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ACHTERGROND door Ton van der Vliet

Eenzaamheid onder rouwenden is groot

Lory Wagenaar: ‘Leren omgaan met verlies is van 
nature een eenzaam proces.’

Bijzondere boekpresentatie 

In haar boek Maar de liefde blijft heeft 
Wagenaar – die Engels geeft op een 
lyceum – twee gedichten van haar 
oud-leerling Maaike Kuiper opgeno-
men. Kuiper werd op 25-jarige leeftijd 
vermoord toen ze beroofd werd van haar 
bankpas. Haar ouders vonden schriftjes 
met gedichten die ze schreef, onder 
andere tijdens de Engelse les. Wagenaar: 
“Hopelijk vanwege de poëtische sfeer 
van mijn lessen, niet omdat ze zo saai 
waren!” De gedichten zijn na haar dood 
gebundeld en Wagenaar wilde er graag 
twee opnemen in haar boek. De ouders 
stemden daarmee in en waren ook bij de 
presentatie van het boek. “Het was een 
mooie bijeenkomst. Het eerste exem-
plaar was voor een prachtige dochter en 
twee moedige ouders.” 
Wagenaars boeken zijn te koop via
rouwverwerkingonline.nl

Meer dan een miljoen volwasse
nen in Nederland voelen zich sterk 
eenzaam en één op de drie heeft 
daar last van. Onder rouwenden zijn 
de cijfers nog dramatischer. Maar 
liefst 68 procent van hen voelt zich 
eenzaam na zo’n verlies. Vooral ná 
de eerste drie maanden speelt dat 
gevoel sterk op, zo kwam naar voren 
uit de enquête die auteur/docent 
Lory Wagenaar dit jaar onder vijf
honderd rouwenden hield.

M et één op de tien volwassenen 
is eenzaamheid een serieus 
probleem. De landelijke Week 

tegen Eenzaamheid die het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin 
oktober organiseerde is er dus niet voor 
niets. Ouderen hebben er vaak meer last van 
– na je 75ste stapelen gebeurtenissen die 
eenzaamheid kunnen veroorzaken zich op 
– maar ook jongeren gaan er onder gebukt. 
De gevolgen kunnen verstrekkend zijn. 
Grijpen naar de fles of andere middelen, 
slecht slapen, ongezond eten; de impact 
op de gezondheid mag niet worden onder-
schat. Langdurige en intense eenzaamheid 
is zelfs slechter dan roken, aldus een van de 
vele onderzoeken die recent verschenen.

Een veelkoppig monster 
Eenzaamheid is een complex probleem – 
‘een veelkoppig monster’, volgens onder-
zoeker Eric Schoenmakers, die aan Fontys 
Hogescholen al meer dan tien jaar onder-
zoek doet op dit gebied. Hij trekt vaak de 
vergelijking met pijn. Zoals je allerlei soorten 
pijn hebt (lichte hoofdpijn, zeurende kies-
pijn, schreeuwende pijn van een botbreuk), 
zo kent ook eenzaamheid veel varianten. En 
zoals pijntjes zowel tamelijk onschuldig én 
tijdelijk, als intens én chronisch kunnen zijn, 
zo is het ook met eenzaamheid. Een weduw-
naar uit een van Schoenmakers onderzoeken 
ervoer de dood van zijn echtgenote (‘we 
deden alles samen, je bent zo vergroeid 
met elkaar…’) als een amputatie. Een andere 
respondent voelt zich juist sterk eenzaam als 
zij in gezelschap verkeert. 
Heeft eenzaamheid alleen maar schaduw-
kanten? Nee, zegt de onderzoeker in zijn 
webinar (zie kader). Bij rouwverwerking 
kan eenzaamheid juist een positieve functie 
hebben. “Als je je partner of naaste ver-
liest, is het logisch dat je je daar bij tijden 
eenzaam bij voelt. Dat zet je aan tot denken 

over je leven. Hoe je je leven dan moet gaan 
inrichten, en hoe je dingen anders moet 
gaan aanpakken in het vervolg. Dus dan 
heeft eenzaamheid wel degelijk een functie 
en maakt het groei mogelijk.”

Bespreekbaar maken
Toen Lory Wagenaar plotsklaps haar moeder 
verloor – ‘mijn allerbeste vriendin’ – viel ze 
in een diepe put. Ze was intens verdrietig 
en moest jaren worstelen om overeind te 
blijven. Een put waar ze later veel andere 
rouwenden óók in zag vallen. Reden voor 
haar om er een boek over te schrijven: 
Voor wie verloren heeft en zoekt. Onlangs 
verscheen een tweede boek van haar hand, 
ditmaal onder de titel Maar de liefde blijft. 
Ze noemt het een ‘warmhartige gids die 
uitlegt, bemoedigt, op valkuilen wijst en 

suggesties aanreikt’. Rouwverwerking is een 
onderwerp dat haar na aan het hart ligt. Ze 
leest er veel over, ze praat er veel over en in 
de aanloop naar haar tweede boek zette ze 
een enquête uit onder vijfhonderd rouwen-
den. Voornaamste conclusie: “De helft van 
de rouwenden die zich eenzaam voelden, 
had graag meer aandacht van familie en 
vrienden gehad. Vooral door te praten over 
het verlies. Leren omgaan met verlies is iets 
wat je zelf moet doen en dus van nature een 
eenzaam proces. Anderzijds zou zowel de 
omgeving als de rouwende misschien een 
stap kunnen zetten. De rouwende zou zich 
niet langer flink of ‘groot’ moeten willen 
houden, en de omgeving zou haar schroom 
moeten laten varen om te vragen hoe het 
gaat.” •

Webinars
Voor wie zich nader wil verdiepen in een 
aantal theoretische en wetenschappelijke 
kanten van eenzaamheid; onderzoeker 
Eric Schoenmakers heeft drie webinars 
van elk 30 minuten gemaakt (beschik-
baar via YouTube) waarin hij uitlegt wat 
eenzaamheid is, hoe je omgaat met een-
zaamheid en welke interventies mogelijk 
zijn. 
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