
Even een kleine 
adempauze. Voor grote 
en kleine vragen, belang-
rijke en minder belang rijke 
dilemma’s. En voor 
verfrissende inzichten 
en nieuwe antwoorden. 
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Deze week: vriendinnen
• De kracht van vriendschap • “Ik zie je bijna nooit meer”• “Hoe kom 

ik ertussen in mijn nieuwe dorp?”
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geldt dat nog steeds, zegt Catharina de Haas, filoso-
fisch consulent en schrijfster van het boek Vriendschap, 
een tweede ik. “Het is niet alleen nodig voor een kind 
om aangemoedigd, gecorrigeerd en gezien te wor-
den. Dat geldt ook voor volwassenen. Het is goed als 
iemand af en toe ‘Nou zeg, overdrijf niet zo’ of juist 
‘Het is heel naar wat je is overkomen’ tegen je zegt. 
Vriendinnen doen dat. Anders dan je partner. Sterker 

nog, ik denk dat heel veel vrouwen zonder hun vrien-
dinnen een moeizaam huwelijk zouden hebben. Bij 
een vriendin kun je leeglopen over de laksheid van je 
man of de bemoeizucht van je schoonmoeder. Dingen 
die je niet goed met je partner kunt bespreken, kun je 
bij hen kwijt.”

Marianne (39): “‘Typisch Marianne-vrouwen’, zei mijn 
zus over mijn vriendinnen, toen ze vlak voor de begrafe-
nis van onze moeder de kerk in keek. Ik vond het een 
vervelende opmerking, alsof ze een kloon zijn van mij. 
Maar toen het orgel begon te spelen en ik met mijn lijf 
vol verdriet achter de kist van mijn moeder aan naar vo-
ren liep, zag ik ze staan: mijn vriendinnen. En ik zag wat 
mijn zus bedoelde. Een rij vrouwen net als ik – slordig 
opgestoken haar, kleurige kleding ondanks de trieste 
gelegenheid – stond daar voor míj. Wat was ik blij dat ze 
er waren. Ik voelde me gezien in mijn verdriet en ge-
steund door dat onzichtbare, maar sterke en troostende 
vriendinnen-vangnet. Nog nooit heb ik de kracht van 
vriendschap zo sterk gevoeld als toen.”
Vriendschap. Het is een nogal vaag begrip. Vraag tien 
mensen wat vriendschap voor ze betekent en je krijgt 
tien verschillende antwoorden. Eén ding is zeker: 
mensen zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Voor een 
conceptie zijn twee mensen nodig, een zwangerschap 
is een intieme periode tussen moeder en kind en in 
zijn eerste levensjaren is een kind nergens zonder de 
zorg van anderen. Als je eenmaal op eigen benen staat, 

“ Ik voelde me gesteund  
door dat troostende  
vriendinnen-vangnet”

Met een vriendin kun je geheimen delen, 

lachen en goede gesprekken voeren. 

En ze is er voor je als het niet goed met je gaat. 

Veel vrouwen kunnen zich een leven zonder 

vriendinnen niet voorstellen, en wel hierom.
Tekst: Deborah Ligtenberg
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Nieuwtjes

PSYCHOLOGIE VAN ALLEDAG

praktijk hoor, maak ik op dat een echte vriend iemand 
is die ziet wat je nodig hebt. Die er voor je is en het 
beste voor je wil.”

Verbinding
Het interview met de ouders van een jongen die  
omkwam bij de vliegramp met de MH17 in de kerst-
editie van NRC Handelsblad maakte veel indruk op  
Catharina de Haas. “Door de vrienden van hun zoon 
leerden ze hem op een andere manier kennen”, vertelt 
zij. “Ze ontdekten dat hij veel socialer was dan ze 

altijd dachten, een verbindende figuur. Elke twee  
weken nodigden ze een paar van zijn vrienden uit om 
te komen eten, herinneringen op te halen en nog meer 
te weten te komen. Ik vond dat zo’n mooi voorbeeld 
van de kracht van vriendschap. Die zit vooral in de 
getuigenrol. Vrienden zijn getuigen van wat je mee-
maakt. Ze zien het als je pijn hebt of als je een mooie 
prestatie levert. Ze weten wat je laat lachen en wat je 
ontroert. Door vrienden kom je op plekken waar je 
nooit bent geweest en maak je kennis met nieuwe din-
gen. Vriendschap zorgt ervoor dat je jezelf ontwikkelt. 
Zonder vriendschap word je een heel naar en totaal  
op zichzelf gericht mens, vrees ik.”

Roddels en jaloezie
Vriendschap tussen vrouwen is vaak heel intens. An-
ders dan bij mannen, bij wie het meestal minder diep 
gaat. Kort door de bocht zijn bier en voetbal voor hen 
prima ingrediënten voor een leuke avond. Volgens 
schrijfster Kelly Valen zijn vrouwelijke vriendschappen 
een broeinest voor jaloezie, roddels en bedrog. In haar 
boek The Twisted Sisterhood, waarvoor ze drieduizend 
vrouwen ondervraagde, stelt ze vast dat meer dan 
driekwart van de vrouwen ooit is verraden door een 
vriendin. Volgens haar loopt de helft van de vrouwen 
rond met een pijnlijk vriendschapslitteken. Rivaliteit 
en jaloezie tussen vriendinnen heeft vaak met uiterlijk 
te maken. Of met geld, carrière of een begeerlijke part-
ner. Vrouwen zijn er meestal geen ster in om het eer-
lijk te zeggen als ze jaloers zijn. Dus gaat het broeien 
en kan het uiteindelijk een vriendschap verpesten. 

Beperkt houdbaar
Vriendschappen voor het leven zijn 
zeldzaam. Een mens verslijt er in 
zijn leven gemiddeld 396, blijkt uit 
een Amerikaanse studie. Volgens 
Nederlands onderzoek is om de  
zeven jaar de helft van onze vrien-
denkring vervangen. “Vriendschap-
pen kun je onderverdelen in drie 
categorieën: friends for a reason, 
friends for a season en friends for a 
lifetime,” vertelt Ellen Huijsmans, 
psycholoog arbeid en gezondheid. 
“Een sportvriendin die je uit het 
oog verliest als je een langdurige 
blessure hebt, behoort tot de eerste 
categorie. Friends for a season zijn 
mensen met wie je in een bepaalde 
fase in je leven iets deelt. Zoals 
studievrienden, of de vrouwen van 
zwangerschapsgym. Friends for a 
lifetime zijn je goede vrienden die 
altijd bij je blijven.”
Hoe weet je nou wie blijft? Wil de 
echte vriend nu opstaan? Volgens 
Ellen Huijsmans is het niet zo een-
voudig. “Het heeft te maken met 
wat je zoekt in een vriendschap. 
Misschien deel je al genoeg met je 
partner, waardoor je geen vriend 
nodig hebt met wie je alles kunt 
bespreken. Terwijl een ander daar 
juist wél behoefte aan heeft. Uit de 
verhalen die ik van mensen in mijn 

Dingen die je niet goed met  
je partner kunt bespreken,  
kun je bij je vriendinnen kwijt

Cheers 
Grote kans dat u op uw vriendin lijkt. 
Vanbinnen dan. Onderzoekers aan de 
Universiteit van Californië bekeken het 
genetisch materiaal van 3000 vriend-
schappen, 6000 setjes genen dus. En 
wat bleek? Opvallend vaak hebben goe-
de vrienden een zelfde soort DRD2-gen. 
Dit gen heeft invloed op de hoeveelheid 
alcohol die we geneigd zijn te drinken. 
Dus de ‘klik’ die u voelt met uw vriendin 
kan ook heel goed de ‘ting’ van twee 
proostende wijnglazen zijn.

IK... DOE... 
HET... NIET!
Roept de koektrommel 
u vanuit de kast? Denk eens 
aan uw vriendschappen. 
Onderzoekster Eline de Vries 
van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen ontdekte dat mensen die 
aan vrienden en vriendinnen 
denken beter in staat zijn 
verleidingen te weerstaan.

Dat verdient 
een vriend
Wie op school veel vrienden had, 
blijkt later in het leven meer te ver-
dienen. Een team van het Ameri-
kaanse Institute for Social and Eco-
nomic Research concludeerde na 
onderzoek dat hoe populairder op 
school, hoe beter het salarisstrook-
je: elke vriend of vriendin staat voor 
maar liefst 2% meer loon.

▼

VIND ZE ONLINE
Vriendschap ontstaat vaak bij 
toeval. Je komt elkaar ergens  
tegen – op het schoolplein, bij 
het sporten, op een kookcursus –  
het klikt en een vriendschap is 
geboren. Voor wie actief op zoek 
wil naar een vriendin zijn er de 
volgende websites:
• www.vriendinvoorjou.nl
• www.wannabefriends.nl
• www.vriendinnenonline.nl
• www.forum.libelle.nl
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Misschien maar beter ook. Een echte vriendin gunt de 
ander geluk. Zo niet, dan is het tijd om je af te vragen of 
ze wel zo’n hartsvriendin is.

Kritiek delen
Werkelijke vriendschap gaat niet alleen over lachen,  
gieren, brullen, maar ook over de momenten dat het wat 
minder gezellig en dus te moeilijk wordt. Een trouwe 
vriend blijft ook als je iets doet wat hij of zij afkeurt. Zoals 
bij Helene (42), die verliefd werd op een collega. “Mijn rela-
tie was wat ingedut”, vertelt de moeder van twee pubers. 
“Een collega die net was gescheiden, flirtte met me en ja, 
ik vond dat ontzettend leuk. Dat bleef niet onopgemerkt 
bij mijn vriendin Sophie. ‘Heb je een goed beoordelings-
gesprek gehad? Vannacht goede sex gehad? Wat ís er met 
je?’ Ze bleef me maar bestoken met vragen. Toen ik toegaf 
dat ik verliefd was op die collega, zei ze dat ze dat best 

begreep. Dat ze me waarschuwde dat ik niet te ver moest 
gaan, vond ik minder geslaagd. Als mijn vriendin moest 
ze achter me staan, óók als ik besloot vreemd te gaan, 
vond ik. Ik nam wat afstand van haar, maar toen ik op een 
parkeerplaats hartstochtelijk met die collega had gezoend 
en ik wist dat ik een grens was gepasseerd, was Sophie de 
eerste die ik belde. Ze zei niet eens ‘Zie je nou wel’, maar 
kwam naar me toe en troostte me. Ik zocht een andere 
baan, maar heb mijn man nooit verteld waarom. Sophie 
vond dit niet eerlijk ten opzichte van hem, maar respec-
teerde het wel. Als een echte vriendin.”
Dat een goede vriendschap niet zonder eerlijkheid kan, 
bevestigt Catharina de Haas. “Natuurlijk voelt het fijner 
als een vriend alles wat je doet geweldig en leuk vindt, 
maar op den duur ontstaat er een scheve relatie waarin 
iedereen hard werkt om elkaar te pleasen. Een goede 
vriend durft zijn kritiek met je te delen. Als je dit kunt ont-
vangen, kan er een vriendschap voor het leven ontstaan. 
Echte vrienden willen het beste voor elkaar en zien het als 
hun plicht om de ander te behoeden voor misstappen.”

Rivaliteit en jaloezie tussen 
vriendinnen heeft vaak  
met uiterlijk, geld of een  
begeerlijke partner te maken40% 

van de mensen die op 
Facebook worden ‘ontvriend’ 
zeggen dat ze die ontvriender 

in het echte leven niet 
meer hoeven te zien. Tip:  

iemand ‘ontvolgen’ zorgt er-
voor dat je iemands updates 
niet meer ziet, zónder dat je 

meteen ‘ontvriendt’.
(Bron: Universiteit van Colorado)

Sociale hersenen
Veel vriendinnen? Dan hebt u waar-
schijnlijk een grote orbitofrontale 
cortex. Dit deel van de hersenen 
zit vlak boven de ogen en zorgt er 
onder andere voor dat we ons kun-
nen inleven in wat een ander denkt 
of voelt. Uit MRI-scans blijkt dat hoe 
groter deze kwab is – en hoe beter 
iemands sociale vaardigheden dus 
zijn – hoe meer vrienden we hebben. 
(Bron: www.sciencedaily.com)

Double date
Al meerdere keren met uw beste 
vriendin uw niet-meer-zo-stralende 
relatie besproken? Misschien kan zij 
een deel van de oplossing bieden. 
Mét haar echtgenoot. Uit onderzoek 
door de Wayne State University blijkt 
dat koppels die geregeld contact heb-
ben met andere stellen – en daarbij 
diepere gesprekken voeren – na zo’n 
ontmoeting met meer passie naar 
hun partner kijken. Plannen dus, die 
double date.

Dankzij social media is een grote vrienden-
kring om je heen verzamelen een koud 
kunstje: 150 vrienden is niets op Facebook. 

Toch blijkt uit onderzoek twee tot vier goede vrienden 
gelukkiger te maken. Het geeft minder stress dan wanneer 
er in tientallen vriendschappen moet worden geïnvesteerd. 
Bovendien levert het intiemer en dus hechter contact op.

van de vrouwen heeft 
een goede vriendin

90%

De meeste vrienden 
heb je niet voor het leven. 

Een mens verslijt er 
gemiddeld 396

84% 
van de vrouwen 

zegt te zijn gekwetst 
door een vriendin

Mensen met vrienden leven 
langer. Een sterk sociaal 

netwerk verlengt de levensduur 
met 3,7 jaar. Dit staat gelijk 

aan stoppen met roken

BIJZONDERE 
VRIENDINNENPROJECTEN
Samen een deken maken voor 
zieke kinderen: hartendekens.nl.
Beautyblog van twee vrien-
dinnen: livelifegorgeous.nl.  
Vier vriendinnen fietsen 14.000 
kilometer door Azië om aan-
dacht te vragen voor vrouwen-
rechten: r4wr.org. Informatie en 
ontmoeting voor buitensporten-
de vrouwen: vrouwsportief.nl.
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Froukje: “Zullen we zaterdag gaan 
wandelen?”
Saskia: “Even kijken... Nee, dan gaan Ed 
en ik naar Friesland. Er staat een sloep te 
koop waar we naar willen kijken.”
Froukje: “Een sloep? Ga jij varen?”
Saskia: “Ja, heerlijk! Ik ben vorige maand 
meegegaan met Ed. Was nog wel koud, 
maar wat een vrijheid!”
Froukje: “Vrijheid?”
Saskia: “Ja, de wind door je haren. 
Heerlijk!”
Froukje: “Sloep dus. Zondag?”
Saskia: “Afgesproken. O, nee, wacht...  
’s Avonds komen Eds kinderen bij ons 
eten, dus dan duiken we overdag al  
lekker de keuken in.”

Froukje: “Het weekend daarop dan? Of 
zullen we donderdag naar de film? Die 
ene waar ik je laatst over vertelde draait  
in het filmhuis.”
Saskia: “O, die met Woody Allen? Daar 
ben ik vorige week met Ed heen gegaan. 
Hij was inderdaad heel leuk!” 
Froukje: “Met Ed... Heb je ergens  
volgende week tijd voor koffie dan?”
Saskia: “Tuurlijk, even kijken... Maan-
dag... O, nee. Dinsdag niet. Woensdag... 
Donderdag... Het zou vrijdagochtend 
kunnen?”
Froukje: “Wat ben je druk.”
Saskia: “Ja, hè? Ed en ik doen allemaal 
leuke dingen samen. Ik geniet me te  
pletter. Echt geweldig!”

Froukje: “En je beste vriendin mag de 
gaatjes opvullen. Ik zie je bijna nooit meer 
sinds je een relatie hebt.”
Saskia: “Nou, dat valt wel mee, toch?”
Froukje: “Waar was je afgelopen maan-
dag dan?”
Saskia: “Eh, even kijken... Ed en ik 
maakten toen een fietstocht door het 
bos. Hoezo?”
Froukje: “Welke datum was dat?”
Saskia: “De dertiende?” 
...
Saskia: “Je verjaardag! O, wat spijt me 
dat, Froukje. Ik kom nu naar je toe, goed? 
Met taart. Om het goed te maken.”
Froukje: “Even kijken... Nee, ik kan niet. 
Ik moet de zolder opruimen. Heerlijk!”

Sara Kroes, GZ-psycholoog bij Psyq (www.psyq.nl): 
“Inwoners van kleine gemeenschappen kunnen zo hun 
eigen rituelen, regels en gebruiken hebben. Verdiep je 
daar eens in, misschien vindt u meer aansluiting als u 
die regels en gebruiken ook naleeft. Daarnaast is het 
raadzaam om mee te doen met sociale activiteiten.  
Er is vast een sportclub in het dorp, een buurthuis  
waar bijeenkomsten georganiseerd worden, of u kunt 
vrijwilligerswerk doen. Bent u naar dit dorp verhuisd 
vanwege uw man of een familielid? Wellicht kan hij of 
zij helpen bij de contacten met dorpsgenoten. En be-
denk: als je je een buitenstaander voelt, zie je subtiele 
toenaderingspogingen al snel over het hoofd. Door  

negatieve gedachten over de dorpsgenoten – ‘Ze  
moeten me niet’ – word je vanzelf terughoudender.  
Je kijkt bijvoorbeeld meer naar de grond of bent niet 
spraakzaam op een verjaardag. Daardoor bent u min-
der makkelijk te benaderen, waardoor u weer denkt:  
zie je wel, ik val niet in de smaak. Om erbij te horen,  
is het dus goed om je aan te passen aan de regels en 
gebruiken in het dorp, maar er is natuurlijk wel een  
bepaalde grens. Als je jezelf niet meer kunt zijn, zul 
je ook niet gelukkig worden. En mocht de ‘integratie’ 
echt niet lukken, dan wordt het tijd de balans op te 
maken: wegen de voordelen van het dorp nog wel op 
tegen de eenzaamheid?”

“Ik woon al twee jaar in een klein dorp en word nog steeds 
beschouwd als import. Hoe kom ik ertussen?”

“Ik zie je bijna nooit meer sinds je een relatie hebt”

Goede raad is niet altijd duur. Een lezeres vraagt, de psycholoog antwoordt.

Directe vragen, ontwijkende antwoorden, eerlijke meningen en onverwachte 
reacties: een gesprek kan álle kanten opgaan. Deze keer: de ene vriendin 

probeert een afspraak te maken met de andere.
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Hebt u ook een vraag voor de psycholoog? Mail naar redactie@libelle.nl


