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Dertig procent van de volwassen Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam 

en zeven tot zeventien procent voelt zich zeer eenzaam. Dat gaf onderzoek in 

2013 door TNO/Nipo aan. Diakenen komen in hun werk nogal eens eenzame 

mensen tegen. Of het nu om armoedebestrijding gaat, om inloophuizen, om 

uitgeprocedeerde asielzoekers of om zorgvragende ouderen in hun wijk. Hun 

sociaal isolement is vaak een onderdeel van hun probleem.

Eenzaamheid is lastig 
te herkennen

m Antenne
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Mooie glimlach
Enige tijd geleden ontmoette ik tijdens mijn werk 
een weduwnaar van rond de vijftig. Een leuke 
man met een mooie glimlach, die zelfverzekerd 
overkwam. Ik had hem nooit eerder gezien en 
prompt kwam ik hem een dag later weer tegen 
op een andere plek en we raakten in gesprek. Op 
de een of andere manier ging het gesprek ineens 
heel diep en spraken we over eenzaamheid, terwijl 
er duizenden mensen om ons heen liepen. Hij 
had zich na het overlijden van zijn vrouw vaak 

eenzaam gevoeld, vertelde hij, terwijl hij bezig 
was met de opvoeding van hun dochtertje. 
Slechts heel weinig mensen hadden door hoe 
eenzaam hij was, omdat hij altijd probeerde er 
het beste van te maken voor zijn kleine meisje 
en door zijn gedrag en glimlach niet liet blijken 
hoe het er bij hem van binnen uitzag. Dat kleine 
meisje is inmiddels een zelfstandige volwassen 
vrouw en hij heeft door de huidige invulling van 
zijn leven contact met veel mensen. De eenzaam-
heid is doorbroken, hij leeft weer.
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Moeilijk herkennen
‘Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een 
onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit 
van) bepaalde sociale relaties’. Dat is de definitie 
van eenzaamheid, waarmee meteen duidelijk is 
dat het gaat om een bepaald gevoel. Eenzaamheid  
is dus iets persoonlijks en daarmee loop je meestal 
niet te koop. 
Er is zo’n mooie tekst die je af en toe tegenkomt 
op Facebook. Die gaat ongeveer zo. 
De eenzaamste mensen zijn het aardigst, 
droevigste mensen het helderst, 
beschadigde mensen het wijst. 
Omdat ze wensen dat anderen niet zo lijden als 
zijzelf. 

Die tekst zegt genoeg en is van toepassing op 
veel mensen. Want mensen die vriendelijk zijn 
en meelevend, maken niet de indruk dat ze zelf 
eenzaam zijn. Dat maakt het herkennen moeilijk. 
Eenzaamheid is niet gebonden aan leeftijd, ook 
al is er vooral veel aandacht voor eenzaamheid  
bij ouderen. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen 
van plaatsen waar iemand eenzaam kan zijn: thuis, 
op het werk, in gezelschap en ook in de kerk. 
Eenzaamheid gaat niet alleen over ouderen. Kijk 
eens om je heen en kijk ergens doorheen. 
Komt eenzaamheid alleen voor bij mensen die 
alleen zijn? Echt niet! Er is zelfs een speciale 
website: www.eenzaam.nl, waarop veel informatie 
wordt gegeven.

Eenzaamheid is lastig te herkennen, net als 
armoede. Bij armoede ziet lang niet iedereen er 
‘armoedig’ uit en bij eenzaamheid ziet lang niet 
iedereen er ongelukkig uit. Eenzame mensen 
bloeien vaak op in gezelschap en blijken te 
beschikken over mooie verhalen, waardoor hun 
eenzaamheid ineens onzichtbaar wordt. 

Zinnetjes
Eenzaamheid voel je niet de hele dag. Het kan je 
ineens overvallen door iets wat je hoort of mee-
maakt. Je zegt zo makkelijk, zonder daar goed 
over na te denken, iets waarmee mensen ineens 
op hun eenzaamheid worden gewezen. Een 
zinnetje als ‘het is niet goed als een mens alleen 
is’, kan hard aankomen wanneer je al lange tijd 
zoekt naar iemand om het leven mee te delen. 
Op oudejaarsavond 2014 was er een programma 
op televisie en de uitzending werd afgesloten 
met een lied. ‘Nooit meer alleen’, zong een volle 
zaal. Leuk bedacht, maar hoeveel kijkers waren 
alleen thuis op deze avond en hadden die liever 
in gezelschap doorgebracht? Hoeveel mensen 
voelden zich daardoor ineens erg eenzaam, terwijl 
ze dat gevoel daarvoor niet hadden?

Probeer te kijken
Diakenen kunnen eenzaamheid natuurlijk niet 
oplossen. Eenzaamheid valt zo moeilijk te her-
kennen. Bij gemeenteleden en daarbuiten. Er zijn 
echter van die momenten waarop je iets merkt 
aan iemand, bijvoorbeeld tijdens het avondmaal 
of bij een bijzondere dienst. Let op die momenten 
extra op de gezichten van de gemeenteleden en 
probeer te doorgronden wat zich in zijn of haar 
hoofd afspeelt. Stap tijdens het koffiedrinken op 
die persoon af voor een gesprek over de dienst. 
Gaat het niet vooral om persoonlijk contact, 
gewoon spontaan? Een glimlach, een groet, een 
gesprek op straat of in de lift, even iemand de 
helpende hand bieden wanneer dat nodig is. Het 
zijn vaak van die kleine dingen die dat stukje een-
zaamheid kunnen doorbreken, waardoor iemand 
zich ineens weer beter voelt. 
Let op de mensen om je heen wanneer ze even 
alleen zijn, aandachtig luisteren of lopen. De 
mensen die het meeste klagen, hebben meestal 
geen gebrek aan belangstelling. Het zijn vaak  
de mensen die ‘zichzelf wel redden’, met een 
prachtige glimlach, mensen die vriendelijk en 
betrokken zijn bij anderen, de helpende hand  
bieden. Probeer te kijken naar het gezicht achter 
het masker, zoals zo mooi beschreven is in het 
gedicht van Charles C. Finn: Please hear what I’m 
not saying. Zie de achterkant van deze Diakonia.

Rond de feestdagen organiseren diaconieën vaak 
speciale activiteiten voor mensen die eenzaam 
zijn. En inderdaad, de feestdagen zijn vaak moei-
lijke momenten voor eenzame mensen. Maar 
wat gebeurt er na de feestdagen? Krijgt men dan 
nog steeds bezoek en aandacht? De clou zit ‘m in 
zien, kijken, luisteren en échte aandacht hebben: 
Hoor alsjeblieft wat ik niet zeg! 
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