 

Alya: lk vind het juist heel leuk dat hier zoveel Marokkanen wonen. 

• Fatma: Onwijs gezellig. 

Habiba: Juist, het is hier altijd feest. Dan heeft die een kind gekregen, dan trouwt er 

weer iemand. lk heb geen problemen met de Marokkanen hier. 

Alya: Meestal wordt er tot 5 uur 's ochtends gefeest. 

Interviewster Wat ik me afvraag, gaan jullie ook op bezoek bij elkaar, of hebben jullie 

alleen hier in het buurthuis contact met elkaar? 

Habiba: Nee, wij gaan gezellig bij elkaar op bezoek (andere vrouwen knikken en 

beamen dat). 
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Ghadda: We winkelen soms ook samen. Of we komen elkaar op de markt tegen of 

gewoon in de buurt op straat. We ontmoeten elkaar dus zeker niet alleen hier in het 

buurthuis. 

Aziza: bruiloften, geboortefeesten. We gaan naar Islamitische lezingen. 

Habiba: Toen ik pas in Nederland kwam wonen, heb ik een oud huis buiten de wijk 

gekocht. Oat huis bleek niet zo goed te zijn, het was heel oud en er mankeerde yeel 

aan. Toen ben ik verhuisd en sindsdien woon ik al 23, nu alweer bijna 24 jaar in 

hetzelfde huis bier in Grashof. Mijn kinderen zeggen elke keer, ma verhuis nou, verhuis 

nou. Maar ik wil niet. Waarom niet? Niet omdat ik zo vol ben van mijn waning, maar 

omdat ik tussen de moslims woon. 

De vrouwen vinden het vuil op straat het grootste probleem in de wijk. Het is niet 

duidelijk wie de aanwijsbare schuldige is van de overlast. De vrouwen menen dat de 

rotzooi wordt veroorzaalct door andere dan Maroklcaanse buurtbewoners. Het zijn de 

Turken en sommige Nederlanders die de galerijen en de straten vervuilen. De 

vrouwen voelen zich wel gefrustreerd maar niet verantwoordelijk voor de 

leefbaarheid in hun woortsituatie. Zij stellen dat anderen (de vuilophaaldienst, de 

gemeente, toezichthouders in flats) ervoor moeten zorgen dat de straten en de 

portieken netjes zijn. Het lijkt niet bij de vrouwen op te komen dat zij zelf, door 

middel van eigen initiatief iets aan hun woonsituatie kunnen veranderen. In de 

volgende dialoog zien we hoe de vrouwen reageren op verschillende projecten van de 

gemeente met toezichthouders op straat en concierges in de flats. Ze vinden het niet 

succesvol genoeg. Een van de vrouwen vindt het project we! geslaagd. Haar man is 

als concierge aangesteld om de flat schoon te houden. 

Hal/me: Het vuil wordt wel opgehaa Id, ze ruimen het op, maar het helpt niets, want het 

komt weer net zo hard terug. 

Andere vrouw: Nu ze die mensen van de gemeente erop hebben gezet, die op de wijk 

letten, ligt er minder troep op de grond. Je ziet geen net bescheten luiers meer op 

straat liggen, ja sorry voor mijn taalgebruik, maar daar kon ik me zo aan ergeren. 

Fayza: Nou ik vind niet dater iets veranderd is nu ze die mensen in de wijk laten lopen. 

Het is nog steeds even vies. 

Basima: Nou, ik merk wel een verschil hoar. Grashof is wel wat schoner geworden. (Er 

ontstaat een opgewonden situatie, vrouwen praten door elkaar.) 

Fayza: Bij ons niet. Onze flat is nog steeds vies. 

Basima: Het is wel beter geworden boor. 

Hahne: Bij sommige flats, als je daar onder de balkons kijkt, ligt er allemaal troep, vuile 

luiers enzo. 

.Basima: Ja, van die mensen die hun kinderen verschonen en zo de troep van het 

balkon naar beneden gooien. 

Ja. Oat kan toch niet. 

Andere vrouw. wat deze buurt nodig heeft, is nieuwe woningen, verder is het een hele 

gezellige buurt. 



De meeste Marokkaanse vrouwen in de buurt zijn overdag thuis. Het is opvallend dat 

de vervuiling in de buurt wordt toegeschreven aan kinderen en jongeren. Met name de 

oudere vrouwen wijzen erop dat kinderen beter moeten worden opgevoed. Kinderen 

en kindergedrag wordt aangewezen als een grote bron van overlast. Ze plassen in de 

portieken en in de lift. Tot laat op de avond spelen de kinderen buiten. Er hangen 

jongeren in de flats die overlast veroorzalcen en vervuilen. 

Aziza: De kleine kinderen vervuilen gewoon. De grote kinderen niet. Je moet je 

kinderen gewoon aanspreken op zulke dingen. Vervuilen mag niet, je moet ze 

opvoeden. Het ligt ook aan de ouders. Zij moeten hun kinderen opvoeden. Zij moeten 

op ze letten en ze niet zomaar op straat laten. Die kinderen halen reclamefolders uit de 

bussen en gooien die zomaar op straat. 

Alya: Ze steken dat papier zelfs in de fik. 

Aziza: ze steken het papier ook in de fik, ja. Ouders met kleine kinderen moeten op hun 

kinderen passen. 

Vrouwen tegen elkaar ze heeft gelijk. 

Azza: Als je om tien uur 's nachts naar buiten kijkt, zie je nog kinderen spelen. 

Habiba: bij ons hangen van die opgeschoten knullen in de flat. Die kinderen komen 

gewoon de flat in en blijven op het trappenhuis hangen. 

Aziza: en het zijn niet eens de kinderen uit deze buurt die zo vervuilen. Ze komen van 

buiten de buurt. 

Interviewer Dus er komen kinderen uit andere buurten en die vervuilen hier de buurt 

door papier op straat te gooien,en reclamefolders uit bussen te halen? 

Aziza: ja, uit andere buurten, ja. 

Afra: Dat bedoel ik ook. 

Halime: Dat doen ze nog steeds. Dat heb ik gezien. 

Aziza: ouders moeten hun kinderen niet de straat op sturen, zodat zij de hele dag rust 

hebben. Veel ouders laten hun kinderen buiten spelen om even van ze af te zijn. 

Habiba: Het helpt ook als je je deur op slot doet. Dat is gewoon het beste wat je kunt 

doen. Dan komen er geen vreemden binnen en blijft je flat schoon. 

Behalve over de vervuiling in de wijk klagen de vrouwen over hun huisvesting. De 

woningen in de wijk zijn te klein voor de grote gezinnen. Er is tevens sprake van 

achterstallig onderhoud. Maroklcanen met grote gezinnen en opgroeiende kinderen 

zouden de wijk omwille van de woningen wel willen verlaten. In de volgende dialoog 

zien we hoe een vrouw die suggereert dat Marokkanen de buurt vanwege het imago 

willen verlaten door de rest van de vrouwen wordt gecorrigeerd. Zij geven aan dat ze 

niet weg willen uit de wijk vanwege hun Maroklcaanse buren, maar omdat zij met hun 

grote gezinnen uit de kleine flatwoningen groeien. In de dialoog komt tevens naar 

voren dat de Nederlanders die in de wijk komen wonen geen kinderen hebben. 

Basima: Ja. Ook vanwege Grashof. Het is een Marokkanenbuurt. Criminaliteit enzo. 
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Andere vrouw (veronhvaardigd): Nee, nee, helemaal filet!! 

Nee! nee!, vallen andere vrouwen haar bij. 

Atya: De huizen zijn te klein. 

Arra: Wegens ruimte gebrek, de huizen zijn te klein. Ze hebben veel kinderen, dat past 

gewoon niet. 

Ghadda: Kleine huizen, ja. 

Fatma: !emend die 7, 8 kinderen heeft, ja wat wil je. 

Vrouw: De huizen zijn te klein, wat wil je met zulke grote gezinnen, dan moet je wel 

weg. 

Fayza: Met zoveel kinderen, dat past gewoon niet. 

Basima: Ook de vele trappen spelen een rol. 

Fatma: Als je maar drie slaapkamers hebt en 6 kinderen, ja dan wil je llever een andere 

woning. 

Habiba: De Nederlanders die hier komen wonen hebben geen kinderen. 

Hatime: De mensen die bier weggaan, zijn weggegaan omdat hun woning hen niet 

beviel. leder heeft zo zijn eigen reden waarom hij verhuist. Voor de een is het huis te 

klein, de ander krijgt een bean ergens anders, zo heeft ieder een andere aanleiding om 

te verhuizen. (Vrouwen knikken instemmend) Anderen hebben weer kinderen die naar 

een andere school gaan en die verhuizen om wat dichter bij de nieuwe school in de 

buurt te wonen. ledereen heeft zo zijn redenen om te verhuizen en de reden is niet, 

zoals beweerd wordt, dat hier veel Marokkanen wonen. Dat is niet waar. 

Fayza: Nee, nee, dat is inderdaad niet waar. 

Vrouw: Het probleem is meestal de kinderen. Als je veel kinderen hebt. 

Een andere reden waarom vrouwen graag zouden willen verhuizen is het feit dat hun 

kinderen niet in de wijk naar school kunnen. De gemeente hanteerde vanaf het begin 

van de jaren '80 tot 1997 een spreidingsbeleid voor Marokkaanse kinderen over de 

scholen in de stad. De protestants christelijke en de katholieke basisschool sloten hun 

deuren. De openbare school die in de wijk overbleef werd een "zwarte school". De 

gemeente besloot toen om de school te laten fuseren met een openbare school in de 

aanpalende nieuwbouwwijk. Het schoolgebouw in Grashof werd gesloten. De 

Marokkaanse kinderen werden vervolgens met bussen vervoerd naar verschillende 

scholen in de stad. Inmiddels is het spreidingsbeleid afgeschaft maar er zijn geen 

scholen meer in de wijk. De kinderen moeten noodgedwongen buiten de wijk naar 

school. Op de dichtstbijzijnde scholen zitten nu veel Marokkaanse kinderen waardoor 

het opheffen van de "zwarte school" weinig effect lijkt te hebben gehad. De vrouwen 

zien in Grashof weinig mogelijkheden om hun kinderen te laten integreren in de 

Nederlandse samenleving. 

Flame: lk wil dat mijn kinderen samen met Nederlandse kinderen op school zitten. Er 

zitten nu geen Nederlandse kinderen bij ze in de klas. Als ik ze op een andere school 
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doe, waar wel Nederlandse kinderen zitten, dan halen die ouders hun kinderen weer 

van school. Dat vind ik heel erg. 

Groep: Ja, dat is wel een probleem ja. Je moet je kinderen altijd ver naar school 

brengen. 

Vrouw: En ze kunnen niet samen met Nederlandse kinderen naar school. 

Basima: Het blijft hopen dat het ooit wel kan. 

Andere vrouw: dromen zal je bedoelen, want het gebeurt toch nooit. 

Lay/a: Neem de Anne Frankschool, daar zaten een heleboel Marokkaanse kinderen en 

geen Nederlandse kinderen. En wat blijkt nu, dat die kinderen daar allerlei 

Marokkaanse Berber dialecten bij hebben geleerd, maar dat hun Nederlands heel 

slecht is. Ze hebben wat het Nederlands betreft een taalachterstand. De ouders van die 

kinderen wilden hun kinderen nu ook van die school afhalen, want ze wilden natuurlijk 

dat hun kinderen het Nederlands goed leren. 

Afra: Volgens mij moest die school daarom ook weg. 

Basima: Ze willen graag een gemengde school, zodat hun kinderen kunnen integreren. 

Lay/a: Dat is het probleem van de scholen. 

Degene die de wijk hebben verlaten, houden hun sociale netwerk in Grashof intact. 

Ook Marokkanen uit andere wijken in de stad die nooit in Grashof hebben gewoond, 

bezoeken de wijk regelmatig. Er is een verschil tussen de wijze waarop de Turken in 

het heterogene Oosterkwartier en de Marokkaanse vrouwen in Grashof aankijken 

tegen het wegtreklcen van Nederlanders uit de buurt. De Marokkaanse vrouwen 

betrekken de gevolgen hiervan niet op zichzelf maar alleen op hun kinderen. In de 

volgende dialoog zien we hoe een jonge vrouw — die eerder vertelde dat ze vanwege 

de renovatie van haar woning de wijk had verlaten — worstelt met haar identiteit. Ze 

woont nu in een wijk waar voornamelijk Nederlanders wonen. Ze heeft zich hier 

aangepast en een Nederlandse kennissenkring opgebouwd. Toch komt ze regelmatig 

terug in Grashof. De vrouw geeft echter aan dat ze tussen de Nederlanders heel anders 

leeft dan tussen de Marokkanen. Ze meent dat de Marokkaanse vrouwen in Grashof 

de Nederlandse taal moeten leren en zich meer moeten aanpassen aan de Nederlandse 

cultuur. Die opmerking wordt door de vrouwen niet geaccepteerd. Behalve verbaal 

wordt ook non-verbaal flunk tegen haar opmerking geageerd. Als verdediging voert de 

vrouw aan dat ze niet over zichzelf spreekt maar over haar kinderen. 

Lay/a: lk woon tussen de Nederlanders en ik heb een heel ander leven in mijn 

gedachten. Hier ben ik heel anders. 

Basima: En dan kom je bij ons op visite. Even naar de Marokkaanse wijk. 

Fayza: Dan kom je elke week. 

Lay/a: Mijn kinderen gaan met Nederlandse kinderen om. Ze spreken Nederlands. Ze 

nodigen ook Nederlandse kinderen uit bij mij thuis. 

Basima (roept grappend en spottend): Aziza, Aziza nodig je Zjamilla zondag even uit bij 

jou in de Marokkaanse buurt? 
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Lay/a: Als ik bier met Marokkaanse moeders praat, merk ik dat ze heel weinig contact 

hebben met Nederlanders, heel weinig of geen Nederlandse vrienden hebben. Ik vind 

dat belangrijk. Oat je het van Nederlanders, hun cultuur ook kent. Oat missen ze hier in 

Grashof (de groep reageert afwijzend). 

Vrouw: lk mis niets boor. 

Fayza: Waarom kom je terug dan? 

Lay/a: lk praat niet voor mijzelf, maar voor mijn kinderen. 

Fayza: 0, dan begrijp ik het. 

De volgende dialoog geeft aan dat de vrouwen bun omgang met de buren koppelen 

aan de regels die de Islam voorschrijft. De Islam schrijft voor dat men zijn buren 

respecteert. Met name de jongere vrouwen merken op dat dit niet op kan gaan als dit 

idee niet van twee kanten wordt gesteund. Als buren geen relatie willen opbouwen 

dan zal je het daarbij moeten laten. 

Habiba: Of het nou een Nederlander is, een Marokkaan, een Hindoestaan of wat dan 

oak. Je moet je buren respecteren. 

Alya: En wat als ze jou niet respecteren? 

Habiba: Zo zijn de regels Van de Islam. Je moet je buren respecteren, hoe ze zelf ook 

zijn tegen jou. 

Lay/a: Er is wel een overlevering van de profeet die zegt dat oak al respecteert je buur 

je niet dan moet je het zelf niet zover laten komen dat hij ruzie met je maakt of je 

uitscheldt. 

Fidda: Ja, maar als je buur jou edit lastig valt. Als hij je uitscheldt en met je wil vechten 

zelfs. Vrouw: Dan geef je hem maar ervan langs Fidda (lachend). 

Habiba: Je moet proberen je buren in hun waarde te laten. Als zij jou niet respecteren, 

moet je toch je best doen am hen wel te respecteren. 

Halima: Stel nu, je hebt Nederlandse buren en je groet ze elke keer, maar ze zeggen 

gewoon niets terug. 

Fatin: Als je ze drie keer groet en ze blijven je negeren, laat ze dan maar. Dan hoef jij 

ze ook niet meer te groeten. 

Ca/a: Toen ik pas in mijn nieuwe woning kwam wonen -ik woon er nu zes maanden — 

toen groette ik mijn buurvrouw. Maar zij keek de andere kant op en deed net of ze mij 

niet hoorde. De dag erop groette ik hear weer en weer zei ze niets terug. Nu zeg ik oak 

niets mew, 

Patin: Ja, natuurlijk. Jij hebt je best gedaan, jij hebt het geprobeerd. Als zij niet wil dat je 

haar groet, dan niet. 

Fidda: Ja, je hoeft je oak weer niet op te dringen aan mensen. Als ze niet willen dan 

niet. 

Alva: ja, als jij je best hebt gedaan am ze te groeten, maar zij willen gewoon niets met 

je te maken hebben, dan bemoei je je verder oak niet met hen, 

Fatin: Juist. Je blijft niet groeten, 
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Soms is het niet mogelijk om een relatie met buren op te bouwen. Er bestaan onder de 

vrouwen gedeelde aannamen en vooroordelen ten opzichte van groepen buiten de 

eigen kring. De vrouwen in Grashof hebben veel commentaar op hun Turkse buren. 

Ze vinden hen vies en ze zouden hun kinderen niet goed opvoeden. In het 

onderstaande dialoog zien we dat verschil in communicatie niet alleen te maken heeft 

met het begrip van een taal. Ook de non-verbale communicatie en de manier waarop 

mensen praten kan verkeerde verwachtingen en oordelen opwekken. 

Basima: Het is mij ook opgevallen. Turkse mensen zijn volgens mij drukker. Volgens 

mij zijn ze drukker dan wij. Hoe ze met elkaar platen alleen al. Hun taal klinkt gewoon 

heel hard. Ze praten voor hun idee misschien gewoon rustig, maar het komt over alsof 

ze schreeuwen (vrouwen lachen). Dan hebben ze een gewoon gesprek, maar dan 

zitten wij beneden en dan denken wij dat ze ruzie aan het maken zijn ofzo. Zo klinkt het 

dan. 

Afra: lk heb ook Turken boven mij, maar daar heb ik geen contact mee. Maar het is wel 

waar wat Basima zegt. Als ik ze boven hoor praten denk ik altijd dat ze ruzie aan het 

maken zijn, terwijI zij waarschijnlijk gewoon een gesprek hebben. 

Vrouw: Het klopt. lk heb ook Turkse buren. Als ze gewoon praten lijkt het op slaande 

ruzie. 

Er zijn Marokkaanse vrouwen in Grashof die relaties onderhouden met Nederlandse 

buren. Ze gaan goed met elkaar om. De intensiteit van die relaties verschilt echter van 

relaties met buren uit de eigen kring. Ondanks goede contacten met de Nederlandse 

buren blijft er een bepaalde afstand die te maken heeft met het ontbreken van een 

groepsgevoel en een gedeelde identiteit. 

Aziza: lk heb twee Nederlandse buren. En het contact met hen is heel goed. Zij komen 

bij mij op de koffie en ik bij hen. Met het suikerfeest breng ik ze zelfgemaakte koekjes. 

Als ik brood bak, breng ik hen daar ook wat van. 

Alya: Ja, zo ga ik ook met mijn buren. 

Aziza: lk heb nooit problemen met ze gehad. Toen ze verhuisden kregen we beiden 

tranen in onze ogen toen we afscheid van elkaar namen. Mijn kinderen zijn ook in die 

flat opgegroeid. En toen ze jong waren, hebben de buren nooit geklaagd. Nooit zijn ze 

bij mij aan de deur geweest om te zeggen dat mijn kinderen luidruchtig waren ofzo. De 

buren die ik nu heb zijn ook heel fijn. Maar kijk, een moslim is een moslim en een romi 

blijft een romi 57 . Voor een Marokkaan geldt, jouw kinderen zijn zijn kinderen en zijr, 

kinderen zijn mijn kinderen. Ze kunnen daar altijd terecht en zo kunnen zijn kinderen 

ook altijd bij mu j terecht. Als er iemand overleden is, komen Marokkanen je steunen. Wij 

hebben zo onze tradities. Als je iets nodig hebt, kun je altijd bij een Marokkaan terecht. 

Habiba: Nou bij Nederlanders ook hoor. 
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Aziza: Jawel, maar het is toch anders. Nederlanders kwamen bij mij oak over de vloer. 

Maar als er iemand overleden was bij ons in de famihe dan zijn het niet de 

Nederlanders die bij mij thuis kwamen am me te steunen. De band die je met een 

Nederlander hebt, is toch anders dan met een Marokkaan. Het zijn geen slechte 

mensen ofzo. 

9.3.3 De Westerboog 

In de Westerboog wonen weinig allochtonen. De oorspronlcelijke Westerboogers zijn 

zeer tevreden over hun wijk. Een deel van hen woont al sinds hun geboorte in de 

buurt. Soms zelfs in dezelfde straat. De Westerboogers zijn blij met hun wijk. De 

mensen kennen elkaar en helpen elkaar. Maar het karalcter van de buurt is aan het 

veranderen. Als gevolg van renovatieprojecten is een groot deel van de 

oorspronkelijke bewoners weggetrokken naar betere woningen elders in de stad. 

Bovendien zijn er veel bekende toonaangevende buren overleden. Doordat de 

nieuwkomers veel minder contact met elkaar hebben zien de bewoners dat de binding 

tussen mensen in de buurt veranderd. Er dreigt een renovatie of sanering van de 

oorspronkelijke Vlindertjesbuurt ten gunste van parkeergelegenheid voor de 

binnenstad. 

De Westerboog is een gezellige wijk om in te wonen. De mensen groeten elkaar 

op straat en in de winkels en houden een praatje over familie en vrienden. De sociale 

controle in de wijk is groot. Willekeurige gesprekjes lopen daardoor vaalc over in 

geroddel. Men houdt de buren en buungenoten goed in de gaten. Wie een paar dagen 

de gordijnen dicht heeft kan een nieuwsgierige of bezorgde buur aan de deur 

verwachten. En als er iemand hulp nodig heeft dan kan hij terugvallen op een 

buurtbewoner. 

Jennie: lk vind hier in deze buurt, als iemand hulp nodig heeft dan staan ze wel altijd 

gauw voor elkaar klaar. 

lneke: ledereen kent elkaar. 

Jannie: ledereen kent elkaar. Je hebt toch een klein beetje sociale controle hier. Vind ik 

wel, in de straten waar je woont (instemming in de groep). Zie je dagen achter elkaar 

gordijnen bij iemand dicht zitten en je ziet ze niet, dan ga je toch een beetje afvragen 

water is gebeurd. En dan ga je kijken. 

Ria: Mijn vriendin die woont in Zwolle Zuid. Daar doen ze dat niet. Ze zegt: "Als mijn 

buurman daar dood op straat ligt? lk ken die man nietl lk stap erover heen." 

In het verleden was de Westerboog een vrij gesloten gemeenschap. In de wijk 

woonden grate families bij elkaar die niet veel van vreemdelingen moesten hebben. 

Een buitenstaander die een relatie had met iemand uit de wijk kon op een heleboel 

weerstand rekenen. In de volgende dialogen zien we dat dit beeld de afgelopen jaren 



195 

is veranderd. Nieuwe bewoners moeten echter wel hun best doen om relaties in de 

buurt aan te gaan. Ze zullen zich moeten aanpassen aan de buurt. 

Jannie: Vroeger kwam je als vreemde hier niet binnen. Als vreemde werd je vroeger 

minder gauw opgenomen als zeg maar de laatste dertig jaar. 

Henk: Was het echt nog een bolwerk. 

Jannie: ben was het echt een plaatsje op zich. Dat was de Westerboog en alles wat 

er buiten was hoorde er niet. 

Jannie: Hij is import, hij is import! (Enorm gelach) 

Henk: lk geef dus een kijk van buiten af. Nou ik vind als je hier in de Westerboog woont 

moet je jezelf dus wel aansluiten. Als je dat niet doet, blijf je oak links liggen. Want er is 

niemand die naar je toegaat, dat zal je echt zelf moeten doen. Als je dat doet, dan word 

je oak volledig opgenomen in de wijk. 

Ria: lk denk oak dat, zoals jaren terug toen jij hier in de wijk kwam, dat het oak anders 

was als dat het nu is. 

In 1980 werd het regionale woonwagenkamp opgeheven. In de Westerboog kwam een 

aantal families uit het voormalige kamp terecht die in woningen wilden wonen. Na 

achttien jaar is er uit deze groep een kern blijven bestaan die gezien wordt als 

deviante import. Zij hebben zich niet aangepast. Ze worden getolereerd maar niet 

geaccepteerd als Westerboogers. We zagen in het vorige dialoog dat andere 

nieuwkomers ook als import worden beschouwd. De mate waarin nieuwe bewoners 

aansluiting zoeken bij de hechte groep van oorspronkelijke bewoners in de buurt, 

bepaalt of zij al dan niet als nieuwe Westerboogers worden geaccepteerd. 

Lien: Maar dat is typisch Westerboog. Dat is van vroeger. Dat amicale, dat is vroeger 

oak al zo geweest. Vaak heb je nogal wat moeite ermee van mensen die van buiten de 

Westerboog komen. Jannie: Van buitenaf ja. 

Lien: Daar neem je dan als Westerboger contact mee op. Willen die mensen echt niet 

dan laat je dat oak zoals het is. 

Bart: Dat heb ik oak heel sterk ervaren toen ik hier in de wijk kwam. lk kwam vanuit een 

grate wijk, waar je eigenlijk de buren naast je nog kende. Maar de buren daarnaast al 

niet meer. Ja, goedemorgen en goedemiddag. En dat heb ik heel sterk ervaren hier 

vanaf het begin. Je weld eigenlijk gewoon opgenomen in de wijk. Je moet wel zelf er 

wat aan doen (bevestiging in de groep), want als je aan de kant blijft staan op het 

trottoir en je gaat de straat niet op, dan kom je geloof ik oak niet veel verder. lk heb het 

echt ervaren. 

Anette: lk ben zwaar import. (gelach) 

Lien: Ze is het wel geworden. 

Interviewer: En hoe beleef jij het verschil met hoe je vroeger leefde en die 

Westerboog? 
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Anette: Ja nou dat heb ik this wel heel duidelijk gemerkt. lk kom uit zo'n wijk waar 

niemand elkaar kent. Ja, als je familie van elkaar bent dan bemoei je je met elkaar. Dus 

als je Moluks bent of je bent Turks, dan bemoei je je met elkaar maar voor de rest is 

het: "hallo", en de deur gaat dicht. lk heb wel heel erg gemerkt dat dat bier heel anders 

is. Maar het is wel zo, dat je er hier zelf wat aan moet doen. 

De meest hechte relaties zien we tussen de Westerboogers die geboren en getogen zijn 

in de wijk. Deze buren en buurtbewoners hebben een gedeelde geschiedenis. Ze 

kennen elkaar van jongs af aan, ze zijn samen naar school gegaan en hebben elkaars 

kinderen zien opgroeien. In de Vlindertjesbuurt, het oude gedeelte van de Wester-

boog, waar sommige families al generaties lang hebben gewoond, bestaan de meest 

intensieve contacten en relaties tussen buren. In de volgende twee dialogen zien we 

hoe intens de binding met de wijk en de relatie tussen buren is. 

Lien: Het idee dat ik zou moeten gaan verhuizen? Ook al zullen ze mil in een villawijk 

zetten en ik zou die woning voor niks krijgen, dan wit ik nog niet ruilen voor de 

Westerboog. Want wat heb ik nou aan een villa met rondom mij been mensen die 

anders !even en zijn dan ik. Dan voel ik mij niet op mijn gemak. lk ben daar tussen niet 

opgegroeid. lk zou dat oak niet willen. 

Honk: Zoiets interesseert mij dus echt helemaal niet. 

Lien: Ja, jij niet, maar jij bent geen rasechte Westerbooger, ik wel. 

Make: Want in feite als je naar een andere wijk gaat en je komt er als vreemde dan 

vereenzaam je eigenlijk. Je hebt geen contacten met de buren en dat ben je hier 

gewend. 

Lien: Maar wat oak erg is voor jezelf, als de mensen die allijd naast je gewoond 

hebben, weg gaan. 

Jennie: Dat is heel vreemd. 

Ineke: lk heb het met mijn buurvrouw gehad. lk heb heel wat gebruld toen ze weg ging. 

Dat vond ik zo erg. We kwamen d'r samen wonen. We hadden nog geen kinderen. 

Onze kinderen werden geboren, daar waren ze bij. En die heb je zien opgroeien en die 

waren kind aan huis. Die van ons gingen 's morgens nog in hun pyjama naar de buren, 

gingen ze ontbijten. En dan was de buurvrouw op en de buurman was nog niet wakker. 

Dan ging mijn dochter naar boven, trapte hem uit bed. Van: 'Wakker warden! Nou zo 

ging dat. En dat mis je dan weer hoar.' 

In de zogenaamde 'Nieuwbouw' woont de meeste import. Hier zijn de onderlinge 

relaties tussen buren en buurtbewoners minder intensief. De gemigreerde bewoners 

van de Vlindertjesbuurt proberen in de 'Nieuwbouw' een zelfde soort contacten met 

hun buren op te bouwen als voorheen. De sfeer is hier echter minder intiem en 

amicaal dan in de Vlindertjesbuurt. De mensen zijn anoniemer en ze kermen elkaar 

veel minder goed. 
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Lien: Ja, ik help mijn buren. Althans bij ons in de buurt doen ze dat eigenlijk allemaal 

wel. 

Ria: Ja dat doe je gewoon. 

Door: Dat is gewoon normaal. 

Yvette: Als je elkaar kunt helpen dan doe je dat. 

Mirjam: Ja, dat heb je in de nieuwbouw eigenlijk niet. Doordat er zoveel mensen van 

buitenaf komen, heb je dat niet zozeer. 

Ria: Nee! 

Lien: Maar ook omdat je elkaar niet kent. 

Mirjam: Laatst met die Vietnamesen. Had ik dat ook. Dat jochie stond voor de deur. 

Een halluf uur. lk zeg, god jongen kan je d'r niet in? Nee, ze hebben de sleutel 

vergeten. Dus ikke flipperen met zo'n krik van de auto (Henk lacht) en die deur los. 

Maar later zit ik thuis. lk denk ja, je weet helemaal niet of je d'r goed aan heb gedaan? 

Want misschien mocht dat jong helemaal wel niet naar binnen (er wordt gelachen). 

Nee, normaal, in een oude buurt, weet je gewoon wat kan en wat niet kan. Dan doe je 

iets voor elkaar en dat is altijd goed. 

Er zijn ook buren die helemaal geen relaties met andere buurtbewoners hebben. In de 

eerste plaats zijn dit mensen die geen contacten willen. Zij hebben in de wijk de 

klassieke functie van de vreemdeling die de banden tussen de overige Westerboogers 

bevestigen (vgl. Tajfel 1978). Alhoewel er geen contact met hen is Icrijgen ze 

bijnamen en wordt er over hen geroddeld. In de tweede plaats zijn er in de wijk 

mensen die vanwege een taalprobleem of een communicatieprobleem geen contact 

kunnen krijgen. De mate waarin nieuwkomers aan kunnen geven dat zij toch 

onderdeel van de wijk willen zijn, is vaak bepalend voor de houding van 

Westerboogers naar hen toe. Wie — desnoods met handen en voeten — laat weten dat 

hij of zij graag onderdeel wil zijn van de Westerboog kan op de steun van 

buurtbewoners rekenen. De contacten met buren die de Nederlandse taal niet eigen 

zijn, blijven echter vluchtig en weinig diepgaand. Als men zich afzijdig houdt wordt 

er flunk geroddeld 

lneke: Je hebt ook wel met mensen in de buurt hier die geen contact zoeken. Wij gaan 

daar dan wat achter zoeken (bevestiging in de groep). Die mensen die op zichzelf 

willen zijn, die ga je in de gaten houden (Ria grinnikt herkennend, de rest van de groep 

volgt). Dat is gewoon waar, ja, en daar vind je altijd wel wat vreemds an. Want je wil 

over die mensen praten. 

Jannie: Nanna Mouskouri. Bij ons in de straat. lk noem haar Nanna Mouskouri, ik weet 

helemaal niet hoe ze heet (groep lacht). 

Anette: 0, die van die Herbal Life, of niet? 

Henk: Ja. 

Jannie: Hoe lang woont ze hier nou al? Ze woont hier zeker al drie, vier jaar. lk weet 

totaal niet hoe ze heet. 

Lien: Ze krijgt het ook nooit. Laat maar. Ze krijgt ook nooit geen contact. 
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In de volgende dialoog zien we dat communicatieproblemen niet alleen worden 

veroorzaakt doordat mensen niet willen. Er zijn ook mensen die misschien wet willen 

praten maar die dat door taalproblemen niet kunnen. Ook de ongeschreven regels over 

de manier waarop je contact met elkaar zoekt zijn bepalend voor het aangaan van 

buurtrelaties in de Westerboog. Men is terughoudend tegen nieuwkomers, zij zullen 

zelf het initiatief moeten nemen om zich voor te stellen. 

Jennie: Bij ons in de street heb je ook mensen die kennen ook geen woord Nederlands, 

lneke: Maar die zijn altijd wel vriendelijk. 

Ria: Als je buiten staat dan zeg jewel wat. 

Jennie: Ze zijn wel vriendelijk maar ze zoeken verder geen contact. 

Ria: Maar je kunt er niet mee praten want ze verstaan geen Nederlands. 

Henk: Maar zo werkt het niet in de Westerboog, dat je dus ergens naar binnen gaat en 

mensen uitnodigd of ze d'r eens effen bij komen of zo. Als je hier woont moet je zelf het 

initiatief nemen om je voor te stellen. En anders kan je het schudden. Want zo werkt 

het gewoon, je moet het zelf doen. 

9.3.4 Conelusie: de buurt en buurtrelaties 

In deze paragraaf gingen we aan de hand van dialogen in op de buurt en de 

buurtrelaties in het Oosterkwartier. Grashof en de Westerboog. Het Oosterkwartier 

kan getypeerd worden als een heterogene hurt waar diverse etnische groepen naast 

elkaar wonen. De diversiteit aan culturen en leefstijlen maakt de regels van het 

samenleven ondoorzichtig. Grashof is sinds de jaren '70 van een schone 

nieuwbouwwijk met jonge autochtone en enkele allochtone jonge gezinnen veranderd 

in een vervuilde flatwijk met grote leefstijIverschillen. In de buurt is cell relatief 

homogene Marokkaanse gemeenschap ontstaan. Er is weinig communicatie met 

andere bewoners. In de Westerboog is de bewonerssamenstelling nog relatief homo-

geen. Het is van origine cell typische volksbuurt waar mensen op elkaar aangewezen 

zijn. Sommige families wonen al generaties lang in de buurt. Buitenstaanders worden 

nooit volledig geaccepteerd. Nieuwelingen die zich aanpassen worden opgenomen in 

de kring van oorspronkelijke bewoners. Groepen of individuen die dit Met doen 

worden niet geaccepteerd. Zij worden genegeerd of verstoten. 

In hoofdstuk vijf kwam aan de orde dat de woonsituatie een belangrijk 

element is voor de identiteitsbeleving van mensen. We zien in de dialogen terug dat 

de behoefte aan sociale erkenning en de mate waarin men zich kan hechten 

doormiddel van ruimtelijke en cultured l bindende elementen hierbij een rol spelen. In 

alle drie de buurten blijkt dat de hechting tussen bewoners intern gericht is. De 

nabijheid van vrienden en bekenden met gedeelde culturele opvattingen draagt hicr-

aan bij. Ook de aanwezigheid van voorzieningen werd genoemd als hechtingsfactor 
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aan de buurt. De Westerboog, het Oosterkwartier en Grashof hebben gemeen-

schappelijk dat ze door buitenstaanders worden ervaren als "slechte" buurten. Er zijn 

volop vooroordelen van anderen over de buurten. Grashof staat bekend als een 

"Marokkanenbuurt". De Westerboog zou a-sociale en agressieve bewoners huis-

vesten. En het Oosterkwartier wordt door buitenstaanders ervaren als crimineel, 

onveilig en bewoond door vreemdelingen. In alle drie de wijken zou het onprettig 

wonen zijn. Uit de dialogen blijkt echter dat de bewoners dit zelf heel anders beleven. 

De wijze waarop hun buurt door externen wordt beschreven, ervaren zij als een aanval 

op hun identiteit. Ze hebben het gevoel dat ze niet op de juiste merites worden 

beoordeeld en in sommige gevallen zelfs worden gediscrimineerd. Het uitblijven van 

externe sociale erkenning heeft als gevolg dat de reeds bestaande interne hechting 

wordt versterkt. De bewoners van de wijken ontwikkelen een sterk "wij" gevoel. 

9.4 Conflicten en conflicthantering 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan de conflicten en de manier waarop men 

met conflicten omgaat in het Oosterkwartier, Grashof en de Westerboog. Welke 

conflicten zijn er? Waarover krijgen mensen ruzie? En hoe lost men de conflicten op? 

Net als in de bovenstaande paragraaf zullen de drie locaties los van elkaar worden 

behandeld. 

9.4.1 Het Oosterkwartier 

In het multi-etnische heterogene Oosterkwartier gaan conflicten voornamelijk over 

geluidsoverlast en over vervuiling. Het uitgangspunt in de houding van de Turkse 

respondenten ten opzichte van buren is vergelijkbaar met die van de Marokkaanse 

vrouwen in Grashof. We zagen bij beiden groepen het principe terug dat men de 

buren moet accepteren en respecteren. In geval van conflicten zien we dat de Turken 

het probleem zelf willen oplossen, maar dat zij bier meestal niet in slagen. 

Ten eerste wijzen de Turken erop dat ze bij het uitpraten van conflicten met de 

buren geen autoriteit bezitten. Zij vinden dat zij niet het recht hebben om hun buren 

ergens over aan te spreken omdat ze op dezelfde hoogte staan. 

Metin: Het enige wat we eraan kunnen doen, is het met elkaar bespreken. lk heb het 

een of twee keer gezegd, maar niet tegen iedereen. 

Interviewer: Wat heb je gezegd? 

Metin: Jullie leggen die deurmatten niet terug na het schoonmaken! Ze liggen daar 

maar, waarom wordt dat niet teruggelegd? Meer kan ik niet zeggen, ik ben de baas niet 



200 

daar, ik ben geen directeur. lk ben ook maar een huurder. De buurman zegt dan," Wat 

gaat jou dat aan!" Er zijn twee Nederlanders en vier Turken in het portiek. 

Interviewer: Heb je ooit een klacht ingediend bij de woningbouwvereniging? 

Metin: Nee, dat heb ik niet, maar waarom zou ik. Het is een probleem dat we onderling 

zouden moeten oplossen, er zijn maar zes gezinnen. lk word even boos en laat het 

daarna ook gaan en dan is het probleem wat mij betreft opgelost. 

In de tweede plaats wijzen de Turken op het dilemma van de taalproblematiek. Waar 

mensen letterlijk dezelfde taal niet spreken is communicatie moeilijk en vaak niet 

mogelijk. Zowel bij het bespreken van burenoverlast met de buren als met de politic 

of andere buitenstaanders vomit de taal een obstalcel. In het bewonersonderzoek 

kwam naar voren dat naarmate een buurt heterogener van samenstelling is men sneller 

geneigd is om buitenstaanders zoals de woningbouwcorporatie of de politic te 

betrekken bij het oplossen van burenconflicten. We zien onder de groep Turken een 

ontwikkeling die strijdig is met deze uitkomst. De respondenten vertellen dat ze de 

politic niet snel zullen bellen bij een conflict. Enerzijds omdat ze de taal niet 

voldoende beheersen en bang zijn om te worden uitgelachen. Anderzijds geloven ze 

niet dat het helpt om de politic te bellen. Bovendien zijn ze bang dat het conflict erger 

wordt als je de politic op iemand afstuurt. 

Kadir: Er is veel overlast. Jongeren van andere wijken komen hiernaartoe. Ze 

voetballen tot een our 's nachts. Ze spelen heel harde muziek. lk bel de politie. Ze 

komen en rijden weer weg. lk bel nog eens maar ze doen gewoon niks. 

Osman: Zeg je niks tegen die jongeren? 

Kadir Nee, ik wil niet in de problemen raken.. lk heb een derde keer gebeld. En ik zei 

toen: " Waarom sturen jullie agenten? Om hier een beetje rond te wandelen of om er 

lets van te zeggen?" Er is een agent gekomen die er lets van heeft gezegd. Toen de 

politie weg was zijn ze gewoon doorgegaan. 

Ecder: Maar niet iedereen kan zijn klacht kwijt zoals hij. Hij heeft drie of vier keer de 

politie gebeld. De helft van de bewoners hier in de wijk zou dat waarschijnlijk niet 

eens kunnen. 

Turken in het Oosterkwartier maken zich zorgcn over het beeld dat Nederlanders van 

hen hebben bij contlicten tussen Turken onderling. De Turken menen dat zij 

conflicten met andere etniciteiten net zo vervelend vinden als conflicten met Turken. 

Ook in de volgende dialoog zien we terug dat voor Turken de taal essentieel is voor 

de aanpak en oplossing van problemen. 

Derya: Als ik een probleem heb met een ander Turkse portiekbewoner en we gaan 

ruzien dan zullen de Nederlanders dat zien en zeggen dat wij onderling vechten. 

Interviewer: Ze zullen het verkeerd begrijpen? 
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Derya: Ja, dus daarom slik je het. 

Interviewer: Los je je probleem makkelijker, sneller op met een Nederlander dan met 

een Turk of een Surinamer? Stel de Surinamer boven je maakt heel veel herrie, en je 

gaat naar hem toe met bepaalde gevoelens om hem duidelijk te maken dat die herrie 

zachter moet. Stel nu is het een Nederlander, ga je dan ook met dezelfde gevoelens 

naar boven of denk je hij is een Nederlander, dus ik ga zo of zo met hem om?? 

Derya: We!nee, je gaat met dezelfde gevoelens. 

Osman: Nee, nee, het gaat om de mens, niet om het ras. Maar als het een Turk is, 

omdat wij Turks spreken, is het wat makkelijker om ons verhaal te vertellen. 

De etnische achtergrond van buren speelt geen rol bij het oplossen van conflicten. Of 

de buurman nu een Turk, een Surinamer of een Maroklcaan is, men zegt dezelfde 

gevoelens van ergernis te hebben bij overlast. De wijze waarop men met conflicten 

omgaat wordt beInvloed door de angst om beoordeeld of veroordeeld te worden. Ook 

de onzekerheid om te worden beschuldigd van discriminatie speelt een rol bij de 

manier waarop de Turken in het Oosterkwartier omgaan met burenconflicten. 

Mohammed: Het gaat om de mens. ledereen verschilt van elkaar. Wij zeggen nu 

Surinamers tegen zwarten. Er zitten onder hen vele gekken. En als je kritiek uit op 

een zwarte, dan is het net of je een kogel hebt afgevuurd. Dan heb je de ellende op je 

hals gehaald. Daarom is het moeilijker om het tegen zwarten te zeggen. Er zijn ook 

zwarten waar je het weer heel makkelijk tegen kan zeggen. Je weet inmiddels wie je 

buren zijn en wat je kan zeggen. Kortom de mensen verschillen van aard. 

Mensen verschillen ook in opvattingen over de mate waarin je rekening met elkaar 

houdt of de wijze waarop je overlast met buren bespreekt. In het Oosterkwartier is 

geluidsoverlast, net als elders, overlastveroorzaker nummer een. 

Serdar: Er is een spreekwoord, "Muziek streelt de ziel". Maar dan moet het wel 

gepast zijn. De muziek van de ene buur kan bij de andere overlast veroorzaken. Wij 

hebben twee Nederlandse buren, dat zijn jongelui net als ik. lk en anderen hebben 

soms overlast van hun muziek. Ze zetten hun muziek heel hard net op het moment 

dat dat iedereen gaat slapen. Tegen twaalven. Zojuist vertelde iemand over het 

probleem met het schoonmaken van het portiek. Hij zei niets en reageerde begripvol. 

Zo ben ik ook opgevoed in de Turkse cultuur. Door begripvol te zijn. Maar mijn vrouw 

daarentegen is hier opgevoed net als een Nederlander. Zo heb ik geleerd dat men 

soms ook minder begripvol moet optreden. Je moet dan net als de Nederlander 

tegenover iemand gaan staan en zeggen:" Wat is je probleem? Waarom doe je dat?" 

Op een keer heb ik er wat van gezegd. lk zei: "Jullie kunnen muziek spelen maar niet 

's nachts. Dat is wettelijk verboden." Maar het herhaalde zich. Soms zetten ze de 

muziek nog harder. Mijn vrouw heeft zich daarop aangekleed. Als ik het zou zijn 

geweest had ik waarschijnlijk hard opgetreden. Want bij mij was de maat vol. Bij ons 

allemaal. Omdat het niet hielp zijn we op een dag langs gegaan en hebben we 
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gepraat. Het gebeurde toch weer. Toen hebben we anoniem de politic gebeld. Tja, 

we werken allebei en we zoeken geen problemen. De politic is wel gekomen maar 

dat heeft niets opgelost. Waarschijnlijk heeft de polite niet eens aangebeld en is 

gewoon door de straat gereden. Uiteindelijk hebben de Nederlanders het 

waarschijnlijk begrepen en sindsdien horen we niets meer van ze. lk sped l ook 

muziek, ik doe dat op gepaste momenten en niemand heeft daar last van. lk ben van 

mening dat die Nederlanders uit onze houding hebben kunnen afleiden dat 

zachtaardigheid af en toe kan helpen. lk hou ze soms in de gaten en ik merk duidelijk 

dat ze bewust hun muziek niet harder zetten. Omdat ik geen reactie gaf, is hun 

reactie ook verminderd. 

In het vorige fragment beweert een man die pas in Nederland is komen wonen dat 

Turken door bun opvoeding begripvol optreden bij burenoverlast. Ze proberen te 

praten maar als het niet lukt laten ze het er bij zitten. Vanwege de vemederlandste 

opvoeding van zijn vrouw leert de man dat je assertief moet optreden. In dit geval belt 

hij uiteindelijk uit frustratie de politic. Maar zonder overtuiging. Contact met de 

politic wil men toch liever vermijden. Uiteindelijk lost het probleem zich vanzelf op 

en de man in kwestie geloofd dat dit komt doordat hij het goede voorbeeld geeft. Er 

wordt echter op hem gereageerd door een gesprekspartner die meent dat het niet om 

zachtaardigheid in de volksaard gaat maar om de angst dat als je je assertief opstelt er 

niet naar je geluisterd wordt. 

Osman: Nu is het niet begripvol optreden van ons. Eigenlijk is het dat er niet naar ons 

geluisterd wordt of we worden niet serieus genomen. Een Nederlander, die zijn hond 

aan het uitlaten was, liet zijn hond voor de deur plassen. Toevallig staat daar nog can 

Nederlander, die zei, "Hey, kom hier jij en maak eens schoon wat jouw hond gedaan 

heeft (wat goed, wordt er uit de zaal gezegd) En hij komt en maakt schoon wat die 

hond daar achtergelaten heeft. Op het moment dat ik het tegen die Nederlander zeg, 

zegt hij: "Ha, godverdomme, domme Turk." (hard gelach in de zaal). Je kan dan wel 

geduldig blijven en begripvol, maar het heeft geen nut. Wat kun je doen? Of je houdt je 

mond of je gaat op de vuist. Aangifte doen bij de politic heeft ook geen nut omdat de 

politic je niet serieus neemt. Omdat je can buitenlander bent trekt men zich er niks van 

aan. lk ben hier dus genoodzaakt om stil te blijven. lk kan niks zeggen. Dat is niet 

begripvol optreden. lk kan niets anders. 

Het is opvallend dat in Oosterkwartier in tegenstelling tot de andere twee locaties niet 

gesproken wordt over conflicten van ouders over uit de hand gelopen ruzies tussen 

kinderen. In het Oosterkwartier wordt wel veel gesproken over de opvoeding en 

omgang met oudere kinderen. Dit worth voor een deel verklaard door de 

leeftijdsopbouw van de groepen. Er zijn in de grootstedelijke heterogene wijk veel 

meer verschillen tussen bewoners dan op de andere twee locaties. 
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9.4.2 Grashof 

In Grashof ontstaan veel conflicten door de verschillende leefstijlen in de buurt. Grote 

gezinnen en alleenstaanden wonen er naast elkaar. Afgezien van de verschillen in 

leefstij1 zijn de huizen te lcrap. De gemiddelde gezinsgrootte in de wijk is zes en de 

woningen hebben over het algemeen niet meer dan vier kamers. Geluidsoverlast staat 

in de wijk dan ook op nummer den. Daarnaast ontstaan conflicten over de vervuiling 

van de portieken en de galerijen. Maroklcanen klagen niet vaak bij hun buren maar zij 

worden door hun buren wel aangewezen als veroorzakers van overlast. In de 

focusgroepen werd dan ook meer gesproken over situaties waarbij over de 

Marokkanen geklaagd werd dan andersom. Veel Maroklcaanse buurtbewoners 

beheersen de Nederlandse taal niet. Dit taalprobleem zorgt er vervolgens voor dat er 

over ergernissen niet kan worden gecommuniceerd. Hierdoor worden conflicten erger. 

Alya: De Nederlandse, ze kwam altijd bij me klagen. 

Vrouw: Ze woont boven je, dan heeft ze toch geen last van je? 

Alya: lk kan er niets aan doen, ik heb kleine kinderen. De ene schreeuwt vaak. Ze 

heeft zelfs een keer de politie gebeld. lk zei tegen de politie dat ik er ook niet veel aan 

kan doen. lk probeer mijn kind stil te houden, maar ja. lk heb nooit ruzie gehad met 

mijn andere buren. Aileen met haar. Ze is nu gelukkig weg en ik heb nu hele aardige 

buren. Een Marokkaanse, maar zij werkt en is gelukkig weinig thuis. 

Ca/a: lk heb nu wet problemen met . mijn buren. Er zijn jonge mensen boven komen 

wonen en daar heb ik last van. Ze hebben geen kinderen en ze slapen heel laat. De 

muziek staat dan tot midden in de nacht heel hard aan. Soms hebben ze woorden 

met elkaar en dan hoor ik ze schreeuwen. 

Halima: En wat heb je er aan gedaan? 

Ca/a: Niets, ik laat ze gewoon met rust. lk heb er 's nachts wet veel last van. lk weet 

niet wat ik moet doen. lk ben bang dat het erger wordt dus ik laat ze maar. Die buren 

wonen er nu at ruim een jaar. Maar overdag zijn ze er nooit. Het is echt alleen 's 

avonds. Om dan naar boven te gaan en te zeggen dat ze rustig aan moeten doen. 

Fidda: lk heb helemaal geen contact met mijn buren. Er wonen daar Nederlanders. Elke 

keer als er iemand bij mij op bezoek komt, komen ze aan de deur om te zeggen dat we 

teveel herrie maken. lk vind ook elke keer briefjes in mijn bus dat ik weg moet en dat ik 

gek ben en dat soort dingen. Een keer zei de buurvrouw tegen mij dat ik gek was en dat 

ze de politie zou bellen. Dit was de Hindoestaanse buurvrouw. 

Basima: Natuurlijk, dan zit je daar niet op je gemak. 

Fidda: Ze willen niet met me praten. Die Hindoestaanse zei: :Ik ken jullie soort. Jullie 

houden alleen maar van herrie maken en jullie zitten maar heel de dag op jullie luie 

reet." Ze wil gewoon niet met me praten. Als zij de muziek hard aan heeft of zo, dan zeg 

ik daar helemaal niets van. lk zou niet durven. Maar zij klaagt constant. Ze belt ook 

steeds de politie. Een keer kwamen ze aan mijn deur en we schreeuwden echt tegen 

elkaar. 
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Layla (die een groat deel van het gesprek wit het Arabisch tolkt): Het is heel moeilijk voor 

haar, want ze spreekt ook nog eens helemaal geen Nederlands. Dus als de politie komt, 

kan ze niet met ze praten. 

In Grashof ontstaan ook, net als in de Westerboog, conflicten tussen buren doordat 

bun kinderen ruzie met elkaar maken. De overlast die Turkse en Nederlandse buren 

veroorzaken wordt anders beoordeeld dan de overlast die men van Marokkaarise 

buren ervaart. Gedeelde identiteiten van Marokkaanse buren maken het gedrag 

begrijpelijk, geven interactiezekerheid en voorspelbaarheid en leiden tot onderling 

begrip en tolerantie. De vrouwen beroepen zich op de formele reden dat men volgens 

de Islam de buren dient te respecteren. flieraan zijn gemeenschappelijke "regels" 

verbonden over het samenleven. De Marokkaanse buren gedragen zich hierdoor 

voorspelbaar en meten zich de rol aan van een goede buur. Als informele reden geven 

ze aan dat ze elkanders situatie en de daarbij veroorzaakte overlast naar anderen 

begrijpen. Flet merendeel van de vrouwen heeft een groot gezin dat overlast voor de 

buren veroorzaakt. Als een buurgezin overlast veroorzaakt laat men het er vaak bij 

zitten. Bovendien is de overlast herkenbaar. Een goed voorbeeld hiervan is het 

regelmatig ontvangen van bezoek tijdens moslim feestdagen. De Marokkaanse 

vrouwen zitten daarbij in dezelfde situatie. Zij weten dat daar waar veel mensen 

samenleven nu eenmaal lawaai wordt gemaakt. Afgezien van die herkenbaarheid 

vinden de vrouwen het zelf ook niet prettig als er in soortgelijke omstandigheden over 

hen geklaagd wordt. 

Fidda: I k heb ook een Marokkaanse boven mij en van haar heb ik ook veel overlast. 

lk laat haar gewoon. Mijn man wilde een keer naar boven gaan. lk zei tegen hem laat 

maar gewoon gaan. 

Andere vrouw: Ze heeft zeker kleine kinderen? 

Fidda: Ja, ze heeft kleine kinderen. 

Er ontstaat grote beroering in de groep wanneer Cr ecn burenruzie ter sprake komt 

tussen twee Marokkaanse vrouwen die buiten de wijk wonen. Een van hen bezoekt de 

vrouwengroep en zij vertelt over de problemen met haar Marokkaanse buurvrouw. In 

eerste instantie lijkt het conflict te beginnen doordat de kinderen van de twee 

buurvrouwen ruzie met elkaar maken. Bij nadere analyse blijkt dat er sprake is van 

een conflict over identiteit. De ene buurvrouw leeft erg gejsoleerd. Zij vindt dat de 

vrouw alleen met haar Marokkaanse buurvrouw alleen met haar om mag gaan. En niet 

met de andere, voornamelijk Nederlandse buren. De ruzie loopt zo hoog op dat zelfs 

de directeur van de school er zich mee bemoeit. 
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In de beschrijving van dit conflict komen een aantal interessante elementen 

naar voren. Ten eerste blijkt dat de Marokkaanse in kwestie, geen partij kiest voor 

haar buurvrouw omwille van het feit dat ze Marokkaanse is. Ze wijst haar af omdat 

haar kinderen worden mishandeld en omdat er onredelijke verwachtingen van haar als 

buurvrouw zijn. Zij kiest ervoor om haar buurvrouw te negeren en krijgt daarvoor het 

verwijt dat ze zich gedraagt als een Nederlander. Ten tweede blijkt dat openlijk ruzie 

maken als "gevaarlijk" wordt gezien. Conflicten en ruzie maken, zijn klaarblijkelijk 

prive aangelegenheden. Ten derde komt naar voren dat, met name de oudere vrouwen 

vinden dat je een (Marokkaanse) buurvrouw nooit mag laten vallen. Als laatste blijkt 

dat het uitpraten van het conflict niet werkt. De vrouw in kwestie besluit om de 

buurvrouw verder te negeren. 

Leyte: ben ik net in de nieuwe wijk kwam wonen ging het heel goed. Maar er 

woonde een Marokkaanse vrouw met vijf kinderen. Zij maakte ruzie met heel de 

buurt. De politie kwam vaak bij haar over de vloer. Op een gegeven moment gaf de 

politie haar een laatste kans. Dan zou ze uit de buurt moeten verdwijnen. Ze had ook 

ruzie met mu. Altijd over de kinderen. Haar kinderen zaten bij mijn kinderen op school 

en ze sloegen mijn kinderen. lk probeerde met haar te praten. lk zei straf je kinderen 

thuis en ik straf mijn kinderen. Maar dat deed ze dan niet. lk heb nu al twee jaar niet met 

haar gesproken. lk doe de voordeur dicht. lk ga altijd via de achterdeur naar binnen, 

door de tuin. lk wil haar gewoon niet meer zien. 

Vrouw: Maar dat is niet goed he? 

Afra: Heb je het nu over een Marokkaanse vrouw? 

Leyte: Ja. Het is een gevaarlijke vrouw. Zij maakt openlijk ruzie met vrouwen in de 

speeltuin. 

Nederlandse buurtwerkster Ja, jij dacht al dat het over een Nederlandse ging. 

Leyte: Zij was mijn beste buurvrouw. lk hielp haar altijd met alles. Dus zij wilde graag 

bevriend met mij blijven. Zij wilde dat ik alleen haar vriendin zou zijn. Maar ik wil goed 

!even, dus ook goed zijn tegen mijn andere buren. lk heb haar nu twee jaar niet meer 

gesproken. lk groet haar ook niet. En dat vindt zij heel erg, dat ik haar niet groet. Ze zij 

tegen mij, je gedraagt je precies als een Nederlander. lk wilde haar groeten, maar ik kon 

het echt niet over mijn hart krijgen en dan liep ik dus maar gewoon de andere kant op. 

En zo bleef het gaan tussen ons. Totdat ik een feest gaf en mijn moeder tegen mij zei 

dat ik haar moest uitnodigen, dat het niet goed was wat ik deed. 

Vrouw: Ja, je moeder heeft gelijk. 

Alya: Nee, heel goed dat je haar uitgenodigd hebt. 

Lay/a: lk wilde wel, maar ik kon het niet. 

Vrouw: Nee, het is niet goed dat je haar niet groet enzo. (Andere vrouwen vallen haar 

bij). 

Leyte: lk wilde het ook, maar ik kon het gewoon niet. Zij was niet helemaal perfect. Zij 

wilde dat ik ruzie kreeg met de andere buren en alleen bevriend was met hear. 

Afra: Dan was ze ook niet helemaal in orde als ze dat wilde. 
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Lay/a: Ze was heel eenzaam. Ze mocht nergens heen. Ze mocht ook niet op les en zo. 

lk witde eerst met haar praten. Maar dat lukte niet Tcen heb ik mijn man erttij gehaald 

en heb ik tegen hem gezegd: "Probeer jij 111.4 met hear man te praten." Wij hebben toen 

haar man uitgenodigd, lk geloof dat dat wel wat heeft geholpen. Ook heb ik met andere 

buren over haar gepraat. En zo heeft ze haar lesje geleerd. 

Halima: Je hebt samen met de andere buren wat aan haar geprobeerd te doen? Waren 

dat ook Marokkaanse buren? 

Lay/a: Het waren Marokkaanse en Nededandse buren. 

Halima: En die buren hadden ook last van hear of niet? 

Leyte: Ja, ze had ruzie met iedereen. Zij kan er niet tegen dat andere kinderen haar 

kinderen slaan. Ze heeft een keer iemand anders kind geslagen, alleen daarom. Dit was 

edit een moeilijke situate. Die ook heel rnoeilijk is opgelost Met polite, met 

maatschappehjk werkers geloof ik. lk weet niet, maar ik heb verschillende mensen over 

haar vloer zien komen om met haar hierover te praten. 

Ha 	Een conflict dat eigenlijk begon om de kinderen heb je proberen op te lossen 

door eerst met haar te praten, daama door jouw man met haar man te laten praten. En 

uiteindelijk zeg je hebben we met de buren samen geprobeerd een opbssing te zoeken? 

Hoe bedoel je dal? 

Lay/a: Ja, ik heb met de buren gepraat, zo van 'dit kan zo filet !anger, dit hoort niet'. We 

hebben tegen hear gezegd dat ze moest veranderen. Dat dit haar laatste kens was, dat 

ze anders maar moest verhuizen. lk heb ook met de leraren van haar kinderen 

gesproken. Een keer hebben ze mijn kinderen helemaal geslagen. Van de directeur 

moesten wij toen op school komen om samen met haar te praten. lk heb toen gezegd 

dat het me speet, maar dat ik echt niet meer met haar kon praten. Dat ik vaak genoeg 

geprobeerd heb met haar te praten. lk zei, lossen jullie het zelf maar op. 

In het bovenstaande geval probeert de ene buurvrouw met de andere buurvrouw tot 

een oplossing te komen door met elkaar te praten. De vrouwen geven echter aan dat in 

de meeste gevallen Marolcicaanse vrouwen niets doen als ze overlast van hun buren 

ervaren. Ze vertellen dat bij aanhoudende of emstige overlast meestal de mannen bij 

de buren gaan klagen. Niet alleen het taalprobleem speelt hierbij een rol, ook de 

positie die de vrouw in het gezin inneemt is belangrijk. Wanneer klagen niet helpt 

zullen de vrouwen maar heel zelden de politie bellen. In de volgende dialogen zien we 

het verschil in houding ten opzichte van conflicten met Maroklcanen en ten opzichte 

van conflicten met anderen. Het valt op dat behalve de taal ook de identificatie binnen 

de eigen groep bepalend is voor de mate van ergemis die de Maroklcaanse vrouwen in 

relatie met hun buren ervaren. Van een Marokkaanse buurvrouw wordt meer 

geaccepteerd dan van een Turkse. In het volgende dialoog zien we dat taalproblemen 

ertoe leiden dat buren een derde partij, zoals de politic, inschakelen bij een conflict. 

Halime: Gewoon. lk hou van deze buurt. Alles is leuk hier. Alleen de Turken bier vind ik 

niets, ze zijn echt vies. 

Habiba: Ja! 
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Halime: lk heb een Turkse boven mij wonen. Mijn man moet altijd eerst naar boven em 

te klagen en dan pas komt hij terug cm te slapen. Als hij niet bij haar aangebeld heeft, 

kan ik niet slapen. 

Halime: Mijn andere buurvrouw is Marokkaanse. Het maakt niet uit wat ze doet, we 

komen wel tot een wederzijds begrip met elkaar, met de Turkse is dat anders. lk kan 

niet met haar praten. Ja, in welke taal moet ik met haar communiceren? 

Interviewer: En hoe los je dat met haar op? 

Halime: Mijn man gaat altijd naar haar toe em te klagen. Hij waarschuwt haar dat als ze 

niet rustig doet, hij de politie belt. Pas maakte ze een enorme herrie. En mijn man was 

at boven geweest maar het hielp niet. Teen hebben we de politie gebeld en die zijn bij 

haar langs geweest. 

De vrouwen geven aan dat Maroklcanen zelf niet snel naar iemand toe stappen. Aan 

een deel van de overlast zullen de vrouwen niks doen omdat het conflict niet openbaar 

meet worden. Er wordt meer rekening met gehouden Maroklcaanse buren omdat men 

zichzelf in hen herkent. Bovendien wil men vermijden dat de situatie na een 

confrontatie verslechtert. In sommige gevallen hoort een vrouw zich niet met een 

conflict te bemoeien. Het gaat dan om zaken die specifiek tot het mannelijk domein 

worden gerekend. 

Basima: Dat is eigenlijk wel een punt dat je bij ens Marokkanen kunt plaatsen. Wij 

stappen zelf niet makkelijk naar iemand toe. We laten het eerder zijn beloop gaan. lk 

heb zelf een onderbuurvrouw. Zij is een zware alcoholist. Zij is vrijgezel. Zij heeft heel 

vaak koffie bij mij gezet, terwijI ik niet thuis was. Een keer kwam ik thuis en lag ze 

gestrekt op mijn bank. Ze sleet altijd het ruitje kapot en zo komt ze dan binnen. Eerst 

wilde ik er werk van maken, maar ja, als je haar dan zo ziet. Ze is half dood, ze is 

helemaal niet meer bij haar verstand. Ja, dan denk ik dan help ik haar llever weer naar 

beneden dan dat ik nu de politie bet of zo. 

Lay/a: Ja, wij stappen niet zo snel op iemand af om te zeggen he jij maakt herrie of zo. 

Je gaat niet zo snel naar iemand toe am te klagen, je denkt namelijk ook misschien 

maak ik zelf oak wet herrie. lk weet niet, dat gevoel hebben we gewoon. (bevestiging in 

de groep). lk durf oak niet zomaar de politie te bellen als ik last heb van mijn buren. 

Want je meet goed zijn tegen je buren. Dat is ens geloof. Je buren zijn belangrijk. Als je 

niet geed bent tegen je buren, heb je niets. Je leeft daar, dus je meet met ze kunnen 

semen leven. 

Interviewer.  Zoals Basima net zei, wij stappen niet snel naar onze buren bij °veriest. 

Vrouw: Nee. Inderdaad niet, we gaan ook niet de politie bellen als de buren keihard de 

muziek aan hebben of zo. 

Aziza: Nou bij de mannen begint het bloed at snel te koken. 

Andere vrouw: Mannen zijn niet zo geduldig. 
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Lay/a: Volgens mij moeten de kleine dingen door de vrouwen opgelost worden. Pas els 

het om grote dingen gaat, komen de mannen in beeld. Met grote dingen, bedoel ik 

gevangenis, politie enzo. Als het daarmee te maken heeft dan komen de mannen. 

Halime: Als het een man is, gaat de man ermee praten. Als het een vrouw is, praat de 

vrouw ermee. Dat was bij mij het geval. Mijn buurman kwam naar mij toe. Hij 

beschuldigde mijn zoonge van brandstichten in de afvalbak buiten. Maar mijn zoontje had 

het niet gedaan. lk Icwam meteen naar buiten, ik had mijn hoofddoek niet eens om, maar 

ik was zo geschrokken. lk zei tegen die man, heb je gezien dat mijn zoontje het gedaan 

heeft. Hij zei dat er niemand anders op straat was, dus dat mijn zoontje het wel gedaan 

moest hebben. Mijn zoonge was toen al helemaal in tranen en hij zei steeds maar dat hij 

het niet gedaan had. Mijn zoonge liet zijn handen zien en hij zei tegen die man ruik dan 

aan mijn handen. Als ik het vuur aangestoken had dan zou je het kunnen ruiken. Later 

vertelde ik het aan mijn man. Hij was verschrikkelijk boos en hij is meteen naar die 

buurman gegaan. Hij zei tegen hem als je een probleem hebt met mijn kinderen dan kom 

je naar mij toe en praat je rustig met mij. Maar niet zo op deze manier. Oat je naar mijn 

vrouw gaat, als ik er niet ben en dan ook begint te schreeuwen. Mijn man was echt 

woedend. Ja, ik heb toen wel met die man gepraat, maar dat was omdat ik heel erg 

schrok van de hele situatie. Maar het was beter geweest als mijn man er was geweest en 

hij met hem was gaan praten. 

Lay/a: Het is een mannenzaalc 

Basima: Kinderen die met elkaar ruzie hebben of gevochten hebben ja, dat is typisch voor 

de vrouwen om dat op te lossen. Dear ga je toch geen man bij halen? 

Lay/a: Ja, dat is lets tussen de moeders. Alleen als je het zelf niet meer kan oplossen, dan 

kan je ook bij zulke zaken de mannen erbij halen. Dat heb ik ook gedaan, toen ik niet 

meer met die vrouw kon praten, heb ik mijn man met haar man laten praten. lk zei, het lukt 

niet tussen ons, misschien is het beter als onze mannen met elkaar praten. En dat hebben 

ze toen gedaan. 

De vrouwen geven aan dat er in Maroklco weinig burenconflicten zijn. In Marokko 

woont men voomamelijk in vrijstaande huizen. Dit geeft mensen veel privacy. De 

woonomgeving in Marokko is daarom niet te vergelijken met de leefsituatie in de 

gehorige en relatief kleine flats in Grashof. In Marokko levert geluid geen problemen 

op omdat daar meer ruimte is of de muren dik zijn. 

9.4.3 De Westerboog 

In de Westerboog ontstaan conflicten als mensen hun buren lastigvallen. Vervuiling, 

geluidsoverlast en honden kunnen aanleiding zijn van conflicten tussen buurtgenoten. 

Als mensen lawaai willen maken — bijvoorbeeld als er een feestje is — dan mag dat 

maar de buren moeten dan wel vooraf worden gewaarschuwd. 

Lien: of je spreekt van te voren at. lk heb vanavond een verjaardag en ik krijg wat veel 

yolk. En daar zijn wel jongelui bij. Kan beetje rumoerig worden. Nou, dan willen de 



209 

buren daar in gekend warden. Is er eens een vorm van overlast, en je hebt ze van 

tevoren gewaarschuwd, nou dan is het totaal geen probleem. 

Er zijn ergernissen als iemand geen rekening houdt met zijn buren. Die worden 

opgelost doordat men er met elkaar over praat. Vooral in de nieuwbouw, waar veel 

kinderen wonen, ontstaan ruzies tussen ouders die voor hun kiftende lcroost op willen 

komen. De Westerboogers geven aan dat zij onderling geen conflicten hebben. Er 

bestaan grote conflicten tussen families uit het voormalige woonwagenkamp. Dit 

escaleert in vechtpartijen op straat bij drankmisbruik en vaak door jaloezie. Vooral in 

de nieuwbouw wonen een aantal aanhoudende overlastveroorzakers. Men wil deze 

mensen het liefst kwijt. 

In de Vlindertjesbuurt lopen de gemoederen bij echte overlast soms hoog op. In 

eerste instantie worden overlastveroorzakers gewezen op hun gedrag. Als ze dit niet 

wijzigen dan gaat men in de Westerboog het overlastgevende gedrag kopieren. 

Pesten, net zolang tot de overlastgever vertrekt. Men is in de Westerboog niet dol op 

de politie en zal in geval van overlast niet snel de politie bellen. Eerst probeert men 

een lange tijd zelf of er iets aan de overlast te doen is. 

Lien: Het is in deze buurt wet zo dat, het eerst zelf zegt, voordat je naar de politie gaat. 

Jennie: Als er wat is dan zeg je er wat van. 

Lien: Je zegt gewoon: "Je kunt er mee ophouden, zo niet, dan mag jij weten, dat ik de 

politie bet." Maar het is is niet zo een, twee, drie, hup, direct de politie erbij halen. 

Jennie: Het is eerst waarschuwen. 

Lien: Ze veraaden elkaar hier niet. Niet gauw. 

lneke: Nee. 

Ria: Nee niet gauw. 

Jennie: En wat je in andere wijken nog wet hebt, als je per ongeluk de radio 's avonds 

laat wat hard aan hebt, dan komen ze met een heleboel stampij aan de deur. Hier 

komen de buren fatsoenlijk oak nog een keer vragen: "Wilt u alstublieft de radio wat 

zachter zetten. Hoeft normaal niet, maar mijn kind is nou ziek. Normaal mag je net zo 

hard draaien als je maar wilt". Weet je wet, oak nog weer, zo. 

Er ontstaan ook conflicten over de drie grote taboes in de wijk: drugs, incest en 

kindermishandeling. Overlast wordt in de Vlindertjesbuurt gezamenlijk aangepakt. 

Onder aanvoering van de vrouwen gaat men dan met een zo groot mogelijke groep 

aan de slag om de overtreder uit de wijk weg te krijgen. Bij drugs en incest schroomt 

men echter niet om de politie of eventuele andere instanties bij de problemen te 

betrekken. In een uiterst geval, als het de vrouwen niet lukt om iemand uit de wijk te 

lcrijgen gaan de mannen zich ermee bemoeien. Dat is niet wenselijk omdat het vaak 

uitdraait op een vechtpartij. 
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In de volgende diaIogen zien we dat drugsdealers en incest absoluut taboe zijn 

in de wijk. Wie een rustig leventje en een pui met ongebroken ruiten wil, kan zich 

maar beter verre houden van drugs en incest. Zodra men vermoedt of wed t dat er 

ergens in de Westerboog drugs wordt verhandeId komt men alleen of gezamenlijk in 

actie. In de Vlindertjesbuurt zien we deze gezamenlijke aanpak het meest. Er wordt 

net zolang gewaarschuwd, gedreigd, en gepest tot de betreffende figuur besluit om de 

wijk te verlaten. In de nieuwbouw is niet iedereen meer op te trommelen voor een 

dergelijke actie. 

Lien: We hebben het tot nu toe nog altijd gehad, en dat is met name in onze street 

geweest, dat drugs eruit gaat! Een geval daar zijn we due jaar mee bezig geweest en 

toen direct een ander geval. Maar we hebben het wel als buurt voor elkaar gekregen 

dat ze daar niet meer wonen. Omdat dat niet geaccepteerd werd. 

ineke: Ja en we hebben op de Hoogstraat dat ding weggekregen. 

Lien: Die coffeeshop! Ja dat kon ook niet. En dan moet je het donders goed weten 

want dan moet je wel je bewoners achter je hebben staan. Want in je eentje doe je dat 

niet. 

Honk: Nee dat kan niet. 

Lien: Maar ze tolereren dat hier niet. 

Interviewer En dat waren gebruikers of dat waren dealers? 

Lien + Jennie: gebruikers en dealers, 

Lien: Je moet het zo zien dat in zo'n wijk zijn ze dat niet gewend. Je ziet het wel van 

buiten at. Maar waar je dan woont zijn ze dat niet gewend. Dus komt er zo'n iemand bij 

je wonen, job dat legt een smet op je. 

Interviewer Maar die kwamen van buitenaf? 

Jannie+ Lien: Van buitenaf ja. 

Lien: En dan hoef je maar zo te doen in de buud (knipt met haar vingers). En je 

buurtbewoners staan als een peal achter je om te zorgen dat dat weg pat. Want dit 

wordt totaal niet getolereerd. 

Jennie: dat bij ons is ook gebeurd met dat incest. Door een stel jongens wat van een 

feessie afkwam, mijn zoon zat er ook bij, weet iedereen toch (beetje besmuikt), en dat 

had al wat op. En nou ja, dat zaten ze allemaal dwars, en die hebben gewoon bij die 

mensen waar die jongens zaten die die incest hadden gepleegd, waar toevallig ook 

nog niks aan gedaan werd, alieen maar een uurtje in de week praten bij 't RIAGG. He 

dat sleet gewoon nergens op. Die jongens hebben gewoon met drank op, hebben ze bij 

die mensen de ramen doorgegooid. En die waren binnen een week vertrokken 

Lien: Ja, maar die bij de Vinkenstraat ook, Was zo weg. 

In een enkel geval is het niet mogelijk om door praten tot een wederzijds begrip te 

komen. In de volgende dialoog zien we hoe een van de vrouwen uit de buurt beschrijft 

wat ze allemaal heeft geprobcerd om de overlast van haar buurvrouw op te lossen. Ze 

heeft eerst geprobeerd met haar buurvrouw te praten. Daarna heeft ze andere 
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wijkbewoners geraadpleegd en vervolgens heeft ze besloten om de politie er bij te 

betreklcen. 

Door: Nou ik heb een buurvrouw die zet om elf uur knoerhard de televisie aan. VVij zijn 

nou twee jaar met dat mens bezig. En als je aanbelt, en je vraagt dat haar vriendelijk, 

dan zegt ze, "ja ik zal hem zachter zetten". Nou ze was boven en dan zette ze de radio 

er nog hard bij aan. Maar ik heb het er over gehad en toen hebben ze tegen me 

gezegd: "Je moet dat eerst zelf proberen." lk heb 't er met Lien ook over gehad. En 

Lien weet wat wij er aan gedaan hebben. Tot dat we de wijkagent ingeschakeld 

hebben. En de woningbouwcorporatie. Maar het helpt geen sodemieter. 

Lien: Maar ja, je hebt haar toch aangesproken en gewaarschuwd voordat uiteindelijk de 

de politie er aan te pas moest komen. 

Door: Anderhalf jaar zijn wij met haar bezig geweest, voordat wij naar de wijkagent zijn 

gegaan. 

9.5 Buurtbemiddeling 

In alle drie de focusgroepen is over bemiddeling en in het bijzonder over 

buurtbemiddeling gesproken. In twee van de wijken waar het onderzoek werd 

gehouden kan men een beroep doen op buurtbemiddeling. In het Oosterkwartier 

bestaat buurtbemiddeling nog niet. Wel kunnen bewoners gebruik maken van 

zogenaamde `portiekgesprekken' (zie ook hoofdstuk twee). De respondenten konden 

zich daardoor een beeld vormen van wat buurtbemiddeling in hun wijk zou kunnen 

betekenen. In de Westerboog en Grashof is het mogelijk om van buurtbemiddeling 

gebruik te maken. Er blijkt uit de dialogen dat niet alle respondenten hiervan op de 

hoogte zijn. Hieruit blijkt dat ondanks intensieve voorlichtingscampagnes toch niet 

overal helder is wat buurtbemiddeling voor mensen kan betekenen. 

9.5.1 Het Oosterkwartier 

In het Oosterkwartier wordt buurtbemiddeling door de discussieleider gentroduceerd. 

Er komt een gesprek op gang waarbij uitspraken gedaan worden over de vraag wat 

vrijwilligers zouden moeten kunnen, of men bemiddeld zou willen worden en of men 

zelf bemiddelaar zou willen zijn. In de discussie die volgt geeft men aan dat 

bemiddelaars aan bepaalde eisen moeten voldoen. Ze moeten niet alleen verstandig 

zijn maar ook tegen een stootje kunnen als de gemoederen hoog oplopen. Je kan in 

een situatie terecht komen waar mensen niet willen meewerken en je van bemoeizucht 

beschuldigen. 
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Serdar lk wil er wel bij zeggen dat er zich in die groep rationeel denkende mensen 

bevinden. Hi] moet als tussen persoon kunnen optreden en hij moet tegen hard 

optreden kunnen. Er kunnen wel eens zware discussies ontstaan als er bepaalde 

mensen houden van hard optreden en niet rationeel denken. Er moet dus goed 

gekeken worden naar de groepvertegenwoordigers. 

De Turkse groep in het Oosterkwartier staat niet afwijzend tegenover buurtbemid-

deling. We zagen eerder dat de basishouding om zelf problemen op te lossen weinig 

succesvol is door mat of communicatieproblemen. Buurtbemiddeling zou volgens de 

groep een oplossing kunnen zijn. De meerderheid geeft aan dat ze bij een conflict 

bemiddeld zou willen worden. Enkele mannen vertellen dat zij wel eens hebben 

bemiddeld. Er zijn acht positieve reacties als er gevraagd wordt of men als vrijwilliger 

zou meedoen aan een buurtbemiddelingsproject. Als argument waarom men wil 

bemiddelen gebruikt men het idee van wederdienst en goed doen voor elkaar. We zien 

ook dat niet iedereen zichzelf geschikt acht voor vrijwilligerswerk ten behoeve van 

buurtbemiddeling. 

Serdar Stel ik heb een probleem met die meneer, en wij kunnen het onderling niet 

oplossen en iemand bemiddelt tussen ons, dat zou fijn zijn. Stel dat diegene later een 

probleem heeft met die ander en ik kan daarin bemiddelen dan ben ik oak blij dat ik 

hem geholpen heb, soms kan de politie niet alles oplossen. 

Ecder Als ik een probleem heb met een ander en ik kan het niet oplossen, als een 

bekende ml] daarmee zou helpen zou ik het heel fin  vinden, lk waardeer een goed 

woord van iernand. 

Selma: lk hou ervan am mensen te helpen. Als ik gestudeerd had dan had ik sociologie 

gestudeerd. Daarom wil ik graag meedoen. 

Mohammed: Van mij hoeft het niet. Het is mooi als mensen in vrede met elkaar am 

kunnen gaan en dat anderen een helpende hand bieden. Maar ik zelf ben van het 

agressieve aard en ik ben bang dat ik betrokken raak bij een ruzie. In pleats van vrede 

te sluiten maak ik het alleen maar erger. Als er mensen zijn am wie ik geef, dan zal ik 

op mijn eigen houtje bemiddelen, maar bij mensen die ik helemaal niet ken zou ik het 

niet doen. 

De Turken vinden Buurtbemiddeling geschikt. Indien nodig zouden ze er gebruik van 

maken. Bemiddeling door bekenden zou op prijs worden gesteld. Het buurtmodel zou 

bier dus eerder toepasbaar zijn dan het stedelijk model. 

Ecder: Je gaat je problemen niet zo maar bij vreemden neer leggen. Je moet die 

orngeving oak leren kennel], 
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9.5.2 Grashof 

In de stad waar Grashof zich bevindt is een experiment met buurtbemiddeling gaande. 

In de cursus Participeren kan je leren die de vrouwen hebben gevolgd is buurt-

bemiddeling aan de orde geweest. Toch lijkt het of een deel van de groep niet goed 

raad weet met buurtbemiddeling. Wanneer in de groepsinterviews buurtbemiddeling 

ter sprake komt zegt een groot deel van de vrouwen dat ze geen problemen met bun 

buren heeft. Ze doen er voor een groot deel het zwijgen toe en geven aan dat ze pas 

over buurtbemiddeling hoeven na te denken als ze wel problemen met hun buren 

zouden krijgen. 

Buurtbemiddeling is duidelijk niet het gat in de markt waar de Maroklcaanse 

vrouwen in Grashof op zit te wachten. Nergens in het gesprek wordt over het nut van 

Buurtbemiddeling in positieve zin gesproken. -Men vindt dat je problemen eerst zelf 

moet oplossen. De vrouwen geven aan dat problemen erger kunnen worden als je 

iemand bij je burenruzie betrekt. Buurtbemiddeling zou daarom geen positieve bij-

drage leveren aan het conflict. 

Zoals we eerder gezien hebben stappen de Marokkaanse vrouwen niet 

makkelijk zelf ergens op af. Als ze overlast van hun buren hebben laten ze het er 

meestal bij zitten of in een ernstig geval bellen ze de politie. In de groep zit een jonge 

vrouw die oorspronlcelijk in Grashof woonde maar die zich nu buiten de wijk heeft 

gevestigd. Ze is een van de vrouwen die actief in de wijk zijn en zich inzetten voor de 

Marokkaanse gemeenschap in de stad. In de heterogene buurt waar ze nu woont, 

maken Marokkanen op eigen initiatief gebruik van buurtbemiddeling. Ten opzichte 

van buurtbemiddeling is de houding van de Marokkanen in deze heterogene buurt 

vergelijkbaar met de houding van de Turken uit het Oosterkwartier. In Grashof 

daarentegen nemen de Marokkanen zelf geen initiatief om buurtbemiddeling in te 

schakelen. Er is een klein aantal cases geweest waarbij Marokkanen uit Grashof als 

tweede partij bij buurtbemiddeling werden betrokken. De vrouw vertelt met een lichte 

trots dat ze voor het project gevraagd is maar ze wil geen bemiddelaar worden bij 

buurtbemiddeling. Ze zou ook zelf geen gebruik maken van buurtbemiddeling. Ze zou 

het eerst zelf proberen en ook niet de politie bellen. Het is helaas niet duidelijk 

geworden waarom ze niet als vrijwilliger zou willen meedoen aan het project. 

Vrouw: Nee, ik zou niet naar buurtbemiddeling stappen. lk heb ook geen problemen. 

Lay/a: lk ben gevraagd am als vrijwilliger in het project mee te draaien. Ze hebben mij 

gevraagd, omdat ik een buurtmoeder ben. lk zou er zelf geen gebruik van maken. lk 

heb genoeg ervaring gekregen, am zulke conflicten zelf op te kunnen lossen (groep 

lacht). lk bel de politie oak niet. lk probeer het eerst zelf. 

Andere vrouw: Juist ja, je probeert eerst zelf je problemen op te lossen. 
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Vrouw: Als je er iemand bij haalt, maak je het misschien alleen maar erger. 

Fatma: lk zou ook niet naar buurtbemiddeling gaan. Maar als er niets veranderd zou ik 

wel de polifie bellen. Als ze herrie blijven maken over een heel lange periode. 

Halime: Ja, als de buren niets veranderen aan hun gedrag, bel ik gewoon de pofitie. 

Fidda: Ach je verhuist gewoon. 

Fatin: Oat is geen oplossing, verhuizen. Dat is alleen maar weglopen van je problemen. 

Stel dat je elke keer slechte buren treft, dan ben je elke maand aan het verhuizen (de 

vrouwen lachen). Trouwens, we praten over het hier en nu. En nu heb je geen 

problemen. We praten niet over vijf jaar verder. Misschien heb je over vijf jaar wel 

problemen met je buren, maar dan zie je wel hoe je het dan oplost. En of je naar 

Buurtbemiddeling zou stappen. 

9.5.3 De Westerboog 

Het concept van Buurtbemiddeling Wordt in de Westerboog het minst enthousiast 

ontvangen. Het is de groep niet duidelijk wat buurtbemiddeling nou precies is. Een 

van de respondenten heeft persoonlijke ervaringen met buurtbemiddeling. Ze heeft 

meerdere keren contact gehad met de projectleider ter plaatste en deze bleek niks voor 

haar te kunnen doen. Uit de beschrijving van haar case kan worden opgemaakt dat de 

burenproblematiek die in haar geval speelt te complex is voor buurtbemiddeling. De 

woningbouwcorporatie en buurtbemiddeling hebben in haar ogen gefaald. Zij konden 

het conflict met de buurvrouw niet oplossen. OndartIcs haar wantrouwen jegens de 

politic heeft ze de wijkagent bij het conflict betrokken. Dat heeft tot dusverre niet 

geholpen. Ze heeft tevens gekozen om zelf terug te pesten. 

Tijdens de discussie wordt besproken hoe en wanneer bemiddeling tussen 

buren zinvol is. Uit het gesprek blijkt dat men het begrip bemiddelen interpreteert als 

rechtspreken tussen twee partijen. Men praat over bemiddeling in de Westerboog en 

over bemiddeling in andere buurten in de stad. Er wordt tevens aandacht besteed aan 

het verschil tussen "stadsbemiddeling" en "buurtbemiddeling" (vergelijk het 

stedelijlcmodel en het buurtmodel). Als laatste vraagt men zich af op welke wijze en 

onder welke omstandigheden vrijwilligers zich bij bemiddelingen staande kunnen 

houden. 

In hun eigen buurt zien de respondenten uit de Westerboog het concept 

buurtbemiddeling niet slagen. Men denkt dat buurtbemiddeling geschikt is voor grote 

nieuwbouwwijken waar sprake is van een heterogene samenstelling van de bewoners. 

De Westerboogers zijn niet tegen het idee van buurtbemiddeling maar vinden het 

instrument overbodig in hun buurt. De kleine conflictjes worden vanzelf opgelost 

omdat de mensen met elkaar praten en elkaar met problemen confronteren. Men 

meent echter dat er een behoefte is aan buurtbemiddeling in nieuwbouwwijken waar 

weinig of geen contact is tussen buren. 
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Lien: Nee, maar dan praat je over een te kleine wijk. 

Ria: Dat is bij ons. Dat is hier te klein. 

Jannie: Wij zijn hier te eigen. Te close. 

Lien: Dat is hier ook niet rendabel. 

Interviewer: Ja, maar hoe lossen jullie dan je conflicten op? 

Lien: Zelf. 

lneke: Gewoon zelf. Dat lost zichzelf op. 

Jennie: Dat lost zichzelf op, op een bepaald moment. Dat is heel stom. 

Lien: Maar pak je een wat grotere wijk als Meerwijk dat is twee, drie keer zo veel, groot 

als hier. En daar is dat nod 1g. Hier is het nog overzichtelijk. 

Uit de discussie over een buurtgerichte of een stedelijke aanpak blijkt dat de 

meningen hierover verdeeld zijn. Het valt op dat degene die voor een wijkgerichte 

aanpak pleiten alien 'import' zijn in de buurt. Zij zien het als positief dat de mensen 

elkaar kennen en aanspreken in geval van een conflict. Een aantal oorspronkelijke 

bewoners zijn zeer expliciet tegen bemiddeling door buurtbewoners. De wijk zou 

daarvoor te klein zijn en de mensen te goed met elkaar bekend. In de volgende 

dialoog zien we waarom Westerboogers niet met hun conflicten bij willekeurige 

buurtbewoners te raden willen gaan. Alles valt en staat bij het begrip anonimiteit. In 

grotere wijken zal men de anonimiteit van een bemiddelaar en buren die ruzie maken 

wel kunnen waarborgen. 

Jannie: Als mensen uit de buurt hier zouden gaan zitten he. Stel d'r zit hier een groep 

waar je heen kunt gaan voor conflicten he. Mensen uit onze buurt. Je denkt toch niet 

dat ik met mijn buurvrouw over mijn conflicten ga praten als die in zo'n wijk... Dat 

probeer ik duidelijk te maken want dat doen ze hier niet. 

Ineke: Nee! 

Ria: Natuurlijk niet. 

Jannie: Want dat gaat onze buren totaal niet aan. Of het moet iets gezamenlijks wezen. 

lneke: Ja. 

Jennie: lk ga mijn vuile was echt niet neerleggen bij zo'n bemiddelingsgroepje, waar 

mensen uit de buurt in zitten. 

Ria: Doe ik niet. 

Jannie: In Meerwijk zou dat wel kunnen dat is een grote wijk. Maar hier is het allemaal 

veel te close. Dat gaat niet. Kijk, in een wijk als Meerwijk staan mensen toch wat 

vreemder tegenover elkaar. Niet zoals wij. Dus die buren kunnen wel ergens anders 

heen gaan om te bemiddelen. Maar ik zie me toch niet, als ik in zo'n ding... Ze 

schelden me voor rot als ik daar aan de deur kom. Ja, ik zie dat echt gebeuren. Waar 

bemoei jij je mee? En ik zou hetzelfde doen! 

Dat anonimiteit van belang is blijkt ook uit de gesprekken over de vermeende 

cultuurverschillen tussen Westerboogers en de voormalige woonwagenbewoners in de 

wijk. Volgens de groep zal het buurtmodel in de Westerboog falen omdat de verschil- 
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len tussen de twee groepen te groot zijn. Men verwacht dat bemiddelaars die af-

komstig zijn uit de andere groep niet worden geaccepteerd. Partijdigheid is ook een 

aandachtspunt bij de bemiddelingen in het buurtmodel. De bewoners vragen zich af of 

de bemiddelaars wel onafhankelijk kunnen blijven. Men zet in dat geval liever een 

vreemde of een wijkagent in om te bemiddelen. 

Ineke: Maar nou wat anders. Als jij nu met een woonwagenbewoner krijgt en jij kan er 

niet uitkomen. 

Jennie: Dan ga ik naar de wijkagent. 

Lien: Als je dat nou niet wil gebruiken? 

lneke: Maar dan als je naar die wijkagent gaat dan vraag je bemiddeling in principe. 

Lien: Dan vraag ik bemiddeling. Maar dat doe ik niet met een afgevaardigde uit de wijk. 

Niet met een gewcon iemand die bij ons woont. 

Metre: Maar dat hoeft toch niet iemand uit de wijk te wezen. Het kan toch gewoon een 

persoon van buiten de buurt zijn? 

Lien: Nee, want het zijn wel personen uit die wijk! 

ineke: Maar dan komen ze van: "Nou moet je eens luisteren, in die wijk Westerboog, in 

die Vlindertjesbuurt, daar lukt het ons als woonwagenbewoners niet om met die 

mensen te praten." Nou ik zit dan bij de buurtbemiddeling van de Vlindertlesbuurt, 

Westerboog. En ik d'r heen: " Jongens wat is hier nou eigenlijk aan de hand?" 

Jennie: Ja dat begrijp ik d'r wel uit, maar dat lijkt me hier niks voor deze buurt. 

Ineke: Nee, dan zeggen ze: "Waar bemoei jij je in godsnaam mee, gekke koe? Heb jij 

wat met ons te maken?" 

Het beeld dat men in de Westerboog hee ft van een bemiddelaar is overigens ook van 

belang bij de beoordeling of buurtbemiddeling er zou passen of niet. Bemiddelen 

blijkt niet veel anders te zijn dan dat mensen die zich deviant opstellen te horen 

krijgen dat ze kunnen kiezen tussen het veranderen van hun overlastgevende gedrag 

of dat ze kunnen vertrekken. In zo'n situatie is de rot van bemiddelaar, die van een 

partijdige oordelende buur. Het is in die context, met zo'n begrip van wat 

buurtbemiddeling is, begrijpelijk dat men anonimiteit van vrijwilligers als voorwaarde 

stelt en een buurtgerichte aanpak afwijst. 

9.6 Conclusie: het bewonersonderzoek en de focusgroepen 

In het bewonersonderzoek waren de vier uitgangspunten, 1) zijn er burenproblemen 2) 

kunnen buren de problemen zelf oplossen? 3) hoe beoordelen mensen buurtbemid-

deling en 4) welke bewoners hebben problemen? In deze paragraaf zullen we de 

gegevens van het bewonersonderzoek en de gesprekken tussen buurtbewoners in het 

focusgroeponderzoek op elkaar betrekken. 
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9.6.1 Buurt- en burenproblemen 

Ten eerste bleek dat er in de betreffende buurten weliswaar sprake was van 

burenproblemen maar dat de focus van de verschillende groepen per locatie 

verschillend was. Het meest opvallende verschil zagen we tussen het Oosterkwartier 

en de andere twee locatie wat betreft de mate waarin over buurt- versus 

burenproblemen werd gesproken. In het Oosterkwartier — een heterogene groot-

stedelijke vernieuwingswijk — praten bewoners veel meer en intenser over de algeme-

ne overlast die veroorzaakt wordt door buurtbewoners en buitenstaanders dan over 

overlast van de eigen buren (vergl. Gerrit van de Lindenbuurt). Hierbij valt te denken 

aan parkeerproblemen, overlast door vervuiling van de buurt, ervaringen met 

criminaliteit (junks), rondhangende jongeren die geluidsoverlast of onveiligheids-

gevoelens veroorzaken. De buurtproblemen in het Oosterkwartier berusten voor een 

groot deel op de heterogene samenstelling van de buurt. De specifieke burenbegrippen 

van de verscheidene etnische groepen in de buurt zijn ondoorzichtig of onbekend. 

Hierdoor richt men zich op de eigen groep waarvan men de omgangsregels kent. Het 

uitpraten van ergernissen of ruzies wordt bemoeilijkt door taalproblemen. Als 

oorzaken van de conflicten tussen directe buren werden genoemd geluidsoverlast en 

ergernissen over het schoonhouden van de leefomgeving. 

In Grashof zijn ook verschillen tussen buurt en burenproblemen. Hier is het 

echter veel duidelijker wie welke soorten overlast veroorzaakt. Men maakt onder-

scheid tussen buurtbewoners en passanten die overlast veroorzaken en directe buren 

die overlast veroorzaken. Als overlast worden door buitenstaanders genoemd de ver-

vuiling van de straat en de portieken, parkeerproblemen (van Marokkanen die op de 

voorzieningen in de buurt afkomen), rondhangende jeugd, onveilige of vieze speel-

tuintjes en te hard rijden over doorgaande wegen. Het gevolg van de buurtoverlast is 

dat veel vrouwen de straat niet veilig genoeg vinden voor hun kinderen om buiten te 

spelen. De kinderen spelen binnen en dit veroorzaakt volgens de vrouwen geluids-

overlast voor buren. De Marokkaanse vrouwen klagen zelf bijna nooit bij hun buren 

maar zij ervaren wel dat er over hen wordt geklaagd. De verschillen in leefstijl 

veroorzaakt overlast tussen buren van verschillende (etnische) achtergronden. De 

Marokkaanse vrouwen onderling geven aan dat zij zelf geen conflicten krijgen over 

geluidsoverlast. Zij begrijpen van elkaar dat de grote gezinnen geluid produceren. 

Wel onstaat er ruzie tussen kinderen en deze ruzie kan overslaan op de ouders. Ook 

taalproblemen zorgen voor gebrekkige of geen communicatie waardoor burenruzies 

ontstaan. 

In de Westerboog wordt als belangrijkst buurtprobleem benoemd de 

desintegratie van de buurt. Er worden verschillende oorzaken voor aangewezen zoals 
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1) de komst van nieuwe bewoners die de regels niet kennen 2) het wegtreklcen van 

families naar andere buurten en 3) de afbraak van woningen en herinrichting van de 

buurt. Als directe ergemis wordt er gewezen op de verpaupering van de buurt. Er 

worden huizen beklad met graffiti en er zijn zwervers in het straatbeeld gekomen. 

Voorts is het harde rijden door de betrekkelijk smalle straatjes in de buurt een 

probleem. De families uit het voortnalige woonwagenkamp malcen vaak ruzie 

onderling en vechten regelmatig op straat. Drugs en incest zijn twee grote taboes die 

niet worden getolereerd door de oorspronkelijke bewoners van de buurt. Zij weten 

heel goed te vertellen wat wel en wat niet van de buren wordt verwacht. Zij geven aan 

dat er onderling weinig conflicten zijn. De belangrijkste oorzaken voor burenoverlast 

zijn: geluidsoverlast en vervuiling. Zowel in de oudbouw als in de nieuwbouw 

ontstaan conflicten over ruziende of over overlast veroorzakende kinderen. De 

bewoners wijzen erop dat de kinderen een speciale beschermde positie innemen in de 

buurt. 

9.6.2 Het probleemoplossend vermogen van buren 

Ten tweede gaan we in op de het probleemoplossend vermogen van buren bij 

conflicten in de directe woonomgeving. Deze vraag is met name interessant omdat 

daarmee wellicht duidelijk wordt of de etnische achtergrond van buren voorwaarde 

schept voor de wijze waarop burenconflicten kunnen worden opgelost. In het 

Oosterkwartier en in de Westerboog geven de respondenten aan dat zij proberen om 

het conflict zelf op te lossen. In Grashof is het zelfoplossend vermogen aanzienlijk 

kleiner. 

Ondanks het heterogene karakter van de wijk waarin ze wonen geven de 

Turken aan dat zij een probleem eerst zelf willen oplossen. Ze vinden het prettig als 

anderen hen helpen bij het oplossen van een probleem en ze vinden het prettig om 

anderen te helpen. Er is echter een aantal beperkingen waardoor het vaak niet 

mogelijk is om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Ten eerste is dat het 

taalprobleem. Het is vaak letterlijk niet mogelijk om met elkaar te communiceren. Dit 

wordt door de respondenten als zeer problematisch ervaren. Het maakt hen onzeker. 

Voorts is er de angst om bestaande conflicten erger te maken door er iets "van te 

zeggen". Bovendien loopt men in de praktijk tegen het probleem op dat men geen 

autoriteit bezit om anderen op hun gedrag te wijzen en hen te corrigeren. Aanspreken 

helpt .dan vaak niet. Daamaast blijkt dat er verschillen zijn in de verwachting van hoe 

buren zich dienen te gedragen. Under Turken is sprake van het hanteren van bepaalde 

noodzakelijke beleefdheidsregels ten opzichte van buren. Deze wortelen in de Islam 

en hebben in de praktijk een eigen vorrn gekregen. Buren kunnen ten alle tijden bij 
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elkaar naar binnen lopen en delen dingen met elkaar (vergelijk ook de Marokkaanse 

groep). Het is niet verwonderlijk dat bij conflicten tussen buren met verschillende 

etnische- of culturele achtergronden, die niet van elkanders burenbegrip op de hoogte 

zijn, van miscommunicatie sprake is. 

In Grashof pakken de Marokkaanse vrouwen conflicten met buren niet vaak 

aan. Er wordt vaker over hen geklaagd dan dat zij de buren met hun eigen ergernissen 

confronteren. Met betreklcing tot conflicten bestaan specifieke mannen- en specifieke 

vrouwenzaken. Dit impliceert dat een deel van de problemen met de buren niet door 

vrouwen wordt aangepakt. De Marokkaanse vrouwen geven aan dat er onderling 

weinig onoplosbare conflicten hebben. Wanneer er ergernis is over een Marokkaanse 

buurvrouw dan negeert men dit of komt men al snel tot wederzijds begrip. De 

vrouwen verstaan elkaar en ze begrijpen elkaar situatie. Maroldcanen geven aan dat zij 

conflicten met buren vaak op hun beloop laten gaan. Ze schakelen de 

woningbouwcorporatie niet in bij conflicten met buren. Pas in een uiterst geval roept 

men de hulp in van een andere instanties, zoals de politie. 

In de homogene Westerboog is het zelfoplossend vermogen van de 

buurtbewoners groot. Men zegt de problemen zelf op te lossen. Men zegt ook 

praktisch geen conflicten met elkaar te hebben. Dit laatste valt te verklaren doordat de 

buurtgenoten elkaar goed kennen en dat zij een ergernis over hun buren niet als 

overlast ervaren. Een dergelijke ergernis zou in een heterogene wijk als het 

Oosterkwartierover niet over een bekende, maar over een onbekende buurman gaan. 

Hier zou een ergernis wel een conflict opleveren. 

9.6.3 Subculturen en buurtbemiddeling 

Wanneer we de resultaten van het bewonersonderzoek en de focusgroep naast elkaar 

leggen vallen een aantal zaken op. In het Oosterkwartier wil het merendeel gebruik 

maken van buurtbemiddeling als dat nodig is. Men neemt daarbij het buurtmodel als 

uitgangspunt. In de Westerboog is een enkeling die het buurtmodel toepasselijk acht. 

In beide buurten gebruikt men het argument dat ook in het bewonersonderzoek 

terugkwamen bij een positieve beoordeling: omdat vrijwilligers van buurtbemiddeling 

bekend zijn met buurt en bewoners. 

In Grashof zou men geen gebruik maken van buurtbemiddeling. Twee 

argumenten die in het bewonersonderzoek naar voren kwamen werden ook hier 

genoemd. Ten eerste vindt men dat je problemen zelf moet kunnen oplossen. Ten 

tweede zijn de vrouwen bang dat de tussenkomst van derden het probleem erger 

maakt. Het inschakelen van de politie vormt daarop een uitzondering. In de 

Westerboog zijn de argumenten tegen het gebruik van buurtbemiddeling vergelijkbaar 
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met de argumenten die we in het bewonersonderzoek hebben gevonden. Ten eerste 

vindt men dat je de problemen zelf moet oplossen, ten tweede denkt men dat de 

tussenkomst van bekende derden in bepaalde situaties niet helpt of het probleem juist 

erger maakt. De Westerboogers zien wel wat in buurtbemiddeling voor andere 

buurten. Het argument dat hiervoor gebruikt wordt, komt overeen met den van de 

genoemde argumenten uit het bewonersonderzoek. Namelijk dat buurtbemiddeling 

mensen kan helpen als ze er zelf niet uitkomen en het contact tussen buurtbewoners er 

door verbeterd wordt. 

De kwaliteiten waaraan een bemiddelaar moet voldoen kwam alleen ter sprake 

in het onderzoek in het Westerkwartier. De wijze waarop in het bewonersonderzoek 

door de respondenten over de bemiddelaars werd gesproken week qua argumentatie 

enigszins af. Men verwacht als inzet van een bemiddelaar verstandigheid en 

overwicht in moeilijke situaties. Bovendien vindt men het wenselijk dat de 

vrijwilligers uit de eigen buurt afkomstig zijn en indien mogelijk zelfs bekenden zijn. 

Op deze wijze wekken vrijwilligers genoeg vertrouwen om ze bij persoonlijke 

problemen te betreklcen. Ook dit "ons kent ons" argument zien we bij de voorstanders 

in de Westerboog. 

In het bewonersonderzoek wordt geschetst dat naarmate de locatie zich 

kenmerkt door een hogere mate van heterogeniteit en een concentratie van sociale 

problemen het aantal problemen tussen buren en buurtbewoners toeneemt. Wanneer 

we de locaties van de drie focusgroepen naast elkaar leggen dan zien we dat men in 

Grashof in een relatief homogene Marokkaanse leefgemeenschap woont. We zien 

verschillen in leefstijlen en etnische verschillen. Deze twee verschillen leveren 

onoplosbare problemen tussen Marokkaanse en niet-Marrokaanse buren (autochtonen 

en Turken). Binnen de homogene leefgemeenschap, waar van leefstijlverschillen 

haast geen sprake is, lost men de burenruzies zelf op. Het soon buurt en het gebruik 

van buurtbemiddeling werd in het bewonersonderzoek aan elkaar gerelateerd. Hier 

zagen we dat in homogene groepen, buurten of wijken (Grashof en de Westerboog) 

waar men gezamenlijke assumpties, normen en waarden over het samenwonen hceft, 

buurtbemiddeling geen aanvulling is op confiicthantering tussen buren. In een 

heterogeen samengestelde wijk (het Oosterkwartier), waar buren letterlijk en 

figuurlijk, in termen van interactiezekerheid en voorspelbaarheid, een gemeenschap-

pelijke taal ontberen, is een instrument als buurtbemiddeling gewenst. 



Case 5 De Koning 

Mevrouw de Koning klaagt over geluidsoverlast van Marokkanen boven haar. Het zijn jonge 

mensen, ze spreken goed Nederlands en zijn vriendelijk. Mevrouw de Koning is 63 jaar. 

Haar man is 71 en ziekelijk. Hij moet op tijd naar bed en heeft veel rust nodig. De 

Marokkanen hebben vaak bezoek en dan horen ze heen en weer lopen en ze horen de 

kinderen. Haar man kan dan niet meer slapen. De Marokkaanse vrouw heeft geen probleem 

met een bemiddelingsgesprek. De twee vrouwen komen gezamenlijk naar het gesprek toe. 

Mevrouw de Koning legt de situatie uit en zegt dat zij zou willen dat er afspraken gemaakt 

worden over bezoektijden en dat de vloer geisoleerd moet worden. De Marokkaanse vrouw, 

die hoogzwanger is, is stil. Wanneer de vrijwilligers haar vragen haar verhaal te vertellen 

vertelt ze dat het normaal is in Marokko om veel met je familie op te trekken. Dat haar 

familie nu al veel minder komt. Dan wordt haar gevraagd hoe haar reactie is op de 

voorstellen van mevrouw de Koning. Zij gaat akkoord met de voorstellen van mevrouw de 

Koning. Na een half uur gaan de twee vrouwen weer gezamenlijk weg. 

Na enige tijd belt de coordinator de twee vrouwen om te vragen hoe de situatie nu 

is. Mevrouw de Koning is niet tevreden. Volgens haar is niet de hele vloer geIsoleerd. Zij 

vindt dat de vrijwilligers moeten komen om te controleren in hoeverre dit is gebeurd. De 

Marokkaanse vrouw is ongelukkig omdat haar man woedend was over haar toezeggingen. 

Zij hebben helemaal geen geld voor isolatie. Het geld dat er is hebben ze nodig voor de 

baby. Ze hebben de woonkamer geIsoleerd, maar voor meer isolatie is geen geld. Ze maakt 

zich ook zorgen over de geboorte van het kind. Dan zal er veel familie op bezoek komen. 

Commentaar 

De vrijwilligers hebben zich in dit geval laten verleiden zich heel snel te concentreren op de 

klacht en de daaraan verbonden eisen van klager. Ze hebben te weinig vragen gesteld over 

de huidige situatie van de Marokkaanse, de betekenis van het bezoek voor haar en haar 

belevenis van haar woonsituatie. Ook hebben zij zich niet verdiept in de mogelijkheid of 

onmogelijkheid van haar toezeggingen en ze hebben geen nadruk gelegd op het 

uitgangspunt dat beiden dienen bij te dragen aan een betere lee fsituatie. 

De vrijwilligers hebben zich laten leiden door een van de uitgangspunten van bemiddeling 

dat de beide partijen eigenaar zijn van het conflict en dus ook van de oplossing. Hier speelt 

de culturele context mede een rol omdat de Marokkaanse vrouw zichzelf niet de ruimte gee ft 

om nee te zeggen. In een bemiddelingsgesprek kunnen vanuit het enthousiasme van het 

hemieuwde contact toezeggingen worden gedaan, die naderhand niet haalbaar lijken. Het is 

daarom vaak zinvol om de afspraken voorwaardelijk te maken. Dat men afspreekt om in de 

komende twee weken uit te zoeken wat goede isolatiemogelijkheden zijn, wat het kost, of er 

mogelijkheden zijn dat de woningbouwstichting bijdraagt enzovoort. 
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