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Uit boek blijkt dat bijna 
één op de drie mensen 
zich geïsoleerd voelt. 

--....' . . '--> 
van· eenzaamheid. "Gehuwden mensen die er lastvan hebben. Sa~ 

· ·· hebben er prQcentu~eLgezien het menwonende dertigers van wie 
minst làstvan. '\(an de pasgetrouw- de relatie voor de tweede keer op 
den ervaart slechts 4prgçent gevoe- deklippen loopt, zijn ook een risi
lens van·eeD:zaalliheid!:.:yoor ge-· . ·co groep. Ze hebben het gevo,el dat 

door Rens Ulijn scheiden yro:uwell:~Val;l;rp.~ddelbare het ï:tan hén ligt datde relaties mis
DE~ HAAG - Marjan de Heer was leeftijd ligt datperçentage op 26." . lukken, en hebben moeite met 

· 45 toen haar man plotseling over- Gierveld schreef. het-hoek samen het aallknopen van nieuwe." · · 
leed, Die gebeurteni~, nu acht jaar 'metpsycholoogTneo vanT'ilburg Gierveld bestrijdt dateènzaam
geleden, veranderde haar sociale Ie- : het böek Zicht op een~aq.mheid. heid samen hal}gt met d~ steeds 
ven drastisch. "Onze vrienden- Het boek wordt vandaag <;ioor Nac 
kring bestond. vooral uit andere tienale Vereniging de·· Zonne-' 
stellen waarmee we optrokken. bloem in Amersfoort gepres.en- .. 'lndivigualisering speeltgeen. 

· Als die met z'n allen naar een con..: teerd en biédt tips voor éenzarni;!· rol. Het idee dat vroeger 
eert gingen, .werd ik steeds minder mensen die hun probleemwillen ·•· 
.vaak gebeld. Mensen die wat heb- aanpakken. be ruim .39-500 vrij~. alles: beter was, klopt nief ·· 
ben meegemaakt, worden als las- · wiUigers van de Zonnebloem zet- · • ·· · ·. · 
tig ervaren." ten zich al jarén in om mensen .. · individualistischer wordende sa~ 
Hoewel De Heer het voor zichzelf met een fysieke beperking uit hun menleving. "We beschikken over 
niet wilde toegeven,kreeg ze last sociale isolement te ·halen~. Geza" onderzoeksgegevens vanaf eind ja
van eenzaamheid. "Als je behoefte.·. menlijk leggen ze jaarlijks zo'n 1,1 ren. z~ventig en sinds die tijd is 
hebt aan contact en je hebt nie- miljoen huisbezoeken af . het aantaf eenzame mensen' enge
mand om je heen, dan geeft dat in- Volgens Gierveld, net als Vàn Til- veei even· hoog. We ·moeten af 
tense pijn." burg verbonden aan de Vrije Uni- van hetidee dat vroeger alles be
Volgens socioloog .Jenny Gierveld versiteit in Amsterdam, bestaan er ter was." ·· 
is het verliezen van een partner veel misverstanden over eenzaam- Marjari de Heer wist zich uit. het 
één van de belangrijkste oorzaken heid. "Het zijn niet alleen oude eenzame dal naar boven te krabbe: 
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· eryarengerpis ~ilii;sqciá!~:réla~ .•.... • 
·.·• ti~s;: ,()ngev~ef}i? 1,11iljqeT) Nt:· ·.· 
· ... d erla(1dérs, qfwel' 30 procent 
.• : yaq deyglw9~s~o bevBiki(1g;·.··· 
•• :heeft 'erin rriinderê oflll~e.~dêr .. 
. n:iate)~st vall' ,\ i ' . • : . 

pe auteurs r:nakén een ÓJ]~eF ... < 

· 'sc:heidinerrJÖti.e>nel~ en sociale,· 
efmzáàr1Jhê;clhe!JÏari~.di~ ël}lo~ .. • 

·• tlqneef~êrizaaiUis;~mist'eén in-. 
.• •tierne. relatie. ~i) §o.èiale een.é , 

. zaarnheid g9afnet orn.hetge
-brèk. a~n. bëte.kenisvolle relaties. ·. 
>.met een br~derè groep mensen~. 
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len. "Óp ,een gegeven moment 
heb ik hetroer omgegooid en geac
cepteerd dat ik geen deel meer 
ben van een echtpaar .. En via mijn 
nieuwe vrijwilligerswerk, heb ik 
veel nieuwe mensen ontmoet" 


