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Elk jaar rondom kerst verschijnen er verschillende krantenartikelen met 
koppen zoals “Grote belangstelling voor kerstdiners voor eenzame ou-
deren“ (Trouw, 2016). Hoewel het goed is dat er aandacht gegeven wordt 
aan eenzaamheid onder ouderen als een maatschappelijk probleem, lijkt 
er onevenredig veel aandacht voor eenzaamheid in deze leeftijdsgroep te 
zijn in vergelijking tot jongere leeftijdsgroepen. Het verband tussen ouder 
worden, eenzaamheid en verval lijkt nog altijd diep in onze cultuur en col-
lectief bewustzijn geworteld; alle beelden van gelukkige ouderen in onze 
eigen omgeving en Zwitserleven-reclames ten spijt. Maar hoe en wanneer is 
dit beeld ontstaan en hoe realistisch is dit beeld van de ouderdom eigenlijk, 
gegeven wat we weten uit sociaalwetenschappelijk onderzoek?

Bij het ontstaan van de moderne samenleving werden de jeugd en de 
ouderdom nieuwe, aparte levensfases. Met de opkomst van de welvaarts-
staat en het pensioen werd er een periode gecreëerd waarin men na het 
werkzame leven nog een tijd in rust kon leven. Een negatief beeld over 
ouderdom in de moderne samenleving is terug te vinden in zowel het 
wetenschappelijke als het literaire gedachtegoed van die tijd. In 1961 be-
schrijven Cumming en Henry in de zogenaamde ‘disengagement theorie’ 
dat de wederzijdse terugtrekking van ouderen en de maatschappij een na-
tuurlijk, wenselijk en onvermijdelijk proces is. In 1972 schrijven Cowgill en 
Holmes in hun moderniseringsthese dat ouderen moeite hebben om soci-
aal te integreren in de moderne samenleving. Zij stellen dat ouderen door 
hun relatief lage opleidingsniveaus nieuwe technologische ontwikkelingen 
niet kunnen bijbenen, en dat door de toegenomen geografische mobiliteit 
intergenerationele relaties verzwakken, waardoor eenzaamheid op de loer 
ligt. Wat deze visies delen is het beeld van ouderen als een groep die geen 
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aansluiting bij de maatschappij kan en zou moeten willen vinden. Als te-
genreactie op deze visies ontstonden wel enkele theorieën die meer nadruk 
legden op het belang van sociale activiteiten voor ouderen, maar het beeld 
van eenzame ouderen was en is nog steeds vaak dominant in maatschap-
pelijke en beleidsdiscussies rondom ouderen.

Recentelijk heeft ouderdom een nieuwe connotatie gekregen door de 
opkomst van de participatiesamenleving en de verhoging van de pensioen-
leeftijd. Het idee is nu dat ouderen om ‘succesvol oud’ te worden vooral 
actief moeten blijven in de samenleving, onder andere door op te passen op 
kleinkinderen, door bestuursfuncties binnen het verenigingsleven en door 
contacten met vrienden. Deze nieuwe visie op ouder worden wordt vaak 
impliciet of expliciet gekoppeld aan de babyboomgeneratie, die nu op de 
drempel van de ouderdom staat. Het idee is dat zij de ouderdom opnieuw 
zullen vormgeven.

Ondanks de eerder genoemde negatieve beeldvorming in de mo-
derne samenleving, die nu langzaam iets lijkt te verschuiven, is er in de 
wetenschappelijke literatuur zeer weinig bewijs te vinden voor het idee 
dat  ouderen in de regel slecht sociaal geïntegreerd en eenzaam zijn, zo-
wel vroeger als nu. De meeste ouderen hebben een persoonlijk netwerk 
 bestaande uit meerdere personen, met verschillende typen van sociale re-
laties, zoals een partner, kinderen, vrienden, kennissen en/of andere niet-
familieleden. Tot ongeveer 75 jaar zijn ouderen niet substantieel vaker 
eenzaam dan jongere leeftijdsgroepen. Alleen ouderen boven de 75 jaar 
hebben een verhoogde kans om eenzaam te worden, wat voornamelijk 
wordt veroorzaakt door verweduwing en het overlijden van leeftijdsgeno-
ten in het netwerk (Dykstra, 2009). Anders dan soms gedacht wordt, is 
een afnemende gezondheid niet per se de belangrijkste motor van deze 
toename in eenzaamheid in de ouderdom; de verbanden tussen gezond-
heid en eenzaamheid zijn relatief zwak. Recent onderzoek laat zien dat 
jongvolwassenen en oude ouderen de leeftijdsgroepen zijn die het vaakst 
eenzaam zijn (Luhmann & Hawkley, 2016).

De sociale situatie van ouderen in onze samenleving is de laatste decen-
nia ook steeds beter geworden. Beeldvorming in de maatschappij lijkt niet 
alleen een effect te hebben op wetenschappers, maar ook op het gedrag 
van de groep die we bestuderen. Recente studies laten zien dat ouderen 
steeds bredere netwerken hebben met meer niet-familieleden, waarvan zij 
meer sociale steun ontvangen dan vroeger (Suanet & Antonucci, 2017). Ook 
laten deze studies zien dat ouderen steeds vaker sociaal participeren, zowel 
in vrijwilligerswerk als in informele contacten en op cultureel en recrea-
tief gebied (Broese van Groenou & Deeg, 2012). Op individueel niveau zijn 
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het toegenomen opleidingsniveau en het vaker werken (met name voor 
 vrouwen) in latere generaties de belangrijkste gevonden verklaringen.

Concluderend: wat kunnen we als sociale wetenschappers hiervan leren? 
Dat enerzijds wetenschappelijke theorie niet losstaat van stereotype beeld-
vorming in de maatschappij over de groepen die we bestuderen. Alhoewel 
wetenschap zichzelf vaak ten doel stelt zo objectief mogelijk te zijn, speelt 
beeldvorming over groepen wel degelijk een rol in de keuze van onderzoe-
kers om bepaalde vragen te onderzoeken, en ook hoe we resultaten duiden. 
Anderzijds gedragen mensen zich ook naar de heersende opvattingen over 
de groepen waartoe zij behoren, die mede door wetenschappers worden 
gecreëerd. Zeker als sociaalwetenschapper is het van zeer groot belang om 
je telkens kritisch af te vragen of het gedachtegoed dat je beschrijft, bestaat 
uit maatschappelijke beelden en assumpties over bepaalde groepen men-
sen die eigenlijk niet of onvoldoende bewezen zijn. Het zien van ouderen 
als een sociaal actief onderdeel van de maatschappij is in bepaalde opzich-
ten een vooruitgang ten opzichte van de beeldvorming van de vorige eeuw. 
Bij de (her)waardering die aan ouderen toegekend wordt, zou echter niet 
alleen het productieve potentieel van ouderen als groep centraal moeten 
staan. Elke oudere zou als individu met eigen wensen, kansen en beper-
kingen moeten worden bekeken. Pas dan zal de emancipatie van ouderen 
daadwerkelijk zijn voltooid.
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