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‘E
enzaamheid
is verdrietover
ietswat jeniet
hebt,maarwel
hadwillenheb-
ben.Hoeveel

vrienden jehebt, zegtniet zoveel
over jekansopeenzaamheid.Het
gaat er vooralomhoeveel vrienden
jehadwillenhebbenenhoezinvol
jehuidige relaties zijn. Jekuntnog
zoveel gezelligecontactenhebben,
maarals jedaarbijniet eendiepere
laag raakt, kun je je tocheenzaam
voelen.’
‘De laatste jarenduiktde term

eenzaamheidsepidemievaakop
indemedia.Volgenssommige
psychologen,filosofenenandere
experts verkerenwe inhetWesten
ineendiepeeenzaamheidscrisis,
veroorzaaktdoor verslavingenaan
socialemediaende individualise-
ringvandesamenleving.Daarben
ikhetnietmeeeens.Deafgelopen
decennia isgeenvergelijkendon-
derzoekgedaannaar jongeren,wel
naarmensenouderdan45 jaar.En

dieeenzaamheidscijfers zijn steeds
vrij constantgebleven.Sterker,de
individuelekansopeenzaamheid
is zelfs iets afgenomen.Mensen
hebbennumeer regieoverhun
levenengroterenetwerkendan
dertig jaargeleden.’
‘Ook isergeenbewijsdathet

gebruik vansocialemedia leidt
totmeereenzaamheid, tenzij er
sprake is vanexcessief gebruik.Het
overgrotedeel vandebevolking
heeftdaargeen last van.Destudies
wijzenvooralophetpotentiële
gevaar vanhet continuonlinever-
bondenwillenzijnmetanderen.
Endatgevaarwordt indemedia
nogaluitvergroot. Zeker, som-
migemensenvereenzamendoor
verkeerdgebruik vanFacebook
en Instagram,maareenheleboel
mensenzijner juistmeegeholpen.
Het is veelmakkelijkergeworden
omjecontacten teonderhoudenen
te intensiveren.Dat laatdecorona-
crisisnuookzien.’
‘Dan isernoghetpunt vande

individualisering.Wewordenniet

Nee, vaneeneenzaamheidsepidemiewil hij niet spreken,wel
vindthij eenzaamheid eengrootprobleem.HoogleraarTheovan
Tilburg (ookwel: de eenzaamheidsprofessor): ‘Dankzij sociale
media is het veelmakkelijker je contacten te onderhouden
en te intensiveren.’Deel zeven in een interviewserie overhet
fenomeenvriendschap.
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Eenzaamheid is
eenaangrijpend
rotgevoel

‘Sociaalminder
begaafdenzijnde
groteverliezersvan
demodernisering.
Daarmoetenwe
wataandoen.’
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meermassaal lid vanvakbonden,
verenigingenenclubs.Vooral
het levenvan jongemensen is
vluchtigergeorganiseerd.Dat
zie ikookaanmijneigenstude-
rendekinderen.Vroegerwas jeals
student vaak lid vaneen jaarclub,
waar je vriendenvoorhet leven
maakte.Datgebeurtnuminder.
Studies zijnmassaler en jemoetal
binnendrie jaar jebachelorhebben
gehaald.Maaraanhetwegvallen
vandie vaste structurenzit ookeen
positievekant.Vroegerbepaalden
onzeouders, onsgeloof enonze
maatschappelijkepositiemetwie
wewel ennietomgingen.Nu leven
wemeer ineenkeuzemaatschap-
pij enzoekenwevriendschappen
dieechtbij onspassen.Wehebben
meer vrijheidenkunnenmeer
onszelf zijn.’

Jongeren en corona
‘Doordecoronacrisis zijnernuveel
mindercontactmogelijkheden.
Daarmaak ikmewel zorgenover,
vooralomdatdepandemieal zo
langduurt. Indemedia is veel aan-
dacht voor jongeren.Terecht,want
zijwordenergbeknot inhunmo-
gelijkheden.Toch latende laatste
studiesuitdecoronaperiodenog
geen toenamezienvaneenzaam-
heidbijdegroep tot24 jaar.’
‘Jongeren zijnflexibel en zoeken

nieuwewegen.Het zijn vooral
ouderenbovende75 jaarbijwiewe
eenflinke stijging zien. Zij houden
zichoverhet algemeenstrikter
aandemaatregelenenwonen
vaker alleen.Dat is bovendiende
groepmet verreweghethoogste
eenzaamheidspercentage, vóórde
coronacrisis al 60procent.’
‘Dushoewel ergeensprake is

vaneenepidemie, is eenzaamheid
weldegelijkeengrootprobleem.
Eenzamemensenhebbeneengro-
terekansopstress, verminderde

weerstandenvroegtijdigoverlij-
den.Degezondheidsgevolgenzijn
zelfs groterdandie vanrokenof
obesitas. Ik verwachtdatwedie
gevolgennadecoronapandemie
nogmeer zullenzien.’
‘Vandeadolescenten isonge-

veer20procenteenzaam,bleek
uit eenvanmijnonderzoeken.
Naast identiteitsproblematiek is
gepestwordenvaakeenoorzaak.
Hoeeenzaamje jedaardoorkunt
voelen,heb ikaanden lijveervaren.
Inmijnpuberteitben ikgepest
door jongensvanmijnvoetbalclub.
Ikwasniet zogoed invoetbal als zij
enhoordeerdaardoornietbij.Nie-
mandnamhet voormeopensprak
die jongensaanophungedrag. Ik
stonderhelemaalalleenvoor.’
‘Dat ik laterexpertwerdophet

gebiedvaneenzaamheidis toeval.
Erwasdestijdseenstageplekbijdit
vakgebiedendie leekmewel inte-
ressant.Naveertig jaarvindikhet
nogsteedsmooibezig tezijnmet
ietswat jeelkedagomjeheenziet.’
‘Wat ikhebovergehoudenaan

mijneigenervaring is eenallergie
voorprobleemontkenners, voor
mensendie zeggen: ach, eenzaam-
heidhoortbijhet levenengaat
vanzelfwelover.Nee,het is een
ontzettendaangrijpendrotgevoel.
Hoewijdaarals samenlevingmee
omgaan,maakt veeluit.’

Hogere eisen
‘Dat eenzaamheid tegenwoordig
meer indepubliciteit komt, vind ik
danookeengoedezaak.Totbegin
dezeeeuwwasheteigenlijk een
verzwegenonderwerp.Dat taboe
is veelmindergeworden.Sowieso
is ermeeraandachtgekomenvoor
sociale relaties.Wedurvenonze
emotiesmeer te latenzienenzijn
datookvananderenmeergewend.’
‘Maarer zit ookeenkeerzijdeaan

de–zoals ikhetnoem–emotio-

‘Ikbenallergischvoormensendie zeggen:
ach, eenzaamheidhoort bij het leven’

naliseringvandesamenleving.
Westellenhogereeisenaanonze
relaties.Waar vroegereenhuwelijk
goedwasalsdewaswerdgedaan,
het etenop tijdop tafel stondende
manhet salarisniet verdronk inde
kroeg, vindenwedatnuveel teka-
rig.Ookbij vriendschappen leggen
wede lathoog.Ontmoetingenmoe-
tenaltijd vrolijkengoedzijnenhet
liefst zijnwehet voortdurendmet
elkaareens.Omaandiehogestan-
daard tekunnenvoldoen,hebben
wemeer sociale vaardighedendan
vroegernodig.Veelmensenhebben
die vannature,maardatgeldt lang
niet voor iedereen.Vroegerwerden
die sociaalminderbegaafdenmee-
genomen indevaste structurenvan
hetgeloof enhet verenigingsleven.
Nuzijnzijdegrote verliezers van
demodernisering.Metde toege-
nomenvrijheid ishetook jeeigen
verantwoordelijkheidgeworden
omje teontplooienenvrienden te
maken.Alsdatniet lukt,wordtdat
al snel gezienalspersoonlijk falen.
Ik vinddatwedaarals samenleving
iets aanmoetendoen.Latenwe in
deopvoedingenopscholenmeer
aandachtbestedenaandeontwik-
kelingvansociale vaardigheden
enhandvattenaanreikenvoorhet
aangaanvanrelaties.’
‘Doordecoronapandemieheb-

benweeendeel vanonzevrienden
enkennissen lange tijdniet gezien.
Ofdevertrouwdheidooitweer
terugkomt, ismaardevraag.Aan
deanderekantdenk ikdatmensen
doorallebeperkendemaatrege-
lenmeer zijngaanbeseffenhoe
belangrijk relaties zijn. Ik verwacht
dat zeoverhet algemeenbereidzijn
meeraandacht tebestedenaanhet
onderhoudenvanvriendschappen.
Duswezullener vooreendeelook
sterkeruit kunnenkomen.Want
vergeetniet:mensenzijn sociale
wezensenbeschikkenovereen
enormeveerkracht.’q

$ Lees volgendeweekhet interview
metorthopedagoogLydiaLaninga-
Wijnen: ‘Populaire jongerenstellende
normvoorgedrag indeklas.’

THEOVAN
TILBURG(64)
is hoogleraar
sociologie en
sociale geronto-
logieaandeVrije
Universiteit van
Amsterdam.

Hij doetal ruim
dertig jaar
onderzoeknaar
eenzaamheiden
socialenetwerken.

Samenmet Jenny
de JongGierveld
schreefhij hetboek
‘Zicht opeenzaam-
heid, achtergron-
den, oorzakenen
aanpak’.

TheovanTilburg
is getrouwden
heeftdriekinde-
ren.
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