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‘Ik begrijp het niet, nou heb ik zo mijn best gedaan. Waarom lukt het mij toch niet? Ik 

hoopte dat mijn nicht en haar man zouden komen vandaag, maar die laten het ook al 

afweten.’ 

 

Voor mij zit een vrouw, 86 jaar. Zij is lang van gestalte, maar in de loop van de jaren is zij 

krom gegroeid en nu moet ze haar best doen om haar gezicht naar mij te richten. Ze houdt 

haar hoofd scheef en haar mond hangt wat open. Ze kijkt me aan in een afwachtende 

houding. Hoe ga ik reageren? 

 

Je kind tegenspoed wensen 
Net heeft zij mij verteld dat haar dochter is langs geweest. Vandaar die prachtige bos 

bloemen. Het had lang geduurd, wel meer dan een jaar, maar het was een fijn bezoek. 

Dochter had een vriendin meegenomen. Dus het gesprek was wel oppervlakkig gebleven. Als 

ik vraag hoe het met het bedrijf van de dochter is, begint zij triomfantelijk te vertellen dat 

het helemaal op de gat ligt, haar dochter krijgt geen opdrachten meer. ‘En dat is maar goed 

ook.’ 

 

Verbaasd kijk ik haar aan: goed? 

 

‘Ja, het is wel eens goed dat ze ook leren…’ En dan een pauze. ‘Ze moeten ook eens weten 

dat het niet altijd voor de wind kan gaan.’ Vergenoegd kijkt ze voor zich uit. Ik verbaas me. 

Hoe kun je genieten van de tegenspoed van je eigen kind? Zij vertelt wel vaker over haar 

kinderen. Hoe gemeen ze doen. Zij vertelt over haar familie, hoe ze haar hebben laten 

vallen, nooit hebben geaccepteerd. Hoe ze buitengesloten is. Daar kan ze heel dramatisch 

over verhalen. 

 

Ik probeer empathisch te zijn, maar deze vrouw roept ook bij mij weerstand op. Soms ervaar 

ik haar als kwaadaardig en manipulatief. Omdat ik als professional bij haar kom doe ik mijn 

best om toch voor haar een uitlaatklep te zijn. Ik heb het allang losgelaten om bij haar te 

werken aan inzicht, dat roept enorme weerstand op. Mijn doel is nu dat zij gehoord wordt in 

haar worstelingen met de mensen om zich heen. 

 

‘Nou heb ik mijn dochters buitengesloten (omdat ze nooit kwamen en alleen maar op geld 

uit zouden zijn) en mijn nicht tot executeur testamentair gemaakt. Maar denk je dat ze 

regelmatig komt? Nee. Ze laten me allemaal barsten.’ 

 

Eenzaam omringd door hulpverleners 
Ik zou haar zo graag willen laten zien dat zij met haar eigen gedrag de afstand creëert. Hoe 

ze anderen tegen de borst stuit met haar insinuaties en kwaadsprekerij. Hoe ze situaties 
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verdraait om er telkens weer uit te komen als slachtoffer van kwaadwillende anderen. Hoe 

ze altijd neerbuigend is, of juist iets opklopt als ze denkt dat het haar kan sieren. Ik heb 

zielsmedelijden met deze vrouw die de gaten voor anderen graaft en er zelf steeds weer 

invalt. Ik voel haar onvermogen, haar verlangen naar acceptatie, aandacht. Maar de 

patronen zijn te sterk in haar verweven. Zij kan niet anders meer. 

 

Met alleen nog professionals om haar heen, de dominee (die dit heeft doorverwezen naar 

een ouderling), de arts, (die de geestelijke gezondheidszorg maar inschakelt), de zorg (die al 

weet dat ze alles moeten kortsluiten want op het verhaal van mevrouw kun je niet afgaan) 

en wisselende hulptroepen die elke keer erbij komen en afhaken. 

 

Mevrouw is eenzaam. Tergend eenzaam met een hoeveelheid aan hulpverleners om zich 

heen. Daar kun je alleen maar stil bij blijven zitten. 

 

 
Emmy Davids is werkzaam als humanistisch geestelijk verzorger. Zij is afgestudeerd aan de 

Universiteit voor Humanistiek op het onderwerp Eenzaamheid bij ouderen in verzorgings- en 

verpleeghuizen. Zij ontwikkelt trainingen voor de zorg en verzorgt voor Vilans (externe link) 

trainingen over eenzaamheid bij ouderen. Zij heeft een eigen adviesbureau DT&S (externe 

link).    
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