
 

 

Vind de kracht in jezelf en de verbinding met de ander 
  
Iris, 25 jaar 
 
“Als klein kind voelde ik me al alleen, niet begrepen en er niet bij horen. Ik had toen nog helemaal niet de 
woorden om dit duidelijk te maken, maar ik had wel heel heftige gevoelens daarover: ik kon snel (zeer) 
boos worden of intens verdrietig of uitgelaten vrolijk zijn. Het was een soort noodkreet, maar dat werd 
niet begrepen. Men kon er niet mee omgaan, mijn gedrag werd genegeerd of gestraft of streng 
gecorrigeerd. Ondanks de liefde en zorg van mijn ouders voelde ik me daardoor afgewezen en versterkt in 
mijn gevoel alleen op de wereld te zijn. Ik hoorde er niet bij, bij niemand”. 
Tijdens de hele basisschoolleeftijd bleef dat gevoel en dus mijn gedrag. Ik deed het zeker niet slecht op 
school, had ook vriendinnen, maar van binnen voelde ik me leeg. Ik wist gewoon niet wie ik was, wat en 
wie ik leuk vond, wat ik wilde of voelde. “Alleen” die diepe eenzaamheid”. 
 

“Tijdens mijn puberteit en op de middelbare school kon ik geen aansluiting vinden bij anderen, maar 
vooral niet bij mezelf. Ik raakte stuurloos. 
Dat uitte zich in zelfdestructief gedrag, ik verwaarloosde school, was onmatig op allerlei gebieden: eten, 
drank, drugs, jongens…” 
 

“Ik wilde er niet meer zijn. Waarom niet?? Waarom wel??” 
 

“Een schoolwisseling stopte mijn weg naar beneden een poosje, vooral door een mentor die niet 
oordeelde maar luisterde en troostte. Ik wílde graag veranderen en deed mijn best. Mijn gedrag werd 
minder buitensporig, maar het diepe gevoel van eenzaamheid bleef. Ik blowde om op de been te blijven 
en niet alles te voelen. Vrienden wilden helpen, maar ik stootte hen af. Ik ging alleen om met jongeren die 
net als ik zoekende waren en zichzelf verdoofden met drugs en alcohol. 
Een opname in een verslavingskliniek bracht enkele weken rust, maar het pantser dat ik om me heen 
gebouwd had voorkwam een echte verandering. Terug thuis verviel ik weer snel in mijn oude gedrag. Een 
tweede en langere opname zorgde ervoor dat ik iets meer inzicht in mezelf kreeg. Ik volgde een opleiding 
en ging werken in de zorg. Het lukte, maar het kostte me erg veel moeite. Het intense gevoel van 
eenzaamheid bleef. Ik twijfelde of ik wel genoeg te bieden had aan de cliënten en of dit werk bij me paste. 
Steun en waardering van collega’s hielpen niet. Na een dag was ik doodop door alle emoties, twijfels en 
verwarring in mezelf. Ik had het blowen thuis hard nodig om de gedachten en gevoelens te dempen en op 
de been te blijven. Ruimte voor contacten met familie en vrienden had ik helemaal niet. Hoeveel moeite 
men ook deed, ik sloot me af en ik sloot me op”. 
 

“Dat kon natuurlijk niet zo doorgaan. Ik stopte met werken, dat luchtte op maar vergrootte ook mijn 
isolement. Daar kon ik op eigen kracht niet uitkomen. Maar ik vond wel de kracht om hulp te vragen bij de 
last die ik droeg. Dat was het begin van de verandering: zélf hulp vragen. In de therapie leerde ik heel 
langzaam maar zeker mezelf een beetje kennen, mijn reactiepatronen te begrijpen en te veranderen. Ik 
kon steeds beter openstaan zowel voor mezelf als voor anderen. Ik weet nu hoe belangrijk het is om op 
zoek te gaan naar mensen die iet s voor mij kunnen betekenen, maar ook voor wie ik zélf iets kan 
betekenen. 
Verbinding zoeken zowel in mezelf als met anderen is voor mij het sleutelwoord. 
Sinds kort weet ik dat mijn tweelingbroertje of -zusje gestorven is tijdens de zwangerschap. Dit zou mijn 
diepgevoelde eenzaamheid sinds mijn vroegste kinderjaren kunnen verklaren. Het is bekend dat de dood 
in de baarmoeder van de ene tweeling veel invloed kan hebben op het leven en de gevoelens van de 
andere die mocht blijven leven. Ik ga dat verder onderzoeken met hulp van anderen.   
Binnenkort vertrek ik voor een jaar naar een woon-werkgemeenschap in Zuid-Europa waar de aarde op 
ecologische wijze bewerkt wordt. Niet alleen met het oog op een betere wereld maar ook met het oog op 
een positieve ontwikkeling voor mijzelf en anderen. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren” 
 

(Geschreven door José op verzoek van Platform Eenzaamheid Walcheren.) 


