
Eenzaamheid voelen terwijl je een druk leven hebt. ‘Waar doe ik het allemaal voor?’ Je
hebt een mooi gezin, een stel leuke vrienden, een prima baan. En toch voel je je bij tijd
en wijle eenzaam. Niets om over in paniek te raken, vindt psychologe Aukelien van
Abbema. Eenzaamheid hoort bij het leven.

Bijna veertig procent van de volwassenen (19+) in Nederland voelt zich eenzaam.
Tenminste, volgens de cijfers van het RIVM (2012). Want eenzaamheid beperkt zich niet tot
een selectieve groep ‘ongelukkigen’, eenzaamheid treft vrijwel iedereen. Dat weet Aukelien
van Abbema als geen ander. Ze werkt als psycholoog binnen ELIAGG en richt zich vooral op
relatietherapie en singles en schreef het boek Eenzaamheid (Uitg. Boekencentrum,
Zoetermeer 2014). ‘Eenzaamheid hoort bij het leven. Allemaal voelen we ons van tijd tot tijd
eenzaam. Ook al heb je een leuke baan, lieve vrienden of een mooi gezin. In onze westerse
samenleving krijgen we voortdurend het signaal dat we moeten genieten. Logisch dat je het
idee krijgt dat je iets verkeerd doet als je helemaal niet geniet. Daar begint het gevoel van
eenzaamheid. Bij verwachtingen die niet uitkomen.’

on-verbonden

In het onderzoek Zicht op eenzaamheid: Achtergronden, Oorzaken en Aanpak van Gierveld
de Jong & Van Tilburg (2007) de䆹　niëren de onderzoekers eenzaamheid als ‘een negatieve

Eenzaamheid – het leven is geen Instagram
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situatie, gekenmerkt door gemis en teleurstelling. 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 die 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.’ Voor Van Abbema is eenzaamheid dat wat mensen haar
vertellen. ‘Het gaat niet om het soort eenzaamheid, als je maar weet hoe je het moet duiden
en wat je ermee kunt. Eigenlijk gaat eenzaamheid altijd over de afwezigheid van
verbondenheid. Of een ander nu in de buurt is of niet. Je voelt je niet gehoord, gezien of
begrepen. Eenzaamheid is een interpretatie van een situatie. Bijvoorbeeld: ik had jou
gevraagd de afwas te doen, maar nu zit jij achter je laptop, dus nu sta ik er alleen voor en
moet ik zelf deze klus klaren. Die interpretatie kan terecht zijn, of niet. Maar het gevoel dat je
eraan overhoudt, maakt dat je je alleen voelt.’

Dat is iets wat Esther – haar achternaam is bij de redactie bekend – herkent. ‘Soms zijn er
van die momenten dat ik met vijf mensen in huis ben en me toch alleen, rot, neerslachtig
voel. Van die waar-doe-ik-het-eigenlijk-allemaal-voor-gevoelens. Ik kan bijvoorbeeld echt
uitkijken naar het moment dat mijn man thuiskomt van zijn werk. Dan ben ik de hele dag in
en rond huis bezig geweest en kijk ik uit naar een andere volwassene in huis met wie ik kan
samenwerken. Maar mijn man komt met heel andere gevoelens thuis. Hij denkt: even geen
gezeur aan mijn hoofd, ik wil gewoon thuis zijn, eten en mijn krant lezen. Het moment waar
ik mij zo op heb verheugd, is dan in een seconde weg en verandert in eenzaamheid; ik moet
het alleen doen.’

Christina Soet herkent het gevoel van eenzaamheid sinds ze een kind heeft gekregen.
‘Omdat ik minder ben gaan werken, ben ik overdag vaak alleen thuis met onze dochter, want
de meeste vrienden hebben geen kinderen van dezelfde leeftijd en werken daarom gewoon.
’s Avonds gingen mijn man en ik vaak samen sporten, maar nu wisselen we elkaar af en zit
ik regelmatig alleen op de bank. Voor mij is eenzaamheid het missen van contact, niet
kunnen delen wat je meemaakt. Eigenlijk moet ik op zoek naar nieuwe vriendschappen met
jonge ouders die ook in deze fase zitten, maar zulke vriendschappen ontstaan niet zomaar.
Meestal ga ik dus alleen op pad met onze dochter, ook leuk, maar als ik andere moeders
gezellig samen zie zijn, ben ik stiekem een beetje jaloers.’ De sleutel om uit een situatie als
van deze vrouwen te komen, is door te checken of de interpretatie klopt met de
werkelijkheid, adviseert Van Abbema. ‘Zet je emotie om in actie. Misschien doen deze
vrouwen dat al, maar veel mensen verwachten dat de ander verbinding zoekt met hén. Ze
denken: niemand helpt mij, niemand belt even op … Uit hersenonderzoek blijkt dat we
minder creatief zijn als we problemen ervaren. Het lukt ons in situaties van eenzaamheid
dus echt minder goed om weer verbinding te zoeken. Vanochtend las ik nog een artikel over
eenzaamheid in Amerika onder gezinnen. Veel ouders verhuizen omwille van hun carrière
door heel het land en raken daardoor uit het zicht bij vrienden en familie, waardoor ze veel
vaker eenzaamheid ervaren. Ik dacht toen: God is het antwoord op eenzaamheid. Hij heeft
ons een gemeenschap, vaak de kerk, om ons heen gegeven. Verzamel binnen dat grotere
geheel een aantal mensen met wie je samen het leven leeft.’



taboe

Accepteer ook dat eenzaamheid bij sommige fases van het leven hoort, benadrukt Van
Abbema tegelijkertijd. ‘Denk aan Jezus in de woestijn. Hij was daar niet om een leuke tijd te
hebben, maar om zo dicht mogelijk bij God te zijn. Daarin zit een uitnodiging voor ons:
gebruik de eenzaamheid, het alleen-zijn, om de verbinding met God te maken. Als je in
paniek raakt van eenzaamheid hoor je niet wat Hij je wil vertellen. Dan ontdek je ook niet wat
je zelf wilt of wat je nodig hebt. Eenzaamheid is in onze samenleving taboe. Eenzaamheid is
falen. Maar echt, ons leven wordt nooit Pinterest of Instagram. Het echte leven is rommelig
en soms vervelend. Als we dat als normaal gaan beschouwen, dan hoort eenzaamheid bij
het leven op die dag of dat moment. Punt.’

In haar boek Eenzaamheid verdiept Van Abbema zich in de eenzaamheid die Bijbelse 䆹　guren
als David, Abraham en Maria ervaren en hoe ze met die gevoelens omgaan. ‘Ontzettend
verslavend om zo naar Bijbelse personen te kijken’, aldus de psycholoog. ‘En verhelderend.
Ik ontdekte bijvoorbeeld dat veel van hen een disfunctionele familie hebben. Dat hoor ik ook
vaak in mijn werk. Ik moet veel aan Martha denken. Over afwassen gesproken! In haar
drukte loopt ze zich boos te maken en in plaats van haar grenzen aan te geven, valt ze uit
tegen haar zus, iets wat niet verbindend werkt. Veel mensen – vooral vrouwen – zullen dit
herkennen. Je loopt je altijd uit te sloven voor alles en iedereen – “Mama, waar zijn de
sleutels? Mama, is mijn spijkerbroek al uit de was?” – maar voelt je niet gezien en gehoord.
Vrouwen onderschatten vaak hoeveel ruimte ze voor zichzelf mogen vragen: “Mama zit nu
met een boek en een kop kof䆹　e op de bank. Haal die spijkerbroek er zelf maar uit.” Waarom
moet jij die ramen wassen als je dochter van negentien daar zit? Waarom moet het huis zo
waanzinnig schoon zijn? Waarom moet jij de kleding van je man klaarleggen voor morgen ...
Echt dat gebeurt. Manage de verwachtingen.’

relationele wezens

Gaat de stelling op dat daar waar verbondenheid met God is, geen eenzaamheid hoeft te
zijn? Van Abbema: ‘God heeft ons gemaakt als relationele wezens, verbonden met de
mensen om ons heen. Sommige mensen zeggen: ‘‘God is mijn minnaar’’. Dat is Hij niet. Een
man zei eens tegen mij: ‘‘Mijn vrouw heeft God en ik kom daar niet tussen’’. Ook dat kan niet
Gods bedoeling zijn. Het is dus te gemakkelijk om te zeggen: ga naar God toe als je
eenzaam bent en dan komt het goed. God zegt dan waarschijnlijk: ‘‘Ga naar je man of vrouw.
Je vriendin. Je familie. Los het samen op.’’ En dat is geen gemakkelijke opdracht. Want dan
moet je bekennen: ik mis je, ik mis onze verbondenheid.’ ■

cijfers

Bijna 40 procent van de bevolking van 19 jaar en ouder voelt zich eenzaam. Ruim 8
procent is ernstig of zeer ernstig eenzaam. Bijna 27 procent is emotioneel eenzaam
(gemis van intieme relatie) en bijna 40 procent is sociaal eenzaam (betekenisvolle relatie
met bredere groep). Eenzaamheid komt iets vaker voor bij mannen; tegelijkertijd geven
iets meer vrouwen aan (zeer) ernstig eenzaam te zijn. In het algemeen neemt het



percentage eenzamen toe naarmate de leeftijd stijgt. Gescheiden mensen (bijna 60
procent) en weduwen of weduwnaars voelen zich vaker eenzaam dan (on)gehuwden.
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