
 

 

Het leven is topsport! 

Erik, 40+ 

Eenzaamheid is ‘je niet verbonden voelen’. Dat is de primaire betekenis die aan dit woord gegeven wordt. 

Dit is wat ik hoor in het verhaal dat Erik me vertelt. 

Moeder van 86 leeft nog. Vader is 2 maanden geleden in zijn slaap overleden. Moeder woont zelfstandig 

in Heinkenszand. Erik heeft een zus en een broer. Beiden hebben 2 kinderen. Eriks werkzaam leven 

bestaat uit 12 ambachten, dertien ongelukken. Hij heeft alle kanten van de wereld gezien. Erik is erg 

sociaal betrokken. Hij was vrijwilliger bij CitySeeds. Erik heeft een brede belangstelling. Hij is bezig met 

een cursus plantonderzoek. In de praktijk is hij bezig een stukje van het Molenwaterpark te onderzoeken 

op groei en bloei. Hij is aangesloten bij het Platform Eenzaamheid via Zorgbelang. 

Erik is ook cultureel geïnteresseerd. Hij heeft een stukje van de amateuropleiding De Ambitie gedaan en is 

bezig geweest met improvisatie. Uiteindelijk voelde hij dat hij liever niet wil optreden voor grote groepen. 

Hij is ook een trouw bezoeker van het Nazomerfestival Zeeland, maar hij merkt dat hij niet meer alles wil 

zien en meemaken. Hij is ook graag thuis. Thuis is voor hem een klein, maar vriendelijk en gezellig 

appartementje midden in de stad. Het appartement is onderdeel van een prachtig monumentenpand.  

Zijn leven heeft altijd in het teken gestaan van overleven. Zijn jeugd is niet vlekkeloos verlopen. Op zijn 

12e is hij naar Zuid-Limburg gegaan, naar een internaat, omdat hij thuis onhandelbaar was. Daar is de 

diagnose gesteld van wat nu ADHD wordt genoemd.  Hij is daar seksueel misbruikt door een priester. Op 

de lagere school is hij veelvuldig gepest en hij verzucht ‘’dat kinderen heel hard kunnen zijn’’. Door deze 

ervaringen heeft hij een trauma opgelopen. Hij krijgt hiervoor traumatherapie. Hij heeft ook emdr 

therapie gehad. Het heeft hem verbaasd hoeveel verleden er nog in het geheugen is blijven zitten. 

Drie jaar geleden ging het niet goed met hem. Hij liep vast in structuren.  Hij had last van angststoornissen 

en paniekaanvallen. Hij ging bovenop vriendschappen zitten, omdat hij bang was om ze te verliezen. Hij 

heeft veel contacten gehad en nog wel, maar alles wat hij doet lijkt voor hem een opvullen met versiering. 

Voor zijn gevoel heeft eenzaamheid niet te maken met het al dan niet hebben van contacten, maar met 

iets van binnen.  Je moet iemand die eenzaam is niet platgooien met activiteiten. Dat is niet de kern waar 

het om gaat. 

Erik merkt dat hij bij CitySeeds niet zo goed in de groep functioneert. Maar geef maar eens toe dat je geen 

groepsdier bent. Via de therapie is Erik meer over zichzelf te weten gekomen. Voortdurend is er de vraag: 

functioneer ik wel? Steeds is er de vraag naar goedkeuring. Erik heeft veel psychosomatische klachten 

door de stress, versterkt door omgeving en prikkels. Het proces van het verwerken van trauma ervaart 

Erik ook als een vorm van eenzaamheid. Hij voelt zich geen slachtoffer meer, maar de vraag die bij hem 

blijft is: waarom ik en een ander niet? Ook al weet hij wel dat er velen zijn met een trauma.  

Erik doet veel, maar veel doen kost energie. Zijn gevecht is nog niet klaar. Hij vraagt zich af waar zijn grens 
ligt. Als je stopt met overleven, wat dan? Erik heeft een aantal vrienden die je op één hand kunt tellen. 
Onder een goede vriend verstaat hij ‘iemand die er staat als je hem nodig hebt’. Hij heeft ervaren dat veel 
contacten wel even willen helpen, zoals in de coronatijd, maar daarna niets meer laten horen en hun 
eigen individuele weg gaan. Voor zichzelf heeft Erik ervaren dat hij graag controle houdt over anderen, 
maar dat hij dit moet loslaten en dat hij vooral bij zichzelf moet blijven. Hij benadrukt dat hij geen droevig 
maar juist een positief verhaal wil. “Wij streven altijd geluk na, maar wie zegt dat we altijd gelukkig 
moeten zijn?” 
 
(Geschreven door Inez op verzoek van Platform Eenzaamheid Walcheren.) 


