
 

 

Wie kijkt er naar moeder om? 
 
Anneke, 65+ 
 
Nee, het gaat niet over haarzelf, ook al weet ze uit ervaring best hoe het voelt als je eenzaam 
bent. Daarom kan ze het ook makkelijk herkennen bij anderen. Ze heeft 43 jaar in de zorg 
gewerkt en daar veel eenzaamheid gezien. Maar Anneke is zelf niet eenzaam en ook niet 
alleen. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen, heeft kleinkinderen en neemt volop deel aan 
het leven. Het gaat haar in dit interview om haar moeder.  
 
Moeder, 89 jaar, komt uit een groot gezin, trouwde en runde een zaak samen met haar man. 
Dat was hard werken. 's Avonds was ze moe en had ze niet meer zoveel moed om nog de 
deur uit te gaan en contacten te onderhouden. Wel hielden ze familiefeesten waarvoor 
moeder meestal kookte. 
 
Nu is dat allemaal anders. Vader overleed acht jaar geleden. Familie en vrienden zijn ook 
oud, voor zover ze nog in leven zijn. Elke morgen belt Anneke even kort met haar moeder en 
een keer of drie in de week gaat ze naar haar toe en neemt haar soms mee uit. Ook Annekes 
broer laat moeder niet in de steek. De kleinkinderen gaan ook wel eens langs, maar daar 
blijft het bij. 
 
Anneke ziet hoe het kringetje om moeder steeds kleiner wordt en hoe alleen moeder vaak is. 
Ze vindt dat mensen weinig naar elkaar omkijken. Bij moeder in de straat is er niemand die 
eens informeert hoe het gaat, of komt kijken als de overgordijnen lang dicht blijven. Op de 
zorg wordt steeds meer bezuinigd, dus daar valt ook niets te halen. 
Maar de kerk dan? Moeder woont zoveel mogelijk de kerkdiensten bij, maar ondervindt er 
weinig meeleven. Als er na de dienst gezamenlijk koffie wordt gedronken, blijft moeder 
alleen zitten en de jongere kerkgangers trekken naar elkaar toe. "Met ouderen praten is ook 
niet hun taak", vindt Anneke. Nu moet gezegd dat het korte-termijn geheugen van moeder 
steeds slechter functioneert, dus een gesprek met haar wordt er niet makkelijker op. 
 
Is er een oplossing, een goede raad? "Nee", zegt Anneke beslist, "dit is zoals het 
tegenwoordig gaat als je oud wordt. In elk geval in ons dorp." 
Soms zegt moeder dat ze wel een beetje eenzaam is, maar ze bagatelliseert het dat haar 
wereld kleiner wordt. "Ik denk dat dat haar manier is om ermee om te gaan". 
 
Moeder is er heel trots op dat ze nog zelfstandig haar huishoudinkje doet en haar tuin wat 
bijhoudt. Als het kan maakt ze elke dag een wandeling en af en toe neemt ze de fiets, tot 
grote schrik van de familie. Maar moeder kiest er zelf voor en Anneke kiest ervoor haar 
moeder zelf te laten beslissen en haar niet te betuttelen. Laat haar zolang mogelijk 
zelfstandig blijven. 
 
(Geschreven door Hannie op verzoek van Platform Eenzaamheid Walcheren.) 


