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in een wereld vol
communicatiemiddelen
ITIOBIELE telefoons, msn, e-mail, socia-
I U I le netwerksites, chatrooms - nog nooit
eerder zijn et zo veel communicatiemiddelen
voorhanden geweest. Toch zijn veel mensen,
zowel jongeren als ouderen, heel eenzaam.
Hoe komt dat?

De onderzoekers John Cacioppo en Wil-
liam Patrick hebben een boek geschreven
waarin ze uitgebreid ingaan op het onderwerp
eenzaamheid. Daarin verwijzen ze naar een
onderzoek waaruit blijkt dat,,toegenomen in-
ternetgebruik kan leiden tot een groteÍ so-
ciaal isolement en ook tot meer depressiviteit
als het rechtstreeksere vormen van menselijk
contact veÍvangt" (Loneliness - Human Na-
Íure and the Need.for Social Connection).

Het hectische levenstempo dat door de hui-
dige maatschapptj wordt opgelegd, draagt niet
bepaald bij tot hartelijke contacten. Een glim-
lach en de genegenheid in iemands ogen kun-
nen niet via de telefoon of een berichtje op de
computer worden overgebracht.

Dit gaat op voor het werk, maar nog meer
binnen gezinnen. [n veel gezinnen komt en

gaat iedereen zonder samen te eten of te pra,' ..
ten. Tieners hebben hun eigen computer en
leven min of meer geïsoleerd van de rest van
het gezin. Ironisch genoeg voelen veel jon-
geren zich eenzaam, ondanks alle elektroni
sche gadgets die ze hebben om te communi-
ceren.

Tegenwoordig wordt zelfs de huwelijksband
soms bedreigd door gevoelens van eenzaam-
heid. Een gebrek aan communicatie tussen
de partners kan ertoe leiden daï ze vrijwel he-
lemaal langs elkaar heen leven. Van alle vor-
men van eenzaamheid is je alleen voelen ter-
wijl je getrouwd bent, een van de pijnlijkste.

Vooral alleenstaande ouders kunnen heel
eenzaam zijn. Een goede band met hun kin-
deren kan onder andere belemmerd worden
door de overvloed aan communicatiemidde-
len, wat de eenzaamheid nog versterkt. En bij
veel alleenstaande mensen die naar een part-
ner verlangen, wordt die emotionele behoefte
niet verwld.

Eenzaamheid is een maatschappelijk pro-
bleem geworden dat kan bijdragen tot alcoho-
lisme, eetbuien, drugsgebruik, veehuldige sek-
suele contacten en zelfs tot zelfmoord. Het is
dan ook belangrijk te weten wat de oorzaken
van eenzaamheid z1jn. Dat is de eerste stap
om het probleem aante pakken.
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Eenzaamheid
Wat zin de oorzaken?

w'Ji
E ENZAAMHEID is niet hetzelfde als alleen-
lr zijn. Eenzaamheid wil zeggen dat iemand
in een isolement verkeert en naar gezelschap
verlangt. Alleen-zijn kan daarentegen een be-
wuste keus zijn van iemand die geen behoef-
te heeft aan gezelschap.

Onder bepaalde omstandigheden kan het
wenselijk zijn om alleen te zrjn. Velen willen
graag net als Jezus Christus alleen zijn als
ze bidden of mediteren (Matthetis 14:13; Lu-
kas 4:42, 5:16: 6:12). Maar eenzaamheid is
een pijnlijk gevoel. Wat kunnen de oorzaken
zijn?

I lsolement in drukke steden
In grote steden wonen duizenden en soms

zelfs miljoenen mensen dicht op elkaar. Maar
paradoxaal genoeg leidt dit vaak juist tot veel
eenzaamheid. Omdat het leven in de stad zo
hectisch is, leren veel mensen hun buren niet
echt kennen. In de stad zijn buren dan ook
vaak vreemden voor elkaar. Het algemeen voor-
komende wantrouwen tegenover vreemden en
het verlangen privacy af te schermen dragen
waarschijnlijk in belangrijke mate bij tot de
eenzaamheid die veel mensen in erote steden
ervaÍen.
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DIT TIJDSCHRIFT lS BEDOELD voor het hele gezin. Het laat zien

hoe u het hooÍd kunt bieden aan de problemen van deze tijd. Het bevat
nieuwsitems, vertelt over mensen in allerlei landen en wijdt aandacht
aan godsdienst en wetenschap. Maar het doet meer. Het blijÍt niet
aan de oppervlakte, maar wijst op de diepere betekenis achter de
huidige gebeurtenissen; het blijÍt daarbij altijd politiek neuiraal en kent
geen rassendiscriminatie. Het belangrijkste is echter dat dit tijdschriÍt
vertrouwen opbouwt in de beloÍte van de Schepper dat hij een nieuwe
wereld van vrede en zekerheid tot stand zal brengen die het huidige
goddeloze, wetteloze samenstel van dingen binnenkort zal vervangen.
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O Inhumane werkomstandigheden
De manier waarop veel grote concerns en

fabrieken worden geleid, heeft ervoor gezorgd
dat werknemers op alle niveaus zich eenzaam
en incompetent voelen. Veel werknemers er-
varen constante druk en stress.

Vaak leiden frequente reorganisaties in gro
te bedrijven bij werknemers tot gevoelens van
onzekerheid, isolement en eenzaamheid. Naar
aanleiding van de vele zelfmoorden onder het

,,De taalbarrière, het gemis aan
vrienden en het koude klimaat
zorgden ervoor dat ik me
heel eenzaam voelde'n

personeel van enkele bedrijven in Frankrijk zei
de International Herald Tribune dat veel Fran-
se werknemers het gevoel hebben dat ,,de snel-
heid van de economische veranderinsen te veel
van hen vergt".

o  Onpersoonl i jke communicat ie
De Japanse hoogleraar Têtsuro Saito zei:

,,Het vermogen om te communiceren zal af-
nemen naarmate er steeds meer mobiele te-
lefoons en andere apparaten tussen mensen
komen." The Sunday Tëlegraph van Austra-
lië berichtte: ,,De techniek (...) zorgt ervoor
dat mensen meer geïsoleerd raken. In plaats
van met elkaar te praten (...) sturen ze elkaar
e-mailtjes of smsJes."

Rachel (21) in Frankrijk vertelt waarom ze
zich eenzaam voelt: ..Ik merk dat mensen min-

der moeite doen om je op te zoeken omdat
ze sms'en, e-mailen en chatten genoeg vinden.
Maar daardoor voel ik me juist nog eenzamer."

o Een nieuwe om$eving
Veel mensen zijn door de economische cri-

sis gedwongen te verhuizen om hun baan te
houden of werk te vinden. Daardoor moeten
ze hun buren, vrienden, school en soms hun
familie achterlaten. Zevoelenzichdan als een
struik die verplant is maar zijn wortels achter-
gelaten heeft.

Francis kan zich de dag nog goed herin-
neren dat hij vanuit Ghana in Frankrijk aan-
kwam. ,,De taalbarriere, het gemis aan vrien-
den en het koude klimaat zorgden ervoor dat
ik me heel eenzaam voelde."

Behjat vertelt over haar aankomst in Enge-
land als immigrant: ,,Ik had moeite me aan de
plaatselijke cultuur aan te passen. Ik had wel
kennissen, maar geen echte vrienden of fami-
lieleden met wie ik over dingen kon praten en
bij wie ik mijn verhaal kwijt kon."

r Het verl ies van een partner
De dood van een huwelijkspartner kan een

grote leegte in iemands leven achterlaten. Dat
kan vooral zo zijn als iemand zijn of haar part-
ner lang verzorgd heeft. Vaak voelt iemand zich
dan helemaal leeg.

Fernande, een weduwe in Parijs, zegl'. ,,Ik
vind het vooral moeilijk dat ik mijn hart niet
meer kan luchten bij mijn beste vriend - mljn
man." Anny zegÍ dat ze haar man het meest
mist ,,bij het nemen van belangrijke beslissin-
gen in verband met ziekte of andere zaken".
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* Echtscheiding of ongewenst
al leen-zi jn

Na een scheiding volgen vaak gevoelens van
eenzaamheid en mislukking. Meestal hebben
kinderen het meest te lijden, veel meer dan
voorheen werd gedacht. Sommige deskundi-
gen denken dat kinderen van gescheiden ou-
ders een groter risico lopen om eenzame vol-
wassenen te worden.

Alleenstaanden die niet getrouwd zijn om-
dat ze geen geschikte partner kunnen vinden,
maken vaak periodes van eenzaamheid door.
Zulke gevoelens kunnen verergerd worden wan-
neer anderentactloze dingen zeggen als: 'Zou
jrj niet getrouwd willen zijn?'

Ook alleenstaande ouders voelen zich soms
eenzaam. Als ouder ervaren ze niet alleen

vreugde maar ook problemen, en die moeten
ze zonder de hulp van een paÍtner oplossen.

* Ouderdom en jeugdige onervarenheid
Ouderen zijn vaak eenzaam, zelfs als hun

familie hen niet verwaarloost. Familieleden of
vrienden kunnen waarschijnlijk af en toe op
bezoek komen, maaÍ er zijn misschien ook da-
gen ofweken dat ze geen bezoek krijgen.

Aan de andere kant van het leeftijdsspec-
trum zijn veel jongeren die zich eenzaam voe-
len. Velen van hen raken verslaafd aan amuse-
ment waarbij ze alleen zijn: tv-kijken, gamen
of urenlang achter de computer zitten.

Is er iets tegen deze groeiende tendens te
doen? Welke oplossingen zijn er voor eenzaam-
heid?

0p zoek naar

epXmssXrxgmxru
/fLS u zich eenzaam voelt, kan het nuttig
Fl zijn u af te vragen: Is er iets wat ik kan
doen om de situatie te verbeteren? Moet ik mis-
schien iets veranderen in mijn leven? En wat
zou ik dan moeten veranderen? De volgende
vragen kunnen u niet alleen helpen bij deze
analyse maaÍ u ook goede oplossingen aan de
hand doen.

Moet ik mi jn ki jk veranderen?
Iedereen voelt zich weleens eenzaam. Maar

deze negatieve emotie wordt pas echt een pro-
bleem als het gevoel aanhoudt. Dat kan een
signaal zijn dat er iets mis is met uw kijk op
het leven. Het probleem kan veroorzaakt wor-
den door de manier waarop u zich in het gezel-
schap van anderen gedraagt. Sommige men-
sen zetten onbedoeld als het ware een hek met
prikkeldraad om zich heen dat anderen ont-
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moedigt om een vriendschap met hen aan te
gaan. Soms is er alleen maar een verandering
van kijk nodig.

Neem de ervaring van Sabine toen ze naar
Engeland emigreerde. ,,Het kost tijd om een
hechte vriendschap op te bouwen zodatje in el-
kaars gezelschap ontspannen kunt zijn en ver-
trouwen in elkaar krijgt. Je zou anderen naar
hun achtergrond kunnen vragen. Ik heb ge-
leerd: 'Geen enkele cultuur is de enige juiste
cultuur. Haal het beste uit alle culturen."' Het
is dus belangrijk om opmerkzaam te worden
op dingen in de cultuur van anderen die u zou
kunnen ovefnemen.

Ga ik anderen uit de weg?
Vraag u eens af: Heb ik de neiging om bij an-

deren uit de buurt te blijven? Zotden ze aardi-
ger tegen me zljn als ik aardiger tegen hen was?



Zoek vrienden onder mensen uit andere leeftijdstroepen

Als dat zo is, doe dan moeite om u hartelij-
ker op te stellen. Roselise (30), die van Guade-
loupe naar Engeland is verhuisd, zei: ,,Mensen
die zich eenzaam voelen, hebben de neiging
zich af te zonderen." Daarom gaf ze het ad-
vies: ,,Heb oog voor anderen die ook eenzaam
lijken. Neem het initiatief om hen aan te spre-
ken. Soms kan een vraag stellen het begin zijn
van een blijvende vriendschap."

Maar het kost tijd en moeite om een hechte
vriendschap op te bouwen. Leren luisteren is
een goed begin. Als u goed luistert, zal het u
beter lukken om over dingen te praten die de
ander interessant vindt. Bedenk dat medege-
voel bijdraagt tot vriendschap!

Denk ik te negatief ?
Een lage eigendunk kan een barriere zijn

om vriendschappen te sluiten. Vraag u af: heb
ik de neiging om overdreven negatief over me-
zelf te denken? Abigaïl (15) uit Ghana geeft
toe: ,,Soms had ik negatieve gevoelens waar-
door ik me eenzaam voelde. Ik dacht dat nie-
mand van me hield en dat ik niets waard was."
Als u moeite doet om op mensen af te stappen
en hen op de een of andere manier te helpen,
kunt u er zeker van ziin dat ze u waardevol zul-

len vinden. Misschien zullen ze reageren door
u hun vriendschap aan te bieden. Waarom zou
u dus niet het initiatief nemen?

Positief denken zal u ook helpen vriend-
schap te sluiten met mensen die niet van uw ei-
gen leeftijd zljn. Een vriendschap met iemand
die wat ouder of jonger is, kan veel waard zljn.
Abigail werd vooral geholpen haar eenzaam-
heid te overwinnen door contact te leggen met
mensen die ouder waÍen dan zij.,,Ik heb veel
van hun levenservaring opgestoken", vertelÍ ze.

Zonder ik me af?
Veel eenzame mensen voelen zich er prettig

bij om lang tv te kijken, te gamen of uren ach-
ter de computer Íe zitÍen. Maar als ze het ap-
pataal uitzetten, zijn ze weer net zo eenzaam
als daarvoor. Elsa (21) uit Parijs geeft toe: ,,De
tv en games kunnen net een drug zijn die ie-
mand zo beïnvloeden dat hij geen behoefte
meer heeft aan vrienden."

Het nadeel van tv-kijken is dat er geen inter-
actie of uitwisseling van gedachten is en dat
er geen mogelijkheden zijn om vriendschap-
pen te sluiten. Voor games geldt grotendeels
hetzelfde: ze nemen de spelers mee naar een
denkbeeldige wereld die weg is als ze stoppen.
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WAT IK TËGEN
HENZAAMHEID DOE
Anny (weduwe): ,,lk probeer mijn gedachten
onder controle te houden en naar de
positieve kanten van m'rjn situatie te kijken."
Carmen {alleenstaand): ,,lk heb geleerd
om niet vast te houden aan het verleden
maar vooruit te kijken en nieuwe vrienden te
zoeken."
Fernande (weduwe): ,,Als je moeite doet om
anderen te helpen, vergeet je je eigen
problemen."
Jean-Pierre (alleonstaandlr,,lk maak
geregeld lange wandelingen en dan stort ik
mijn hart bij God uit."
Bernard (weduwnaar): ,,lk bel vaak met
vrienden, niet om verdrietige herinneringen
op te halen maar omdat ik het fijn vind om
contact te houden."
David (alleenstaand): ,,Hoewel ik van
nature gÍaag alleen ben, doe ik moeite om
me voor anderen open te stellen."
Lorenna (alleenstaand): ,,lk neem het
initiatief om op anderen af te stappen en
vriendschap te sluiten."
Abiga'il {Í5): ,,lk ga om met volwassen
vrienden en leer veel van hun ervaring."
Cherry (alleenrtaand); ,,lk heb gemerkt dat
als je mensen vertelt dat je eenzaam bent, ze
meer moeite doen om aardig tegen je te zijn."

Doelloos internetten kan een ontsnapping aan
de realiteit zijn, maar iemand kan ook op im-
morele sites terechtkomen of in contact ko-
men met mensen die hun identiteit verbergen.
Internet is geen goede plek om echte vriend-
schappen te vinden ofop te bouwen.

Zoekt u een huweliikspaÉner?
Sommige alleenstaanden willen graag trou-

wen omdat ze denken dat dit een eind zal ma-
ken aan hun eenzaamheid. Het is waar dat een
aardige, lieve partner iemand heel gelukkig kan
maken, maar het is niet verstandig zo'n belang-
rijke beslissing overhaast te nemen.

Het huwelijk is niet per se de oplossing voor
eenzaamheid. Van echtparen die een commu-

i nicatieprobleem hebben, is wel gezegd dat het
,,de eenzaamste mensen ter wereld" zijn. Jam-
mer genoeg zitten er meer mensen in die situa-
tie dan men zou denken. Het is dan ook ver-
standig om, als u ooit wilt trouwen, iets aan
uw eenzaamheid te doen voordaÍ v aan een Ío-

' mantische relatie begint. Als u uw instelling
en gewoonten aanpast door het initiatief te ne-
men om vrienden te maken terwijl u nog al-
leen bent, legt u waarschijnlijk een goede basis
voor een gelukkig huwelijk.

U kunt iets tegen eenzaamheid doen
Misschien is er geen onmiddellijke oplos-

sing voor uw eenzaamheid. Toch kunt u er op
een verstandige manier mee omgaan door u te
houden aan de Gulden Regel die Jezus gaf:
,,Alle dingen dan die gij wilt dat de mensen

, voor u doen, moet ook gU insgelijks voor hen
, doen" (Matthetis 7:12). Als u wilt dat ande-

ren aardig voor u zijn, moet u ook aardig voor
hen zijn. Als u wilt dat anderen met u praten,
moet u tegen hen praten. Misschien reageren
ze niet direct, maar na een tijdje zullen sommi'
gen dat wel doen. En zelfs als dat niet gebeurt,

' zult u gelukkiger zijn omdat u het geprobeerd
hebt.

Jezus noemde nog een diepgaande waarheid
, die u kan helpen met eenzaamheid om te gaan:

,,Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen"
' (Handelingen 20:35). Als u uw tijd gebruikt

t



om anderen te helpen, bijvoorbeeld een kind
met zijn huiswerk of een bejaarde met bood-
schappen doen of met zqn huis of tuin netjes
houden, zult u gelukkiger zijn en misschien een
echte vriend krijgen.

De beste vrienden
Er zijn nog meer praktische manieren om

iets tegen eenzaamheid te doen. Blijf niet thuis
zitten. Ga in het park of op het platteland wan-
delen als dat mogelijk is. A1s u alleen thuis
bent, vul uw tijd dan met creatieve dingen, zo-
als naaien, klusjes of reparaties doen of lezen.
Een Franse schrijver heeft ooit gezegd:,,Ik heb
nooit een verdriet gekend dat niet werd ver-
licht door een uur lezen." Velen hebben het
vooral vertroostend gevonden om psalmen uit
de Bijbel te lezen.

Deskundigen hebben opgemerkt dat om-
gang met geloofsgenoten een hulp kan zijn om
eenzaamheid te overwinnen en ook goed voor
de gezondheid kan zrjn. Waar vindt u men-

sen die ernaar streven zich aan de Gulden Re-
gel te houden? In een boek over godsdienstige
bewegingen stond:,,[Jehovah's] Getuigen vor-
men in hun eigen gemeenteleven een oprechte
gemeenschap waarin ze elkaat vertrouwen en
accepteren" (Religious Movemenï in Contempo-
rary America).

Jezus liet weten waaÍaan het ware christen-
dom te herkennen zou zijn door tegen zijn dis-
cipelen le zeggen'.,,Hieraan zullen allen weten
dat grj mijn discipelen zijl, indien gij liefde onder
elkaar hebt" (Johannes 13:35). Liefde - eerst
voor God en dan voor geloofsgenoten - is het
belangrijkste kenmerk waaÍaafi degenen te her-
kennen zljn die het ware geloof in praktijk bren-
gen (Matthens 22:37 -39).

Een vriendschap met God opbouwen is de
allerbeste manier om iets aan eenzaamheid te
doen. Als hij uw vriend is, hoeft u zich nooit
alleen te voelen! - Romeinen 8:38. 39: He-
breeën 13:5,6.
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