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Een woord vooraf
Raad RVS: Pauline Meurs

Dit is een boek met verhalen, essays, 
bespiegelingen en korte notities over het 
thema eenzaamheid. Met deze bundel 
verkent de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving de veelzijdige en gelaagde 
betekenis van het thema eenzaamheid. 
Aanleiding voor deze verkenning zijn de vele 
initiatieven die de laatste jaren zijn geno
men om ‘iets’ aan eenzaamheid te doen. 
Daarnaast zijn er de veelvuldig geuite zor
gen van professionals, ambtenaren, politici, 
buren, vrienden en verwanten: een toename 
van het aantal mensen dat zich eenzaam 
voelt en niet goed meer in staat is om met 
die eenzaamheid om te gaan. 

Wij wilden als Raad meer inzicht krijgen in 
wat er schuil gaat achter het thema ‘een
zaamheid’. Waar hebben we het dan pre
cies over? En geldt de toename alleen voor 
ouderen, zoals we in de krant lezen, of is dat 
maar betrekkelijk? En is eenzaamheid niet 
altijd iets van de persoon zelf, zijn er wel 
algemene uitspraken over te doen? Om de 
verschillende perspectieven te ontsluiten 
zijn we te rade gegaan bij wetenschappers, 
publicisten, kunstenaars en schrijvers. We 
zijn hen zeer erkentelijk voor hun bijdragen. 

Met genoegen presenteren wij een resultaat 
van deze verkenning. Zoals u zult lezen is 
het geen afgeronde verkenning, de vragen 
blijven. Wel is een ding duidelijk gewor

den. Eenzaamheid is én onvermijdelijk én 
onmisbaar. Onvermijdelijk omdat het bij het 
leven hoort, onmisbaar omdat we allemaal 
behoefte hebben aan momenten van stilte 
en introspectie, alleen met onszelf zijn. 
Dat eenzaamheid een onvermijdelijk onder
deel is van ons bestaan, wil niet zeggen dat 
we ons er zonder meer bij neer moeten 
leggen. Daar waar mogelijk zijn initiatieven 
– die het lijden van mensen kunnen verlich
ten en gevoelens van overbodigheid kun
nen verzachten – zeker het ondersteunen 
waard. Deze bundel laat mooie voorbeelden 
zien maar dwingt ook tot bescheidenheid. 
Eenzaamheid is een persoonlijke en existen
tiële ervaring die zich niet laat bedwingen of 
sturen door initiatieven van anderen of door 
gericht beleid. 

Omzien naar de ander, dat is mogelijk het 
begin van een antwoord. Daarom dit kerst
geschenk om u te bedanken voor uw steun 
en bijdragen aan het werk van onze Raad. 
Wij hopen dat deze bundel inspireert en 
aanzet tot gesprek en introspectie. Komend 
jaar zullen wij de opbrengst uit deze bundel 
vertalen in een briefadvies van de Raad. 

 Namens de gehele Raad RVS,
 Pauline Meurs, voorzitter
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Als we denken aan 
eenzaamheid 
Raad RVS: Ingrid Doorten

Als we denken aan eenzaamheid is het eer
ste beeld dat in ons opkomt waarschijnlijk 
het beeld van de oudere mens, alleen thuis, 
wachtend op familie die het doorgaans te 
druk heeft om langs te komen. Lange lege 
dagen, uitkijkend naar bezoek. De Rotter
damse campagne tegen eenzaamheid die 
startte in de zomer van 2015 refereerde 
aan dat beeld met een poster van een grijze 
dame achter de geraniums met de onder
titel ‘Laat mij niet alleen’.

Dit beeld wordt bevestigd bij bestudering 
van een half jaar artikelen in de dagbladen 
(Doorten, 2016). Veel van de artikelen gaan 
over eenzaamheid bij ouderen en wekken 
de indruk dat de eenzaamheid van oude
ren in het licht van de veranderingen in de 
verzorgingsstaat meer in de belangstelling 
is komen te staan. Ouderen die langer dan 
voorheen zelfstandig wonen, de sluiting van 
verzorgingshuizen, een toekomst met meer 
en steeds ouder wordende ouderen, meer 
verwachten van mantelzorg en het sociale 
netwerk. Het roept in de samenleving vra
gen en zorgen op. De uiting van die zorgen 
wordt mogelijk nog versterkt door onbeha
gen en verontwaardiging over de verande
ringen die gaande zijn, bijvoorbeeld rond de 
thuiszorg. Beleid waarbij “ouderen langer 
thuis moeten blijven wonen” zorgt volgens 
sommige kranten onherroepelijk voor meer 
eenzaamheid. Aan de andere kant zien we 

in de dagbladen ook vele initiatieven van 
mensen zelf om eenzame medemensen te 
helpen.

Deze aanleidingen, gecombineerd met de 
realiteit dat eenzaamheid evenzeer onder 
andere leeftijden dan alleen onder ouderen 
voorkomt, brachten de Raad voor Volksge
zondheid en Samenleving (RVS) ertoe het 
thema eenzaamheid nader te bestuderen. 
Want eenzaamheid is een relevant thema 
in een samenleving waar zelfredzaamheid, 
participatie en voor elkaar zorgen bijna 
dagelijks gebezigd worden in het beleid, 
bestuur en samenleving zelf. En het is een 
thema waaronder veel meer schuil gaat dan 
we op het eerste gezicht misschien denken. 
De Raad voor Maatschappelijke Ontwik
keling (RMO) pleitte er in zijn eerste advies 
uit 1997 voor dat toekomstige beleidsiniti
atieven op hun eventuele negatieve effec
ten voor de vereenzaming zouden moeten 
worden getoetst.

De Raad is op zoek gegaan naar de gelaagd
heid van het begrip eenzaamheid. Je een
zaam voelen is niet hetzelfde als alleen 
zijn, hoewel dat wel vaak wordt gedacht. 
Ook ‘onder de mensen’ kan eenzaamheid 
gevoeld worden, soms zelfs des te meer. 
Bij eenzaamheid gaat het volgens de Raad 
niet alleen over het sociaal contact op 
zichzelf, maar ook over de aard ervan, over 
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verwachtingen, zingeving, geborgenheid, 
vertrouwdheid. Veel van wat we doen krijgt 
pas betekenis als we het kunnen delen met 
mensen die ons na staan, met wie we een 
gezamenlijk referentiekader hebben opge
bouwd, met wie we herinneringen delen 
(Doorten, 2016).

Vereenzaming wordt veroorzaakt door 
een combinatie van factoren: verlieserva
ringen, tekorten in betekenisvolle relaties 
en bepaalde persoonlijkheidskenmerken 
kunnen de kans op vereenzaming vergroten 
(RMO, 1997). Dat betekent dat mensen 
niet per definitie eenzaam zijn wanneer zij 
met verlieservaringen worden geconfron
teerd en ook dat het niet per se om alleen 
ouderen hoeft te gaan. Dat eenzaamheid 
onder alle leeftijden voorkomt blijft in het 
publieke debat echter grotendeels buiten 
beeld. Mogelijk komt het doordat eenzaam
heid in de taboesfeer ligt. Van ouderen, 
chronisch zieken, mensen in de psychia
trie en gehandicaptenzorg verwachten we 
eerder dat zij eenzaam zijn. Eenzaam zijn 
op jongere leeftijd lijkt minder logisch, jong 
zijn is omgeven met beelden van dynamiek 
en succes, ook op sociaal vlak, eenzaamheid 
past niet bij dat beeld. Ook buiten beeld 
blijft het gegeven dat mannen vaker een
zaam zijn dan vrouwen: het grootst is het 
verschil bij mannen en vrouwen tussen 45 
en 65 jaar. Overigens is bij 75plussers het 
verschil in eenzaamheid tussen mannen en 
vrouwen niet meer statistisch significant 
(CBS, 2016).

We zien hier een tipje opgelicht van gedach
ten, beelden en cijfers rond het fenomeen 
eenzaamheid. Deze bundel is dan ook in 
eerste instantie een weergave van de zoek
tocht van de RVS naar de vragen: Wat is 
eenzaamheid? Hoe gaan mensen met een
zaamheid om? En is er behoefte aan gericht 
beleid op het tegengaan van eenzaamheid? 

Vragen die ingegeven zijn vanuit een groei
ende roep om aandacht voor eenzaamheid 
op het niveau van beleid en overheid. Maar 
is dit wel terecht? En als dat zo is, is het dan 
wel effectief? Of is eenzaamheid iets dat bij 
de samenleving hoort en tijdloos is? Iets dat 
we moeten leren accepteren en mee moe
ten leren omgaan?

Deze bundel is geen advies. Het bevat 
onder andere literaire, filosofische en 
wetenschappelijke bijdragen en inzichten. 
Verhalen over eenzaamheid. Meningen van 
(ervarings)deskundigen of opinieleiders. En 
de resultaten van crowdsourcing via sociale 
media naar initiatieven rondom het thema 
vanuit de burger zelf. Op die manier willen 
we eenzaamheid letterlijk in beeld brengen. 
En inzichten opdoen om daarmee de vragen 
die leven te beantwoorden in een nadere 
uitwerking.

De literaire en beeldende bijdragen van 
Oek de Jong, Inge Schilperoord en Renske 
de Greef vertellen het verhaal van een
zame zielen en laten ons eenzaamheid 
voelen. Hoe de levens van twee eenzame 
buren haast onmerkbaar met elkaar ver
weven raken. Hoe het soms schuurt wan
neer we kijken in de ziel van iemand die in 
de ogen van de samenleving een misdaad 
begaan heeft. En tegen ons gevoel in: hoe 
het delen op sociale media eerder medede
len lijkt. Eenzaamheid krijgt betekenis met 
de filosofische inzichten van Stine Jensen, 
Bert Keizer, Rogier Vogelenzang, Ruben van 
Zwieten en RVSraadsleden Dick Willems 
en Daan Dohmen. Hier wordt het verschil 
tussen eenzaamheid en la condition solitude 
geduid. Gaat het over eenzaamheid en de 
eindigheid van het leven en de troost van 
geloof, verhalen en kunst. Leren we dat er 
geen ‘ik’ is zonder ‘jij’ en dat het ‘tof’ is om te 
kijken naar die ander, ook al is die anders. 
Ayeh Zarrinkhameh en Adjiedj Bakas verge
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lijken eenzaamheid in collectieve en geïn
dividualiseerde culturen en blikken vooruit 
op een toekomst met nieuwe communi
ties. Wetenschappelijke achtergronden bij 
eenzaamheid worden gegeven door Gerine 
Lodder, Eeske van Roekel en Maaike Verha-
gen en door de Raad zelf.

Alle bijdragen geven ons tevens een kijk op 
hoe mensen en samenleving omgaan met 
eenzaamheid. Heel persoonlijk is het ver
haal van Willeke Alberti. Ook werd de Raad 
verrast door de vele initiatieven van burgers 
en organisaties die in het teken staan van 
het voorkomen of verzachten van gevoelens 
van eenzaamheid. Enkele aansprekende ini
tiatieven zijn als rode draad door de bundel 
verweven. 

De bijdragen tonen in een bont palet de 
verschillende kanten van het thema. Niet 
alleen het geschreven woord, maar ook een 
beeldverhaal, kunstzinnige uitingen en foto
grafie maken deel uit van het palet. Juist in 
die breedte komen de diepere betekenissen 
van eenzaamheid naar voren.
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Een van de meest indringende beelden van eenzaamheid die ik ken, komt uit 
de documentaire A Swedish Theory of Love (2015) van de Zweeds-Italiaanse film-
maker Erik Gandini. De documentaire gaat over de Zweden, en hoe die graag 
zo onafhankelijk mogelijk van elkaar leven. We zien een huiskamer met dode 
planten. Een vrouw, gehuld in beschermend pak, komt binnen en constateert 
wat wij als kijker al vreesden: hier ligt een man al weken dood in zijn huis, en 
niemand die het in de gaten had. 
 Het bevestigt een veel voorkomende aanname: de eenzamen, dat zijn de 
ouderen. Inmiddels weten we dankzij een golfje onderzoeken over eenzaam-
heid wel beter: gescheiden vrouwen, lager opgeleide mannen, stedelingen, 
de minder mobiele, pubers, kinderen – vrijwel iedereen is op een bepaald 
moment in zijn leven wel bevattelijk voor la condition solitude. Zeker in deze 
tijd. De Poolse filosoof Zygmunt Bauman constateerde dat we steeds meer 
in een ‘liquid society’ leven, waarin de vaste sociale verbanden losser zijn 
geworden. We gaan er af en toe op uit, en verbinden ons louter tijdelijk met 
een groep mensen via een voorstelling of door neer te strijken in een café, 
om weer uit te waaieren of ons thuis in ons huis als vesting terug te trekken. 
‘Cloakroom-communities’ oftewel garderobe-gezelschappen noemt Bauman 
dat met een mooie term. Sommige tv-series lijken zelfs tot doel de eenzaam-
heid opheffen, zoals de vele vrouwenseries die draaien om het vinden van 
een partner. Sex & the city was daarvan het ultieme voorbeeld: vier vrouwen, 
dolend van date naar date door de grote stad New York. Omdat het de vrou-
wen stelselmatig niet lukte, constateerde een journalist dat er een ernstige 
ziekte was uitgebroken onder carrièrevrouwen tussen 20 en 40 jaar: chronisch 
alleen. Hét iconisch beeld van deze generatie vrouwen werd geleverd door 
Bridget Jones die in haar pyjama, uitgezakt op de bank, met in de ene hand 
de afstandsbediening in de hand en in de andere hand een doos chocola, die 
lonesome woman vertegenwoordigde. Na haar volgden vele andere vrouwen die 
deze eenzame conditie deelden – van de vinexvrouw in de ondraaglijke bui-
tenwijk tot de desperate housewive. 

avontuurlijk en heroïek.
eenzaamheid 

in de literatuur
stine jensen
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Grappig genoeg leek eenzaamheid mij als klein kind juist een tamelijk bege-
renswaardige toestand. De eenzame mens speelde immers altijd de glansrijke 
hoofdrol in de boeken die ik las. Zo bijzonder als Remi uit Alleen op de wereld 
– wie wilde dat nu niet? Natuurlijk, hij was reuze zielig – maar daardoor ook 
erg interessant want een beetje anders dan anderen. Bovendien maakte hij van 
alles mee, en ging hij op stap met een aapje en drie honden. Of neem Heidi, 
een weeskind, voor wie het natuurlijk heel treurig is dat ze niet met haar echte 
ouders mee is, maar bij een peettante. Maar die laat haar bij een opa bivakke-
ren – en laat dat nou net een Alm-opa zijn! En dan treft Heidi Klara, een ziek 
meisje, en kan ze met haar eindeloos in de Alpen spelen. Ook een geit mag ze 
tot haar beste vrienden rekenen. 
 De pubers en volwassenen in de literatuur gaat het niet minder avontuur-
lijk af. Ik verslond de puberdagboeken van Adrian Mole van schrijfster Sue 
Towsend, en die voelt zich erg alleen en slecht begrepen maar eigenlijk is hij 
een hele gewone puber en heeft die eenzaamheid hilarisch grappige kanten. 
En dan is er de variant van de hoogbegaafde– die zich altijd eenzaam voelt 
door de uitzonderingspositie die hij of zij inneemt in de maatschappij. Van 
Roald Dahls Matilda tot De eenzaamheid van de priemgetallen van Paolo Gior-
dano, altijd is er wel iemand te vinden die toch oog heeft voor de bijzondere 
talenten die iemand heeft. Het wiskundig genie Mattia bouwt in dit boek een 
band op met Alice. Alice beschrijft hun band als ‘een onzichtbare, elastische 
band die schuilging onder een hoop onbenulligheden, een band die alleen 
kon bestaan tussen mensen zoals zij: ‘twee mensen die hun eigen eenzaam-
heid in de ander hadden herkend’. Mattia ziet hun relatie als die tussen twee 
priemgetallen. ‘Het zijn argwanende, eenzame getallen en daarom vond Mat-
tia ze prachtig. Soms dacht hij dat ze per ongeluk in die rij waren terechtge-
komen, dat ze erin vastzaten als pareltjes in een parelsnoer. Maar op andere 
momenten vermoedde hij dat ook zij misschien net zo hadden willen zijn als 
de andere, gewone getallen, maar dat ze daar om de een of andere reden niet 
toe in staat waren.’ 
 En dan niet te vergeten Eenzaam avontuur (1948) van Anna Blaman. In tame-
lijk ronkende taal worden de diepe eenzame gevoelens van de hoofdpersoon 
Kosta beschreven. ‘Je bent jezelf, je bent alleen. (…) Al wat gebeurt, is dat je 
soms iemand ontmoet die je vervult met fantasieën, geboren uit een eenzaam 
hongerend verlangen, meer niet. Wanneer je je vanaf dat ogenblik blijft bezig-
houden met elkaar, wordt het vermomde eenzaamheid, meer niet.’
 Anna Blaman zelf was lesbisch, en dat was haar ‘eenzame avontuur’ in de 
samenleving van de jaren vijftig van Nederland. Het werd mij al lezende wel 
duidelijk dat niet alleen een beetje literaire held, maar ook een schrijver van 
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formaat eenzaam behoorde te zijn. Sterker nog, zonder die eenzaamheid kon 
je beslist geen schrijver worden. 
 Toen ik filosofie begon te studeren vroeg ik me wel af of de blik op een-
zaamheid, zoals ik hem via de fictie had opgedaan, mogelijk niet al te gero-
mantiseerd was. Maar toch, dan was het op zijn minst een troostrijke ver-
beelding. Bovendien, de literatuur komt ook met fraaie verlossingen van de 
eenzaamheid. Wie zich eenzaam voelt, kan zich bijvoorbeeld altijd tot het 
dierenrijk wenden. Zo is er een prachtig verhaal van de Deense schrijver Peter 
Høeg, De vrouw en de aap (1996). De roman gaat over Madelene die zich een-
zaam voelt omdat haar man nauwelijks aandacht voor haar heeft. Ze drinkt 
veel (het is alsof ze zichzelf op sterk water aan het zetten is) en op een dag 
neemt ze een kijkje in het laboratorium van haar man – apenonderzoeker. 
Daar blijkt een wel heel bijzondere aap, genaamd Erasmus, te zijn, die blijkt te 
kunnen praten. Madelene voelt zich gezien en erkend en kidnapt de aap.
  Keek de filosofie eerder niet zo opgewekt tegen de eenzame conditie van 
de mens aan – Aristoteles noemde de mens een gezelschapsdier voor wie 
afzondering de grootste straf was – inmiddels klinkt ook hier een meer posi-
tieve duiding van eenzaamheid. Eenzaamheid moet je koesteren in deze tijd, 
want alleen op de wereld, dat bestaat niet meer, stelt bijvoorbeeld de schrijf-
ster en denker Sara Maitland in How to be Alone (2014). Zij beschrijft hoe ze 
zich bewust heeft afgezonderd van anderen in een klein huis in de natuur in 
Galloway, Schotland. Ze wil de eenzaamheid in ere herstellen, omdat ze vind 
dat teveel nare diagnostiek over de eenzame mens wordt uitgestrooid. Kleefde 
er ooit iets avontuurlijks en heroïeks aan eenzaamheid (neem de titel Een-
zaam avontuur), nu overheersen de negatieve bijklanken als in bijvoorbeeld 
‘eenzame wolf ’ (aanslagen). Zij vertelt hoe het opzoeken van de eenzaamheid 
haar weer in contact heeft gebracht met haar vrijheid, creativiteit en hoe haar 
zintuigen weer opengingen en het contact met de natuur werd hersteld. Een-
zaamheid is noodzakelijk om tot de essentie van existentie door te dringen.
 Natuurlijk denkt de volwassen mopperkont in mij: ja ja, doe mij ook een 
idyllisch boshuisje in het golvend landschap van de Schotten en de dichter-
lijke vrijheid gaat vanzelf stromen – logisch. Maar als ik die cynische ik laat 
varen en ik weer terugdenk aan het gretig lezende kind dat ik was dan besef 
ik dat ik jarenlang meeleefde en liftte met al die ongewone, zonderlinge, ont-
roerende en eenzame personages in de literatuur die mij als vanzelfsprekend 
gezelschap hielden.
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Man 
is alone and 
he is related 
at the same 

time. 
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Een oproep voor interventies op maat 
Gerine Lodder, Eeske van Roekel, Maaike Verhagen

Eenzaamheid is een van de meest voorkomende problemen bij jongeren, waarvan 
de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn. Toch wordt er maar weinig onderzoek gedaan 
naar eenzaamheid bij jongeren, zeker in vergelijking met onderzoek naar andere 
sociaal-emotionele problemen zoals depressie. Bovendien is er nauwelijks iets 
bekend over mechanismen die verklaren waarom jongeren eenzaam worden of 
eenzaam blijven. Voor ons is dit een reden om eenzaamheid bij jongeren te onder-
zoeken.

Eenzaamheid wordt in onze maatschappij gezien als een probleem van ouderen. 
Maar omdat eenzaamheid een subjectieve ervaring is kunnen ook jongeren, die 
zowel online als offline omringd zijn door leeftijdgenoten, eenzaamheid ervaren. 
Onderzoek laat zien dat er zelfs een piek van eenzaamheid is in de adolescentie. 
Tot wel 70 procent van de jongeren geeft aan zich soms of vaak eenzaam te voelen. 
Tijdelijke gevoelens van eenzaamheid horen bij het normale leven, en kunnen zelfs 
functioneel zijn als ze jongeren er toe aanzetten om contact met anderen te zoe-
ken of verbeteren. Maar niet bij alle jongeren is eenzaamheid van voorbijgaande 
aard. Schattingen voor chronische eenzaamheid bij jongeren lopen uiteen van 3 
tot 11 procent. Gevolgen van eenzaamheid bij jongeren kunnen ernstig zijn. Dit kan 
gaan om mentale problemen, zoals depressie, laag zelfvertrouwen of verminderd 
cognitief functioneren; om gedragsmatige problemen, zoals roken en drinken; 
om lichamelijke problemen, zoals verhoogde stressreacties van het lichaam en 
slaaptekort; of om maatschappelijke problemen, zoals verhoogde zorgbehoefte of 
vroegtijdig schoolverlaten. Kortom, de (indirecte) zorgkosten voor eenzaamheid bij 
jongeren zijn hoog.

De afgelopen jaren zijn in Nederland enkele grootschalige onderzoeken uitge-
voerd naar de mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden 
van eenzaamheid onder jongeren. Grote groepen jongeren, met steekproeven 
variërend van 50 tot 1750 deelnemers, werden benaderd via middelbare scholen, 
MBO’s of universiteiten en namen deel aan deze onderzoeken. In alle onderzoeken 
beantwoordden de jongeren anoniem, via computers of papieren vragenlijsten, 
vragen over hun eenzaamheid. Daarbij werd op een indirecte manier gevraagd naar 
ervaring van gevoelens van eenzaamheid (bijvoorbeeld: “Hoe vaak verlang je er 
naar om meer opgenomen te worden door je klasgenoten”), om stigmatisering te 
voorkomen.
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Voor haar promotieonderzoek gaf Eeske van Roekel jongeren voor enkele dagen 
een smartphone mee naar huis, waarop ze meerdere keren per dag een korte vra-
genlijst ontvingen. De jongeren vulden bijvoorbeeld vragen in over hoe eenzaam 
zij zich op dat moment voelden, wat ze aan het doen waren en in welk gezelschap 
ze waren. Door de gegevens van verschillende tijdstippen met elkaar te vergelijken 
was het mogelijk om meer zicht te krijgen op hoe eenzaamheid er uit ziet in het 
dagelijks leven van jongeren. Haar onderzoek toonde aan dat eenzame jongeren 
sterker reageren op hun omgeving dan jongeren die minder eenzaam zijn. Eenzame 
jongeren reageren bijvoorbeeld negatiever op alleen zijn en hebben een ster-
kere negatieve reactie als zij hun gezelschap als negatief ervaren. Maar, eenzame 
jongeren profiteren ook meer van positief gezelschap dan jongeren die minder 
eenzaam zijn, vooral als het om intiem gezelschap zoals familie of vrienden gaat. 
Ze hebben echter geen profijt van het samen zijn met niet-intiem gezelschap, zoals 
klas genoten. Dit toont aan dat de aanwezigheid van leeftijdgenoten op zich dus 
niet voldoende is om gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Ook onderzocht 
Eeske van Roekel of een combinatie van genen en omgevingsfactoren invloed 
zou kunnen hebben op het ervaren van eenzaamheid. Het onderzoek liet zien dat 
jongeren die bepaalde ‘gevoeligheidsgenen’ hebben gevoeliger zijn voor omge-
vingsfactoren die invloed kunnen hebben op het ervaren van eenzaamheid. De 
invloed van bijvoorbeeld steun van ouders op eenzaamheid is groter voor jongeren 
met bepaalde ‘risico genen’. Ook reageren jongeren met deze ‘risico genen’ sterker 
op het ervaren van negatieve interacties met hun omgeving. 
 
Gerine Lodder onderzocht hoe eenzame jongeren hun omgeving waarnemen en 
maakte gebruik van verschillende soorten taken en experimenten. Zo werden 
verschillende ‘Eye-tracking’ experimenten uitgevoerd, waarbij de oogbewegingen 
van jongeren gemeten werden om vast te stellen waar jongeren de meeste aan-
dacht aan gaven. De oogbewegingen van jongeren werden gemeten terwijl zij naar 
plaatjes en video’s op een computerscherm keken, maar ook tijdens een gesprek 
dat ze voerden. Hoewel er verschillen zaten tussen de uitkomsten van de diverse 
onderzochte groepen, wezen de resultaten er op dat eenzame jongeren geneigd 
zijn om meer aandacht te hebben voor hun sociale omgeving. Ze kijken bijvoor-
beeld langer naar het gezicht van hun gesprekspartner dan jongeren die minder 
eenzaam zijn. In een ander onderzoek bekeken jongeren filmpjes van mensen die 
een bepaalde emotie uitdrukten, waarna hen gevraagd werd om aan te geven welke 
emotie dit was. Middelbare scholieren die meer eenzaam waren bleken beter te 
zijn in het herkennen van emoties bij anderen. Dit laat zien dat eenzame jongeren 
niet per definitie minder goede sociale vaardigheden hebben: Ze zijn juist erg 
gefocust op hun omgeving en lijken basale sociale informatie goed te kunnen 
interpreteren. Gerine Lodder onderzocht ook of jongeren hun omgeving mogelijk 
negatiever interpreteren dan anderen. Ze vergeleek evaluaties die jongeren gaven 
aan zichzelf, hun beste vriend en hun klasgenoten met evaluaties van anderen, 
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om te zien of eenzame jongeren hun omgeving door een ‘zwarte bril’ bekijken. Dit 
onderzoek toonde aan dat er verschillende typen eenzame jongeren zijn. Sommige 
eenzame jongeren hebben lagere sociale vaardigheden, ze beoordelen zichzelf 
negatief, en hun klasgenoten zijn het daarmee eens. Hierdoor krijgen ze minder 
kans om vriendschappen te sluiten met anderen, wat kan zorgen voor gevoelens 
van eenzaamheid. Andere eenzame jongeren vinden van zichzelf dat ze lagere 
sociale vaardigheden hebben en dat hun vriendschappen van lagere kwaliteit zijn. 
De vrienden en klasgenoten herkennen dat beeld niet: zij vinden de vaardigheden 
de vriendschapskwaliteit van eenzame jongeren goed. Voor deze jongeren lijkt 
eenzaamheid dus het gevolg te zijn van een negatief denkbeeld: De jongeren zien 
zowel zichzelf als hun omgeving door een zwarte bril, wat gevoelens van eenzaam-
heid kan aanwakkeren of in stand houden.

De resultaten van het onderzoek in Nederland laten zien dat er geen ‘one-size-fits-
all’ oplossing voor eenzaamheid is. Waar sommige jongeren misschien baat zouden 
hebben bij het trainen van sociale vaardigheden, hebben andere jongeren meer 
baat bij het bijstellen van negatieve gedachten over zichzelf en hun sociale omge-
ving. Veel professionals en vrijwilligers maken zich zorgen over het probleem van 
eenzaamheid bij jongeren. Dit roept de motivatie op om direct aan de slag te gaan 
en programma’s op te zetten om eenzaamheid bij jongeren tegen te gaan. Op dit 
moment zijn de meeste interventies er op gericht om mensen die eenzaam zijn in 
contact te brengen met anderen, bijvoorbeeld via een maatje of het aanbieden van 
sociale activiteiten. Een belangrijke les uit het onderzoek is ook dat deze interven-
ties waarschijnlijk niet effectief zijn. De reden daarvoor is dat deze interventies 
niet ingaan op de onderliggende mechanismen die eenzaamheid veroorzaken.  
De energie die nu wordt gestoken in het ontwikkelen van initiatieven die gericht 
zijn op het met elkaar in contact brengen van jongeren, zou dus beter gestoken 
kunnen worden in het ontwikkelen van effectieve, op maat gemaakte interventies, 
die de problemen bij de kern aanpakken. Onderzoekers kunnen daar aan bijdragen 
door kennis te vergaren over de exacte mechanismen die tijdelijke en langdurige 
eenzaamheid veroorzaken, een effectieve manier te ontwikkelen om eenzame  
jongeren te screenen zodat de juiste interventie ingezet kan worden en op basis 
van deze kennis effectieve elementen te identificeren om eenzaamheid aan te 
pakken. Als jongeren de vaardigheden kunnen leren die hen helpen om te gaan met 
hun eenzaamheid, kan dat het eenzaamheidsprobleem mogelijk voor generaties 
verminderen.
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Solitude 
can become 

loneliness; this 
happens when 
all by myself  

I am deserted 
by my own self. 
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 Join us in Veghel
Raad RVS crowdsourcing

Doel is sociaal konvooi van jongeren verster
ken. Doelgroep: twee groepen jongeren, 
tussen de 13 en 18 jaar en tussen de 18 en 
23 jaar, die het moeilijk vinden om sociaal 
contact te maken met leeftijdgenoten. Het 
gaat bijvoorbeeld om jongeren met een 
vorm van autisme, jongeren die te weinig 
vertrouwen in zichzelf hebben, van nature 
gesloten zijn of een laag zelfbeeld hebben. 
Vrijblijvend en gratis ontmoeten zij elkaar 
tweewekelijks (de twee groepen wisselen 
elkaar af) in een jongerencentrum. Deel
name is laagdrempelig, jongeren kunnen 
zich aanmelden via whatsapp, bellen, of 
gewoon binnenlopen. Onder begeleiding 
van pedagogen hebben ze niet alleen een 

gezellige avond, maar wordt gewerkt aan 
sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, vrije
tijdsbesteding en het wegnemen van een
zaamheidsgevoelens. De gemeente bekos
tigt de begeleiding en de locatie.

Join us heeft tijdens de verkiezingen van de 
Nationale Eenzaamheidsprijs (een initiatief 
van Coalitie Erbij) de tweede prijs gewon-
nen. De jury roemt de aandacht die er hier-
mee is voor eenzaamheid bij jongeren, de 
kracht van verwijzing via onder andere het 
gemeentelijke Basisteam Jeugd & Gezin en 
de outreachende aanpak, omdat jongeren 
op veel verschillende manieren zich bij dit 
initiatief kunnen aansluiten.
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Eenzaamheid – het gevoel van sociale iso
latie (Hawkley en Cacioppo, 2010) – was 
er overal en altijd. Het scheppingsverhaal 
(Genesis 2:20) spreekt al over Adams ver
langen naar menselijk gezelschap; de Odys
see verhaalt over de eenzaamheid van het 
zwervend bestaan, zonder thuis en steeds 
op nieuwe vreemde bodem. Krantenkop
pen illustreren dat eenzaamheid ook in deze 
tijd in de belangstelling staat (Doorten, 
2016). Maar wat is eenzaamheid eigenlijk? 
In deze bijdrage proberen we daar enige 
duiding aan te geven, mede aan de hand van 
cijfers en door een blik te werpen op een 
aantal aspecten, zoals de invloed van vige
rende normen en waarden, de samenhang 
tussen eenzaamheid en gezondheid en de 
psychologie/neurologie van eenzaamheid. 
 
We kijken ook naar de manier waarop een
zaamheid een plaats krijgt in de samen
leving, naar de manier waarop mensen 
omgaan met hun eigen eenzaamheid en met 
eenzame anderen. De een gaat dat makke
lijker af dan de ander: één op de 25 volwas
senen in ons land – lang niet alleen ouderen – 
heeft er zelfs ernstige moeite mee (CBS, 
2015a). Tegelijkertijd kan eenzaamheid 
worden opgevat als een nuttige, maar soms 
pijnlijke opdracht om je met anderen te 
verbinden. Welke opties hebben wij bij dit 
vraagstuk? Wat zegt de theorie en wat zijn 
de interessante verhalen? Welke handvat

ten bieden particuliere initiatieven om na te 
denken over het omgaan met eenzaamheid?

Een definitie van eenzaamheid: 

Eenzaamheid is een negatieve situatie, 
gekenmerkt door gemis en teleur stelling. 
Het is de uitkomst van een persoonlijke 
waardering van een situatie waarin 
iemand zijn bestaande relaties afweegt 
tegen zijn eigen wensen of verwachtingen 
ten aanzien van relaties. Eenzaamheid 
is dus een persoonlijke, subjectieve 
ervaring. Gevoelens van eenzaamheid 
hebben vooral betrekking op gebreken 
in de kwaliteit van relaties. Maar iemand 
kan zich ook eenzaam voelen doordat het 
aantal contacten lager is dan gewenst. 
(Van Tilburg en De Jong Gierveld, 2007)

Deze definitie onderscheidt de aspecten 
kwaliteit en kwantiteit van relaties. Hieruit 
vloeien twee begrippen voort (Van Tilburg 
en De Jong Gierveld, 2007):
– Emotionele eenzaamheid: hiervan is 

sprake als iemand een gemis ervaart 
van een intieme relatie, een emotio
neel hechte band met een partner of 
vriend(in). In 2012 voelde 27% van de 
ondervraagde Nederlanders zich (soms) 
emotioneel eenzaam (RIVM, 2016).

– Sociale eenzaamheid: hiervan is sprake 
als iemand betekenisvolle relaties mist 

Wat is eenzaamheid,  
wat weten we er over? 
Raad RVS: Marjolijn Blom, Flip van Sloten, Daan Dohmen, Dick Willems
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met een bredere groep mensen, zoals 
kennissen, collega’s, buurtgenoten, of 
mensen met dezelfde belangstelling. 
Een intieme partnerrelatie kan sociale 
eenzaamheid niet oplossen. 40% van 
de ondervraagden gaf in 2012 aan zich 
(soms) sociaal eenzaam te voelen. 

Er is veel onderzoek gedaan naar de 
omvang, de ernst en de aard van eenzaam
heid. Afhankelijk van de onderzoeksvraag 
wordt dergelijk onderzoek uitgevoerd met 
een meer of minder uitgebreide vragenlijst. 
In een veelgebruikte lijst (De Jong Gierveld 
en Van Tilburg, 2008) wordt aan responden
ten gevraagd de mate van instemming met 
een aantal uitspraken aan te geven. De ant
woorden indiceren de mate van eenzaam
heid. De uitspraken gaan zowel over de 
emotionele als de sociale verbindingen; het 
woord eenzaamheid zelf wordt vermeden. 
De lijst is niet ontworpen om eenzaamheid 
bij een individu te meten. Het doel is om,  
via representatieve steekproeven, ont
wikkelingen in de tijd en verschillen tussen 
landen te meten en door koppeling aan ach
tergrondkenmerken van de respondenten 
nadere analyses mogelijk te maken. 

Hoe vaak komt eenzaamheid voor in 
Nederland, en bij wie?

De maximale score op de lijst van De Jong 
Gierveld en Van Tilburg is 11 punten. Bij 
een score van 3 tot 9 is er sprake van ‘soms 
eenzaam’; hoger dan 9 indiceert ‘(zeer) een
zaam’. Volgens die maatstaf voelde in 2014 
ruim 60% van de Nederlandse bevolking 
(15+) zich ten minste soms eenzaam (CBS, 
2015c) en voelde 4% zich (zeer) eenzaam 
(CBS, 2016). De hierna volgende tabel toont 
de cijfers naar leeftijd en geslacht:

Percentages eenzaamheid onder volwassen 
Nederlanders, naar geslacht en leeftijd

 Eenzaam  Soms eenzaam
  M V M V
15 tot 25 jaar 2 1 52 54
25 tot 35 jaar 3 2 57 56
35 tot 45 jaar 5 3 58 50
45 tot 55 jaar 6 4 61 49
55 tot 65 jaar 7 3 66 55
65 tot 75 jaar 6 4,5 66 56
75 jaar en ouder 7,5 6 69 64

Opmerkelijk in de cijfers is de toename met 
de leeftijd van het percentage personen dat 
zegt zich eenzaam te voelen. Opmerkelijk is 
ook het significante verschil tussen mannen 
en vrouwen in de leeftijd van 45 tot 65 jaar: 
mannen voelen zich eenzamer dan vrouwen. 
Dit zijn alleenstaande mannen, maar ook 
getrouwde mannen met kinderen en een 
nietwesterse achtergrond. Daarnaast heb
ben vrouwen frequenter contact met fami
lie (CBS, 2016). Overigens kwam het Rijksin
stituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) in 2012 met een andere conclusie, 
namelijk dat over het geheel genomen man
nen niet eenzamer zijn dan vrouwen; wel is 
er verschil in de soorten eenzaamheid die 
ervaren worden. Vrouwen zijn vaker emoti
oneel eenzaam, terwijl mannen juist vaker 
sociaal eenzaam zijn (RIVM, 2016). 

Eenzaamheid is volgens het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) voorts gerelateerd 
aan de genoten opleiding, het inkomen 
en het al dan niet hebben van werk. Men
sen met een lager opleidingsniveau (lager 
onderwijs) zijn vaker eenzaam dan mensen 
die een opleiding op hbo of woniveau 
hebben genoten. Mensen die gehuwd zijn 
of samenwonen, zijn aanzienlijk minder 
eenzaam dan mensen die gescheiden of 
weduwe/weduwnaar zijn. Het sterkste sta
tistische verband vindt het CBS tussen een
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zaamheid en ongezondheid. In de paragraaf 
over eenzaamheid en gezondheid gaan we 
daar nader op in.

Uit een CBSonderzoek over de periode 
20122015 naar de ontwikkeling van het 
aantal mensen dat zegt eenzaam te zijn, 
blijkt dat er bij vrouwen niet veel verandert, 
terwijl bij mannen het percentage oploopt. 
Dit is een effect van de vergrijzing: oudere 
mannen zijn relatief vaker eenzaam en vor
men een steeds groter deel van de bevol
king. Dat oudere mannen vaker eenzaam 
zijn, kan worden verklaard uit de genoemde 
achtergrondkenmerken, zoals het niet heb
ben van werk en een verminderde gezond
heid (CBS, 2016). In 1997 publiceerde de 
Raad voor Maatschappelijke Ontwikke
ling (RMO) het advies Vereenzaming in de 
samenleving. In dit advies werd een onder
zoek van het Sociaal en Cultureel Plan
bureau (SCP) genoemd naar het aantal per
sonen dat in de periode 19751996 aangaf 
zich soms eenzaam te voelen. In de periode 
van 1975 tot 1996 schommelde dit vrij  
stabiel rond de 1920%, dus veel lager dan 
het CBS en het RIVM thans aangeven. Aan
gezien het SCP destijds een andere syste
matiek gebruikte dan het CBS en het RIVM, 
is het de vraag of een eenopeen verge
lijking mogelijk is, maar op basis van deze 
vergelijking lijkt het er wel op dat het aantal 
mensen dat zegt zich soms eenzaam te voe
len in absolute zin is toegenomen sinds de 
eerder genoemde periode. In de paragraaf 
over maatschappelijke invloeden op een
zaamheid gaan we in op deze kwestie.

Het risico van eenzaamheid zit diep in ons

Op basis van tweelingonderzoek is een 
erfelijke component van eenzaamheid aan
getoond (Van Roekel, 2014). Dat eenzaam
heid deels in onze genen zit, is een inte
ressant gegeven. Volgens Cacioppo et al. 

heeft de mens in zijn evolutie het vermogen 
ontwikkeld om een tekort aan verbinding te 
voelen als pijn, een waarschuwing voor een 
dreigend vitaal tekort. Hersenwetenschap
pers hebben dit signaal kunnen lokaliseren 
op dezelfde plaats waar ook het gevoel 
van honger en dorst worden gegenereerd 
(Cacioppo et al., 2015). Om de pijn van een
zaamheid te vermijden, hebben mensen er 
wat voor over om samen te zijn. 

FrommReichmann introduceerde in de 
jaren veertig en vijftig eenzaamheid als zelf
standig fenomeen. Zij omschrijft het gevoel 
van sociaal isolement als onzegbaar voor 
wie eraan lijdt en acht het bovendien voor 
anderen uitgesloten om er door middel van 
empathie deelgenoot van te worden (Laing 
2016). In 1975 stelt Weiss dat eenzaamheid 
bij anderen onbehagen oproept en hij vraagt 
zich dan ook af waarom eenzamen niet kun
nen veranderen (Laing, 2016). Die vraag is 
intensief onderzocht en dat heeft inmiddels 
de bevinding opgeleverd dat eenzame men
sen een verhoogde sociale waakzaamheid 
hebben en contact met anderen eerder als 
negatief ervaren. Mensen met deze eigen
schappen ervaren minder de beloning van 
verbinding met anderen (Cacioppo et al. 
2015; Hawkley en Cacioppo, 2010). Toe
geven aan het natuurlijke verlangen naar 
contact met andere mensen is dan een 
hachelijke onderneming die averechts kan 
uitwerken en een vicieuze cirkel kan doen 
ontstaan.
 
De hiervoor vermelde aanwezigheid van 
een erfelijke component betekent uiteraard 
niet dat de toekomst van het individu bij 
geboorte vastligt. Ook de omgeving speelt 
een belangrijke rol. Vertrouwen in mensen 
– de tegenpool van sociale waakzaamheid – 
en het plezier in de omgang met ande
ren ontstaan in het algemeen in de eerste 
levensjaren. Het ontbreken van die ervarin
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gen of negatieve kinderervaringen kunnen, 
volgens de hechtingstheorie, een bepaalde 
mate van eenzaamheid teweegbrengen 
(Musetti et al., 2016; Bowlby, 1969; 1973).

Olivia Laing beschrijft in De eenzame stad 
(2016) de traumatische kinderjaren van 
onder anderen de kunstenaars Andy War
hol en Henry Darger, die later een eenzaam 
leven leidden. Beider jeugd lijkt niet een ste
vige basis tegen eenzaamheid te leggen.
Warhol (1928) groeide op in de VS in een 
arm gezin waarin geen Engels werd gespro
ken. Op zijn zevende kreeg hij acute reuma 
en spierspasmen, waardoor hij maanden in 
bed doorbracht. Daar ontwikkelde hij zijn 
eerste ‘Factory’, een plaats waar productie 
en gezelligheid (close met zijn praatgrage 
moeder Julia) samengingen. Toen hij weer 
naar school ging, was hij niet trots op zijn 
uiterlijk: hij was klein, niet knap, was spierwit 
en had levervlekken en later ook acne. Hij 
had voortdurend moeite om zich verstaan
baar te maken, sprak met een zwaar accent 
en was homo. 

Het leven van Henry Darger (1892) tekent 
zich, vanaf het overlijden van zijn moeder 
in het kraambed, door een ontbrekende 
gehechtheid met een liefdevolle verzorger; 
de negatieve levensgebeurtenissen stape
len zich in zijn verdere jeugd op. Zo verliest 
hij zijn pasgeboren zusje door adoptie, 
wordt hij eerst in een kindertehuis geplaatst 
en vervolgens in een gewelddadig tehuis 
voor zwakbegaafde kinderen, en verliest hij 
ook zijn vader.

Eenzaamheid en gezondheid 

De hiervoor genoemde analyses van het 
CBS tonen een sterk verband aan tussen 
eenzaamheid en ongezondheid (CBS, 2015). 
Ook het onderzoek State of the State 
(Deloitte, 2016) laat zien dat eenzaam

heid sterk samenhangt met het gebruik 
van diverse zorgproducten. Daarbij maken 
eenzame mensen vooral meer gebruik van 
individuele begeleiding en/of huishoudelijke 
hulp, met name in stedelijke gebieden. 

De samenhang tussen eenzaamheid en 
ongezondheid is tweerichtingsverkeer. 
Mensen met gezondheidsproblemen en 
beperkingen zijn minder in staat om deel te 
nemen aan het sociale leven en lopen meer 
kans op eenzaamheid; dit is een expliciet 
aandachtspunt voor de gemeenten bij de 
uitvoering van hun Wmotaken. Omgekeerd 
ligt bij mensen die zich (zeer) eenzaam 
voelen, mensen die sociaal geïsoleerd zijn 
en mensen die alleen wonen de sterftekans 
30% hoger dan bij mensen die zich niet of 
soms eenzaam voelen (HoltLunstad et al., 
2015). Al bij jongvolwassenen is het aan
tal hart en vaatrisico’s (overgewicht en 
cholesterol) hoger naarmate zij in hun jeugd 
eenzamer zijn geweest. Eenzaamheid werkt 
door in de leefstijl en de kwaliteit van de 
slaap en veroorzaakt stress. Dit heeft effect 
op de weerstand, de gezondheid en het her
stelvermogen (Hawkley en Cacioppo, 2010). 
Ook depressie kan het gevolg zijn (De Jong 
Gierveld en TesschRömer, 2012). De social 
baselinetheorie (Coan en Sbarra, 2015) 
geeft hier enige verklaring voor. Uit onder
zoek blijkt dat het brein van een individu dat 
zich in vertrouwd gezelschap bevindt, in een 
rusttoestand (baseline) terecht komt, in de 
wetenschap dat essentiële taken (veiligheid, 
voedselvoorziening) aan de groep kunnen 
worden uitbesteed. Het brein van een
zame mensen bereikt niet de baseline, maar 
ervaart stress, met de genoemde gezond
heidsrisico’s tot gevolg. 
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Eenzaamheid en welzijn

Het CBS heeft een Persoonlijke Welzijnsin
dex (PWI) geconstrueerd en gemeten. In 
Welzijn in Nederland 2015 rapporteert het 
CBS hierover. Gemiddeld scoren de geën
quêteerden een 7,1 (op een schaal tot 10), 
maar kenmerken als laag of hoog inkomen, 
laag of hoogopgeleid en ervaren gezond
heid of ongezondheid leiden tot een afwij
king van dit gemiddelde. De twee kenmer
ken die statistisch de laagste index opleve
ren zijn een als slecht ervaren gezondheid 
(die groep scoort een 5,9) en eenzaamheid 
(een 5,8). 

De statistiek bevestigt tevens de gelaagd
heid en de diversiteit van eenzaamheid, 
want 21% van de mensen die zich (zeer) 
eenzaam voelen, scoort een hoge wel
zijnsindex. Het CBS werkt dit niet verder 
uit, maar Warhol en Darger helpen wellicht 
om te begrijpen hoe bijvoorbeeld motivatie 
en productiviteit een eenzaam leven kwa
liteit kunnen geven en het welzijn kunnen 
vergroten: 

Over Dargers werk schrijft Laing (2016) 
dat er hard en afwijzend op is gereageerd; 
het zou het werk zijn van een geestelijk 
gestoorde. Maar Laing oppert een andere 
mogelijkheid, namelijk dat hij zich moedig 
heeft verdiept in het verschijnsel geweld, 
wat het is, de daders en de slachtoffers. En 
vervolgens heeft hij de grotere vraagstuk
ken onderzocht: wat is lijden; kan de mens 
de interne wereld van een ander werkelijk 
bevatten? Dargers leven was eenzaam, 
maar zo bezien was het voor hem zeker niet 
zonder zin of betekenis. Ook Warhol vond 
zingeving in de kunst; zijn fascinatie betrof 
onder andere taal, het terrein waarop hij in 
zijn jeugd veel te lijden had gehad. 

Maatschappelijke invloeden op 
eenzaamheid

Het CBS (2015b) omschrijft armoede 
als het niet in staat zijn om het gangbare 
consumptiepatroon te volgen. Zo bezien is 
armoede een vorm van feitelijke uitsluiting 
uit de samenleving. Op sommige terreinen 
(huisvesting, woonomgeving, dure netwer
ken, vakanties, cultuur) horen arme mensen 
er minder bij; voor zover dit ook als uitslui
ting wordt gevoeld is er het risico van gemis 
en teleurstelling en dus, volgens de defini
tie, ook van eenzaamheid. 

Dit risico is mede afhankelijk van de sociale 
hulpbronnen, het netwerk en de familie. 
Ook dit is tot op zekere hoogte een rela
tieve maatstaf, want een netwerk zal eer
der als voldoende worden ervaren wanneer 
de eisen daaraan gemiddeld lager liggen. 
Hoe zwaarder het hebben van familie en 
vrienden maatschappelijk wordt gewogen, 
hoe eerder het sociale netwerk als armoe
dig en teleurstellend kan worden ervaren. 
Volgens deze redenering verklaren Van Til
burg en De Jong Gierveld (2007) het ster
kere eenzaamheidsgevoel onder ouderen in 
Italië, vergeleken met dat in Scandinavische 
landen, uit verschillen in bevolkingsdicht
heid en klimaat. Zij noemen vervolgens een 
aantal macrofactoren die een rol kunnen 
spelen in de ontwikkeling van eenzaamheid 
in de samenleving, namelijk mutaties in de 
inkomensverdeling (effect op de armoede) 
en in de demografie (effect op sociale steun 
in de familie en tussen generaties). Onder
zoek in het voormalige Oostblok bevestigt 
dat dergelijke veranderingen de eenzaam
heid onder de bevolking beïnvloeden (De 
Jong Gierveld en TeschRömer, 2012). 

Het bereiken van de AOWleeftijd bete
kende kort geleden nog automatisch het 
einde van de arbeidsperiode. Dat kon de 
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ouderen die dat overkwam een gevoel van 
overbodigheid en eenzaamheid geven. De 
culturele antropologie geeft meer voor
beelden van soms wrede behandeling, zoals 
fysieke verstoting van ouderen die niet pro
ductief meer zijn (Diamond, 2012). Hierin 
lijkt een kentering te komen. In de verwach
tingen van veel babyboomers is geen plaats 
voor overbodigheid. Zij verwachten nog een 
aantal vitale levensjaren met perspectief op 
nieuwe taken, bijvoorbeeld in de zorg voor 
de kleinkinderen en vrijwilligerswerk. 

Ook ontwikkelingen in technologie en cul
turele opvattingen hebben in de loop van 
de tijd invloed gehad op de verwachtingen 
van het leven. De tv toonde 50 jaar geleden 
in alle huiskamers indringend hoe het leven 
ook kon zijn, op materieel, sociaal en intiem 
gebied (Judt, 2010). En door de kans dat die 
verwachtingen niet voor iedereen zouden 
uitkomen, ontstonden ook nieuwe kansen 
op eenzaamheid. In de eenentwintigste 
eeuw wordt gestudeerd op het effect van 
sociale media op eenzaamheid onder jonge
ren en op de wisselwerking tussen materia
lisme en eenzaamheid (Pieters, 2013). En de 
ontwikkelingen staan niet stil. Het zou best 
kunnen zijn dat kunstmatige intelligentie 
en robotisering, parallelle virtuele en reële 
universums, onze tegelijk vergrijzende en 
verkleurende samenleving binnen 25 jaar 
opnieuw een volledig nieuw aanzien zullen 
geven, met nieuwe verwachtingen en teleur
stellingen en een ander patroon van een
zaamheid.

Omgaan met of verminderen van 
eenzaamheid

De meerderheid van de mensen is minstens 
af en toe eenzaam. Eenzaamheid hoort bij 
het leven en is dus niet ongewoon of abnor
maal. Net zo goed als het hebben van bete
kenisvol contact met anderen, waarin wordt 

gerelativeerd, oplossingen worden bespro
ken en plaats is voor onderling hulpbetoon 
en intimiteit, bij het leven hoort. Voor
waarde om op die manier mensen in je leven 
te krijgen is dat je ze toelaat, dat je iets van 
jezelf geeft en je durft te laten kennen. 
Onzekerheid, wantrouwen en schaamte, 
eigenschappen die we in onze jeugd moeten 
overwinnen, kunnen dat in de weg staan. 
Verstandige ouders leren hun kinderen de 
waarde van vriendschap en de onhandigheid 
van onnodige schaamte. 

Niet iedereen groeit zo evenwichtig op en 
mensen kunnen ook in hun latere leven ern
stig eenzaam worden door een opeensta
peling van gebeurtenissen. Anders dan de 
‘gewone’ eenzaamheid uit de vorige alinea 
is het verminderen van dergelijke blijvende 
eenzaamheid niet zo eenvoudig. Ook hier
van geeft Olivia Laing voorbeelden. Zo 
beschrijft ze dat Warhol het, ongeacht de 
omvang van zijn netwerk, moeilijk vond om 
betekenisvolle contacten te leggen. Vanuit 
de ander bezien, de niet eenzame, is het ook 
moeilijk om iemand die eenzaam is tege
moet te treden. Niet voor niets kopte het 
NRC op 4 april 2016: “Blijf weg bij eenzame 
mensen” (Jaeger, 2016). De angst voor uit
sluiting en afwijzing is zo sterk dat mensen 
er alles voor over hebben dat te vermijden: 
ze zullen zich conformeren aan de unanieme 
collectiviteit en wegblijven bij buitenstaan
ders, omdat ze daar niet mee geassocieerd 
durven worden (Williams et al., 2015). De 
vele maatschappelijke initiatieven rondom 
eenzaamheid, in de vorm van (kleinschalige) 
collectieven, maken duidelijk dat kennelijk 
niet iedereen zich bij deze situatie wil neer
leggen. 

Maatschappelijke initiatieven 
Elders in deze bundel zijn diverse initia
tieven opgenomen die verzameld zijn via 
een open uitvraag op sociale media en de 
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website van de Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving (RVS). Ook is een interview 
terug te vinden met Willeke Alberti, die 
zich via optredens inzet om eenzaamheid te 
bestrijden. De in deze bundel opgenomen 
initiatieven zijn slechts een ‘topje van de 
ijsberg’. 

Vrijwilligers en professionele organisa
ties houden zich bezig met het fenomeen 
eenzaamheid en proberen mensen te 
ondersteunen die ermee te maken hebben. 
Bekend is de Coalitie Erbij – opgericht in 
2008 en inmiddels een samenwerkingsver
band van bijna 40 organisaties – die men
sen die zich eenzaam voelen of dreigen te 
vereenzamen ondersteunt. Zij organiseert 
een veelheid aan activiteiten om bewust
wording te creëren en wijst mensen die in 
zorg en welzijn werken op uiteenlopende 
mogelijkheden om eenzaamheid te bestrij
den. Zo is er de mogelijkheid om te bellen 
met Sensoor (vrijwilligers voor een persoon
lijk gesprek), de Ouderentelefoon (van het 
Nationaal Ouderenfonds), Stichting Korre
latie (professionele hulpverlening telefo
nisch of online hulp) of het Luisterend Oor 
(vrijwilligers van Humanitas). Volgens de 
websites van deze organisaties wordt hier 
veel gebruik van gemaakt. 

Naast deze initiatieven zijn er bij de oude
renorganisaties vele voorbeelden te vinden 
van uitgebreide aandacht voor eenzaam
heid. Heel bekend is natuurlijk het door het 
Ouderenfonds geïnitieerde programma 
waarin Gerard Joling en Gordon eenzame 
ouderen mee op reis nemen. Of de samen
werking met De Telegraaf om eenzame 
ouderen een kerstkaart te bezorgen. Maar 
ook de diverse ouderenbonden besteden 
aandacht aan eenzaamheid en organiseren 
activiteiten voor ouderen, net zoals diverse 
zorgorganisaties die speciale activiteiten, 

websites of zelfs organisaties tegen een
zaamheid hebben opgezet. 

Ten slotte is er veel aandacht voor het 
thema vanuit de kerken. Zo zijn er diaco
nale steunpunten gericht op eenzaamheid 
en veel websites van kerken of gemeenten 
waarop aan eenzaamheid aandacht wordt 
besteed, als overdenking of als thema om 
mee bezig te zijn naar andere leden van de 
betreffende kerkgemeenschap.

Burgerinitatieven
Naast de professionele organisaties zijn 
er ook tal van grotere en kleinere burger
initiatieven waar – veelal – ouderen worden 
uitgenodigd om te participeren in activitei
ten. Die activiteiten variëren van muziek en 
theater tot digivaardigheden, zoals de iPad 
Club voor senioren in Druten, waar inmid
dels nagenoeg 100 senioren lid zijn gewor
den om contacten te onderhouden via de 
digitale snelweg. Want ook digitaal worden 
mogelijkheden geboden om met eenzaam
heid om te gaan, zoals de site Leukeluitjes.
nl of Klup waarover verderop in deze bundel 
meer te lezen is.
 
Initiatieven voor andere doelgroepen dan 
ouderen
Niet alleen voor de ouderen zijn er initia
tieven te vinden. Ook voor andere doel
groepen, zoals eenzame jongeren en men
sen met een beperking, is aandacht. Zo is 
op YouTube een speciaal kanaal, Our Life 
Project, waarop tienermeisjes vloggen om 
eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar 
te maken. Stichting Leuk je te Ontmoeten 
organiseert activiteiten voor mensen met 
een (lichte) verstandelijke beperking om 
hen met elkaar in contact te brengen. Orga
nisaties zoals Humanitas kennen meerdere 
projecten om eenzaamheid onder men
sen met een (verstandelijke) beperking 
te bestrijden, zoals het Vriendschappelijk 
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Huisbezoek, Maatjes en Tandem. Ook zorg
organisaties besteden er aandacht aan. Zo 
bespreekt Philadelphia het omgaan met 
eenzaamheid onder meer in het Communi
catieboekje ‘Gevoel’, dat mensen met een 
verstandelijke of auditieve beperking leert 
communiceren over gevoelens. In 2015 
voerden dertien organisaties, waaronder de 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, 
een campagne die zorgprofessionals alert 
maakt op eenzaamheid en hen aanspoort 
tot actie ertegen. 

Kortom, deze (niet volledige) quickscan laat 
zien dat er vele initiatieven zijn vanuit de 
professionele hoek en vanuit de samenle
ving zelf.

Bereik
Ondanks de vele initiatieven is het lastig in 
te schatten in welke mate de mensen die 
zich (zeer) eenzaam voelen ook worden 
bereikt. In zijn proefschrift benoemt Eric 
Schoenmakers (2013) ook de moeilijkheid 
om de werkzaamheid van al dan niet profes
sionele interventies te meten. Immers, een
zaamheid varieert in ernst en kent verschil
lende oorzaken en vormen. Dit terwijl veel 
initiatieven – hoe goed bedoeld ook – vooral 
generiek van aard lijken te zijn. Een extra 
probleem is dat veel initiatieven zich richten 
op een brede groep mensen met uiteenlo
pende problemen, waarvan eenzaamheid 
er één kan zijn (Schoenmakers, 2013). Het 
omgaan met eenzaamheid lijkt dus vooral te 
gaan over de initiatieven ter bestrijding van 
de eenzaamheid, die veelal worden ingege
ven door activiteiten en het faciliteren van 
het aangaan van betekenisvolle relaties. 

Conclusie

Eenzaamheid is een persoonlijke situatie 
die samenhangt met de ervaren kwaliteit en 
kwantiteit van relaties. Veelal wordt een

zaamheid daarbij met negatieve situaties 
aangeduid, terwijl eenzaamheid ook een 
(biologische) prikkel is om contacten met 
anderen aan te gaan en te onderhouden.

Het risico van eenzaamheid zit dan ook 
diep in ons en kent verscheidene vormen. 
De kenmerken zijn een verhoogde soci
ale waakzaamheid en weinig plezier in het 
omgaan met anderen. De oorzaken hiervan 
zijn een mix van erfelijkheid en omgevings 
en maatschappelijke factoren, zoals de 
omgeving waarin een kind opgroeit, materi
ele omstandigheden en de beschikking over 
sociale hulpbronnen. 

Uit het door ons aangehaalde onderzoek 
(CBS, 2015c) komt naar voren dat in Neder
land meer dan de helft van de bevolking zich 
op zijn minst soms eenzaam voelt. Een
zaamheid komt dus veel voor. Belangrijke 
nuanceringen zijn onder andere dat een
zaamheid meer de mannen raakt (die vooral 
gezelschap missen) dan de vrouwen (die 
vaker de betekenis van het contact missen) 
en dat de eenzaamheid toeneemt met de 
leeftijd. Ook blijkt er een relatie tussen een
zaamheid, gezondheid en een beroep op de 
gezondheidszorg. 
 
Uit de aard van de eenzaamheid (een prik
kel om verbindingen aan te gaan) volgt dat 
mensen die soms eenzaam zijn, die een
zaamheid in het algemeen zullen oplossen 
via sociaal contact. Voor de mensen die zich 
(zeer) eenzaam voelen, is dit een moei
lijke en voor sommigen zelfs een onmoge
lijke opgave. We hebben laten zien dat er 
in ieder geval voor deze eerste groep een 
groeiend aantal activiteiten, initiatieven en 
samenwerkingsverbanden is opgezet om 
eenzaamheid te verzachten. De effectiviteit 
en het bereik van deze activiteiten, ook voor 
de mensen die (zeer) eenzaam zijn, is echter 
zeer moeilijk te bepalen.
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Charlotte de Goey (student KABK)
By building lookouts where one can isolate and look at other people from a distance, I want to activate 
and simulate the feeling of loneliness. 
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Anastasia Izotova (student KABK) – Bring the colour up!
My project ‘Bring the colour up!’ offers an interactive experience in space with a purpose of bringing 
people together and make them feel significant.
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Eenzaamheid 
is een idee
Ayeh Zarrinkhameh

Eenzaamheid… een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in het publieke debat 
en door velen wordt beschouwd als een maatschappelijk probleem. Opvallend is dat 
het fenomeen vaak wordt geassocieerd met het gebrek aan sociale contacten en een 
sociaal netwerk wat in de ergste vorm zou kunnen leiden tot sociale uitsluiting. De 
oplossingen worden dan ook vooral gezocht in onze relaties en sociale infrastructuur. 
Soms worden zelfs experimenten gedaan waarin technologie, zoals robotica, wordt 
ingezet om eenzame ouderen te voorzien in gezelschap. Vanuit de beheersdrang om 
controle te hebben op alles en risico’s voor zover mogelijk te vermijden, probeert de 
overheid ook grip te krijgen op dit fenomeen. Onder het motto “meten is weten” 
worden pogingen gedaan om eenzaamheid te meten met als doel de ‘kwetsbare’ bur-
ger er voor te beschermen. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk? Wat zorgt ervoor dat 
we ons eenzaam voelen? 
 Naast sociale contacten en een sociaal netwerk omvat eenzaamheid een veel breder 
spectrum. Het gaat ook om zingeving en betekenisgeving waarin we een gevoel van 
verbondenheid vinden met onszelf, de ander en de wereld om ons heen: Wie zijn 
we? Waar dient ons bestaan voor? Hoe verhouden we ons tot een ander en de wereld? 
Onze normen, opvattingen en verwachtingen bepalen niet alleen ons zelfbeeld, maar 
ook onze houding ten opzichte van elkaar, het leven, de dood en hoe we omgaan 
met ziekte en onze gezondheid. Het lijkt mij dan ook een onpresentabele versimpe-
ling van de complexe werkelijkheid om de oplossingen voor eenzaamheid vooral te 
zoeken in de sociale infrastructuur en technologie. Ik maak graag gebruik van deze 
gelegenheid om eenzaamheid vanuit een antropologische invalshoek te bespreken. 
Door het expliciteren van verschillende normen en opvattingen wil ik laten zien hoe 
verschillend mensen eenzaamheid (kunnen) ervaren en hoe complex en genuanceerd 
dit fenomeen in elkaar zit. Om deze verschillen scherp naar voren te brengen, ga ik 
uit van het extreme in twee typen culturen, namelijk de geïndividualiseerde en de 
collectieve cultuur. 
 In culturen waarin men gezamenlijk leeft staat het individu niet los van de 
gemeenschap. Sterker nog, een individu krijgt zijn betekenis in relatie tot anderen. 
Problemen worden dan ook niet neergelegd bij individuen, maar beschouwd als een 
collectieve kwestie waar men in gezamenlijkheid op zoek gaat naar een oplossing. 
Kunnen we aan de hand van dit gegeven simpelweg concluderen dat in culturen 
waar men gezamenlijk leeft en afhankelijkheidsrelaties vanzelfsprekend zijn men-
sen zich minder eenzaam voelen dan in de meer geïndividualiseerde samenlevingen 
waar ieder individu op zichzelf staat en verantwoordelijk wordt geacht voor de eigen 
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problemen en het eigen geluk? Zoals gezegd, is het ervaren van eenzaamheid daar 
te complex en genuanceerd voor. In culturen waar men in gezamenlijkheid leeft en 
generaties afhankelijk zijn van elkaar, zijn mensen omringd door een sterke sociale 
infrastructuur: ze zijn minder vaak alleen en kunnen regelmatig beroep doen op el-
kaar als ze hulp nodig hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze zich niet eenzaam 
voelen. 
 Deel uitmaken van een gemeenschap biedt kansen en mogelijkheden, maar brengt 
ook verplichtingen en beperkingen met zich mee. Enerzijds voelt men erkenning, 
omdat er bij regelmaat beroep wordt gedaan op elkaar. Vanuit eigen vermogen draagt 
men voortdurend bij aan de gemeenschap en neemt actief deel aan het sociale leven. 
Daarbij krijgt men een gevoel van erkenning en waardering door iets te betekenen 
voor een ander. Een dergelijke levenswijze biedt minder ruimte voor sociale uitslui-
ting in fysieke zin. Als mensen het gevoel hebben dat ze ertoe doen, voelen ze zich 
verbonden. Het gevoel van verbondenheid zorgt voor minder eenzaamheid. De 
keerzijde van deze werkelijkheid is dat men zich vaak moet conformeren om deel 
uit te maken van de gemeenschap. Herkenning is namelijk een voorwaarde om niet 
uitgesloten te worden. Daarnaast kunnen mensen te maken hebben met individuele 
onderdrukking. Bijvoorbeeld degenen die meer afhankelijk zijn van de hulp van an-
deren of de mensen van wie direct of indirect verwacht wordt de zware zorgtaken op 
zich te nemen met overbelasting als gevolg. Dergelijke verplichtingen en beperkingen 
kunnen mensen eenzaam doen voelen. Dit is vooral het geval als verwachtingen ver 
liggen van de dagelijkse realiteit, bijvoorbeeld als men veel meer van de individuele 
vrijheid en zelfstandigheid moet inleveren dan gewenst. 
 Het is dan ook de vraag hoe we eenzaamheid in ons eigen toekomstige samenle-
ving zullen ervaren. Met de steeds verdergaande versobering van de verzorgingsstaat 
en het verder afbreken van formele voorzieningen zullen mensen steeds meer beroep 
moeten doen op hun sociale netwerk of bepaalde zorgtaken in informele initiatieven 
met medeburgers organiseren. Wat voor invloed dit zal hebben op onze beleving van 
individuele vrijheid en zelfstandigheid zal nog moeten blijken. Met andere woorden, 
in hoeverre onze normen en verwachtingen als geïndividualiseerde samenleving over-
een zullen komen met de toekomstige realiteit van de participatiesamenleving, is nog 
maar af te wachten. Als deze ver uiteen liggen, kan het idee van eenzaamheid ont-
staan. Het idee van eenzaamheid … Er zijn geleerden, zoals Jenny Gierveld en Ton 
Jorna, die bepleiten dat eenzaamheid inderdaad een idee is. Het gaat om de normen 
en verwachtingen die we als samenleving hebben en in hoeverre deze overeenstem-
men met de realiteit waarin we leven. Eenzaamheid wordt dan ook in verschillende 
bevolkingsgroepen vanuit andere normen en opvattingen anders ervaren. Zo kunnen 
migranten vanuit culturen waarin men gezamenlijk leeft en zich afhankelijk opstelt 
van elkaar zich in onze huidige samenleving behoorlijk eenzaam voelen. Ze hebben 
ineens te maken met een andere realiteit waar individualisering duidelijk zijn stempel 
op heeft achtergelaten. Voor alle duidelijkheid, het is niet de individualisering die 
leidt tot meer eenzaamheid, maar de mate waarin onze verwachtingen overeenkomen 
met de normen en de realiteit van een geïndividualiseerde samenleving. 
 Wat ook bijdraagt aan eenzaamheid is het gevoel van ongebondenheid. Bijvoor-
beeld door sociale uitsluiting. Dit komt vaker voor bij migranten, omdat wederzijdse 
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herkenning tussen migranten en de autochtone bevolking minder een vanzelfspre-
kendheid is. Dit geldt vooral bij de niet-westerse migranten. Dat de ervaring van 
eenzaamheid complex en genuanceerd is, wordt bevestigd door levenswijzen waarin 
men zich bewust en vrijwillig afzondert van anderen. Waar sociale uitsluiting bij de 
een het gevoel van ongebondenheid en daarmee eenzaamheid aanwakkert, kiest een 
ander er zelf voor zich af te sluiten. Dit om in verbinding te komen met zichzelf of 
om spiritueel verbonden te zijn. Het achterliggende idee is dat sociale afzondering 
tot persoonlijke ontwikkeling en verbondenheid op een ander niveau leidt. Vanuit 
een dergelijke norm en verwachting kan men zich juist eenzaam voelen als de dage-
lijkse realiteit geen ruimte biedt om alleen te kunnen zijn. 
 Dit brengt ons terug bij de meetbaarheid van eenzaamheid aan de hand van 
kwantitatief opgestelde vragenlijstjes. Wat zegt de mate van sociale contacten over 
de verwachtingen die men heeft en de opvattingen die daar achter zitten? Kunnen 
we het gevoel van eenzaamheid daadwerkelijk uitdrukken in het aantal contacten als 
eenzaamheid een idee is? Een idee dat gevoed wordt vanuit onze normen, opvattin-
gen en verwachtingen die we in samenhang moeten zien met onze dagelijkse realiteit. 
Het is belangrijk ons bewust te zijn van hoe complex en genuanceerd dit fenomeen 
in elkaar zit voordat we overstappen naar oplossingen.
 Tenslotte wil ik graag stilstaan bij een aantal normen en verwachtingen in onze 
hedendaagse samenleving, die vanuit mijn zienswijze bijdragen aan het gevoel van 
eenzaamheid. Allereerst zien we de trend van de prestatie- en participatiesamenleving 
steeds meer een norm worden. De verwachtingen die daarmee gepaard gaan, zoals 
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, passen echter niet in ieders dagelijk-
se realiteit. Mensen kunnen in verschillende fasen van hun leven onverwachts ziek 
worden of door ouderdom minder aankunnen, plotseling werkloos raken en wellicht 
in de schulden komen, dierbaren verliezen en er alleen voor komen te staan. Kortom, 
de dagelijkse realiteit waar mensen soms in verkeren, biedt niet altijd evenveel ruimte 
om te voldoen aan de normen en verwachtingen die we als zo vanzelfsprekend be-
schouwen. Daarbij komt dat niet iedereen deze normen deelt. Het is ongelofelijk hoe 
snel dan mensen vanuit verschillende etiketten worden weggezet in hokjes als kwets-
baar, moeilijk opvoedbaar, gedragsstoornis, geradicaliseerd, eenzaam, enzovoorts. 
We denken met dergelijke etiketten het ‘afwijkende’ gedrag van mensen te kunnen 
verklaren. Voor ieder hokje wordt een eigen traject bedacht met ‘normalisering’ als 
uiteindelijke doel. Werkt een dergelijke benaderingswijze niet eerder stigmatiserend? 
Wat voor zelfbeeld geeft dit de mensen? Wordt men zo geen spiegel voorgehouden 
dat zijn dagelijkse bestaan niet voldoet aan de normen en de verwachtingen van de 
samenleving? Leidt dit niet eerder tot een gevoel van zelfontkenning, ongebonden-
heid, uitsluiting en juist eenzaamheid? Is het niet de taak van de overheid om het 
gevoel van verbondenheid in de samenleving te versterken? Zij kan dan in ieder geval 
bij zichzelf beginnen door burgers anders te benaderen. Een holistische benadering 
van de mens en de samenleving begint bij afstand te doen van categorisering aan de 
hand van allerlei etiketten. Willen we dus het probleem van eenzaamheid oplossen, 
dan kunnen we alvast een begin maken door mensen juist niet te bestempelen en 
weg te zetten als ‘eenzaam’.
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Een voltooid leven
Bert Keizer

 

Els van Wijngaarden is promovendus aan de universiteit van Humanistiek 
in Utrecht. Zij deed onderzoek naar de betekenis van het begrip ‘voltooid 
leven’ en kwam met lastige bevindingen. ‘Voltooid leven’ klinkt goed. Het 
heeft iets van de prettige vermoeidheid aan het einde van een lange dag vol 
noeste arbeid waarna je moe maar voldaan naar huis rijdt. Van Wijngaarden 
echter gaat in haar werk op zoek naar de niet zo schattige waarheid ach-
ter het begrip ‘voltooid leven’. Zij ging in gesprek met vijfentwintig ouderen 
die worstelen met hun voltooide leven. In Medisch Contact van 23 juni j.l. 
plaatst zij haar bevindingen naast het in sommige kringen verfoeide Rap-
port van de Adviescommissie Voltooid Leven waaraan de naam van Paul 
Schnabel is verbonden. Van Wijngaarden is positief over dat rapport. Zij 
meent dat de commissie Schnabel een belangrijk probleem op waardige wij-
ze aan de orde stelt. Hiermee staat zij tegenover de critici die het rapport 
betuttelend, teleurstellend, een gemiste kans etc. vonden. 
 Van Wijngaarden vertelt dat haar gesprekspartners leden onder: exis-
tentiële eenzaamheid (je kunt niet meer volgen wat er gebeurt, je raakt los 
van het leven om je heen) – het gevoel er niet meer toe te doen (je doet niet 
meer mee, je vakkennis is irrelevant) – onvermogen tot zelf-expressie (je 
kunt niet meer timmeren, lesgeven, bakken, een tandartspraktijk runnen) – 
moe van het leven (‘ik doe alleen maar dingen om de tijd te doden’) – vrees 
voor afhankelijkheid (te moeten vragen of je poepen mag, of naar buiten, of 
naar een opera). 
 Dat is nogal een opsomming. Als verpleeghuisarts ben ik het beste op 
de hoogte met afhankelijkheid als een bron van lijden. Wij, de sukkels die 
maar wat rondlopen door onze dag, hebben geen idee hoe erg het is te moe-
ten vragen gekeerd te worden in bed, of op de po te worden gezet, hoe naar 
het is dat een ander je van achteren moet afvegen. Er breekt iets in je als 
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andere handen aan je gaan zitten op plaatsen en bij gelegenheden waarop 
alleen jij aan jezelf hoort te zitten. 
 De eenzaamheid begrijp ik ook wel, al snap ik de toevoeging ‘existen-
tieel’ niet. Naarmate je ouder wordt verlies je steeds meer broers, zusjes, 
vrienden en vriendinnen, oud-collega’s, idolen uit je jeugd enz. enz. Door 
de nieuwe mobiliteit wonen kinderen en kleinkinderen nog maar zelden op 
loopafstand van ouders en grootouders. We hebben het over de ellende van 
ouderdom, en de nog grotere ellende van hoge ouderdom. Het klinkt nogal 
vermijdend om zo’n stapel ellende ‘voltooid leven’ te noemen. 
Van Wijngaarden meent dat hier een maatschappelijk probleem wordt 
blootgelegd ‘namelijk dat mensen zich niet meer geïncludeerd voelen’. Dat 
afschuwelijke ‘geïncludeerd’ gaan we haar vergeven, maar is dit een maat-
schappelijk probleem? Dan is het wel een probleem dat al een paar eeuwen 
bestaat. 
 Voltaire klaagde er over dat we twee keer sterven. De eerste keer als 
we buiten de erotische markt geplaatst worden, die overgang van sexy naar 
beminnelijk, van gevaarlijk naar ‘best wel lief ’. Daarnaast schatte hij ophou-
den met leven in als een makkie. LaRochefoucauld schreef: ‘Ouderen geven 
graag goed advies. Het is hun troost voor het feit dat ze niet langer in staat 
zijn een slecht voorbeeld te geven.’ Mark Twain schreef dat het leven veel 
leuker zou zijn als je het traject in de andere richting zou kunnen afleggen, 
van de bittere blindheid in de tachtiger naar de onbezonnen levenslust van 
de twintiger. Raymond van den Boogaard schreef naar aanleiding van de 
ballingschap van Stefan Zweig: ‘Aan het eind van een lang leven wordt in 
zekere zin iedereen een balling in zijn eigen bestaan. De existentiele of poli-
tieke slagvelden van de jeugd raken vergeten in een wereld waarin jongeren 
andere debatten voeren en andere gevoelens koesteren.’
 Ik denk niet dat Van Wijngaarden iets nieuws op het spoor is, waarmee 
ik niets wil afdoen aan haar ontmaskering van de term ‘voltooid leven’ als de 
valse aanduiding van een vredige afsluiting. Maar oud worden is nog nooit 
leuk geweest en ik weet niet goed of het nu een grotere vloek is dan het was 
in 1819 of in 1619. Elke tachtiger sleept een zichzelf steeds sneller vullend 
kerkhof met zich mee. Dat is geen maatschappelijk probleem, dat is hoe din-
gen gaan op deze vaak zo vervelende planeet. 
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In een groot aantal gemeenten organiseert 
Met je hart elk jaar de succesvolle EET met 
je hartcampagne. Tijdens deze restaurant
campagne vragen lokale restaurants aan
dacht voor eenzaamheid onder ouderen in 
hun gemeente. De formule is eenvoudig: de 
restaurants vragen hun gasten een vrijwil
lige bijdrage van 1 euro per rekening en deze 
donaties komen volledig ten goede aan 

ontmoetingen voor ouderen. De campagne 
is een groot succes: alleen al in november en 
december 2016 deden ruim driehonderd 
restaurants mee, met vele waardevolle ont
moetingen als resultaat. 

EET met je hart
Raad RVS crowdsourcing
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The surest 
sign of age is 
loneliness.
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Met open armen ontvangt Willeke Alberti haar 
gasten, samen met haar jongere persoonlijke 
assistent Paul Keizer. Dat Willeke al 60 jaar 
in het vak zit en met vele onderscheidingen, 
films en albums een van de grootste sterren 
van Nederland is, daar hoef je niet zenuwach-
tig van te worden. Willeke straalt en stelt een-
ieder direct op zijn gemak met de warmte en 
interesse die ze toont. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat al ruim 15 jaar vele eenzame 
ouderen, mensen met een beperking of men-
sen in de psychiatrie zo van Willeke genieten. 

Willeke, hoe doe je dat?

Met haar Willeke Alberti Foundation verzorgt 
Willeke onvergetelijke optredens. En niet 
alleen voor hen, ook voor hun naasten, de 
zorgverleners, mantelzorgers en familieleden. 
Want Willeke wil verbinden en gelooft in het 
belang van mensen om je heen. Ze vertelt 
over het ontstaan van haar Foundation. Het 
“goed doen voor kwetsbaren” is eigenlijk al 
begonnen als initiatief van Alberti senior. 
Hij zette zich al in voor kwetsbare mensen. 

Willeke Alberti: 
“Je verliest zoveel mensen, maar je merkt 
het eigenlijk pas als het te laat is.”
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En Willeke heeft dit overgenomen vanuit de 
filosofie dat ‘als iedereen iets zou doen voor 
elkaar, dan zouden we echt meters maken om 
mensen die kwetsbaar zijn een beetje geluk te 
bezorgen in moeilijke tijden.’ Dit principe is 
echt iets van de familie en ook zoon Johnny 
neemt dit nu over met televisie programma’s 
zoals SynDROOM dat momenteel op de tele-
visie is.

Waarom is het belangrijk ook zorgverleners, 
mantelzorgers, familieleden te betrekken?
Met haar Foundation verzorgt Willeke optre-
dens voor allerlei doelgroepen. Inmiddels 
zo’n 10 tot 20 optredens per maand. Zo 
komt ze in instellingen voor mensen met een 
beperking, in de psychiatrie en natuurlijk in 
verzorgingshuizen. Daar wil ze met meezin-
gers als ‘twee motten’, liedjes van Ramses 
Shaffy en natuurlijk haar eigen klassiekers 
zoals “Spiegelbeeld” en “Samen zijn” de sfeer 
er goed in brengen. Dat dat lukt lezen we 
ook in de vele impressies van haar optredens 
zoals onder meer in het magazine van oude-
renzorgorganisatie Marente waar Willeke 
eens te gast was. Tijdens de optredens gaat 
het vooral om plezier. Daarom wordt altijd 
aan de bewoners gevraagd vooral ook gasten 
uit te nodigen zoals kinderen, kleinkinderen 
of vrienden en bekenden.

‘Veel mensen in tehuizen zijn zeer alleen. 
Ze krijgen nooit bezoek’. Een leuke mid-
dag hebben en tijd met elkaar doorbrengen, 
vormt daarom de basis voor de optredens van 
Willeke. ‘Eigenlijk is het heel simpel’, vertelt 
Willeke. In deze tijd van individueel materi-
alisme zijn steeds meer mensen met zichzelf 
bezig. Dat is begrijpelijk maar ook erg triest 
voor mensen die om welke reden dan ook 
niet mee kunnen komen.’ Willeke zet zich 
daarom voor deze groep in omdat zij ziet hoe 
schrijnend het is als mensen nergens meer 
bijhoren.

Wat leer je zelf van je optredens?

Vanuit de ervaring die Willeke uit haar optre-
dens voor deze doelgroepen heeft, constateert 
zij dat een oplossing voor de eenzaamheid bij 
veel van de mensen die zij tegenkomt eigen-
lijk zit in de kleine dingen. ‘Het gaat niet om 
grote zaken, het zijn juist de kleine dingen die 
het hem doen.’ Bij het noemen van de voor-
beelden, is het meteen duidelijk wat Willeke 
bedoelt. Een kleinzoon die even langskomt 
om het gras te maaien omdat oma dat zelf 
niet meer kan. Even een boodschapje halen 
voor de buurman omdat hij aan huis gekluis-
terd is. Of gewoon een praatje maken met 
die mevrouw waar nooit iemand langskomt. 
‘Eigenlijk kan iedereen een voorbeeld zijn.’

Met deze gedachte spoort Willeke iedereen 
aan om zelf het initiatief te nemen. Gemeen-
ten hebben weliswaar een verantwoordelijk-
heid om voor mensen te zorgen die dat niet 
zelf kunnen. Maar daar houdt de verantwoor-
delijkheid van de maatschappij niet op. Scho-
len kunnen iets doen. Zoals ze beoogt met 
haar project ‘Adopteer een opa’. Maar ook 
individuen of verenigingen kunnen stilstaan 
bij de kleine dingen om zo anderen te helpen.

Wat zou je aan de overheid willen 
meegeven?

Door samen te werken, zijn we in staat ons 
land leuk te houden of zelfs nog leuker te 
maken. Want ons land is zeer speciaal en is 
een land waar niemand wordt uitgesloten en 
mensen welkom zijn. De vrijheden die we 
hebben, moeten we koesteren. Bijvoorbeeld 
de Gaypride waar ook dit jaar Willeke mee-
voer. ‘De gezelligheid. Die moeten we houden 
en waar die dreigt weg te gaan, moeten we 
hem terughalen.’

Willeke werd zelf dit jaar 71 en vertelt dat ze 
weleens verlangt naar vroeger. Het leven gaat 
erg snel voorbij, dat merk je pas als je ouder 
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wordt. Pas als het te laat is, realiseer je je 
dan ineens dat sommige mensen, dierbaren, 
er niet meer zijn. ‘Je verliest zoveel mensen 
maar je merkt het eigenlijk pas als het te laat 
is’. Daarom pleit ze vooral voor verbinding. 
Niet alleen met mensen van dezelfde leeftijd, 
maar juist ook de verbinding tussen jong en 
oud. Jongeren kunnen er voor ouderen voor 
zorgen dat ze waarde hebben. Dat ze niet nut-
teloos zijn maar dat mensen het interessant 
vinden wat ze doen of te vertellen hebben. 
Zo zorg je ervoor dat mensen niet afhankelijk 
worden, maar hun eigen waarde houden. Als 
oud en jong samenkomen, zeker in deze tijd 
van vergrijzing, dan kunnen er hele mooie 
dingen gebeuren.

Houd het simpel

Een tweede advies voor de overheid en poli-
tiek heeft Willeke heel stellig: ‘maak het niet 
te complex, de wereld is al moeilijk en inge-
wikkeld genoeg,’ Zij stoort zich er weleens 
aan dat veel aandacht helemaal niet meer 
gaat naar dingen waar het echt over gaat. 
Uiteraard is geld belangrijk, maar heel veel 
dingen worden tegenwoordig afgemeten in 
geld. Dit terwijl Willeke zelf ervaart, bijvoor-
beeld tijdens haar optredens, hoe fijn het is 
om mensen samen te brengen en ontspanning 
te brengen. 

En ook dit is iets waar mensen recht op heb-
ben, zo staat ook op de website van de Foun-
dation (www.willekealberti-foundation.nl). 
Naast onderwijs, gezondheidszorg, voeding 
en een veilig heenkomen hebben mensen het 
recht op sociale en culturele ontspanning. 
Muziek is daarin en prachtig middel omdat 
het een taal is zonder grenzen. Vanuit deze 
overtuiging en de ‘WAF-formule’ heeft Wil-
leke als doel om op termijn zoveel mogelijk 
zieke kinderen, senioren, zieken en minder 
valideren in zoveel mogelijk ziekenhuizen of 
andere instellingen binnen de gezondheids-

zorg, te laten genieten van speciale klein-
schalige optredens. 

Toch dreigt zelfs Willeke ‘vast te lopen’ in ons 
stelsel dat maar ingewikkelder en ingewik-
kelder wordt. Door vele fiscale regels, blijkt 
het optreden steeds lastiger te worden omdat 
er nauwelijks geld voor sponsoring mogelijk 
is. Ondanks dat het optreden een feest is, 
moet het ook financieel haalbaar blijven. Het 
lijkt erop dat er nu een oplossing gevonden is 
maar makkelijker wordt het er absoluut niet 
op.

Voor elkaar zorgen

En dat is het laatste advies dat Willeke heeft. 
De overheid hoeft niet overal in voorop te 
lopen, maar zou tenminste ervoor moeten 
zorgen dat er maximale ruimte is voor men-
sen om warme initiatieven te ontplooien om 
andere te helpen. Om het mogelijk te maken 
dat mensen gewoon met elkaar een middag 
organiseren om bij elkaar te zijn. Iets simpels. 
Iets leuks met familie, vrienden of buurtgeno-
ten. Daar zouden mensen veel meer tijd voor 
moeten nemen met elkaar. ‘Als we eenzaam-
heid willen bestrijden, laat dan de mensen 
die dit kunnen zelf initiatief nemen en voor 
elkaar zorgen, dat is misschien wel het groot-
ste goed dat we hebben.’
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De eenzamen, prooi van de  
transparante samenleving
Rogier Vogelenzang

Mij is de vraag gesteld om iets te schrijven over professionele hulp aan 
eenzame mensen en over de effectiviteit van die hulp. Mij bekruipen bij die 
vraag meteen al allerlei ergernissen. Kennelijk vindt men heden ten dage 
dat eenzaamheid tot het domein der hulpverlening behoort. Nog even en 
eenzaamheid zal in de nieuwste DSM worden geboekstaafd als LD: loneli-
ness disorder, of misschien wel als loneliness – NOS, gevolgd door allerlei 
subcategorieën. Vroeg of laat, als de door de moderne anti-depressiva en 
anti-ADHD-medicatie opgekomen monsterwinsten wat gaan tanen, zal er 
een tabletje op de markt komen dat de eenzamen uit hun vervuilde holen 
zal drijven om in het buurthuis aan de bingotafel vriendschappen voor het 
leven te sluiten…

Wat is dat voor een toestand, die van eenzaamheid? Ach, we kennen die 
allemaal wel, die toestand van diep onbehagen waarbij je je met niemand 
verbonden voelt; waarin je denkt dat je voor niemand wat betekent, of 
waarin niemand wat voor jou betekent; die toestand waarin je tevergeefs 
en te langdurig verlangt naar een ander, waarin je niet in staat bent om 
intimiteit bij een ander te vinden; waarin je zo naar liefde verlangt en er 
niemand is die jouw liefde verlangt… Samengevat kan je dit soort een-
zaamheid definiëren als een subjectief als ongelukkig makend ervaren on-
vermogen om bepaalde gewenste relaties met andere mensen te hebben. 
Het is een eenzaamheid met sociale (ik ben immobiel en heb niemand om 
eens mee te praten) en emotionele (er is niemand die me echt begrijpt) as-
pecten. Maar als een wingerd ermee onvrijwillig vervlochten, is er de altijd 
aanwezige existentiële eenzaamheid, die condition humaine die mensen 
zich op grond van gebeurtenissen en op grond van hun karakterstructuur 
in verschillende mate bewust kunnen zijn, maar waaraan niemand ontkomt: 
het lijden aan het leven zelf, de machteloosheid tegenover het lot van onze 
sterfelijkheid. 

Iets dat zo ingebakken is in het DNA van ‘het leven zelf’ kan niet zomaar 
gepathologiseerd worden, tenzij wij dat leven zelf zien als een aandoening. 
(Een chronische aandoening, per definitie onbehandelbaar; DSM: living 
disorder). 

Eenzaamheid bij depressie, schizofrenie, obsessive compulsive disorder, 
om maar een paar met grote lijdensdruk gepaard gaande aandoeningen te 
noemen, komt natuurlijk veel voor en vereist aandacht van de hulpverlener, 
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maar die dient toch zijn behandeling primair op de aandoening te richten, 
als de patiënt dat toelaat.

Eenzaamheid bij ouderen dan? Moeten we die behandelen? Hoort die dan 
veel minder bij het leven zelf? In onze maatschappij vinden wij ondanks de 
vergrijzing dat ouderdom niet vanzelfsprekend bij het leven zelf hoort. We 
mogen alleen maar langer werken als er een economische reden voor is, 
we worden niet meer gezellig met ons allen in rusthuizen buiten de maat-
schappij opgeborgen omdat er een economische reden voor is om ons 
langer thuis te houden, alleen, aan de elektrische sta-op-stoel geketend. 
We scheppen dus eenzaamheid, en gaan haar vervolgens behandelen.

Op internet vind je zelfhulpsites met allerlei persoonlijke verhalen over 
eenzaamheid en diverse deskundologische teksten waarin de sociale, 
emotionele en existentiële aspecten van eenzaamheid door elkaar lopen 
en waarbij de bottomline is: eenzaamheid is niet normaal, doe er zelf wat 
aan en/of laat je behandelen. Op de website van de ‘Zilverlijn’, waar oude-
ren zich kunnen aanmelden als ze gebeld willen worden om een praatje 
te maken zegt een tevreden mevrouw van 71 jaar – dat noemen we tegen-
woordig dacht ik nog jong – : ‘Ik ben een alleenstaande vrouw en vind het 
fijn om regelmatig even m’n verhaal kwijt te kunnen. Ik heb goed contact 
met mijn dochter, maar wil haar niet met elk wissewasje lastig vallen. De 
vrijwilligers van de Zilverlijn nemen echt de tijd voor je, dat is prettig.’ Ideaal 
voor de kinderen, die Zilverlijn: ‘Moeder, ter gelegenheid van Moederdag 
hebben wij je aangemeld bij de Zilverlijn…’ 

De visie die uit bovenstaande opstijgt staat tegenover de mijne: emotione-
le en sociale problemen die zo vervlochten zijn met existentiële kun je niet 
als iets wat abnormaal is of hulp behoeft benaderen. Dan ontneem je de 
mensen hun autonomie en hun eigen verantwoordelijkheid. 

En dan zijn er nog velen, van wie vooral andere mensen vinden dat ze 
eenzaam zijn. De alleenwonende alcoholisten, de verwaarloosde zwervers 
in het park, de kluizenaars die hun huis niet opruimen; de velen die zich 
achter de anonieme gevels van de huizen onzichtbaar houden, die zelfs 
nauwelijks door hun buren worden opgemerkt en over wie Olivia Laing 
prachtig schrijft in haar beschouwende boek The lonely city; al die anderen 
die door de loop die hun leven nu eenmaal genomen heeft tot de slot-
som zijn gekomen dat het bewaren van hun persoonlijke autonomie voor 
hen belangrijker is dan sociaal gewenst gedrag en het onderhouden van 
een sociaal leven. Er zijn mensen die het uitstekend met zichzelf getroffen 
hebben, maar contact met de samenleving mijden omdat die hun vrije wil 
aantast. Ze streven naar onzichtbaarheid (omdat gezien worden door de 
‘normalen’ pas echt het gevoel van eenzaamheid oproept), ze vermijden 
het gesprek, ze vervuilen om nog afstotelijker te worden, ze gaan in bal-
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lingschap in hun isolement, ze graven zich diep in omdat ze denken dat de 
samenleving hen niets te bieden heeft...

Waarom zouden hulpverleners zich op al deze eenzamen moeten richten? 
De Koreaans-Duitse filosoof Byung-Chul Han legt in zijn essay Die Transpa-
renzgesellschaft uit hoe tengevolge van een toenemende transparantie-
dwang onze samenleving negatieve fenomenen ontkent of zonder meer 
aan zich onderwerpt, waardoor ze niet meer negatief zijn maar onderdeel 
van de snelle positivistische samenleving, waarin de tijd wordt opgedeeld 
in ‘nuttig bruikbare stukjes heden’. De negativiteit van het vreemde, van 
een zonderling zijn, vertraagt en past niet in zo’n samenleving, evenmin 
als het tegendeel van transparantie, nl. de onzichtbaarheid van de verbor-
genen achter al die gevels. Han citeert de Amerikaanse socioloog Richard 
Sennet: ‘In plaats van begrip voor het gelijke, van transparante gelijkheid 
dus, betekent autonomie (respecteren) daarentegen dat je accepteert wat 
je in de ander niet begrijpt – een geheimzinnige gelijkheid’. Maar als je 
dat niet doet, als je hen niet accepteert, ontneem je hen hun eigenheid en 
reduceer je hen tot een gekwantificeerd hulpverlenersprobleem, tot een 
economisch probleem.

En zo is het met onze maatschappij gesteld. We pathologiseren eenzaam-
heid, omdat het niet past bij onze maatschappij, die alles wat negatief is 
bedreigend acht, want het is niet ‘leuk’. Op Facebook druk je op het ‘vind 
ik leuk’-knopje als iemand een foto met een dode vluchteling post, de ‘vind 
ik vreselijk’-button bestaat niet (– ja, als emoticon tegenwoordig weer wel, 
maar geschaard onder, dus onderworpen aan de ‘vind ik leuk’-button). 

Maar we doen nog meer. We scheppen eenzaamheid door middel van de 
gesel van de automatisering. Het vooruitzicht dat in de toekomst een zorg-
robot mij helpt met het aantrekken van mijn sokken terwijl hij een liedje 
voor me zingt vervult mij met een gevoel van eenzaamheid. Dat ik niet 
meer op een menselijke manier bij een man of een vrouw met een pet op 
een bus- of treinkaartje kan kopen vervult mij met een gevoel van eenzaam-
heid. En die man of vrouw die de pet af heeft moeten zetten omdat hij/zij 
is weggedigitaliseerd voelt zich eenzaam, zonder al dat menselijk contact 
gedurende de werkuren. En misschien heeft hij/zij daarom wel te weinig 
aandacht voor zijn / haar moeder...

Samenvattend is mijn conclusie dat wij eenzaamheid dienen te weren uit 
het domein van de hulpverlening. De kwestie van hulpverlening aan eenza-
men leidt ons alleen maar af van wat zich werkelijk afspeelt in onze samen-
leving, die eenzaamheid koestert door haar gelijktijdig te scheppen en te 
bestrijden, die als Sisyphus in eindeloze herhaling haar bemoeizorgend de 
berg opneemt en vervolgens weer naar beneden ziet rollen.
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OEK DE JONG
DE POOLSE KATTENVROUW

Aanvankelijk hield ik haar op afstand, zoals ik alles en iedereen in mijn 
nieuwe omgeving op afstand hield. De buurt deprimeerde me: de Kadijken, 
toen een gebied van leegstaande pakhuizen en verkrottende woningen – 
achenebbisj, zoals oude Amsterdammers het noemden. Het trappenhuis met 
zijn vunzig ruikende lopers en afbladderende verf deprimeerde me nog meer. 
Ik wilde hier niet zijn, in deze kleine etagewoning aan de Hoogte Kadijk, 
waarin ik na het opbreken van een relatie was beland.
 Met mijn broer witte ik de muren en schilderde de vloeren in de twee 
kamers en de gang zwart.
 ‘Dat staat sterk,’ zei hij. ‘Zwart.’
 In de voorkamer legde ik een rij keien op de vloer, geïnspireerd door 
Richard Long, een Engelse kunstenaar die in museumzalen cirkels van 
breuksteen en drijfhout legde. In de achterkamer zette ik een stalen werk
tafel en een bureaustoel, voor een krats gekocht bij de Beurs toen daar afge
dankt kantoormeubilair op een vrachtwagen werd geladen. Door de ramen 
van de achterkamer had ik uitzicht op de loodsen van de Kromhout Werf, 
de leien daken van de Oosterkerk en de wolkenluchten boven de Oostelijke 
Eilanden. Ik plakte ze grotendeels af met pakplastic. Om niet naar buiten te 
kunnen kijken tijdens het werk, maar ook om niet gezien te kunnen worden. 
Achter de loodsen lag een brede gracht, aan de overkant stond een rij bomen 
voor de huizen. Wie had mij vandaar kunnen zien? Wie zou het in hemels
naam gewild hebben? Maar dat raam moest dichtgeplakt. En in het trappen
huis begaf ik mij pas als ik wist dat er niemand was. Ik was vijfentwintig en 
werkte aan mijn eerste roman.

Op een zomeravond liep ik naar beneden om een luchtje te scheppen. Op 
de eerste verdieping werd een deur op een kier geopend en verscheen het 
gezicht van mijn onderbuurvrouw. Ik had gehoord dat ze een Poolse was. Ze 
moet iets aan me hebben opgemerkt die avond – een ongehaastheid mis
schien – want ze wenkte en vroeg me binnen te komen. Met tegenzin deed 
ik dat. Achter haar rug zag ik een paar katten naar de keuken vluchten. In de 
slaapkamer, waarvan de deur openstond, lagen katten op bed. In de voorka
mer was het behang tot een meter boven de plint door kattennagels stukge
krabd. Ik hoef niet te zeggen dat het naar katten rook, dat wil zeggen: naar 
kattenbakken. Met een mengeling van afkeer en nieuwsgierigheid nam ik 
het allemaal in me op. Van exact hetzelfde appartement als het mijne had 
ze een hol gemaakt. Een hol vol katten, tapijtjes, stapels kranten in de gang, 
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met kleren volgepropte plastic vuilniszakken in de slaapkamer en uit tijd
schriften geknipte foto’s van mooie mannen aan de muur. 
 Dicht bij me, te dichtbij, stond de Poolse: een korte en plompe vrouw 
van begin zestig, die vriendelijke en lokkende geluidjes maakte. Ze had hoge 
jukbeenderen en kleine, zich tot spleetjes vernauwende ogen, diep in het 
vlees verzonken, bijna als de ogen van Eskimo’s. Dik zwart haar, dat nog 
maar nauwelijks grijs werd. ze had iets kinderlijks. Uit haar brabbeltaal wist 
ik met moeite een paar verstaanbare woorden te filteren.
 ‘Mie helpe. Kan niet alleen. Mie helpe. Ja?’
 Met een plamuurmes heb ik die avond de door kattepis bedorven vloer
bedekking in de voorkamer losgestoken, onder de meubels uit getrokken, 
opgerold en op straat gezet. Met dat op straat zetten wachtte ik tot het don
ker was geworden, want ik wilde niet met die troep gezien worden. Toen ik 
wegging, bood ze me een horloge aan. Op een keukenblok zonder aanrecht
blad, dat in de voorkamer als dressoir diende, lagen opeens zes herenhorlo
ges. Ik mocht kiezen. Toen ik weigerde, kwam ze voor me staan, trok mijn 
hoofd naar beneden en kuste me op mijn wang. Terug in mijn eigen huis 
waste ik onmiddellijk mijn gezicht.

Ik zag haar op de Dappermarkt in het gewoel tussen de kramen en zelfs van 
ver kon ik zien dat ze een loner was – de eenzelvigheid hing om haar heen. 
Soms zag ik haar aankomen over de Kadijk uit de richting van de markt 
met haar boodschappenkarretje vol kattenvoer. Ze liep nooit over het door 
boomwortels hobbelig geworden trottoir, maar altijd over het asfalt – dat was 
minder zwaar. Door de bomen en de houten loodsen bood de Kadijk daar op 
zomerdagen een haast landelijke aanblik. In haar bebloemde jurk met hoofd
doek herinnerde ze me aan boerenvrouwen op foto’s van lang geleden en 
ver weg. De tijd waarin je boerenvrouwen in de berm kon zien staan, benen 
gespreid in hun rok, en het onder die rok hoorde klateren in het gras. Uit die 
wereld van hooiwagens en koeievlaaien kwam ze. Ze had zelf wijdbeens in de 
berm kunnen staan met haar plompe gestalte, haar hoge jukbeenderen, haar 
dwaze lach.
 Ik droeg haar boodschappenkar de trappen op. Ik dronk koffie bij haar. 
Langzaam maar zeker drong ik door in haar taal, haar obsessieve monologen 
waarin steeds dezelfde onderwerpen voorbijkwamen: de katten, de buren die 
katten gevangenhielden, dat er geld van haar rekening werd gepikt, dat ik 
moest helpen, opbellen – ‘ja, moet opbelle’ –, dat ze zo niet meer kon leven, 
en dan weer de katten, ziek of weg. Ze schoof onbeholpen geschreven brief
jes onder mijn deur door. Soms stond ze lange tijd voor die deur, steeds dat 
bescheiden klopje, gevolgd door mijn zacht uitgesproken naam. Als ik aan 
het werk was, negeerde ik het. Maar als ze aanhield, rukte ik ten slotte de 
deur open.
 ‘Iek ben aan werk! Ja? Straks! Straks iek naar beneden kom! Ja?’
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Geagiteerd aapte ik haar gebrabbel na. Ze moest er om giechelen. Of ze 
begon me uit te schelden, plotseling grofgebekt. 
 Het werd me nooit duidelijk hoeveel katten ze onderhield. Er waren 
katten die op haar balkon of de daken van de loodsen te eten kregen en nooit 
binnenkwamen. Er zaten exemplaren tussen met een afgebeten oor of een 
lege oogkas. Naast die verwilderde katten waren er die in huis leefden. Dat 
waren de beesten die de bank kapot krabden of zich op hun achterpoten 
tegen de muur oprichtten om het behang met hun nagels te bewerken, de 
katten die vanuit diverse posities in de voorkamer naar me loerden en als 
hongerige roofdieren om haar heendraaiden, terwijl ze met haar vingers het 
vlees van de kippebotjes pulkte en op de vloer wierp. Ik hoor hun haastige 
poten nog krassen op het linoleum.

Op een dag liet ze me haar paspoort zien. Het kwam tevoorschijn uit een tas 
met paperassen dat omzichtig, met blikken over de schouder, uit de slaapka
mer werd gehaald. De tas met papieren die altijd klaarstond, begreep ik later. 
Ik mocht haar paspoort inkijken, maar ze bleef angstvallig naast me staan. Ik 
wist dat ze Poolse was, maar nu zag ik het bevestigd: ze was van 1916, gebo
ren in Stara Wieś, een dorp in het zuiden van Polen, niet ver van Kraków, zo 
wist ik haar na enig vragen te ontfutselen.
 ‘Maar hoe bent u in Nederland terechtgekomen?
 ‘Getrouw miet Van der Lans in ’43.’
 ‘Met hem bent u naar Nederland gekomen?’
 ‘Eerst ien Duitsland, ien oorlog.’
 ‘En daar hebt u in die radiofabriek gewerkt.’
 Ik had dit traject van vragen al vaker afgelegd. Soms lukte het zo om iets 
meer over haar verleden te weten te komen.
 ‘Radiofabriek?’
 Om de een of andere reden was haar achterdocht gewekt.
 ‘Heb niet in radiofabriek gewerk.’
 ‘Maar dat hebt u me zelf verteld.’
 ‘Heb niet in radiofabriek gewerk! Ben niet gek! Van der Lans pieke geld 
van mij. Moet opbelle, jij, menier Bogas belle, Sociale Dienst, menier Bogas. 
Ze pieke geld van mij.’
 ‘En waar woont uw dochter? Hoe heet ze ook al weer?’
 ‘Zoska.’
 ‘O ja, Zoska.’
 ‘Jij neuk met Zoska? Ja, jij neuk met Zoska. Zie aan jouw gezich.’
 Toen gas en elektriciteit in haar woning voor de derde keer waren afge
sloten, ditmaal middenin de winter, belandde ik bij de Sociale Dienst voor 
een gesprek over ‘schuldsanering’ en het ‘inhouden van de vaste lasten op 
haar uitkering’. Ik kreeg haar dossier te zien. Ze was in al haar Hollandse 
jaren, vanaf 1945, kamermeisje geweest. Grand Hotel Korte Poten in Den 
Haag, Hotel Zeebad en Hotel Savoy in Scheveningen, Hotel Pallas en Pen
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sion Statenhof in Den Haag, Hotel de L’Europe in Amsterdam. Afgekeurd 
in 1971. Ik begon te vermoeden waar die collectie herenhorloges vandaan 
kwam.

 II

Na al die jaren als kamermeisje, door twee mannen verlaten, was ze aange
spoeld op de Kadijken, in een buurt met leegstaande pakhuizen en verlaten 
kades, clandestiene autospuiterijen, loodsen vol voddebalen, een autokerk
hof, een pompstation, de kolossale gebouwen van het GEB waar het stof 
neerdaalde op de werkeloze turbines en het Zeemanshuis waar af en toe een 
ploeg Filippijnse zeelui neerstreek om er te wachten op een nieuw schip. 
Een buurt waar geen winkels meer waren. Een buurt die niemand kende. 
 Ze begon bij mijn leven te horen. Door de vloer drongen haar geluiden 
tot me door. Vooral ’s avonds, als het stil was, hoorde ik haar. Tot diep in de 
nacht was ze aan het scharrelen, met altijd een zacht spelende radio, soms 
het gekrijs van katten die elkaar te lijf gingen en haar daar nauwelijks van 
te onderscheiden krijsen dat de orde in de kattentroep herstelde. Boven mij 
woonden drie Marokkaanse mannen. De oudste, Bernoussi, verrichtte zijn 
gebeden recht boven mijn schrijftafel: ik hoorde zijn voorhoofd op de vloer 
bonzen, ik hoorde zijn reciterende stem. Maar die ontheemde mannen leef
den stil, op kousevoeten en op tapijten. Ik hoorde vooral haar. Urenlange 
monologen, huilen, gekerm. Dat was in de winter. In de zomer ging het altijd 
beter met haar.
 Ik at wel eens bij haar: een bord vol aardappelen, gestoofde kool en een 
stuk worst of varkensvlees, drijvend in vette jus – alsof ik de hele dag in de 
Poolse bossen aan het zwoegen was geweest. Ik zat wel eens op die kapotge
klauwde bank de krant te lezen. Ze wilde een man op de bank die de krant las. 
Ik voorzag in die behoefte. Hitsig geworden door een paar glaasjes vieux met 
suiker kwam ze naast me zitten en schoof haar been over mijn knieën. Maar 
de afstand tussen ons was te groot, nog afgezien van de afkeer die haar oude 
lijf in me opriep. Van Bernoussi had ik gehoord dat hij, op een avond in haar 
hol gelokt, haar bed was ontvlucht omdat ze was gaan ‘bloeden’.
 ‘Ies vieze vrouw,’ had hij tegen mij gezegd, ‘ies niet goeie vrouw.’
 Als ik wegging, drong ze zich tegen me aan, als een dier, en sloeg hulpe
loos haar armen om me heen.
 Soms, in een vlaag van achterdocht, verbeeldde ik me dat ze me ver
giftigd eten voorzette, omdat ik niet met haar naar bed wilde, dat ze me met 
een beproefde methode van het Poolse platteland langzaam maar zeker ver
giftigde. Eenmaal pakte ik zelfs het dampende bord, dat ze net voor me had 
neergezet, en wisselde het om met het hare. Nu en dan wist ze de oeroude 
angst voor de heks, die in elk mens nog ergens sluimert, in me te wekken.
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Als ik een vriendin op bezoek had, verscheen ze met een smoes aan mijn deur 
om te zien wie er was.
 ‘Ies meisje bij jou?’
 Ze probeerde langs mij naar binnen te gluren. Eenmaal duwde ze me 
met geweld opzij om te kunnen zien wie er zich in de achterkamer stond aan 
te kleden.

Vooral ’s avonds, als ik niet meer werkte, als het stil was geworden en de 
straat er uitgestorven bij lag, drong haar bestaan tot me door. Nog steeds wist 
ik bijna niets van haar. 
 Dat ze op haar achttiende in Kraków als dienstmeisje was gaan werken 
en op een dag een tuin had moeten omspitten waarin aardbeien stonden. 
Dat ze met twee mannen getrouwd was geweest: Van der Lans en Van de 
Winden. In ’43 was ze met Van der Lans getrouwd. Wat deed een Nederlan
der in die oorlogsjaren in Polen? Was hij een SSer? Dat ze een dochter had 
in Polen – elke kerst kwam er een kaart uit Polen. Was ze zwanger geraakt 
van Van der Lans en daarom met hem getrouwd? Dat ze in een van die vele 
hotels waar ze de bedden verschoonde, had gewerkt met een vrouw die Nina 
Gregori heette – een naam die plotseling in haar verwarde brein was opgedo
ken, toen ik ‘buon giorno’ zei. 
 Er had zich nog zo’n moment voorgedaan waarop de nevel in haar hoofd 
even was opgetrokken. Op een middag was ze bij me terwijl ik op een trap 
stond en de ramen lapte, en out of the blue had ze gevraagd:
 ‘Heb jij wel eens ien gevangenis gezeten?’
 ‘Nee, ik niet.’ 
 Ik durfde haast geen adem meer te halen. Zo achteloos mogelijk vroeg ik: 
 ‘En u?
 ‘Wil niet over prate.’
 ‘Maar waarom begint u er dan over?’
 ‘Wil niet over prate!’
 Zelfs na een paar jaar wist ik nog bijna niets van haar geschiedenis. Ik 
kende haar alleen maar door en door zoals ze nu was. Ik had een oor ontwik
keld voor haar verwarde taal, ik kende haar vocabulaire, haar obsessies, haar 
wanen. Ik hoorde haar beneden rondscharrelen en herkende elk geluid dat 
tot me doordrong. Zij op haar beurt hoorde mijn voetstappen op de houten 
vloeren, mijn muziek, mijn telefoongesprekken. Ik wist dat het haar goed 
deed om mij te horen. Ze miste die geluiden als ik een tijd weg was.
 Ik hoorde haar na middernacht nog de deur uit gaan, liep naar het raam 
en zag hoe ze, gewapend met een aluminium drempelstrip, op zoek ging 
naar een kat. Of ik zag haar in de stromende regen onder een paraplu de 
straat oversteken met een schoteltje in haar hand, dat in de bosjes rond de 
portiersloge van het GEB werd neergezet. Eens kwam ze ’s avonds laat naar 
boven, omdat ze de sluiting van een ketting al ‘twee weken’ niet los kon krij
gen. Minutenlang stond ik aan het slot van die ketting te prutsen. Zij hield 
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haar hoofd kuis en verlegen afgewend. Ook het wilde beest in haar leerde ik 
kennen: op een avond ging ze me in het trappenhuis met een mattenklopper 
te lijf. 

Een tijdlang stond er af en toe een man voor het huis, voor de blinde muur 
van het GEBgebouw. Hij liep tegen de zestig. Zijn voeten staken in zwarte 
orthopedische schoenen, hij liep moeilijk. Hij stond daar maar te staan en 
keek naar de ramen van de verdieping onder de mijne.
 Eens trof ik haar bij de voordeur in gesprek met deze man. Verlegen, 
maar ook vastberaden: ze was duidelijk niet van plan hem binnen te laten. 
Zijn gezicht oogde nog fris, zag ik in het voorbijgaan. Een mond met vochtige 
lippen – een geil bekkie. Hij stond te glunderen als een schooljongen. Later 
op de dag vertelde ze me dat zijn beide voeten gedeeltelijk waren geampu
teerd en dat ze hem niet binnen liet omdat hij ‘ziek’ was.
 ‘Wat heeft hij dan voor ziekte?’
 ‘Is ziek! Zie ik toch!’
 Maandenlang, van het eind van de zomer tot het begin van de winter, 
bleef hij komen. Eens wist hij de eerste hindernis – de voordeur – te nemen 
door bij mij aan te bellen. Lange tijd klopte hij op haar deur, sprak vleiende 
woorden en wachtte, schuifelend met zijn zware schoenen. Maar ze deed 
niet open. Hij nam zijn toevlucht tot een andere strategie: hij onderschepte 
haar op de markt. Op een zonovergoten middag zag ik ze plotseling naast 
elkaar lopen onder de bomen op de kop van de Kadijk. Hij trok haar bood
schappenkarretje en zij stapte stug naast hem voort, alsof ze zijn gezelschap 
niet wenste.
 Nog eens zag ik hem voor de blinde muur staan, zijn ogen hongerig 
gericht op haar ramen. Zijn gezicht had een bedroefde uitdrukking. In zijn 
ene hand hield hij een plastic tas met etenswaren, in de andere een met 
grammofoonplaten. Hij drentelde heen en weer. Wel een half uur stond hij 
daar. Ten slotte schuifelde hij weg. Daarna heb ik hem nooit meer gezien.

Eens kwam ik op een oudejaarsavond terug van een zeiltocht op de Wadden
zee. Zodra ze mijn voetstappen hoorde op de trap, opende ze haar deur op 
een kier. Ze gaf me bedeesd een hand en overhandigde me een stapel post. 
In de manier waarop ze me begroette bespeurde ik het feodale Poolse platte
land: dienstmeisje begroet haar meester die terugkomt van een reis. 
 Terwijl ik mijn plunjezak uitpakte en met haar praatte, draaide ik muziek 
van haar landgenoot Chopin. Opeens kwam ze naar me toe, de armen ophef
fend, in haar ogen de verlegen uitdrukking die erin verscheen als ze me wilde 
omhelzen om me voor het een of ander te bedanken (zover waren we nu). Op 
haar achtenzestigste reageerde ze als een kind op een walsje en wilde met 
me dansen. Geen van beiden konden we een wals dansen. Niettemin leidde 
ik haar door de kamer en liet haar draaien. Na een paar minuten dreef ver
legenheid ons uit elkaar. Ik pakte mijn plunjezak verder uit. Ik had uit mijn 
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mond laten vallen dat het oudejaarsavond was en hoopte maar dat het niet 
tot haar was doorgedrongen. Een uur later liet ik haar alleen en suisde in een 
taxi door de stad, op zoek naar vrienden en een warme plek.

 III

Na negen jaar ben ik verhuisd. Ik bezocht haar nu en dan, maar te weinig. 
Eenmaal heb ik haar opgehaald om haar mijn nieuwe huis te laten zien, zoals 
ze graag wilde. Terwijl een vriendin de pannekoeken bakte, zat ik met haar 
voor het vuur dat ik in de schouw had aangestoken. Ik had haar in een leun
stoel gezet met een plaid over haar knieën. Een intens welbehagen lag op 
haar afgestompte gezicht. Zo had ik haar nog nooit gezien. Toen gebeurde er 
iets vreemds. Ze kwam overeind, liep over de tegelvloer voor de schouw naar 
het vuur, waar ik stond, gleed uit en viel languit achterover. Als ik haar niet 
had opgevangen, was ze met haar achterhoofd tegen een van de marmeren 
zuiltjes van de schouw gevallen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze op dat 
moment dood wilde.
 Een halfjaar later werd ik ’s ochtends om vijf uur wakker gebeld door 
een huisgenoot van de Kadijk. Deze man – een nachtvlinder – was, gealar
meerd door de stilte die er al een dag heerste, haar huis binnengedrongen via 
een kapotgeslagen ruitje in de balkondeur. Als een slangenmens had hij zich 
door de kleine opening gewrongen. Hij had haar dood aangetroffen in haar 
slaapkamer. Ze had een hersenbloeding gehad en was, als een kat die een 
verborgen plek zoekt om te sterven, onder een tafeltje gekropen. 
 Toen ik een paar uur later naar de Kadijk fietste, had ik voor het eerst 
in mijn leven dat gevoel van een amputatie, alsof er door haar dood een 
stuk van mijzelf was verdwenen. Haar slaapkamer, me toch nog zo vertrouwd, 
maakte een ontzielde indruk. Het was er koud. Overal lagen opengerukte 
verpakkingen die het ambulancepersoneel had achtergelaten.
 Bij het ontruimen van haar huis vonden we in de douchecel, in één 
van de daar opgestapelde vuilniszakken met kleren, een spaarbankboekje. 
Jarenlang had ze van een onmogelijke vierhonderdeenendertig gulden in de 
maand moeten zien rond te komen, terwijl er zo’n tachtigduizend op de bank 
stond, haar nijver gespaarde pensioen.
 Op een gure ochtend in maart werd ze begraven op Sint Barbara. We 
waren met zijn vieren. De met moeite gevonden pastoor was een morsige, 
oude man en zo vroeg op de dag al licht beschonken. Toen hij aan het graf 
zijn staf hief en uitstrekte over de kist om het kruisteken te maken, wankelde 
hij, kapseisde en zou in het graf gevallen zijn als ik hem niet bij zijn vettige 
soutane had gegrepen. Het was een begrafenis in stijl.
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Het Leger des Heils is al heel lang een boeg
beeld in de opvang van mensen die maat
schappelijk zijn uitgesloten en daardoor 
ook veel eenzaamheid ervaren. Dit zijn niet 
alleen oudere, maar ook jonge mensen. 
Het Leger des Heils wil naast hulpverlening 
perspectief geven op volwaardige partici
patie, zodat ook de kans op eenzaamheid 
voorgoed kleiner kan worden. Op diverse 
plaatsen kunnen cliënten werken aan hun 
arbeidsreintegratie. In de 50|50 Food 
LUNCHROOM aan de Rode Kruisstraat 
in Amsterdam Noord kunnen deelnemers 
horecaervaring opdoen en een opleiding 
volgen waarmee ze straks weer volledig kun
nen deelnemen aan het arbeidsproces. 
Voor de mensen van 50|50 gaat het om veel 
meer dan een werkervaringsplaats. Tij
dens een heerlijke lunch vertelt de bege
leiding, Ian en zijn collega, hoe ze genieten 
als deelnemers opbloeien en op hun plaats 
zijn. Deelnemer Sheldon vertelt hoe hij er 
zijn leven terugvond. Het werk in de keu
ken ervaart hij als een waardevolle invul
ling, een plek waar je wordt verwacht en 
meetelt; wordt gerespecteerd en als gelijke 
behandeld. Zijn leven was vele jaren niet 
op orde en het ontbrak hem aan veel, maar 
nu voelt hij weer geborgenheid, slaapt hij 
weer rustig en is er weer een familiegevoel, 
met kinderen en kleinkinderen. Zijn vrouw 
Jenny werkt ook in de lunchroom en beves
tigt van harte de positieve ommekeer die 

50|50 Food heeft gebracht. In haar ervaring 
voelen vooral mannen zich eenzaam als het 
leven niet loopt zoals zou moeten. Mitchell, 
een veel jongere collega, pakte de uitgesto
ken hand van het Leger des Heils gretig vast. 
Hij heeft inmiddels geleerd dat je aanpas
singsvermogen nodig hebt om op het werk 
goed te functioneren; heel anders dan in de 
milieus waar hij vroeger verkeerde. Nu kan 
hij serieus iets van zijn leven gaan maken. 

50|50 Food lunchroom 
Amsterdam Noord: 
werkervaring en meer
Raad RVS crowdsourcing
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In utter 
loneliness a 

writer tries to 
explain the 

inexplicable.
60.    John Steinbeck



Maar zoiets zou hij nooit meer doen, dacht hij, een kind meenemen 
het dorp uit. Dat was dom geweest, ongelooflijk dom. Met het buur-
kind mocht hij alleen praten tot aan het bankje van de oude speelplaats 
met de schommel, waar hij haar gister nog had zien zitten. Dat was de 
verste grens. En niet langer dan een minuut of vijf.
 Opeens moest hij denken aan een van de eerste sessies die hij had 
gehad met de psycholoog. De eerste weken in zijn cel had hij onafge-
broken gepiekerd over hoe het had kunnen gebeuren. Hoe de meest 
vreselijke fantasieën die langzaam zijn hoofd in waren geslopen waar-
heid waren geworden. Hij zag zichzelf weer tegenover de psycholoog 
aan tafel zitten, zijn dikke dossier tussen hen in, voelde de angst, de 
schaamte. 
 Delictanalyse, daar waren ze mee bezig. Hij moest terug naar dat 
precieze moment, vlak voordat het gebeurde. Straks in de tbskliniek 
moest dat ook, vertelde de psycholoog. Hij kon maar beter voorbe-
reid zijn. Daar zou hij zelfs een delictpresentatie moeten geven aan alle 
patiënten en het personeel. Om verantwoording te nemen voor wat hij 
had gedaan, zo heette dat, verantwoording nemen. Dat moest iedereen. 
Zodra hij aan die kliniek dacht, verlamde de angst zijn ledematen. Hij 
dacht aan rumoer, herrie, aan onverwachte vechtpartijen.
 Maar nu probeerde hij het, de eerste aanzet tot een presentatie, aan 
een tafel, op een namiddag met de psycholoog. Hij trachtte de vra-
gen die de man stelde te beantwoorden maar vaak bleef het stil in zijn 
hoofd, kon hij zichzelf niet verklaren. 
 Eigenlijk had hij zelf de vragen willen stellen. Hij wilde weten hoe 
het kon dat hij zo anders was geworden dan hoe hij altijd had gedacht 
dat hij was. Vaak dacht hij daarbij aan de woorden van zijn moeder. 
Hoe kon het dat hij, steeds wanneer hij dacht aan wat er was gebeurd, 
zich niet één geheel meer voelde? Zijn moeder had hem verteld dat 
iedereen volmaakt op aarde kwam, geschapen door God. Maar bij hem 
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was het alsof jaar in jaar uit zijn hoofd te vol was geraakt. Te veel woor-
den, stemmen, vragen, situaties. Het paste niet. Soms werd het zo vol 
werd dat het leek alsof zijn hoofd zachtjes begon te scheuren, te bre-
ken, alsof hij uiteenviel. 
 Hij was aan die tafel vaak stil geweest, staarde lang en ongemakke-
lijk naar zijn handen, schaamde zich dat hij zo weinig te zeggen had. 
Nooit eerder voelde hij zich zo verloren. De dagen en nachten vloei-
den in elkaar over en hij zat maar alleen, op zijn cel. Wachtte. 
 ‘Ik begrijp dat het lastig is hierover te praten,’ had de psycholoog 
gezegd, ‘laten we als eerste proberen het op te schrijven, samen, eens 
kijken wat er precies is gebeurd.’ Hij gaf hem het werkschrift, het boek, 
stencils met opdrachten. Spanningsopbouw in aanloop tot het delict, 
stond er bij de opdracht voor die eerste keer. Hij moest zichzelf beter 
leren aanvoelen, eerder ‘aan de bel leren trekken’, ‘zijn lichaam leren 
lezen’. Samen zouden ze een signaleringsplan opstellen. Bij de tekst 
over spanning stond een tekening van een vat met vloeistof dat steeds 
voller raakte. In het laatste plaatje borrelde het en stroomde het over.
‘Probeer je spanningen eens zeven dagen elke dag bij te houden. Wan-
neer wordt de spanning erger, wanneer neemt die af?’
 Hij had geknikt, vouwde de papieren op, glimlachte moeizaam, 
ongemakkelijk met zichzelf. Hij zou zijn best doen, dat zeker. Hij deed 
altijd zijn best. De man knikte, keek hem over de rand van zijn bril 
aan, en maakte aantekeningen die hij opborg in de map. Stilte. Na een 
tijd werden alle pagina’s die over hem gingen met een breed elastiek 
bij elkaar gebonden. Hij keek er ongelovig naar. ‘Kan het echt?’ had hij 
nog willen vragen, ‘word ik weer heel?’ En: ‘Hoe moet dat straks in die 
kliniek?’ ‘Wat moet ik daar doen om te overleven?’ Maar hij zei niks en 
wreef langzaam met de duim van zijn rechterhand over het kootje van 
de linker en wachtte. De man zette zijn bril af en klapte de poten op. 
‘Volgende week verder.’ 
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 Die avond was hij in zijn cel, aan de tafel, begonnen met een gra-
fiek. Een spanningsgrafiek. Hij pakte een liniaal, pennen en potloden, 
papier, en tekende een raster. Links de dagen, rechts cijfers tussen 1 en 
10. En iedere dag las hij in het werkboek. Hij merkte dat de woorden 
en de tabellen hem gezelschap hielden, ook al wist hij soms niet goed 
waar hij mee bezig was. De week erop had hij in elk geval een keurig 
uitgewerkte tekening bij zich, hij had zelfs de spanningspunten met 
elkaar verbonden in een vloeiende, dalende lijn. De psycholoog leek 
tevreden. Hij glimlachte. ‘Prachtig, Jonathan. Dat gaat goed, hè?’ 
 Ja, zo kwam hij ergens, dacht hij. Hij had gegloeid van trots. Mis-
schien was het gewoon een kwestie van overgave, dacht hij. Vertrouwen 
in de wetenschap, zijn lot in handen leggen van de psychologie. Dan 
werd het allemaal beter.

 ‘We schatten een hoge recidivekans in voor zoiets als waar u voor 
bent veroordeeld,’ had de psycholoog gezegd. Hij paste in een profiel, 
legde hij uit, een daderprofiel, en noemde percentages die even snel 
Jonathans hoofd uit waren gespoeld als hij ze had gehoord. Ze had-
den weinig meer achtergelaten dan wat vage sporen, ondiepe geultjes, 
vogelpootjes in het zand. 
 ’s Avonds, in zijn cel, had hij op bed gelegen en naar het plafond 
gestaard. Hij liet zijn handen over zijn lichaam gaan. Wreef over zijn 
borstkas, hals, zijn gezicht. Ook al wist hij dat het onzin was, toch 
zocht hij naar een plek onder zijn huid, een verdikking, een kuiltje, iets 
dat klopte met die percentages uit dat profiel. Iets dat overeenkwam 
met wat hij vandaag gehoord had. Ging dat echt over hem? Het was 
een even beangstigend als geruststellend idee dat die man hem beter 
leek te kennen dan hij zelf.
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… is een belevenis. We hebben Adjiedj 
gevraagd om ons mee te nemen naar de toe-
komst van eenzaamheid en maatschappelijke 
uitsluiting. Die trip gaat door een indrukwek-
kend landschap, maar steeds is er de aange-
name gewaarwording van oosterse relativering 
en spiritualiteit, door de gesproken woorden, 
het geklater van de fontein en de fantastische 
entourage. Na afloop kijken we elkaar licht 
bedwelmd en met knipperende ogen aan…

 
“Eenzaam is zielig”

Adjiedj begint met een waarschuwing. Een-
zaamheid is onderdeel van een verdienmo-
del. Het is de troefkaart van de zieligheid die 
wordt uitgespeeld als de subsidiestroom naar 
elders wordt verlegd of de politieke barometer 
hapert. Ten onrechte wat hem betreft, want er 
is nog veel te verbeteren door de mensen zelf 
en door een overheid die hen helpt zelf verant-
woordelijkheid te nemen. 

Welke trends zijn belangrijk voor 
eenzaamheid?

Adjiedj noemt als eerste rouwbegeleiding 
en omgaan met de dood. Onder autochtone 
Nederlanders is, door de outsourcing van de 
dood na 1945, de rouwverwerking minder 
goed geworden. Veel allochtone Nederlan-
ders nemen beter afscheid van een overleden 
geliefde, leggen de dode zelf af etc. en mede 
daardoor is hun rouwverwerking beter. Slecht 

afscheid nemen veroorzaakt eenzaamheid bij 
de achterblijvers, blijkt ook uit onderzoek van 
uitvaartverzekeraar Yarden. In de Creools-Su-
rinaamse gemeenschap is de viering van het 
leven van de overledene een vanzelfsprekende 
bron van troost. De dode wordt overgoten met 
drank en men danst met de kist. Dan breekt 
ook een periode aan van “zweefkezerij”, van 
raadplegen van mediums en babbelen met de 
geest van de overledene, over vragen die je 
nog aan hem of haar hebt.

 
Helpt zweefkezerij ook bij andere  
vormen van eenzaamheid?

Veel mensen geloven dat je voorouders op 
je letten en dat je bij hen terecht kan als je 
het moeilijk hebt. Mensen die mediteren en 
bidden zijn vaak stabieler en rustiger. We 
leven in een gehaaste en gestresste wereld; 
de GGZ heeft het druk met internet- drugs- 
en drankverslaving. Dat gaat zelfs zo ver dat 
stress wellicht ook bijdraagt aan het ontstaan 
van kanker. Er moet meer ruimte komen voor 
stressmanagement, maar kijk daarvoor niet 
direct naar de overheid. Mensen moeten zelf 
werken aan een goede work-life-balance, en 
zelf ontspanning organiseren.

Wat is de rol van sociale media, van 
voortdurend aan de telefoon? 

De rol van de smartphone en sociale media is 
heel belangrijk. De vroegere Amerikaanse nati-

Een gesprek met trendwatcher  
Adjiedj Bakas … 
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onale veiligheidsadviseur Brzezinski verklaart 
met zijn Brezinskidoctrine dat internet, sociale 
media en underground media de komende tijd 
politieke elites zal wegvagen, het vertrouwen 
in mainstream media verder zal ondergraven 
en eigenlijk iedere vorm van autoriteit heeft 
geërodeerd. Maar veel mensen ontlenen rust 
en troost aan autoriteit; ze hebben leiding en 
richting nodig. Ze kunnen bijvoorbeeld niet 
met financiën omgaan en raken in de schul-
den. 

Mensen gebruiken de smartphone ook om 
elkaar op te jutten. Een mooi voorbeeld is 
het fenomeen van facebook echtscheidingen 
door overtrokken verhalen over de kwaliteiten 
van de partner: “geef mij ook zo’n zorgzame 
man”. Een ander voorbeeld is dat, aanvan-
kelijk vooral in de VS, social media worden 
gebruikt om elkaar groepsgewijs uitsluiting en 
eenzaamheid aan te praten. Zie de discussie in 
ons land over Zwarte Piet. 

Hoe praat je mensen weer van een  
gevoel van uitsluiting af?

Morgan Freeman is hierin rolmodel met zijn 
verhaal over ontsnapping aan de uitsluiting 
en over zijn ontwikkeling tot gevierd en gel-
auwerd acteur. We leven nu in een tijd van 
bottom up, van informele organisatie, groeps-
vorming, coöperaties. Dit kan tegenwicht 
bieden tegen perverse verdienmodellen, tegen 
“making money out of the crowd”. Denk bij-
voorbeeld aan verzekeringscollectieven. Er zijn 
straks een 3-daagse werkweek, minder belas-
tingopbrengsten op arbeid maar wel hogere 
kosten voor veiligheid. De overheid zal dan 
taken terugleggen bij de burger. Denk aan bur-
gerrechtspraak en mantelzorg. Vroeger werden 
mensen met een vlekje in dienst genomen door 
de lokale werkgever; dat is verdwenen door de 
globalisering maar we moeten daar naar terug. 
Terug naar de middeleeuwen, maar dan tech-
nisch beter gefaciliteerd.
 

Gaat die 3 daagse werkweek tot 
eenzaamheid leiden?

Werk is voor veel mensen ook zingeving; 
nuttigheid in plaats van overbodigheid. Die 
zingeving vinden we straks in de communities. 
Mensen zonder baan kun je stimuleren door 
ze, als tegenprestatie voor een basisinkomen 
van bijvoorbeeld 1000 euro per maand, een 
dag per week voor de community te laten wer-
ken, in de zorg bijvoorbeeld. We zullen minder 
waarde toekennen aan materiële waarden; we 
zitten immers hoog genoeg in de piramide van 
Maslov. We komen terecht in een postmateri-
ele fase, in een economie van het genoeg, van 
ontspulling en tiny housing. Mensen gaan via 
zingeving en spiritualiteit op zoek naar hoop 
en troost. 

Hoe zien hoop en troost er uit?  
Komen die er ook?

Volgend jaar staat in het teken van de haan, 
het jaar van de bescherming. Dat is wat de 
mensen van de overheid vragen en er liggen 
al voorstellen voor meer baanzekerheid. Maar 
mensen gaan ook zichzelf beschermen. Je ziet 
empowerment, door bewapening en oefening 
in zelfverdediging, en groepsvorming, triba-
lisering. Een deel van de mensen wordt daar 
overigens ongelukkig van en sommigen vallen 
tussen wal en schip, want tribalisering gaat 
gepaard met uitsluiting.

Wellicht kan de huidige informatierevolutie 
ons hier helpen. Er is een hypothese dat derge-
lijke revoluties in het verleden vleugels heb-
ben gegeven aan de verspreiding van nieuwe 
religies. Zo heeft Luther veel te danken gehad 
aan de boekdrukkunst. Wellicht helpen social 
media nieuwe groepsvorming en massareligies 
van de grond te komen. Geloven in een hierna-
maals of in reïncarnatie geeft immers troost. 
Ook belangrijke ontwikkelingen als de bitcoin 
zijn op deze manier, buiten de overheid om, 
ontstaan. Hoog opgeleiden zullen hun eigen 
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keuzes wel maken; op andere manieren, meer 
individueel, naar zingeving zoeken. Denk aan 
rijken die hun kunstverzameling terug geven 
aan de samenleving.

 

Is eenzaamheid een westers fenomeen?

Ook Indiase gastarbeiders in de Golf mis-
sen hun familie en vrienden. Wat opvalt is 
hun passiviteit. Die kom je in Nederland ook 
tegen; mensen die somber en boos op de bank 
TV kijken. Ze leven ongezond, worden eerder 
ongezond en gaan 7 jaar eerder dood. Nie-
mand krijgt ze in beweging. Een bonus malus 
systeem, leefstijlafhankelijke zorgpremie, zou 
kunnen werken, maar ook de zorg moet zich 
aanpassen, holistischer worden. We weten dat 
rood vlees, tandplak en ongezonde darmflora 
slecht uitwerken op lichaam en geest. Mis-
schien spelen dergelijke factoren ook mee bij 
eenzaamheid. In de GGZ wordt al wel reke-
ning gehouden met effecten van voeding, maar 
de zorgverzekeraars vinden dit zweefkezerij. 
In het geneeskunde-curriculum is de aandacht 
voor voeding minimaal. In de ouderenzorg 
moeten we vaker overwegen om medicatie te 
stoppen vanwege depressieve effecten, bij-
voorbeeld bij beginnende dementie. Het kan 
dan belangrijker zijn om knellende persoon-
lijke problemen op te lossen dan symptomen 
te bestrijden.

Hoeveel eenzaamheid zit er bij jongeren?

De huidige generatie tieners heeft het onder-
buikgevoel dat zij het slechter zullen krijgen 
dan de vorige generaties. Dat is wisdom of 
the crowd. Ze zijn geïnteresseerd in eenzaam-
heid; niet in de klassieke pubereenzaamheid, 
want daar hebben ze geen tijd voor met al 
hun app’s, maar wel in de ontworteling die 
ze ervaren door hun minder rooskleurige en 
gevaarlijker toekomstperspectief. In Israël 
doet zich al langer hetzelfde voor. Daar heeft 

dit geleid tot een trend, israëlisering, naar 
innovatie en zingeving.

En eenzaamheid bij ouderen?

Het is fantastisch dat zoveel initiatieven wor-
den genomen om ouderen uit hun isolement 
te halen. Maar Doe-het-zelf euthanasie hoort 
er ook bij. Daar zijn nog weerstanden. Eutha-
nasie wordt niet overal geaccepteerd. Voor 
zorginstellingen is overlijden ook verlies van 
inkomsten. Overigens past euthanasie binnen 
het gestelde in de Eed van Hippocrates: de 
taak van de arts is lijden verlichten, alleen ziet 
niet iedere arts dat zo, zeker als hij de patient 
als cashcow ziet. Goed dat het kabinet men-
sen met een voltooid leven in staat wil stellen 
voor de dood te kiezen. In het kader van de 
research voor Adjiedj’s nieuwe boek “Ziel in 
de Zorg” is hij ook in de verpleeg- en verzor-
gingshuizen geweest. Zowel van de patiën-
ten als verzorgers hoort hij dat zeker de helft 
dood wil, omdat het leven af is of omdat men 
eenzaam is. Deze generatie accepteert wet- en 
regelgeving nog. De babyboomers die er nu 
aan komen, regelen het zelf. De snelste manier 
van zelfdoding is in dunne kleren de vries-
kou ingaan. Je vriest snel en pijnloos dood. 
Een cruise naar Noorwegen of Alaska of een 
vakantie naar Lapland, dan in de kou gaan zit-
ten en hup. Anderen mixen giftige planten en 
kruiden in de blender (receptuur staat gewoon 
op internet) en hap-slik-weg.
 
Zo beëindigen we het gesprek met waar we 
begonnen, het levenseinde en de dood. In 
deze tijd van snelle veranderingen zijn ver-
halen nodig. Verhalen uit de culturen van de 
mensen, maar ook van de mensen zelf. Hun 
nalatenschap is ook de wijsheid en de humor 
tijdens hun leven. We kunnen troost zoeken in 
de biografie van de overledene en in de mooie 
uitvaartrituelen die nu uit multiculturele 
kruisbestuiving aan het ontstaan zijn.
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Loneliness 
and the feeling 

of being 
unwanted 
is the most 

terrible 
poverty. 
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Konstantin Maksimov (student KABK) 
“By experiencing loneliness we are facing ourselves, but this acquaintance is one of the most 
profound feelings that terrifies us. We do our utmost to avoid it, ignoring the best way to 
deal with it – learn how to be by yourself.”
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Kornelija Chaleckyte (student KABK) – Design for Awkwardness
We all are seeking for attention: why not to use awkwardness as an opportunity 
to share a smile or a word?
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Het is in allerlei toonaarden duidelijk gemaakt in deze bundel: eenzaamheid is het 
verlies van aansluiting met anderen, met de samenleving. De mate waarin ernstige 
en chronische eenzaamheid voorkomen is een (negatieve) maat voor de kwaliteit 
en cohesie van de samenleving. 
 Aan de andere kant, het is ook op verschillende plaatsen in deze bundel 
gezegd, eenzaamheid is niet uitsluitend negatief. Filosofen van Montaigne tot 
Kant, van Plato tot Arendt hebben gewezen op de noodzaak van eenzaamheid 
voor de ontwikkeling tot een persoon, en daarmee voor de samenleving. Er is geen 
‘samen’ zonder ‘alleen’, geen samenleving zonder eenzaamheid. En er is geen 
eenzaamheid zonder samenleving. Zelfs Robinson Crusoë, die achterblijft op zijn 
eiland in de Stille Oceaan, is eenzaam omdat hij weet dat er een samenleving is 
die hij heeft meegemaakt. 
 En juist deze tegenstelling leidt tot een interessant vraagstuk in de huidige 
tijd. Want verandert de samenleving juist nu niet in een rap tempo naar een 
‘connected maatschappij’ waar via sociale media en internet mensen continu met 
elkaar in verbinding staan? Betekent dit het einde van eenzaamheid of ontvluchten 
mensen het alleen zijn door het te vervangen door substituut contacten? Of is het 
juist een nobele kant van de samenleving dat wij – zoals in de roman ‘The Circle’ 
van Dave Eggers – een onontkoombare verbondenheid proberen te creëren om 
elkaar te behoeden voor vereenzaming? 
 Wat in deze bundel in elk geval duidelijk wordt: eenzaamheid is een com-
plex begrip. Het omvat individuele wensen gecombineerd met cultureel bepaalde 
waarden en normen. En juist daarom is het van groot belang het begrip te ontrafe-
len alvorens de vraag te beantwoorden hoe met eenzaamheid omgegaan dient te 
worden. 

 ‘Loneliness’ en ‘solitude’ 

Hannah Arendt beschouwt overbodigheid als het grondkenmerk van eenzaam-
heid: het besef (of het idee) dat het voor niemand uitmaakt of je er bent of niet. Zij 
beschreef dat als de tragiek van de moderne massamens, die ontworteld is, niet 
gezien wordt, die voor niemand en voor niets belangrijk is. Arendt contrasteert 

Eenzaamheid – een zorg voor wie? 
Dick Willems en Daan Dohmen
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in het Engels, haar tweede moedertaal, ‘loneliness’ (eenzaamheid in de zin van 
overbodigheid) met ‘solitude’ (noodzakelijke en vruchtbare eenzaamheid). In het 
Nederlands, net als in veel andere talen, ontbreekt dat onderscheid, al hebben we 
wel het woord solitair, dat in de buurt komt van ‘solitude’. 
 ‘Loneliness’ is voor Arendt uitsluitend negatief, ‘solitude’ is voor haar een 
noodzakelijk element van ieder leven. Eenzaamheid in de zin van overbodigheid is 
onacceptabel, terwijl eenzaamheid in de zin van ‘solitude’ juist geleerd en gekoes-
terd moet worden in een ‘hyperconnected’ samenleving die daar steeds minder 
ruimte voor geeft. Arendt leefde nog niet in een samenleving waarin de norm is dat 
we via sociale media 24 uur per dag met elkaar in verbinding staan, maar zij leek 
deze te zien aankomen. De mogelijkheid van ononderbroken en onontkoombare 
verbinding maakt verbroken contact al snel tot overbodigheid: juist vanwege de 
overdaad aan connecties is het volgens Arendt cruciaal om te leren alleen te zijn 
zonder dit als overbodigheid te moeten ervaren. 
 Geen mensen om je heen te hebben is een voorwaarde voor solitude, maar 
het is niet genoeg. Solitude wordt pas een bron van denken en creativiteit als 
iemand met zichzelf in dialoog gaat. In haar ‘Denkdagboek’ schreef ze: ‘In solitude 
a dialogue always arises, because even in solitude there are always two’. 
 En juist deze twee dimensies van solitude – het alleen zijn en de zelfdialoog – 
lijken in de online economie waarin we vandaag de dag leven, steeds vaker een 
uitdaging te zijn. Alle media schreeuwen 24/7 om onze aandacht, en moderne 
technologie biedt ons ook de instrumenten om nooit meer alleen te hoeven zijn.  
De youtube video ‘The Innovation of Loneliness’ laat zien hoe de manier waarop 
we als groep communiceren onder invloed van sociale media verandert. Waar 
eerder directe wederkerig contacten tussen relaties plaatsvinden, zorgen sociale 
media ervoor dat we online vooral ‘zenden’ in plaats van dat er een werkelijke 
dialoog plaatsvindt. Met een knipoog naar Facebook in de video “I share therefore 
I am” genoemd.
 In haar recente werk, waaronder de publicatie Alone Together: Why We 
Expect More from Technology and Less from Each Other waarschuwt professor 
Sally Turkle van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) ons ervoor dat de 
snel groeiende technologie de devaluatie van authentieke ervaringen in een relatie 
als resultaat kan hebben. Technologie lijkt dan het ultieme substituut te zijn om 
‘solitude’ in zijn geheel te vermijden. 

 Het verlangen naar structuur en ritme

Michel Tournier, de Franse schrijver die zelf lange perioden van eenzaamheid 
doormaakte, geeft in ‘Vrijdag, of Het andere eiland’ een mooi beeld van een ander 
element om dat eenzaamheid ondraaglijk kan maken, namelijk het ontbreken van 
structuur en dagelijks ritme. Hij herschrijft het verhaal van Robinson Crusoë, die 
in de oorspronkelijke roman van Daniel Defoe als enige een schipbreuk overleefde 
op een eiland voor de kust van Amerika en daar 28 jaar alleen woonde. In zijn 
eenzaamheid leed hij volgens Tournier vooral aan het gebrek aan regels en struc-
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tuur, want een belangrijke functie van samen leven is: structuur en ritme geven. 
(‘To everything there is a season’, zongen The Byrds al in 1965; dat miste Robin-
son). Robinson leefde in een begrensde ruimte (een eiland omgeven door einde-
loos water), maar in een grenzeloze, egale tijd; en juist dat maakte de eenzaam-
heid ondraaglijk voor hem. 
 Daarom probeerde hij die eindeloze tijd weer structuur te geven door een vast 
levensritme, inclusief een vrije dag per week. Hij bouwde, in de versie van Tour-
nier, zelfs een gevangenis waar hij zichzelf opsloot als hij zich niet aan de regels 
had gehouden. Met andere woorden: hij bouwde een samenleving na. Het enige 
wat ontbrak waren echte anderen, maar die rol vervulde Crusoë zelf. 
 Het is bijzonder interessant te kijken hoe deze ‘lessen’ zich vertalen naar toe-
komstbeelden. Opmerkelijk is daarbij dat, net als in Arendt’s werk, in veel bekende 
toekomstverhalen de ‘totalitaire staat’ centraal staat. Boeken zoals ‘A Brave New 
World’ van Aldous Huxley (1932) en ‘1984’ van George Orwell (1949) maar bij-
voorbeeld ook de filmserie The Matrix (1999) gaan uit van een totalitaire staat die 
gecontroleerd wordt door technologie. In deze werelden worden onderlinge relaties 
gecultiveerd als relevante gebeurtenissen die gestructureerd en liefst gecontroleerd 
moeten plaatsvinden. In ‘The Circle’ van Dave Eggers (2013) gaat de in dat boek 
beschreven maatschappij zelfs nog een stap verder: zij wil koste wat kost een 
hoofdpersoon uit het boek behoeden voor het alleen zijn of uitgesloten worden 
omdat hij de technologische connecties niet wilt aanvaarden. Een contactloos 
leven voorkomen, lijkt in diverse toekomstbeschrijvingen haast een dogma te zijn. 
Of juist andersom, het (gestructureerd) hebben van contacten en leven volgens 
regels die dit voorschrijven, maakt dat de zelfdialoog langzaam verdwijnt in deze 
toekomstscenario’s.

 Eenzaamheid en de dood 

In 2011 interviewde Han Peekel voor een video enkele ouderen over eenzaam-
heid. Als oorzaak voor hun eenzaamheid noemden zij veelal het overlijden van hun 
partner. En juist in die momenten kan het omgaan met eenzaamheid in de defini-
tie van loneliness heel moeilijk en pijnlijk zijn. 
 Dat deze vorm van eenzaamheid schrijnend is en een relatie heeft met het 
gevoel van eigenwaarde en sociale ondersteuning, zullen velen herkennen; het 
wordt door Han Peekel emotioneel in beeld gebracht. Ook is het terug te vinden in 
wetenschappelijk onderzoek. Een in 2001 door Berna van Baarsen gepubliceerde 
longitudinale studie richtte zich op de rol van het gevoel van eigenwaarde en soci-
ale ondersteuning in relatie tot ervaren eenzaamheid. 
 Daarbij maakt zij onderscheid tussen emotionele eenzaamheid en sociale 
eenzaamheid, oftewel de ervaren ondersteuning van derden. Zoals verwacht, 
betekent het verlies van een partner een verminderd gevoel van eigenwaarde, 
leidend tot een hogere emotionele eenzaamheid en een gevoel van overbodigheid 
zoals Arendt dat beschrijft. Hoewel ondersteunende persoonlijke relaties de emoti-
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onele eenzaamheid verminderden, leken ze die op de langere termijn te vergroten, 
in het bijzonder onder participanten met een lager gevoel van eigenwaarde. 
 Het is volgens deze studie een misvatting te denken dat wie een goed netwerk 
van sociale contacten en steun heeft, niet eenzaam kan zijn. Opvallend is zelfs 
dat iemands sociale eenzaamheid na de dood van een partner vaak nauwelijks 
verandert, ze vermindert eerder zelfs iets. Maar dit betekent niet dat deze mensen 
niet eenzaam zijn. De emotionele eenzaamheid neemt zeer toe en komt veelal niet 
terug op het oude niveau. 
 In het maatschappelijke debat over ‘voltooid leven’, dat eind 2016 door 
een wetsvoornemen van het kabinet weer is opgelaaid, speelt eenzaamheid een 
belangrijke rol. Vooral de tegenstanders van een wet die levensbeëindiging moge-
lijk maakt zonder dat er sprake is van ernstige ziekte, brengen naar voren dat 
een verzoek om levensbeëindiging bij ‘voltooid leven’ voortkomt uit eenzaamheid 
en het gevoel voor niemand meer iets te betekenen. Zij beschouwen het als het 
failliet van de samenleving als ernstige eenzaamheid zou leiden tot (een verzoek 
om) levensbeëindiging. Zo maakt het debat over de grenzen van de euthanasiewet 
het onderwerp eenzaamheid alleen maar urgenter. In dit debat is de relatie met 
zingeving en een gevoel van overbodigheid zoals Arendt dat beschrijft, duidelijk 
zichtbaar. 

 Een veelzijdig fenomeen 

Eenzaamheid is, kortom, een veelzijdig fenomeen dat bovendien niet alleen 
negatieve kanten kent. Immers, de (angst voor) eenzaamheid zorgt er ook voor dat 
mensen willen verbinden.. Eenzaamheid is in die zin iets dat hoort bij het leven en 
wel degelijk een functie heeft, zo niet noodzakelijk is. Toch kan eenzaamheid ook 
pijnlijk worden, met name als mensen niet om kunnen gaan met hun eenzaam-
heid of als de eenzaamheid tot (gevoelens van) overbodigheid of uitsluiting leidt. 
Het hebben van contacten of de mogelijkheid te communiceren met relaties, lijkt 
bovendien geen goede voorspeller voor de mate van eenzaamheid. Het oneindig 
en ongestructureerd kunnen leven, communiceren en connecteren gaat niet de 
remedie tegen eenzaamheid opleveren. 

 Eenzaamheid bestrijden en eenzaamheid leren 

Moet er dan meer ‘eenzaamheidsbeleid’ komen? Moeten gemeenten in het kader 
van de WMO beleid hebben voor de bestrijding van eenzaamheid? Moet de over-
heid met nationale campagnes aan de gang? Of is eenzaamheid iets dat gewoon 
voorkomt en iets is dat bij onze samenleving hoort? 
 Om deze vragen te beantwoorden, is het opnieuw belangrijk om onderscheid 
te maken tussen diverse vormen van eenzaamheid en te beseffen dat eenzaam-
heid vele vormen kent. Zoals de eenzaamheid van de caissière van de supermarkt 
en een schrijver die in eenzaamheid zijn boeken schrijft. Of de schrijnende een-
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zaamheid van iemand die wekenlang niemand spreekt of die door eenzaamheid 
buitengesloten is of door lang alleen te zijn het gevoel van overbodigheid heeft 
gekregen. In feite de verschillen tussen “loneliness” en “solitude” zoals eerder 
behandeld. Ofwel de eenzaamheid die een bepaalde ‘functie’ heeft en hoort bij 
het leven versus de eenzaamheid die uitsluitend negatief is en schrijnende vormen 
kent.
 Veel gemeenten hebben al beleid dat vooral gericht is op dergelijke schrij-
nende eenzaamheid, dus gericht op de mensen die wekenlang niemand echt 
spreken en die letterlijk ziek worden van eenzaamheid, voor wie geldt dat een-
zaamheid een dodelijke ziekte is. De ‘overbodigen’ of degene die uitgesloten zijn. 
Het zal altijd moeilijk te bewijzen zijn dat eenzaamheidsbeleid het voorkomen van 
schrijnende eenzaamheid vermindert, maar dat betekent niet dat er maar niets 
aan moet gebeuren. 
 Toch is voorzichtigheid op zijn plaats. Immers, in het ‘labelen’ van eenzaam-
heidsbeleid schuilt een groot gevaar dat juist de eenzamen zich niet aangesproken 
voelen. Want voor veel eenzamen is het onderkennen van hun eenzaamheid ook 
een taboe. Logischer lijkt dan ook in plaats van specifiek eenzaamheidsbeleid om 
in algeheel welzijnsbeleid rekening te houden met het adresseren en betrekken 
van mensen die eenzaam zijn. Met aandacht voor de mogelijkheden voor zinge-
ving, zoals op het terrein van kunst, muziek of literatuur. Als ook het bieden van 
ruimte aan burgerinitiatieven of verenigingsleven. En daar zijn goede voorbeelden 
van, zoals ook in deze bundel beschreven. 
 Niet de overheid maar juist burgers zelf zijn wellicht het beste in staat om 
eenzame mensen te bereiken en voor uitsluiting of overbodigheid te behoeden. Of 
dit nu om jongeren gaat die in een virtuele wereld weliswaar contacten hebben 
maar in de echte wereld zich emotioneel eenzaam voelen, of om mensen met een 
beperking of ouderen die uitgesloten dreigen te raken of bijvoorbeeld worstelen 
met het verlies van een partner. Er zijn mooie voorbeelden van de nieuwe verbin-
dingen die ontstaan als zij vanuit de maatschappij zelf worden betrokken bij wat er 
in de buurt gebeurt. Daarmee wordt het gevoel van overbodigheid voor een groep 
mensen voorkomen. Kerken, verenigingen, initiatieven zoals de ‘Petits frères des 
pauvres’ in Frankrijk, zijn waarschijnlijk beter in staat dan de overheid om de ern-
stig eenzamen te bereiken; want er moet een maatschappelijk vangnet voor juist 
deze mensen zijn. 
 Cohesie in de samenleving is in het belang van ons allemaal. Maar eenzaam-
heid is complex en het is iets van alle tijd. We moeten dan ook oppassen voor 
misplaatst optimisme dat we alle eenzaamheid kunnen oplossen of dat we een 
interventie strategie kunnen ontwikkelen waarmee we alle eenzaamheid te lijf 
kunnen. Desondanks is eenzaamheid niet alleen een probleem van degenen die 
eenzaam zijn, maar is het een opgave aan ons allemaal. 
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Liefde is het 
draaglijk 

maken van 
elkaars 
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Klup is een social app voor senioren. Klup 
koppelt mensen aan hun buurtgenoten op 
basis van gemeenschappelijke interesses 
en locatie. En hoewel het idee is gebaseerd 
op de techniek achter Tinder (swipen door 
profielen), is het niet gericht op daten, maar 
op leuke dingen met elkaar doen. Dat kan 
van alles zijn, van museumbezoek tot bow
len, van fietsen tot samen thee drinken.

We spraken met een bevlogen oprich
ter Michelle Wolters. Het idee van Klup is 
ontstaan tijdens haar studie bedrijfskunde 
in Amsterdam, samen met medeoprichter 
Michiel van den Berg. Michelle groeide op in 
een klein Brabants dorp en verloor op haar 
16e haar moeder. Haar vader verhuisde vijf 
jaar geleden naar Amsterdam, maar had 
moeite om nieuwe vrienden te maken. Hoe 
ontmoet je nieuwe mensen? Voor jonge 
mensen zijn er best veel mogelijkheden, 
maar voor de doelgroep van haar vader zijn 
er niet zoveel ‘hippe’ dingen. En zo bedach
ten ze Klup.

Na een succesvolle testfase in Ermelo 
hebben ze nu een investering opgehaald 
waarmee ze de huidige versie van Klup heb
ben kunnen laten ontwikkelen. En omdat 
ze geloven in het concept hebben ze hun 
fulltime baan opgezegd. Samen met de 
gemeente Rotterdam, WMO Radar en ver
schillende andere sociale instanties is Klup 

op 28 juni 2016 gelanceerd. Inmiddels zijn er 
rond de 2.000 gebruikers. 

Sommige mensen geven aan dat het hun 
leven echt heeft veranderd. De beschrijvin
gen bij de profielen zeggen vaak meer dan 
genoeg: ‘ik ben op zoek naar gezelligheid’ of 
‘ik ben het alleen zijn zat’. Kluppers kunnen 
mensen zijn die niemand hebben om iets 
leuks mee te doen, of ook mensen die met 
pensioen zijn, maar waarvan de partner nog 
werkt. Soms spreken Kluppers af met een 
hele groep, zo deden 12 kluppers onlangs 
een ‘high tea’. Of zoals Klup het formuleert: 
KLUP vergroot je netwerk!

KLUP vergroot je netwerk
Raad RVS crowdsourcing

81.    Raad RVS crowdsourcing80.    Wim Kayzer



82.    Eve Arnold



De barbaren staan aan de poort. Achter de oude poorten liggen de bronnen 
die de mens tot mens maken. Het zijn de bronnen van onze westerse bij-
bels-humanistische beschaving. Ze zijn goed bewaakt maar kwetsbaar. Op 
een slinkse, niet goed zichtbare manier worden ze met verachting bedreigd. 
De vijand is echter moeilijk te lokaliseren. Zijn het de PVV stemmers? Of zijn 
het de neoliberale zorgmanagers? Of misschien toch die robots? Of is het de 
zwijgende meerderheid die het zelf goed heeft en zich verder niet te druk 
wil maken? Of zijn wij, u en ik, het niet gewoon als wij niet goed oppassen en 
niet zelf blijven putten uit die oude bronnen?

We leven in een tijd van analfabetisme aangaande onze bronnen van de 
Europese beschaving. We hebben veel en snelle aandacht voor elkaar in de 
digitale wereld, maar fysiek weinig en korte aandacht voor elkaar onderling 
en voor onze inspiratiebronnen die onze waarden voeden in de reële wereld. 
Deze bronnen heffen namelijk onze eenzaamheid op. Inspiratiebronnen als 
de grote Romeinse, Griekse en Europese filosofen als ook de grote romans en 
films die ons mensdom vormen, dienen te worden onderhouden. Een ander 
document waar ik voor pleit is die van de bijbel. Als ‘biblios’ betreft het een 

Het is niet tof 
dat de mens 
alleen is!
Ruben van Zwieten
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bibliotheek van zesenzestig boeken die zorgvuldig zijn samengesteld als 
canon. Telkens gaat het in die verhalen om de humanistische vraag: wat maakt 
de mens tot mens en wat heeft die mens ook nodig om mens te blijven? 

In de bijbel wordt in het eerste boek Genesis in de eerste hoofdstukken in 
een viertal verhalen een beknopte bijbelse antropologie gegeven naar aan-
leiding van bovenstaande vraag: wat maakt de mens tot mens? Als een refrein 
klinkt daar steeds: ‘en god zag dat het goed was!’ Het woordje goed is in het 
Hebreeuws (de grondtaal van het eerste testament): tov! En god zag dat het 
tof was! De aanvang van het tweede verhaal ‘het is niet tof dat de mens alleen 
is’ komt dan ook hard binnen. Hoezo nu in een keer niet tof? Wat is dan niet 
goed? Nou, namelijk dat de mens alleen is, dat is niet goed!

Het gaat over de adaam. Het is niet goed, niet tof in het Hebreeuws, dat de 
mens, de adaam, de mens in algemene zin (m/v), alleen is. Hij heeft alles wat 
zijn hartje begeert qua vogels in de lucht en dieren op het veld, maar hij heeft 
geen ‘hulpe tegenover’. Het meeste basale dat we in bijbels humanistisch 
opzicht maar over een mensenleven te zeggen krijgen is dat een mens niet ‘ik’ 
is, zonder een ‘jij’. Het is een ‘jij’ die jou ‘ik’ maakt. De mens is een gemeen-
schapswezen. Wij zijn aangelegd op de relatie. Wij leven bij de gratie van de 
relatie. Het is een ander, een ‘jij’ die op ons toekomt en ons wilt ontmoeten. 
Wij worden ons pas gewaar van ons ‘ik’ dankzij die ‘jij’. Hoe je heet, wat je 
roepnaam is, doet er ook niet toe als je ook niet door een ander wordt geroe-
pen. Het is iemand anders die je tot ‘het zijn in dit leven’ roept. Die je als het 
ware aanzet zoals je een knop indrukt. Of om het klassieker te zeggen: ‘die 
je tot aanzijn roept.’ Daarom zijn sommige cijfers die over sociaal isolement 
worden gegeven zo schrikwekkend als het mensen betreft die bijvoorbeeld 
maar drie keren per maand hun eigen stem horen als ze brood bestellen bij de 
bakker en alleen dan aanspraak ervaren.  
De ontmoeting van het ‘jij’ en het ‘ik’ brengt met zich mee dat de mens in 
relatie staat met iemand anders. Dat woord anders zegt het al: die ander is 
dus anders dan jij. Hans Andreus heeft daar de volgende dichtregels voor 
gevonden: 

 Je ben zo mooi anders dan ik. 
 Natuurlijk niet meer of minder
 maar zo mooi anders.
 Ik zou je nooit 
  anders dan anders willen.
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De werkelijkheid is dat we juist die andere mens vaak niet willen. We voelen 
ons eerder thuis in een homogene groep: bij ons soort mensen. Het bijbels 
humanisme leert ons nu juist dat we worden wie zijn in contact met de ander. 
Eenzame mensen zijn vaak anders. Dat komt omdat ze hun baan kwijtraakten 
en daarmee hun sociale contacten, de mentale gesteldheid zo om zich heen 
sloeg dat ieder contact een opgave was, het wegwerken van schulden het één 
en het al in hun leven begon te beheersen, of omdat eten, drinken en onder-
dak je voornaamste en misschien wel enige doelstelling kon zijn, of omdat de 
ouderdom met gebreken kwam, omdat je de taal niet beheerste om in con-
tact te staan met de wereld om je heen. En dan zijn er nog heel veel andere 
redenen te verzinnen waarom ons soort mensen nog meer anders werden 
zoals u en ik en daarmee in sociaal isolement geraakten. 
De oproep is dan ook gericht aan de vitale mens. Het appèl van dit stuk be-
treft de overgrote maar stilzwijgende meerderheid die leeft van vakantie naar 
vakantie. De mens die naar het werk gaat alsof hij naar het zwembad gaat: hij 
trekt zijn baantjes en keert weer terug naar huis. Je kan het niet zo zeggen, 
maar stiekem denken velen er zo over na als het over de kwetsbaren gaat: ‘als 
ze niet willen moeten we streng zijn en als ze niet kunnen dan hebben we de 
overheid. Daar betaal ik immers belasting voor.’ Deze vitale mens is de sterke 
broeder ten opzichte van zijn zwakke broeder. Hen moeten wij dus de vraag 
stellen: bent u een hoeder van uw broeder? Dit is een retorische vraag. Niet 
alleen omdat wie het goed voor elkaar heeft, betekenis haalt voor zichzelf uit 
de hulp en aandacht voor een ander, maar vooral aangezien liefde en aan-
dacht niet te koop is of uit te besteden aan de overheid. Het is derhalve tof 
om om te zien naar de ander die anders is dan jij! 

Maar uiteindelijk is die ander niet zo anders dan jij. Hij is namelijk net zozeer 
mens als jij. Een ander antwoord op de vraag naar wat de mens tot mens 
maakt is dat de mens vooral ook mens moet willen blijven. Hij moet niet 
verticaal willen opstijgen naar de goden, maar horizontaal van aangezicht tot 
aangezicht in contact blijven staan met zijn medemens. Zelf heb ik daarom 
altijd ontmoetingen georkestreerd op de Zuidas in Amsterdam en nu ook aan 
het Weena in Rotterdam tussen verschillende groepen uit de samenleving. Zo 
vermengen zich tijdens een straatvoetbaltoernooi tussen de torens bankiers 
als Lodewijk en Diederick met Abderrahim en Rachid uit Slotervaart in een 
zelfde team en spelen een toernooi tegen teams met vergelijkbare samenstel-
lingen. Of young professionals (yuppen) onder de dertig jaren nemen eenza-
me ouderen vanaf zestig jaar op date op Valentijnsdag: “voor je het weet heb 
je een date!”
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We mogen namelijk uiteindelijk nooit vergeten dat we uiteindelijk allemaal 
één zijn. Er is een oud verhaal van de wijsgeer Plato waarin tijdens een mooi 
drinkgelag wordt gefilosofeerd over de liefde. Over de eerste mensen gaat 
het. Die mensen hadden vier armen en benen. En op een cirkelvormige hals 
hadden zij twee gezichten. De goden vonden die mens een grote bedrei-
ging. Nog even, dachten ze, en we hebben er een heuse concurrent bij. Zeus 
besloot de mensen doormidden te snijden. Een ingewikkelde operatie die 
uiteindelijk tot gevolg had dat die helften wanhopig naar elkaar terug verlang-
den en op zoek gingen naar hun wederhelft. Zo is de liefde ontstaan, filo-
sofeerde Aristofanes. Het ‘ik’ en het ‘jij’ zijn niet alleen twee onafhankelijke 
mensen die elkaars hulpe tegenover zijn, maar ook – om het met de schrijvers 
van het genesis verhaal te zeggen: been van mijn beenderen, vlees van mijn 
vlees! Het is dus niet tof als de ander alleen is. Vergeet dus nooit de mede-
mens uit je eigen rib genomen is. Niet in eenzaamheid, maar in tweezaam-
heid houden voortaan de barbaren buiten de poort!
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Sarah Anne Rootert (student KABK) – Awareness of loneliness
The marram grass intervention is a place to hide, where people (someone) can profit from emotional  
loneliness. The quietness and natural aspects accelerate this process.
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“Haar eenzaamheid hing om haar heen”, 
schrijft Oek de Jong in deze bundel. Een 
herkenbaar beeld: op feestjes, op school
pleinen, in huizen. Mensen die om uiteen
lopende redenen moeilijk benaderbaar zijn 
en daarmee de vraag oproepen of ze wel 
benaderd willen worden. Een ongemakke
lijke vraag waar geen eenduidig antwoord 
op te geven is. Waarom wordt de persoon 
niet benaderd? Uit respect voor de per
soon? Omdat het ongemakkelijk is? Of zorgt 
gedrag ervoor dat iemand buitengesloten 
wordt en dus ‘veroordeeld’ is om alleen te 
zijn? En wanneer is ‘alleen zijn’ ook ‘eenzaam 
zijn’? 

De Jong Gierveld ziet eenzaamheid als 
“het subjectief ervaren van onplezierig of 
ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit) van 
bepaalde sociale relaties”. Niet iedereen 
die alleen is hoeft zich eenzaam te voelen, 
maar eenzamen voelen zich wel alleen. Een
zaamheid toont een extreme kant van de 
relatie tussen ‘ik’ en ‘anderen’, het toont de 
momenten waarop die relatie geen vanzelf
sprekendheid is. Van betekenis zijn voor de 
anderen, de ervaring dat je ertoe doet, dat 
je erbij hoort, dat er structuur en ritme is 
in je dagelijks bestaan: het zijn ervaringen 
die evenzeer bij het goede leven horen en 
gekoesterd moeten worden. Eenzaam zijn 
is als zodanig verstrengeld met anderen, 
met samenleven: geen eenzaamheid zon

der samenleving, geen samenleving zonder 
eenzaamheid. 

Als Raad voor Volksgezondheid en Samen
leving geven we in onze adviezen veel aan
dacht aan diverse thema’s die spelen in het 
domein van de volksgezondheid, maar ook 
dat van de samenleving in het algemeen. 
De Raad wil daarbij wisselende perspec
tieven laten zien. Het debat aanwakkeren. 
En onderwerpen benoemen. In deze bun
del geven we ruimte aan eenzaamheid, een 
veelzijdig onderwerp dat – zo laat een snelle 
scan van krantenartikelen zien – steeds 
vaker in het nieuws komt.

Vanwege de veelzijdigheid van het begrip 
eenzaamheid bespreken we dit onderwerp 
niet in een rapport, maar in een verzameling 
verhalen, beelden, essays en kleine analy
ses. De belangrijkste doelstelling is om de 
lezer aan het denken te zetten en daar waar 
nodig vanzelfsprekendheden ter discussie 
te stellen. Dit laatste is juist voor het thema 
eenzaamheid hard nodig. De Raad is met 
deze verkenning begonnen uit verwon
dering over het gemak waarmee een exis
tentiële kwestie zoals eenzaamheid wordt 
‘geframed’ als een probleem dat dringend 
om een oplossing vraagt. Een eenduidig 
probleem bovendien dat met passende 
maatregelen kan worden aangepakt. De 
auteurs van de verschillende bijdragen 

Eenzaamheid: veelzijdig, 
onmisbaar, onvermijdelijk, 
onaanvaardbaar 
Raad RVS: Dick Willems, Daan Dohmen, Flip van Sloten
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waren graag bereid deze verwondering als 
vertrekpunt te kiezen en met ons een beeld 
te schetsen van verschillende perspectie
ven op eenzaamheid. Het resultaat is eerder 
een caleidoscoop van de eenzaamheid dan 
een afgerond verhaal over wat eenzaamheid 
wel en niet is. Eenzaamheid is te veelzijdig 
en gelaagd om in een maatregel of beleid 
te vangen. Betekent deze conclusie dat we 
het thema moeten laten rusten? Zeker niet, 
het is juist van belang om het goede gesprek 
over eenzaamheid voort te zetten en uit
eenlopende initiatieven te steunen. Een 
advies hierover van de Raad wordt voor het 
komende jaar voorbereid, waarbij de inzich
ten uit deze bundel als belangrijke basis die
nen om het onderwerp te karakteriseren.

Door de verhalen in deze bundel heen 
komen drie karakteristieken over eenzaam
heid bovendrijven: de onvermijdelijkheid 
van eenzaamheid, de onmisbaarheid van 
eenzaamheid en de onaanvaardbaarheid 
van eenzaamheid. Ze maken eenzaamheid 
inzichtelijk en kunnen richting geven aan de 
wijze waarop mensen met hun eigen een
zaamheid en die van anderen omgaan. Maar 
ze kunnen ook botsen met elkaar en laten 
gezondheid, levenslust en de dood niet 
onberoerd. 

Onmisbaar en onvermijdelijk 

De filosoof Hannah Arendt (geciteerd door 
Willems en Dohmen in deze bundel) maakt 
ons attent op twee perspectieven op een
zaamheid: solitude en loneliness.

Solitude
Solitude verwijst naar het vermogen en de 
noodzaak om alleen te zijn met jezelf. Het 
is het alleenzijn zonder dat het gebrek 
aan anderen op dat moment als een gemis 
wordt ervaren. Alleen zijn is dan een 
moment om te reflecteren, op adem te 

komen, rust te vinden. Het is een moment 
of periode van herstel om vervolgens met 
anderen weer verder te kunnen. Alleen zijn 
– de solitude opzoeken en koesteren – is dan 
een onmisbare bouwsteen van het goede 
leven. Geen ‘samen’ zonder alleen. Deze 
constructieve vorm van alleen zijn krijgt 
volgens de Raad te weinig aandacht en dat is 
zorgwekkend. 

In toenemende mate komt deze vorm van 
alleen zijn onder druk te staan door social 
media en de hyperconnected maatschap
pij die aan het ontstaan is. Kan iemand nog 
alleen zijn in een tijd waarin bereikbaarheid 
voor en verschijning op social media door
slaggevend zijn? En in welke mate zijn de 
contacten op social media – of in de toe
komst zelfs met apparaten zelf, zoals Turkle 
die in een van de essays wordt aangehaald 
beschrijft – ook echte contacten die substi
tuut zijn voor de menselijke dialoog? Alleen 
zijn wordt steeds moeilijker in een wereld 
van soms verstikkende connectiviteit. Zeker 
als we de toekomstscenario’s geloven waarin 
met de komst van virtual of augmented rea-
lity contacten letterlijk eindeloos zullen zijn. 
‘Wat betekent de afwezigheid van alleen 
kunnen zijn voor eenzaamheid?’ is de vraag 
die wordt opgeroepen.

Neem bijvoorbeeld Olivia Laing, wier boek 
The lonely city op allerlei plaatsen in deze 
bundel opduikt. Zij beschrijft aan de hand 
van het schilderij The Nighthawks van 
Hopper de grote rol van glas als materiaal 
dat tegelijk mensen van elkaar afsluit en 
ze totaal zichtbaar en transparant maakt. 
Alleen zijn is dan niet mogelijk en het is niet 
verwonderlijk dat ernstig eenzame mensen 
hun ramen dichtplakken. Niet voor niets is 
de wand in het boek Die Wand van Marlen 
Haushofer gemaakt van ondoordringbaar 
glas. 
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Een ander verschijnsel dat aan het denken 
zet, is dat veel van de mensen in dit boek 
hamsteraars zijn: ze vullen hun huis met 
onafzienbare hoeveelheden spullen, met 
muren van kranten en bergen nutteloze 
dingen waarvan ze geen afscheid kunnen 
nemen. Waar mensen ontbreken, omringen 
zij zich met dingen. Dat onderstreept het 
belang van wat Bakas in deze bundel ‘ont
spullen’ noemt. In een ‘ontspulde’ wereld 
worden mensen meer gedwongen om een 
beroep op elkaar te doen. 

De complexe en dubbelzinnige relatie 
tussen technologie, en in ruimere zin, de 
materiële wereld enerzijds en alleen zijn 
of eenzaamheid anderzijds is een vaker 
terugkomend thema in deze bundel. Meer 
in het algemeen is de vraag interessant hoe 
de inrichting van de openbare ruimte alleen 
zijn, eenzaamheid en de kans om met ande
ren in contact te komen beïnvloedt.

Loneliness
In het publieke debat, aan de beleidstafels 
en onder professionals ligt de nadruk echter 
veelal op een andere vorm van eenzaam
heid, namelijk op de eenzaamheid als iets 
ongewensts en zelfs onaanvaardbaars. 
Arendts begrip loneliness verwijst daarbij 
naar overbodigheid. Niet meer van beteke
nis zijn voor anderen en voor de samenleving 
als geheel. Dit perspectief op eenzaam
heid wordt over het algemeen gerelateerd 
aan het ouder worden: met het klimmen 
der jaren wordt het sociale netwerk klei
ner, wordt er minder beroep op ouderen 
gedaan en rijgen de lege dagen zich aaneen. 
De relatie van eenzaamheid met ouder 
worden, is een logische relatie. Zeker als 
men deze afzet tegen de eenzaamheid die 
ontstaat naar aanleiding van het gemis bij 
het wegvallen van een partner of levensge
zel. Dit leidt zoals verwacht tot een hoger 
risico op eenzaamheid. Maar dat is niet de 

enige relatie tussen dood en eenzaamheid. 
Sterven in eenzaamheid is voor velen van 
ons een onverdraaglijk vooruitzicht, zowel 
voor degene die bang is dat het hem of haar 
overkomt als voor de omgeving van deze 
persoon, waaronder diens familie. De dood 
leert ons ook een andere kant van een
zaamheid kennen, eenzaamheid als het niet 
gemist worden door anderen. Verwoord in 
een nieuwsbericht dat iemand wekenlang 
dood in zijn huis heeft gelegen zonder door 
iemand gemist te worden. Onopgemerkt 
gestorven.

Maar niet alleen ouderen kunnen eenzaam 
zijn. Ook kinderen en jongeren kunnen 
ernstig lijden onder ongewild isolement en 
de ervaring of het gevoel buitengesloten te 
zijn. En vroeg of laat kan dit ook lichame
lijke gevolgen hebben. Bepaalde vormen 
van ongezondheid komen meer voor bij 
eenzame mensen, en er is een aanzienlijke 
oversterfte onder eenzame mensen. Er 
zijn ziekten die om minder het predicaat 
‘dodelijk’ hebben gekregen. In de verken
ning in dit geschenk hebben we een eerste 
beeld kunnen schetsen van de relatie tussen 
gezondheid en eenzaamheid. Alhoewel de 
meeste aandacht uitgaat naar eenzaam
heid en psychisch welbevinden, verdient de 
relatie tussen eenzaamheid en lichamelijk 
welbevinden meer aandacht.

Wanneer alleen eenzaam wordt en blijft…

De twee perspectieven op eenzaamheid – 
solitude en loneliness – roepen de vraag op 
wanneer de positieve ervaring met eenzaam 
zijn overgaat in de ongewenste en pijnlijke 
ervaring van verlies en overbodigheid. De 
voorbeelden in deze bundel laten zien dat 
veel afhangt van de persoon zelf, van zijn of 
haar vermogen om het leven te leven, van 
de omgeving, van de technologie. De Raad 
beschouwt dit ook als een waarschuwing om 
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van eenzaamheid niet te snel een ‘zorgvraag’ 
te maken waar een professioneel hulpaan
bod op volgt. Het ontwikkelen van beleid op 
eenzaamheid is bovendien geen eenvoudige 
zaak. De bijdragen van Lodder, van Roekel 
en Verhagen en van Zarrinkhameh in deze 
bundel en ook het onderzoek van Schoen
makers dat aangehaald wordt, laten zien 
dat generieke interventies eigenlijk weinig 
effect hebben. De persoonlijke gelaagdheid 
van eenzaamheid roept in ieder geval de 
vraag op in hoeverre collectief beleid zich 
leent voor het bieden van oplossingen voor 
persoonlijke vraagstukken.

Deze vraag speelt ook als we eenzaamheid 
zien als ‘iets dat bij het leven hoort’. Een
zaamheid is onvermijdelijk, eenzaamheid 
hoort bij la condition humaine en is niet per 
definitie reden voor professionele hulpver
lening. Dat je in de loop van je leven men
sen kwijtraakt, dat je meer op jezelf wordt 
teruggeworpen, hoort er gewoonweg bij. 
Het willen bestrijden van eenzaamheid kan 
dan juist contraproductief zijn; het onver
mijdelijke ervan wordt ontkend en in plaats 
daarvan wordt de suggestie gewekt dat 
eenzaamheid een kwaal is waar wat aan 
gedaan kan worden en waar mensen zelf, 
eventueel met professionele hulp, wat aan 
kunnen doen. Als dat allemaal niet tot een 
‘succes’ leidt, wordt het gevoel van ver
lies alleen maar groter en de eenzaamheid 
intenser.

Eenzaamheid is tegelijkertijd onmisbaar, 
ongewenst en onvermijdelijk. Eenzaamheid 
moet kortom én gekoesterd, én bestreden, 
én genegeerd worden. Drie tegenstrijdige 
‘opdrachten’ die niet gelijktijdig kunnen wor
den uitgevoerd, zo zou de conclusie kunnen 
luiden. De initiatieven die in deze bundel 
worden genoemd, vertellen echter ook een 
ander verhaal: kleine, bescheiden activitei
ten kunnen wel degelijk bijdragen aan het 

welbevinden van mensen. Initiatieven die 
als vanzelf ontstaan. Soms zeer ambitieus, 
soms juist klein en persoonlijk. Dat kan een 
betekenisvol contact zijn, een gezamenlijke 
klus of een erkennen van verwantschap met 
de ander. 

Grenzen van het onaanvaardbare

Hoe paradoxaal dat ook mag klinken, met 
onvermijdelijkheid valt moeilijk te leven. 
Aan de ene kant juicht de Raad dat toe, het 
zich niet neerleggen bij eenzaamheid zorgt 
voor aandacht voor eenzamen en kan er in 
bepaalde gevallen zeker toe bijdragen dat 
het ervaren gemis kleiner wordt. Tegelij
kertijd spreekt de Raad haar zorg uit over 
de overdaad aan programma’s, gesubsidi
eerde projecten en beleidsmaatregelen met 
bijbehorende targets en resultaatverplich
tingen. Ook dient het begrip eenzaamheid 
heel zorgvuldig gehanteerd te worden. Nu 
lijkt er soms sprake van ‘gegoochel’ met sta
tistische cijfers. Ook in deze bundel waar
schuwen auteurs voor het ontstaan van een 
bedrijfstak die zijn verdienmodel baseert 
op de ontkenning van de onvermijdelijkheid 
van eenzaamheid aan de ene kant en op 
de suggestie dat eenzaamheid kan worden 
opgelost aan de andere kant. 

De Raad wil daarom een lans breken voor in 
de samenleving ontstane, kleine en beschei
den initiatieven. Het principe van pluri
formiteit zou ook hier leidend kunnen zijn: 
aansluiten bij de uiteenlopende vragen en 
behoeften van mensen, in de wetenschap 
dat juist bij het thema eenzaamheid keer 
op keer een subtiele balans gevonden moet 
worden tussen steunen, begeleiden, active
ren, stimuleren en loslaten.
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Tot slot

Het is al vaker gezegd in deze bundel: een
zaamheid is niet eenduidig. Deze bundel 
heeft diverse perspectieven laten zien. 
Zowel van wetenschappers als van mensen 
die initiatieven nemen in de maatschappij. 
Ook de onmisbare rol van kunst, literatuur 
en filosofie is ter sprake gekomen. In de 
woorden van criticus Carel Peeters:  
“de literaire roman […] is de enige manier 
om echt kennis te nemen van het innerlijk 
van mensen. […] Zelfs de psychologie haalt 
het niet bij Proust, Tsjechov of Couperus.” 1

Kunst en cultuur lenen zich bij uitstek voor 
de veelzijdige verbeelding van het thema 
eenzaamheid. Ze bieden ruimte om een
zaamheid te verbeelden in de vorm van 
solitude, alleen, maar zonder gemis. Maar 
ook aan eenzaamheid in de betekenis van 
loneliness, soms schrijnend of pijnlijk voor 
de mensen die dit overkomt en die hier zelf 
niet uit kunnen komen. 

De Raad heeft een kunstexpositie gekozen 
als plaats om in gesprek te gaan met geïnte
resseerden over eenzaamheid. Een gesprek 
waarbij de gelaagdheid van eenzaamheid 
evenals het onmisbare en het onvermij
delijke ervan een plaats zullen krijgen. De 
uitkomsten van dit gesprek samen met de 
inzichten en waarschuwingen van auteurs 
uit deze bundel, zullen in het uiteindelijke 
(brief)advies van de Raad worden mee
genomen. De Raad zal u hiervan op de 
hoogte houden.

 1. Citaat uit Vrij Nederland, vermeld in: Oek de 
Jong (2016), Het visioen aan de binnenbaai. 
Amsterdam: Atlas Contact.
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Loneliness is 
and always 

has been the 
central and 
inevitable 

experience of 
every man. 
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(RVS) is een onafhankelijk strategisch adviesorgaan. 
De RVS heeft tot taak de regering en de Eerste en 
Tweede Kamer van de StatenGeneraal te adviseren 
over hoofdlijnen van de beide beleidsterreinen.
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