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n m. 
k een kamer op Uilenstede 

Wie net in een nieuwe stad woont, 
kan zich eenzaam voelen. Maar 
daar is wat aan te doen, wijst 
wetenschappelijk onderzoek uit. 
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Daar zit je dan, in je nieuwe kamer in Amsterdam. 
De nieuwe bank van de Ikea ziet er prima uit, maar 
je kent nogniemand die erop kan komen zitten. 
Het is logisch dat je je in een nieuwe stad wat 
eenzaam voelt, zegt hoogleraar Theo van Tilburg 
van wie onlangs het boek Zicht op eenzaamheid ver
scheen. "Je moet moeite doen voor het opbouwen 
van een nieuw netwerk. Niet denken datje zo weer 
andere vrienden maakt. Juist in Amsterdam. Als je 
in een studentenstad als Groningen woont, liggen 
de ontmoetingsplekken voor de hand. Amsterdam 
is zo'n grote stad, daar moet je echt met mensen 
afspreken." 
Van Tilburg onderscheidt twee soorten eenzaam
heid. Bij sociale eenzaamheid draait het om hoe
veel mensen je in je netwerkhebt met wie je kunt 
afspreken: vind je dit voldoende en bieden deze 
relaties ook kwaliteit? Bij emotionele eenzaamheid 
gaat het erom of er iemand is bij wie je je hart kunt 
uitstorten. Iemand kan heel veel kennissen hebben, 
maar toch eenzaam zijn. Andersom kan iemand 
niet veel mensen kennen, maar tevreden zijn met 
die twee goede vrienden die hij heeft." 

Nieuwefase 
Zoals Daniëlvan der Poel (25), premasterstudent 
kunstgeschiedenis. Hij studeerde in Groningen 
maar maakte daar geen blijvende vrienden. Hij 
had genoeg aan zijn oude vriendenkring. "Aanvan
kelijk vond ik op kamers wonen niet zo leuk. De 
mensen met wie ik in het studentenhuis woonde, 
stonden me niet aan." Dat hij soms alleen zat, 
vond hij niet erg. "Soms kies je daar ook voor. Ik 
deed de kunstacademie en dat is een studie waar
bij je tijd nodig hebt om te reflecteren en dingen 
uit te knobbelen." Nu Van der Poel in Amsterdam 
woont, heeft hij mensen ontmoet bij wie hij zich 
meer thuis voelt. 

>Netwerken voor 
beginners 
Gerbanivan de Bunt, universitair hoofddocent 
bij de faculteit Sociale Wetenschappen, 
promoveerde in 1999 op de ontwikkeling van 
vriendschapsnetwerken van eerstejaarsstudenten. 
De netwerkbasis voor elke vriendschap in· elk 
netwerk zijn onder meer twee mechanismes. "Als 
je laat merken dat jij mij leuk vindt, vergroot dat 
de kans dat ik jou leuk vind", vertelt Van de Bunt. 
"En de kans dat jij met een vriend van een vriend 
bevriend raakt, is groter dan wanneer je een 
willekeurige vreemdeling ontmoet." 
Van de Bunt volgde een groep eerstejaars 
sociologiestudenten in Groningen. "Wat opviel 
was dat de eerste contouren van de verschillende 
groepen al tijdens de introductie zichtbaar werden. 
De vriendschappen die iiJ de eerste week gevormd 
werden, bleven later de basis van het netwerk." 
Veelvan die vriendschappen waren gebaseerd op 
gelijkheid. "Mannen trekken naar mannen, vrouwen 
naar vrouwen en ook studenten van dezelfde leeftijd 
raakten eerder bevriend." 
Heel belangrijk bij het vormen van relaties bleek 
de gelegenheid daartoe. "Als je iemand vaker ziet, 
word je ook sneller vrienden. Dat bleek vooral bij 
studenten die dezelfde programma's volgden. Hoe 
vaker ze dezelfde vakken hadden, hoe groter de 
kans was dat ze vrienden werden. Met iemand die 
beter bij jou past maar die je minder vaak ziet, raak 
je toch niet snel bevriend.'' 
Uit een klassiek onderzoek in de jaren vijftig bleek 
dat studenten die op een Amerikaanse campus 
dichtbij een trappenhuis woonden, meer vrienden 
hadden dan de mensen met een kamer verderop. 
"Het zou me niets verbazen dat als je op Uilenstede 
dicht bij de voordeur woont, je meer kennissen 
hebt",. zegt Van de Bunt. "Zelf woonde ik in een 
studentenhuis aan het einde van een gang, daar 
kon ik nooit iemand toevallig tegenkomen.'' 

"Netwerken zijn heel ~ynamisch'', vertelt Van Til
burg. "Het gaat er niet alleen om wat jij doet, maar 
ookwat anderen doen. Als je alleen maar vasthoudt 
aan wat je hebt, ben je kwetsbaar. In elke levensfase 
leer je nieuwe mensen kennen die bij die nieuwe 
fase passen. Daar moet je voor openstaan. Ik zeg 
niet dat je je oude vrienden weg moet doen, maar 

nee~ de gelegenheid om nieuwe vrienden te ma
ken. 
Sterke eenzaamheid komt trouwens niet vaak voor 
bij jongvolwassenen. Volgens Van Tilburg komt dat 
doordat het ontbreken van een relatie nog niet zo'n 
belangrijke factor in de eenzaamheid is. "Bij een 
twintiger is alleen zijn normaal. Dat zorgt niet voor 
een uitzonderingspositie in je vriendengroep", ver
telt Van Tilburg. Dit in tegenstelling tot bij oudere 
volwassenen, bij wie singles buiten de boot vallen 
als vrienden minder tijd hebben om af te spreken 
omdat ze dingen met hun geliefde of gezin doen. 
Van Tilburg: "Een man van 22 die geen vriendin 
heeft, voelt zich niet eenzaam. Een man van 28 jaar 
zonder partner wel." 

Assertiviteit 
"Je moet zorgen dat je met mensen in contact 
komt", aldus Van Tilburg. Activiteiten o;ndememen 
is altijd een goede manier om dat te doen. En een 
beetje assertiviteit kan daarbij geen kwaad. Sunita 

Bhagwandin (25), laatstejaars rechten: 'Ws je een 
grijze muis bent die nooit haar mond opendoet, 
dan gaat het niet zo snel. Ik koni uit Amstelveen 
dus met mijn schoolvrienden kon ik makkelijk 
contact blijven onderhouden. Inmiddels is de helft 
van mijn vriendschappen van de middelbare school 
vervaagd. Daar zijn anderen voor in de plaats geko-

>Vrienden maken 
Wetenschappelijk bewezen tips om vrienden te 
maken: 

• Wees vriendelijk. Als mensen je aanlig vinden, zijn 
ze meer geneigd bevriend met je te raken. 

• Ga naar zoveel mogelijk activiteiten en colleges. 
Hoe vaker je je studiegenoten ziet, hoe eerder je 
bevriend met ze raakt. · 

• Zoek een kamer op Uilenstede. Dat is een 
campus vol studenten van dezelfde leeftijd en 
achtergrond. Met die hospita in de stad bij wie je 
ook een kamertje kunt huren, raak je toch niet 
bevriend. 

men. Je spreekt eens met studiegenoten wat af, dan 
komt het vanzelf." 
Toch waarschuwt Van Tilburg om niet te veel te 
verwachten van mensen die je net ontmoet. "Denk 
niet meteen dat iemand je hartsvriendin voor de 
komende dertigjaar is. Die vertrouwdheid moet 
groeien. Mensen die eenzaam zijn, hebben de nei
ging te overvragen." 

Reageren? Mail naar: redactie@advalvas.vu.nl 
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Univer
siteit 
ziet het 
licht 
De tentoonstelling . 
Fascination oflight is zaterdag 
13 oktober speciaal geopena 
voor medewerkers. 

FLOORBAL 

"Er is een revolutie aan de gang 
maar de meeste mensen beseffen 
datniet", vertelt Wim Hogervorst, 
als hoogleraar verbonden aan het 
laserlab. "Licht wordt steeds be
langrijker, het wordt overal voor 
gebruikt. Bijvoorbeeld bij het af
spelen van cd's en dvd's. Een di
gitale camera kopieert de manier 
waarop het licht in het menselijke 
oog werkt. En je moet eens weten 
hoeveellicht er nodig is om een 
gsm te maken. Daarom wordt de 
21ste eeuw nu al de eeuw van het 
licht genoemd." 
Het lasercentrum haalde daarom 
de tentoonstelling Fascination 
oflight, over de werking van het 
licht, naar de VU. De Duitse ex
positie trok eerder langs een flink 
aantal Europese hoofdsteden en 
was een groot succes in Londen, 
Parijs en Brussel. De hal van het 
OZW -gebouw is de enige locatie 
in Nederland waar de tentoonstel
ling te zien is. 

Spectaculair 
Het laserlab wil Fascination of 
light gebruiken oni mensen meer 
bewust te maken van het nut van 
licht. Bij de expositie wordt het 
gebruik van licht in de innovatie
ve industrie en de maatschappij 
aan de bezoekers uitgelegd. Deze 
bestaat uit twintig opstellingen 
in kasten en onder meer een drie 
meter hoge, lichtdichte tent. Ook 
kunnen bezoekers zelf experi
menten uitvoeren. Philip$ heeft 
een prototype van een 3D-televisie 

'De 21ste eeuw 
is de eeuw 
van het licht' 
beschikbaar gesteld. "Je ziet dan, 
zonder een speciaal brilletje te 
dragen, een dobbelsteen die zo uit 
de televisie lijkt te rollen. Het is 
echt spectaculair", aldus Hoger
vorst. 
Om ook de medewerkers van de 
VU te interesseren is er 13 oktober 

' een speciale dag waarbij mede- . 
werkers een rondleiding kunnen ; 
krijgen. "En niet alleen mede
werkers, maar ook hun kinderen, 
vrienden en hun buurman zijn 
welkom", zegt Hogervorst. Mede
werkers en studenten kunnen ook 
doordeweeks in de lunchpauzes 
de tentoonstelling bezoeken. Dan 
zijn er echter geen rondleidingen. 
De tentoonstelling heeft ook een 
voorlichtingseffect voor leerlin
gen uit het voortgezet onderwijs. 
Hogervorst: "Wij willen de in
teresse wekken van middelbare 
scholieren die misschien natuur
kunde of scheikunde willen stu
deren. In totaal zullen er tweedui
zend let;!rlingen uit het hele land 
de expositie bezoeken." 

Openingstijden: tot 18 oktober elke 
dag tussen half een en kwart over 
een en zaterdag 13 oktober tussen 
tien en vijf uur. Toegang is gratis. 


