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Goed nieuws: ouderen zijn minder eenzaam in
vergelijking met twintig jaar geleden, blijkt uit
onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau. De moderne oudere is minder eenzaam
omdat hij vaker een partner heeft dan vroeger.
Ook heeft hij of zij een groter en diverser net-
werk en is hij of zij zelfstandiger. SCP-onderzoe-
ker Cretien van Campen: “Senioren hebben
meer regie over hun eigen leven dan twintig jaar
geleden, waardoor ze ook beter hun eigen socia-
le netwerk kunnen opbouwen en behouden.”

Bos bloemen
Het aantal eenzame ouderen stijgt weliswaar
door de vergrijzing, maar deze ouderen zijn re-
latief minder eenzaam dan in 1996. Het SCP
heeft voor het onderzoek 5000 mensen onder-
vraagd tussen de 58 tot 87 jaar oud op drie mo-

SCP ‘Onderhoud je hele leven je sociale netwerk goed’

Moderne senioren zijn minder eenzaam. 
Dat komt omdat ze vaker een partner
hebben en meer regie over hun leven, 
meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Senior meer
regie over
eigen leven

menten: in 1996, in 2006 en in 2016. De vermin-
dering in eenzaamheid was het grootst onder de
oudste groep senioren (78 tot 87 jaar): het per-
centage eenzamen daalde in die groep van 46
naar 38 procent.

Volgens hoogleraar sociologie Jenny Gierveld
praat de huidige generatie ouderen een stuk
opener over hun emoties; dat kan helpen een-
zaamheid tegen te gaan. “Ik kan me bijvoor-
beeld herinneren dat mijn vader mijn zusje en
mij bloemen liet kopen voor mijn moeder op
haar verjaardag. Als man liep je niet rond met
een bos bloemen, je moest stoer zijn en je praat-
te niet over je gevoelens. Dat beperkte zijn socia-
le interacties. Nu is dat anders. Dingen zijn be-
spreekbaar en gevoelens ook.”

Gierveld benadrukt net als het rapport dat een
groot sociaal netwerk essentieel is. “Het is be-
langrijk om al vanaf jonge leeftijd contacten te
blijven onderhouden om een divers sociaal kon-
vooi te kunnen opbouwen.” Het is ook goed als
er mensen van verschillende leeftijden in dat
netwerk zitten. “Op een bepaalde leeftijd verlies
je veel leeftijdsgenoten. Dan is het fijn als er wat
jongere mensen zijn waarmee je dingen kunt
blijven doen, waarmee je kunt praten of af en toe
een kopje koffie kunt drinken.”

Slordig
Als laatste tip geeft Gierveld mee dat je contac-
ten van vroeger niet moet laten verwateren.
“Zorg dat je studievrienden, oude collega’s of
ex-buren je hele leven lang af en toe blijft zien.
In Nederland zijn we daar een beetje slordig in.
Om een voorbeeld te noemen: wie van Amster-
dam naar Purmerend verhuist, verliest vaak alle
contacten in Amsterdam. Dat is jammer.”

AMSTERDAM

Boris Becker hoopt de faillisse-
mentszaak tegen hem te kunnen
beëindigen via een diplomatieke
functie die hij sinds enkele weken
bekleedt voor de Centraal Afri-
kaanse Republiek (CAR). In de
rechtszaal in Londen beriepen zijn
advocaten zich gisteren op diplo-
matieke onschendbaarheid.
Sinds 27 april is de Duitse drie-

voudige Wimbledonkampioen at-
taché bij de Europese Unie voor de
Centraal Afrikaanse Republiek
(CAR) op het gebied van sport, cul-
tuur en humanitaire zaken. Die
functie valt volgens zijn advocaten
onder de Weense Conventie inzake
diplomatiek verkeer, waardoor hij
alleen terecht kan staan met in-
stemming van de minister van
Buitenlandse Zaken van de CAR en
diens Britse ambtgenoot.

Becker (50) werd een jaar geleden
failliet verklaard wegens een niet
nader aangeduide schuld aan een
kleine investeringsbank. Becker
noemde zijn faillissement gister-
avond in een verklaring ‘onge-
rechtvaardigd en onjuist’. “Een
clubje anonieme en niet ter verant-
woording te roepen bankiers en
bureaucraten heeft me tot een
 totaal onnodig faillissement ge-
dwongen. (..) Ik heb nu diploma-
tieke onschendbaarheid verkre-
gen, waar ik wel toe was gedwon-
gen om deze klucht te beëindi-
gen(..) . Zodra deze zakkenvullerij
voor de suits ten einde is, zullen
mijn advocaten de vraag van com-
pensatie bekijken. Ik zal achter de
mensen aangaan die dit proces
doordrukten en hen publiekelijk
ter verantwoording roepen.”
Hij zei ‘enorm trots’ te zijn op zijn

benoeming als attaché.

Boris Becker claimt
onschendbaarheid 

38%
→ Het percentage eenzamen in de
leeftijds groep tussen 78 en 87 jaar
is gedaald van 46 naar 38 procent. 
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LibriswinnaarMurat Isik‘Niemand zal 
mij meer onderschatten’
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Chill-out
Op deze plekken
komen pubers samen.
‘Buiten zijn we vrijer’


