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..,.. Elke woensdag een 
filosofisch dilemma naar 
aanleiding van de actualiteit. 

..,.. Vandaag: is eenzaamheid 
een kwaal van de mens of is 
het de schuld van het kapitaal? 

DoorCOEN SIMON 
In het tweede jaar van mijn studie fi
losofie merkte ik dat mijn nieuw ver
worven zelfstandigheid, als student 
op kamers, niet altijd als vrijheid 
maar ook wel als eenzaamheid kon 
voelen. Ik studeerde in Amsterdam, 
en woonde in Utrecht. Iedere dag 
nam ik de trein naar het Alnstel
station en daarna de metro richting 
Waterlooplein. Bij de Stopera kwam 
ik bovengronds in de stad van mijn 
dromen en stak de Alnstel over rich
ting de faculteit. En daar, midden op 
de brug, zat dan steevast dezelfde 
man met zijn gitaar liedjes van Bob 
Dylan te zingen. Hij had een vaste 
hand en een doorrookte stem. Omdat 
ik op mijn Utrechtse studentenkamer 
dezelfde liedjes tokkelde identificeer
de ik mij met deze dagelijkse verschij
ning, maar ik zag ook tegen hem op. 
Hij durfde dat toch maar: zingen voor 
een wildvreemd publiek in de grote 
stad. En leefde daar zelfs van. Dát was 
vrijheid. 

Maar op een dag begonnen het da
gelijkse ritueel, zijn stem en het een
zijdige repertoire me tegen te staan. 
De stille bewondering sloeg om in af
schuw, eerst voor hem met zijn lange 
ongewassen baard en altijd diezelfde 
kleren, en toen voor zijn vermoede
lijk eenzame en onvrije lot. Was hij 
aanvankelijk de spiegel van mijn ge
droomde leven geweest, nu weerspie
gelde hij de eentonigheid van mijn 
bestaan: iedere dag boven de boeken, 
iedere dag alleen in de drukte tussen 
Amsterdam en Utrecht, iedere dag 
hetzelfde liedje. 

In 2007 werd op basis van vijfen
twintig jaar sociologisch onderzoek 
een schatting gedaan naar het aantal 
eenzamen in Nederland. Daaruit 
bleek dat dertig procent van alle vol
wassen Nederlanders eenzaam is, en 
tien procent zeer eenzaam. Dat zijn 
maar liefst drie en een half miljoen 
eenzamen, van wie ruim een miljoen 
ernstige gevallen. Wie met het idee 
speelt een politieke partij te begin
nen, raad ik aan deze groep eens wat 
beter te onderzoeken. 

En zo'n onderzoek is niet eenvou
dig, schrijven de sociaal wetenschap
pers Theo van Tilburg en Jenny de 
Jong Gierveld in Zicht op eenzaamheid 
{2007), want "eenzaamheid is een 
subjectief verschijnsel. Het gaat om 
een persoonlijke beleving". Het komt 
voor "onder jonge en oudere mensen, 
onder zieke en gezonde mensen, on
der mannen en onder vrouwen. Een
zaamheid kun je niet zomaar aan ie
mands gezicht aflezen". Bovendien 
zullen mensen door het taboe op een
zaamheid "niet snel toegeven dat zij 
eenzaam zijn". 

De Nederlandse actrice Georgina 
Verbaan brak onlangs met dit taboe. 
Aan persbureau Novum liet ze weten 
al vaak in haar leven eenzaam te zijn 
geweest. "Mensen gingen ervan uit 
dat het goed met me ging, maar dan 
dacht ik: nee het gaat helemaal niet 
goed. ( ... ) Die discrepantie tussen de 
buitenwereld en wat je voelt is dan 
best wel pijnlijk." Verbaan deed de 
confessie op het Nederlands Filmfes
tival bij de promotie van de Neder
landse film Lotus die vanaf morgen in 
de bioscoop is te zien. De film ver
haalt over de levens van enkele perso
nages die allemaal op hun eigen wijze 
in eenzaamheid in de grote stad ver
keren. "Het is iets wat heel erg breed 
leeft'', verklaart de scenarioschrijver 
Philip Delmaar in een interview met 
de omroep RKK. En juist in onze tijd 
vindt hij het taboe erop schrijnend, 
"want er zijn onwijs veel manieren 
om met elkaar te praten. We commu
niceren heel veel, en toch ... " 

Sinds het genoemde onderzoeks
rapport uit 2007 zijn er verschillende 

initiatieven ontstaan om eenzaam
heid terug te dringen of in elk geval 
zichtbaar te maken. Het rapport doet 
daarvoor zelf ook suggesties: van de 
'Campagne Stop Eenzaamheid' tot 
'groepsactiviteiten in woonzorgcen
tra', 'lotgenotencontact' en cursussen 
'zin in vriendschap'. En twee weken 
geleden werd de landelijke 'Week te
gen de eenzaamheid' georganiseerd 
door Coalitie Erbij, een stichting be
staande uit organisaties van KPMG 
tot het Leger des Heils. Delmaar 
schreef het script voor Lotus in de 
hoop dat de bioscoopbezoeker na het 
zien van de film "iets beter kijkt en 
ook iets beter op andere mensen let''. 
Het zijn stuk voor stuk nobele activi
teiten, maar zijn het oplossingen 
voor het probleem? 

En wat is eigenlijk het probleem? 
Dat de sociologen dat antwoord 
schuldig moeten blijven, wordt dui
delijk als je hun definitie van een
zaamheid bekijkt. "Eenzaamheid is 
de uitkomst van de persoonlijke 
waardering van een situatie, waarin 
bestaande relaties worden afgewogen 
tegen de wensen of standaards die 
men ten aanzien van relaties heeft." 

Pfff. 
U mag hem gerust nog eens lezen, 

maar feitelijk staat er: we zijn een
zaam omdat ons leven niet voldoet 
aan onze verwachtingen. Wat hebben 
we aan zulke conclusies waarin de er
varing van eenzaamheid zelf achter
wege blijft en waarin een diagnose 
wordt gegeven zonder enig zicht op 
een behandeling van de eenzame pa
tiënt? Moeten we nu onze individuele 
verwachtingen bijstellen? De algeme
ne standaard aanpassen? Of moeten 
we gewoon meer contact maken met 
mensen die de relatiestandaard niet 
halen? Birgit Schuurman, de actrice 
die ook een rol heeft in Lotus, probeert 
het laatste in elk geval. "Ik merk dat 
ik na de film meer stilsta bij eenzame 
mensen op straat en dat ik ze ook aan
spreek." 

Volgens Jürgen Habermas {1929), 
de meest invloedrijke Duitse filosoof 
van dit moment, zijn zulke sociaal
wetenschappelijke onderzoeken de 
pathologische bijwerking van een 
maatschappij waarin de alledaagse 
leefwereld te veel onder druk is ko
men te staan van een 'systeem'. In dat 
systeem bepalen bureaucratie en eco
nomie hoe onze wereld eruit ziet, ter
wijl de alledaagse leefwereld ontstaat 
door direct contact tussen mensen. 
We weten allemaal dat het systeem de 
moderne burger een gevoel van on
herbergzaamheid kan geven, bijvoor
beeld wanneer hij op de radio hoort 
dat een hoogbejaarde man vanwege 
een administratieve fout twee dagen 
dood op een toilet blijft liggen van 
een hoog aangeschreven ziekenhuis. 

Maar wat minder in het oog 
springt, is dat een immens sociaal
wetenschappelijk apparaat gevoelens 
en normen produceert die eigenlijk 
in het gesprek tussen mensen onder
ling tot stand zouden moeten komen. 
Het neemt alleen de temperatuur van 
de patiënt ('In Nederland zijn 3,5 mil
joen mensen eenzaam', of 'We scoren 
een 7,6 voor geluk', et cetera), zonder 
te kunnen weten aan welke kwaal de 
maatschappij lijdt. De uitkomst be
paalt niet alleen hoe we denken over 
ons eigen geluk en onze eigen een
zaamheid, maar het bepaalt ook hoe 
onze leefwereld eruit moet gaan zien. 

Afgelopen zomer dacht D66-ge
meenteraadslid Erik Akkermans in 
Groningen de leefwereld van zijn 
stad wat op te kalefateren met het 
voorstel om straatmuzikanten audi
tie te laten doen. Hij komt hiermee te
gemoet aan de ergernis van winkel
personeel en bewoners uit het cen
trum die klagen over de geluidsover
last van dit 'veredeld bedelen'. Akker
mans, die vóór zijn politieke loop
baan directeur was van het Utrechts 
Conservatorium, zou, zo meldt de 
Groninger Gezinsbode, "graag zien dat 
muzikanten en studenten van het 
Prins Claus Conservatorium actief 
worden opgeroepen voor deelname" 
aan de audities. "Ook studentenen
sembles zouden een sfeerverhogende 
toevoeging kunnen vormen voor de 
Groningse straatmuziek." 

Nu heb ik toch weer te doen met 
die gitarist aan de Amstel, die bureau
cratisch zal worden weggeregeld ten 
behoeve van hoogstaand vermaak 
voor de eenzame consument, die niet 
tegen 'veredeld bedelen' kan. 

De film 'Lotus' draaitvanafmorgen in 
verschillende bioscopen. 
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Zijn we nou 
echt zo 
eenzaam, of 
denken we dat 
alleen maar? 
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alexander 

Verder bleefhet stil 
S inds zaterdag is de wereld een 

Trojaans paard rijker: softwa
re die zich onzichtbaar in je com
puter nestelt waardoor anderen 
stiekem kunnen meekijken of 
zelfs je computer kunnen overne
men. De nieuwste telg maakt het 
mogelijk om mee te luisteren met 
Skype-gesprekken, legt alle toets
aanslagen op het toetsenbord vast, 
kijkt mee met mail en chats, maakt 
elke paar minuten een screenshot, 
neemt audio op en kan zelfs een 

Ik schrik 
van de 
lauwe 
reacties 
op het 
nieuws 

complete kopie 
vanjeharde 
schijf doorstu
ren zonder datje 
het doorhebt. En 
nu komt het: vol
gens de zeer ge
respecteerde 
Duitse hackers
vereniging CCC 
is de software ge
maakt en ver
spreid in op

dracht van de Duitse overheid, om 
burgers af te luisteren. 

Er ontstond meteen een klop
jacht in Duitsland naar de op
drachtgever van de software. Mi
nisters en hoofdredacties schrijven 
woedende commentaren en iedere 
dag is de software nieuws. Experts 
kwalificeren de zogenaamdeBun
destrojanerunaniem als prutswerk. 
Doordat de software geen beveilig
de verbinding gebruikt, kunnen 
andere hackers meeluisteren als de 
politie iemand via de software af
luistert. En als die hackers een 
beetje hun best doen, kunnen ze de 
tapresultaten ook nog eens inhou
delijk aanpassen. Bewijsmateriaal 
dat de politievia despywareverza
meltwordt door geen rechter seri
eus genomen, aldus juristen. Daar
naast harkt de spyware allerlei per
soonlijke informatie binnen die de 
politie helemaal niet mág verza
melen. De manier van werken is 
ongrondwettelijk. 

Als het waar is dat de Duitse 
overheid de software heeft laten 
ontwikkelen, en daar lijkt het 
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sterk op, dan is het een megaver
haal. Toch verschenen in Neder
land slechts een paar artikelen. 
Verder bleefhet stil. 

Dat overheden burgers afluiste
ren is niet nieuw. Zeker de Duitse · 
overheid is er erg bedreven in. 
Daarnaast zal het in bepaalde ge
vallen erg nuttig zijn om crimineel 
of terroristisch tuig af te luisteren. 

Toch schrik ik van de lauwe re
acties op het nieuws. Een overheid 
van een land zo dichtbij maakt 
een stuk software waarmee men
sen tot in de kern van hun digitale 
leven worden afgeluisterd. Zon
der tussenkomst van een rechter, 
zonder toestemming van het par
lement en met de belabberde IT
beveiliging die we van overheden 
gewend zijn. En het lijkt weinig 
mensen te kunnen deren. Op in
ternet tonen veel bloggers, Twitte
raars en reaguurders zich onver
schillig. "De Amerikanen kunnen 
het waarschijnlijk al veellang er'', 
en "Nederland is toch al aftapland 
nummer 1". Wat maakt het uit? 

Hoewel ik hoop dat de Neder
landse overheid zich wel aan de 
grondwet houdt, hoop ik eigen
lijk nog meer dat er grote ophef 
zou ontstaan als bekend zou wor
den dat ook hier overheidsspywa
re gemaakt wordt om Nederlan
ders af te luisteren. Maar ik ben 
erg angstig. Angstig dat het weer 
stil zal blijven. 

ALEXANDER KLÖPPING 

Deze teken ingen verbeelden een spoonerisme: een stij lfiguurwaarbij 
binnen een woord of zinsnede letters of leftergrepen worden verwisseld. 

Weetjij een leuk spoonerisme, liefst geënt op de actualiteit? 
Spoon dan mee en stuur je verbale omdraaiingen (maximaal3} naar 
klik@nrc.nl. De leukste inzending wordt getekend door Viola Lindner . 

..,.. De oplossing van de Spoon hierboven: zie de pagina Thuis, bij de Sudoku. 

ik@nrc.nl 
Mijn Zweedse vrouw en ik ver
huisden naar New York. Aldaar 
wilden wij een vast telefoonnum
mer, dat goedkoper uit zou ko
men als we naar Nederland en 
Zweden zouden willen bellen. 

Ik neem contact op met een van 
de aanbieders en bespreek de 
zaak. De vriendelijke telefoniste 
biedt bellen naar 'The Nether
lands' aan voor tien dollar extta 
per maand, maar de kosten per 
minuut zullen dan halveren. 

Eenzelfde aanbieding wordt 

voor 'Sweden' besproken. 
Nadat overige afspraken ge

maakt zijn, neemt ze nog even de 
opdracht door: 

"So, we will charge you an additio
nal thirty dollars a month,Jor discoun
ted calls to Sweden, The Netherlands 
and Holland." 

M. VANDRIEL 

0 Ook een ikje maken? Stuur 
maximaal120woorden 
naar ik@nrc.nl 


