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Geachte lezer

‘A friend is someone who likes you even though they know
you.’ Zo stond op een kaartje geschreven dat ik van een vrien-
din kreeg toegestuurd. Ironie heeft een hoog waarheidsgehalte.
Wat is een vriend, wat is vriendschap? Woorden die
moeilijk te omschrijven zijn, net als ‘liefde’, net als
‘geluk’. Ze betekenen voor elkeen iets anders, ieder
geeft er zijn hoogstpersoonlijke invulling aan. 
In dit themanummer gaan we met een veelheid aan vragen
op zoek naar mogelijke antwoorden, wegwijzers, gidsen…

Waar liggen de wortels van vriendschap? 
Biologen zijn ervan overtuigd geraakt, dat bij het ontstaan
van de mens, coöperatie en altruïsme, zeer belangrijke en
evolutief sterke eigenschappen waren voor onze voorou-
ders. In de nieuwe wereld van de savanne die ze ontdekten,
waren immers al zeer competitieve mededingers aanwezig.
Wederkerig altruïsme dat zich uitbreidt tot coöperatieve net-
werken, die boven de familiebanden uitstijgen, was voor de
primitieve mens, een uitstekend wapen in de strijd om het
bestaan. De sleutel van vriendschap kan daar al gesmeed
zijn en biologisch verankerd. Sommigen zien daar ook het
ontstaan van moraliteit, want hoewel wederkerigheid best
kan bestaan zonder moraliteit, is moraliteit zonder weder-
kerigheid onmogelijk. ‘Doe zoals een ander doet en ver-
wacht van de ander dat hij doet zoals jij deed’, was waar-
schijnlijk de eerste regel en de basis van moraal én van
vriendschap. Veel biologen zien dit ook bij andere mens -
apen optreden (bonobo's, chimpansees). Vriendschap zou
zeker niet exclusief menselijk zijn...(1)

Ook al is vriendschap meer dan enkel des mensen, we laten
het woord en de pen in deze Antenne exclusief door men-
sen gebruiken. U krijgt bijdragen te lezen van een veelheid
en diversiteit aan mensen.

We steken van wal met Joep Dohmen. Hij is docent Filosofie
en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek. We
vroegen hem om een ‘raamartikel’ te schrijven. Het werd
een boeiende bijdrage waarin hij de aard van vriendschap
verkent en de vier kardinale deugden beschrijft, om te
komen tot een inspirerend pleidooi voor een nieuwe vriend-
schapscultuur. Een niet te missen geschrift!
Vrienden waar zijn jullie? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 5

Een ontmoeting die ik u zeker niet wou onthouden, is die met
de pen van John Groosman. Ik heb het geluk gehad inspireren-
de leerkrachten Nederlands te mogen kennen. ‘Leermeesters’
die konden begeesteren. John Groosman is zo een leermeester.
Zijn beschouwing over vriendschap is een cadeau.
Voorwerpelijk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 11

Van beschouwing naar onderzoek is in Antenne slechts
één pagina verschil. Ik las het onderzoek ‘Over het ver-
band tussen sociale relaties en attitudes, waarden en
normen’ waaraan Filip Agneessens, verbonden aan de
Universiteit Gent, meewerkte. Het onderzoek inventari-
seerde de verschillende sociale relaties die mensen aan-
gaan en hun verband met handelingsoriëntaties en hou-
dingen tegenover de samenleving.
Filip Agneessens gaat in zijn Antennebijdrage op verken-
ning. Hij geeft een stand van zaken over de sociale con-
tacten van Vlamingen en wat de rol is van vrienden voor
sociale integratie. Hij belicht daarbij ook de invloed van
persoonlijke contacten op iemands waarden- en nor-
menkader en maatschappijvisie.
Vrienden, vertrouwenspersonen en visies over de mens
en maatschappij .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 14

“Verslaving is een vriendschap zonder vriend. Je zoekt
wat vlakbij is en voor het grijpen ligt. Een sigaret is een
houvast, een houvast dat opbrandt. Het grootste voor-
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deel van een pakje Marlboro is dat het je niet kan
bedriegen, je niet kan verlaten, dat het nooit zal ophou-
den van jou te houden, dat het niet dood kan gaan.”(2)

De drug als (valse) vriend. Wilfried Van der Borght is een
moedig man. Hij is bereid ons mee te nemen naar de
periode in zijn leven waar alcohol zijn beste vriend was.
Dinsdag 10 juni 1997 – een dag om nooit te verge-
ten… .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 18

Vriendschap heeft te maken met heel persoonlijk contact
dat groeit en wederzijds wordt gewaardeerd. In een con-
text van hulpverlening, morele bijstand en therapie is er
veelal sprake van empathie en betrokkenheid. De bege-
leidingsrelatie is er één waar persoonlijk contact centraal
staat. Soms wordt gesproken over de therapeut of
moreel consulent als bondgenoot, als reisgezel. Kan
vriendschap hier om de hoek komen kijken? We vroegen
het aan Ginette Van der Zwalmen en Wendy Leyn, twee
moreel consulenten en aan Carla Wingender, zelfstandig
therapeut. Een blik in de gespreksruimte...
Hulpverlening en vriendschap .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 20

Hoe fragiel de grens tussen hulpverlenen en vriendschap is
weten Ria Koeck en Magriet De Maegd. Beiden hebben ze
als buddy gewerkt en mensen met hiv bijgestaan. Met
microfoon en vragenlijst onder de arm gingen we hen
opzoeken.
Buddy, een vriendelijke hulpverlener of een hulpverle-
nende vriend? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 26

Joachim Duyndam, hoofddocent Filosofie verbonden aan
de Universiteit voor Humanistiek, neemt de uitspraak die
aan Aristoteles werd toegeschreven “O mijn vrienden, er
is geen vriend” onder de loep. Waarover gaat het hier
juist? Is hier sprake van de onmogelijkheid van vriend-
schap of is hier sprake van de onmogelijkheid om over
vriendschap te spreken? Leest u het zelf maar!
Vriendschap, onbenoemd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 29

Hoe er over vriendschap wordt gedacht, gesproken en
geschreven vindt u terug in Betekenissen op een rij.
Zes mensen geven inkijk in hun beleving van vriend-
schap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 32

Vriendschappen tussen mensen van een zelfde geslacht,
niemand kijkt ervan op. Een vriendschap tussen man en

vrouw kan bij wijle rekenen op argwaan, hoongelach,
gemonkel of roddel. Of we tot de mannelijke of vrouwe-
lijke helft van de wereldbevolking behoren is blijkbaar
bepalend voor onze ‘vriendenkeuze’. Een beperkte visie
op en irrelevante opdeling van de mensheid die leidt tot
een onvrijheid in mogelijkheden om vriendschapsban-
den aan te gaan. Deborah Lambillotte, genderactiviste,
vertelt er ons alles over. 
Vriendschap, seksualiteit en gender.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 37

Vriendschap sluit je in alle vrijheid. Je kiest (onbewust)
of laat je kiezen, het ‘klikt’ spontaan tussen mensen,
kortom het gaat hier niet om een gedwongen relatie.
Maar wat als je in een omgeving werkt of al dan niet
gewild terecht komt waar je vrijheid om contacten te
kiezen beperkt is. Annie Van Paemel, Marc Taeldeman,
Yvon Bartelink en een anonieme auteur belichten res-
pectievelijk vriendschap in een gevangenis, op een
marineschip, in een Tunesisch dorp en binnen de vrij-
metselarij.
Gesloten vriendschappen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 39 

Vriendschap is goed voor een mens. Het werkt helend, is
deugddoend. Drs. Anne Gaay Schouwenaar-Gieben
schrijft vanuit haar adviespraktijk over het groot belang
van vriendschap op het welzijn van de mens.
Vriendschap en zingeving. Over de heilzame werking
van vriendschap op het welzijn van mensen.  .  .  .  .  p. 46

Ieder mens heeft een visie en mening over vriendschap, ook
een auteur van een lijvig of minder lijvig boek. ‘Wie een
boek als vriend heeft kent geen verdriet’, zo luidt een
Russisch gezegde. Chris Schoeters dook voor ons in haar
bibliotheek en haalde een paar ‘vrienden’ naar boven.
Literatuur en vriendschap - een hecht verbond? .  .  p. 48

Als afsluitend artikel laten we opnieuw een groepje
mensen op u los. Ze melden ons vanuit hun eigen werk-
terrein hoe het met de vriendschap is gesteld. Kan je op
het werk vrienden maken? Zou je met een vriend ook als
collega kunnen samenwerken?
Vrienden en/of collega’s? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 51

(1) Bron: Frans de Waal: Van nature goed - Over de oorsprong van goed en kwaad

in mensen en andere dieren Uitgeverij Contact Amsterdam/ Antwerpen 1996

(2) Connie Palmen, I.M., Prometheus, 1998, blz. 249
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Inleiding
De vriendschapsrelatie verkeert in
zwaar weer. Zij dreigt als sociale
omgangsvorm ten prooi te vallen
aan de actuele belevenismaatschap-
pij. De huidige samenleving wordt
gedomineerd door twee ‘idolen’: de
mythe van de autonomie en de plicht tot geluk. In feite gaat
het om twee neo liberale dwangbeelden die het gebrek aan
autonomie en de actuele zinloosheid maskeren. Zoals vrij-
wel alle cultuur sociologische analyses laten zien, wordt in
de geïndividualiseerde samenleving al decennia lang stac-
cato het liberale pathos van zelfbeschikking en (keuze)vrij-
heid gepropageerd.(1) Door de media wordt dag in dag uit
gesuggereerd dat zo’n vrijheid werkelijk zou bestaan en dat
mensen autonoom en zelfs authentiek zouden zijn. Maar de
zogenaamde individualisering verwijst helemaal niet naar
een samenleving van autonome individuen. Veel mensen
beschikken juist helemaal niet over zichzelf en zijn op schrij-
nende wijze afhankelijk. Bovendien zijn ze helemaal niet
‘zichzelf’ of authentiek, maar verregaand aangepast aan de
marktnormen van welzijn en (schijn)geluk. Het is dan ook
nauwelijks gewaagd om te veronderstellen dat juist omdat
mensen niet geleerd hebben om over zichzelf te beschik-
ken, zij ten prooi vallen aan de lokroep van de markt.(2)

Pascal Bruckner heeft in zijn boek Gij zult gelukkig zijn!
(2002) de gruwelijke waarheid van het alomtegenwoordige
geluksstreven onthuld. Het hele dagelijkse leven dreigt ten
prooi te vallen aan een proces van commodificatie: het gerie-
felijk maken van het leven. Eten, drinken, slapen, wonen,
werken, reizen, relaties, seksualiteit, sport, vrije tijd: alles
wordt gereduceerd tot een aangename ervaring. Het dage-
lijks leven moet een keten van prettige toestanden en van
permanente gelukzaligheid zijn, voor minder doet men het
niet. De Amerikaanse droom, de volledige maakbaarheid
van geluk, ontaardt in een ‘nachtmerrie met airconditio-
ning’. De diepgang van het moderne leven is in gevaar.
Het meest urgente probleem voor de westerse samenleving
is dat van de vrijheid. Vrijheid betekent tegenwoordig eerst
en vooral: negatieve vrijheid, niet-inmenging. De traditionele
zingevingskaders hebben plaats gemaakt voor het waarden-
pluralisme. Wat van waarde is, is mede aan onszelf. We
weten ons echter geen raad met de invulling van onze posi-
tieve vrijheid, de invulling van het goede leven voor onszelf
en voor de samenleving. Dat schept talloze problemen rond-
om de vele afhankelijkheidsverhoudingen waarin mensen
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altijd verkeren. Hoe weinig zelfstan-
dig en hoe ongelukkig veel mensen
tegenwoordig zijn –en hoezeer we
juist een vriendschapscultuur ontbe-
ren!–, blijkt overduidelijk uit het
enorme leger van therapeuten, con-
sultants en allerhande coaches dat

vandaag een moordende concurrentieslag levert om vastge-
lopen individuen weer vlot te trekken. De personal coach is
big business op de markt van welzijn en geluk en daarvan
zijn vele varianten: de mental coach, de spiritual coach, de life
coach en zelfs de lovelife coach. Ze zijn vooral te vinden in die
domeinen waar gepresteerd en roem behaald moet worden
en waar dus ook per definitie veel mislukkingen voorkomen:
in het bedrijfsleven, in de sport, in de kunst en in de media-
wereld. Niet toevallig valt daar ook veel geld te halen.(3)

Vanuit het gezichtspunt van de voortschrijdende individuali-
sering ziet de samenleving eruit als een onoverzichtelijke
dynamiek van onthechte, losgeslagen individuen die vooral
kortstondige bindingen met elkaar aangaan. Vriend -
schappen zijn tegenwoordig bijna altijd ofwel pure nuttig-
heidsbetrekkingen ofwel hedonistische relaties waarin
gezamenlijk de belevenismaatschappij wordt gevierd. De
diagnose welke Erich Fromm vijftig jaar geleden stelde, lijkt
nog steeds van kracht: “In een marktgerichte samenleving
als de onze, waar handelsgeest centraal staat en materieel
succes geldt als het hoogste goed, hoeft men zich er nauwe-
lijks over te verwonderen dat intieme menselijke betrekkin-
gen tot stand komen in gelijksoortige ruilverhoudingen als die
welke op de warenmarkt en op de arbeidsmarkt gelden. […]
Twee mensen sluiten een bondgenootschap tegen de rest
van de wereld en menen ten onrechte dat dit ‘egoïsme á
deux’ hetzelfde is als liefde en intimiteit.”(4)

We leven in een consumptiemaatschappij waarin ook
vriendschappelijke contacten hoe langer hoe meer gecom-
modificeerd worden. Het gaat niet om de gezamenlijke
beleving van werkelijk belangrijke zaken, maar om het
gedeelde geluk van de belevenis. De meeste jongeren vin-
den vriendschap alleen interessant omwille van nut en
genot. Bij hen vechten jeugdige romantiek en de drang tot
zelfbeschikking om de voorrang. Aan de ene kant willen ze
zich binden, aan de andere kant willen ze het liefst vrij zijn,
zonder inmenging. Omdat iedereen een behoorlijk eisen-
pakket heeft, moet er flink onderhandeld worden en is er
van betrokkenheid of van overgave geen sprake. Geen nood

Vrienden 
waar zijn jullie?

Joep Dohmen 

docent Filosofie en Humanistiek – Universiteit voor Humanistiek

Een gelukkig mens 

heeft vrienden nodig.

ARISTOTELES ”
“



als de zaak uit elkaar spat, de volgende relatie brengt vast
meer geluk. “Het begrip relatie vertelt in één adem het ver-
haal van plezier van het samenzijn en de verschrikking daar-
in opgesloten te zijn”, aldus Zygmunt Bauman.(5) In een der-
gelijke cultuur zijn zinvolle verbindingen tussen individuele
mensen harder dan ooit nodig. 
In tegenstelling tot de klassieke oudheid bezit onze moderne
tijd geen diepgaande vriendschapscultuur. De substantiële
vriendschap waarin mensen –in de oudheid vooral mannen–
elkaars leven goed kennen en elkaar doelbewust aansturen,
is een vrijwel uitgestorven fenomeen. Juist op het punt van
levensstijl, menselijk contact en omgangsvormen hebben
we echter dringend behoefte aan een moderne, eigentijdse
vriendschapscultuur. In deze bijdrage bepleit ik de terugkeer
van de ware vriendschap.

De aard van vriendschap
Vriendschap is een eigenaardige sociale omgangsvorm die
heel algemeen als volgt kan worden omschreven.
Vriendschap verschilt van allerlei andere sociale omgangs-
vormen zoals de verwantschap, de collegialiteit, de kennis
en de eenmaligheid van het reisgezelschap. Vriendschap
verschilt in veel opzichten van de verwantschapsrelatie uit
het huwelijk. Het belangrijkste verschil is het ontbreken van
een duidelijke institutionele inbedding en de regulering die
daarmee samenhangt. Geliefden trouwen na verloop van
tijd en worden dan opgenomen in een netwerk van beteke-
nissen rondom ouderschap, familiebetrekkingen en zorgre-
laties. Huwelijkspartners beloven elkaar trouw, gaan samen-
wonen en regelen hun betrekking. Ze stemmen op elkaar af
en hebben hun vaste ontmoetingsvormen. Ze brengen een
wezenlijk deel van het dagelijks leven met elkaar en met
hun kinderen door. Ze delen een agenda. Dat geeft een
bepaalde bestendigheid en, naar verhoopt, levensvreugde.
Bij vriendschap ligt dit anders. Vrienden stellen niet echt
regels vast over waar, wanneer en hoe ze met elkaar de tijd
willen doorbrengen. Ze hebben nu juist geen gedeelde agen-
da. Ook zij zijn een band met elkaar aangegaan, maar ze wil-
len niet dat die band geformaliseerd wordt. Ze laten het meer
in het midden hoe ze het liefst met elkaar willen omgaan.
Door het aangaan van een vriendschap bevestigen twee
vrienden impliciet dat ze geen claimend gedrag van elkaar
verwachten. Vriendschap verwijst dan ook naar een ander
soort beschikbaarheid dan liefde. In tegenstelling tot gelief-
den kunnen ze niet blind over elkaar beschikken. Ze zijn meer
zelfredzaam. Vriendschap verwijst naar een verregaande
openheid en tolerantie. Dat betekent niet dat in een vriend-
schap alles mogelijk is en dat het gedrag van vrienden alleen
bepaald wordt door willekeurige regels en omgangsvormen.
Vriendschap wordt behalve door affectie gekenmerkt door
wederkerigheid, een zich bewust zijn van de vriendschap,
een gedeelde activiteit, een zeker onderhoud, exclusiviteit
en een private sfeer. Vriendschap is een wederzijdse aange-
legenheid. Je bent vrienden van elkaar. Paul van Tongeren
drukt het aardig uit: “Ik kan van wijn houden zonder dat de
wijn van mij houdt, maar bij vriendschap kan dat niet.”(6)

Vrienden delen een wederzijdse betrokkenheid op elkaar.
Iemand kan zich niet naar willekeur jouw vriend noemen,
als jij niet op jouw beurt hem jouw vriend noemt. Bij vriend-
schap hoort een expliciet gedeeld bewust zijn van elkaars
vriendschap. Verder hoort bij vriendschap een regelmatig
gedeelde activiteit. De vriendschap behoort te worden
onderhouden. Typische activiteiten voor vriendschap zijn:
aandacht, communicatie, affectie, zorg en heel vaak een
gedeelde belangstelling.
Vriendschappen kennen een bepaald verloop en moeten
hoe dan ook worden onderhouden. Echte vriendschap ver-
eist geduld, inspanning, strijd en het gezamenlijk overwin-
nen van tegenslagen. Een oeroud spreekwoord zegt: “Men
moet samen heel wat zout eten voordat vriendschap aan
het ideaal beantwoordt.” Zonder gedeelde ellende geen
verdieping van de vriendschap. Volgens Cicero zijn de oud-
ste vriendschappen ook de meest kostbare. Zonder inzet
blijven vriendschappen aan de oppervlakte of verwateren
ze. In tijden van nood leert men zijn vrienden kennen. Dat
betekent dat je dan niet alleen ontdekt wie je vrienden zijn,
maar ook wat ze waard zijn. Om zeer uiteenlopende rede-
nen kan het tot een breuk komen. Mensen kunnen verande-
ren en worden soms voor elkaar onherkenbaar. Je zag een
echte vriend in iemand, maar je was eerst en vooral nuttig
en nu blijk je ineens overbodig…
Ten slotte wordt vriendschap gekenmerkt door een zekere
exclusiviteit. Meestal is er sprake van een natuurlijke rang-
orde: de ene vriend betekent meer voor je dan de andere,
omdat hij dichter bij je staat. Elke vriendschap kent een
eigen sfeer en intimiteit. “Gevoelig zijn voor dezelfde din-
gen”, noemde Cicero dat. Vrienden zullen niet gauw jaloers
zijn op overige vriendschappen van de ander, maar ze gaan
wel terecht uit van een zekere voorrang. Dat is nog wat
anders dan bezitsdrang, maar heeft precies te maken met
dat besef van een gedeeld levensgevoel. Wie veel vrienden
heeft, heeft geen echte vriend. Echte vrienden zijn geen
allemansvrienden. Het aantal echte vriendschappen is
beperkt in een mensenleven, al was het maar omdat aan-
dacht voor elkaar tijd kost en de beschikbare tijd in een
mensenleven nu eenmaal beperkt is.
Er bestaan verschillende types van vriendschap. Om misver-
standen te vermijden moeten die goed van elkaar worden
onderscheiden. Aristoteles onderscheidt drie types van
vriendschap: omwille van het nut, van genot en omwille
van zichzelf. Mensen zijn met elkaar bevriend omdat ze nut-
tig voor elkaar zijn, omdat ze elkaar genot en plezier bezor-
gen of omdat ze elkaar het goede toewensen. Dat is nog
altijd een zeer toepasselijk onderscheid. Mensen wier
vriendschap gebaseerd is op nut houden van de ander in
zoverre ze aan hem voordeel kunnen behalen. Hetzelfde
geldt voor vriendschap berustend op genot: men houdt van
iemand omdat men plezier met hem beleeft. Waaruit
bestaat nu voor Aristoteles de ware vriendschap? Bij echte
vriendschap is de beslissende drijfveer een genegenheid
voor de andere persoon om wie hij is. Men wenst de ander
het goede toe omwille van hemzelf. In de ware vriendschap
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de welwillendheid. Hij ziet sympathie als de fundamentele
drijfveer van het menselijk handelen en van vriendschap.
Recentelijk heeft Levinas deze opvatting van de belangelo-
ze, niet-instrumentele vriendschap als volgt verwoord:
“Vriendschap is geen behoefte die bevredigd moet worden
maar in vlam staan door een vuur […] een verder denken
dan men denkt.”(11) Paul van Tongeren maakt een goed
punt: “Je wilt het goede doen voor je vriend, en omdat
vriendschap wederkerig is, wil je vriend het goede doen

voor jou, en wil jij dus via je vriend het goede doen voor
jezelf. […] Betekent dit dat je niets voor jezelf wilt in de
vriendschap? Nee, dat wil je wel degelijk, maar alleen indi-
rect.”(12) Misschien heeft Montaigne het wezen van de
vriendschap het best uitgedrukt, toen hij over zijn vriend-
schap met Etienne de la Boétie zei: “Als men bij mij zou
aandringen te zeggen waarom ik van hem hield, voel ik dat
het alleen uitgedrukt kan worden door te antwoorden:
‘Omdat hij het was, omdat ik het was.’”(13)

Trouw
De tweede voorwaarde voor vriendschap is trouw. Trouw is
een complex begrip waarin vertrouwdheid, betrouwbaar-
heid en vertrouwen bijeenkomen. Bij betrouwbaarheid
horen te goeder trouw zijn, vertrouwen, vertrouwdheid en
trouw. Kern van de zaak is dat iemand is wat hij is, een
vriend, en zich niet alleen maar als zodanig voordoet. Het
gaat om minstens drie aspecten: dat je mag vertrouwen op
iemands vriendschap voor jou. Dat je op iemand kunt reke-
nen. En dat je in principe iemand alles kunt toevertrouwen.
Dat betekent nu ook weer niet dat je de ander álles moet
toevertrouwen. Zolang degene die dat niet doet maar goede
redenen heeft en te goeder trouw handelt. 
Aristoteles en Cicero pleiten voor de deugd van de betrouw-
baarheid. Aristoteles zegt erover: “Goede mensen die met
elkaar bevriend zijn, zijn ook de enigen die zich niet tegen
elkaar laten opzetten; men hecht namelijk niet gemakkelijk
geloof aan iemands praatjes over een persoon wiens
betrouwbaarheid men lange tijd zelf heeft beproefd. Onder

beleeft men natuurlijk net zo goed genot en nut, maar die
zijn bijkomstig. “Je kunt van iemand houden omdat hij nut-
tig is, omdat hij aangenaam is, maar ook omdat hij goed is,
omdat hij deugt, omdat hij een goed mens is.”(7) Om deze
laatste vriendschap gaat het hier.

Het beoefenen van de vriendschap
Vriendschap is geen vanzelfsprekende aangelegenheid. Ze
moet worden onderhouden en dat gaat niet zomaar. Je
moet ervoor deugen zou Aristoteles zeggen; je moet er de
juiste houding voor hebben. Echte vriendschap wordt
gekenmerkt door vier kardinale deugden. Deze deugden zijn
bepalend voor de inhoud van de vriendschap en zonder hen
is zij niet mogelijk. Andere deugden zoals dankbaarheid of
humor komen weliswaar in vriendschappen voor, maar zijn
niet noodzakelijk. De noodzakelijke deugden zijn: liefdevol-
le betrokkenheid, betrouwbaarheid, moed en zelfrespect.
Samen smeden ze de band van de vriendschap.

Wederzijdse liefde
De eerste deugd van de vriendschap is een vorm van
wederzijdse liefde of betrokkenheid. Via deze deugd houdt
men van de ander omwille van de ander. De complexiteit
van deze houding van betrokkenheid laat zich niet gemak-
kelijk beschrijven. Authentieke interesse, liefde, belangeloze
aandacht, bewondering en loyaliteit maken er ongetwijfeld
deel van uit. Veel filosofen hebben deze deugd opgevat 
en bejubeld als de meest kenmerkende deugd voor de
vriendschap. Aristoteles zegt bijvoorbeeld: “Mensen die hun
vrienden het goede toewensen omwille van henzelf, zijn
vrienden bij uitstek. Zij houden immers van een ander in
zoverre hij is wie hij is en niet om een toevallige eigen-
schap.”(8) Hij gebruikt daarvoor de term welwillendheid en
associeert er uiteenlopende begrippen mee als trouw, lief-
de, houden van, aardig zijn voor, gehecht zijn aan. De echte
vriendschap wordt gekenmerkt door een belangeloze liefde.
Cicero is het hier helemaal mee eens: “Hebben mensen
vriendschap nodig omwille van zwakte of een soort behoefte?
Men zou dan, raad en bijstand ontvangend, van de ander
krijgen wat men zelf niet kan bereiken en op zijn beurt
tegenprestaties leveren. Dat is ongetwijfeld een aspect,
eigen aan vriendschap. Maar is er niet een andere, mooiere
en betere basis voor vriendschap, een eeuwenoude waarde,
een instinctief voelen? Liefde –immers de kern van vriend-
schap– is essentieel om hulpvaardigheid tot een hechte
vriendschapsband te smeden. Kijk, nuttige steun is ook wel
te begrijpen van mensen voor wie men quasi-amicale
gevoelens heeft en met wie men bevriend blijft zolang het
dienstig is. In ware vriendschap is niets vals, niets gehui-
cheld. Alles in vriendschap is echt, zonder bijbedoeling.”(9)

Dezelfde opvatting vinden we ook bij de middeleeuwse
aristotelicus Thomas van Aquino: “Als mensen bevriend zijn,
wensen ze hun vrienden het goede toe, omwille van die
vrienden zelf.”(10) In de moderne tijd heeft David Hume zich,
in kritisch debat met de pleitbezorger van het psychologisch
egoïsme Thomas Hobbes, opgeworpen als de kampioen van



kwetsen en zelfs in conflict te komen, worden overwonnen.
Dat is geen paternalisme, maar eerder een socratische,
wetende onwetendheid van waaruit men elkaar tegemoet
treedt. De grootste moed kost het zonder twijfel om weder-
zijdse verschillen uit te houden. Ook vrienden zijn elkaar
door de gang van het leven soms noodgedwongen vreemd.
Vriendschap betekent ook het respecteren van verschil en
dat vergt moed. Zonder een houding van moed is echte
vriendschap onmogelijk en zal de diepgang ontbreken.

Zelfrespect
De laatste deugd van de vriendschap is zelfrespect.
Eergevoel, eigenliefde en zelfrespect zijn aanverwante
begrippen. Vrienden houden van elkaar omwille van de per-
soon van de ander. Dan moet de ander ook houden van
zichzelf en respecteren wie hij is, wie hij geworden is en
wat hij representeert. Je moet voor je eigen zaak blijven
staan, ook als je geen erkenning krijgt. Zelfrespect is boven-
dien nodig om de feilen, die elke vriendschap aankleven, te
doorstaan. Vrienden sluiten zich in zeker opzicht af voor
elkaars zwakke momenten. Sommige ellende neem je op
de koop toe, andere stommiteiten zijn onvergeeflijk. Maar
het zijn niet jouw stommiteiten en de ander moet er zelf
mee klaar komen. Zelfrespect betekent weliswaar dat je de
ander zijn stommiteiten níet vergeeft, maar dat je daarmee
nog niet de vriendschap opzegt. Vriendschap vereist oefe-
ning in de juiste afstand. Vrienden verzuipen niet in elkaar!

Hoewel de een meer talent heeft voor vriendschap dan de
ander, komt niemand de kunst van vriendschap aange-
waaid. Bevriend zijn met elkaar moet je leren, vriendschap
moet worden beoefend. Vrienden blijven zich bekwamen in
de deugden van de liefde door betrokkenheid, betrouw-
baarheid, moed en zelfrespect. In deze uitoefening vindt
een wederzijdse hechting plaats en voltrekt zich de vriend-
schap. Als deze deugden ontbreken, ontbreekt de diepere
motivatie om zich om elkaar te bekommeren en zal de
vriendschap het niet redden. Tegenover de liefdevolle
betrokkenheid staat onverschilligheid. Tegenover betrouw-
baarheid, verraad en bedrog. Tegenover moed staat de laf-
heid om tegenspraak en verschil niet uit te houden. Wie
zichzelf niet respecteert of de ander manipuleert, kan geen
goede vriend zijn. De complexe dispositie die uit deze vier
deugden resulteert, noemen wij zielsverwantschap.

Naar een moderne vriendschapscultuur
In onze tijd zijn het huwelijk en het single-zijn de meest
belangrijke levensvormen. In het huwelijk hopen de men-
sen iemand te vinden die hun leven duurzaam volgt. In het
single-zijn hopen de mensen gevrijwaard te blijven van
ongewenste inmenging. Het zou verkeerd zijn om vriend-
schap tegenover deze leefvormen te plaatsen. Eerder gaat
het om de juiste verhouding. Zowel gehuwden als alleen-
staanden hebben vrienden hard nodig voor de zin van hun
leven. Vriendschap is de ideale toetssteen voor het huwe-
lijksgeluk en het alleen-zijn. In onze tijd dreigt ook de

goede mensen heerst vertrouwen, bestaat de overtuiging
dat men elkaar nooit onrecht zal doen en vindt men alle
andere kenmerken die ware vriendschap vereist.”(14) Cicero is
nog duidelijker: “Wat voor de duurzame aanwezigheid die
wij bovenal in vriendschap zoeken, de solide basis vormt, is
trouw. Want niets is duurzaam dat onbetrouwbaar is. Dus de
juiste richtlijn voor de keuze van een vriend is de keuze voor
hem die open, hartelijk en gelijkgestemd is, dat wil zeggen
dat hij aan dezelfde dingen zijn hart heeft verpand als jijzelf.
Dat behoort allemaal tot het begrip trouw. Het is toch onmo-
gelijk dat iemand loyaal blijft die onberekenbaar en grillig
van aard is, of iemand die niet gevoelig is voor dezelfde din-
gen, simpel gezegd wiens innerlijk niet past bij de vriend.”(15)

Of een vriend ook altijd betrouwbaar blijft, is niet gegaran-
deerd. Blaise Pascal, een van de meest scherpe observato-
ren van de menselijk ziel ooit, geloofde beslist niet in de
deugd van betrouwbaarheid: “Voor mij staat vast dat er
geen vier vrienden op de wereld zouden zijn, als alle men-
sen wisten wat ze over elkaar zeiden.”(16) Ook Nietzsche had
zo zijn bedenkingen: “Bijna altijd berusten dergelijke
betrekkingen erop dat een paar dingen nooit gezegd mogen
worden, dat er nooit zelfs maar op gezinspeeld wordt: wor-
den die steentjes toch aan het rollen gebracht, dan komt de
vriendschap er achteraan en valt in stukken.”(17)

Bij betrouwbaarheid en vertrouwen gaat het vooral om inte-
griteit. Maar integriteit sluit distantie, verschil en afwijzing
niet uit. Dat betekent dat je vrijmoedig kunt maar niet per
se moet zijn. Dat distantie mogelijk is: er zijn dingen die je
voor jezelf mag houden. Echte vrienden staan elkaar een
forse marge toe. Erkenning van verschil is het keurmerk van
integriteit. Betrouwbaarheid en integriteit betekenen dat je
in principe te goeder trouw bent, ruimte schept en dat je zo
begripvol mogelijk bent jegens elkaar. Betrouwbaar zijn
betekent dat je elkaar ook trouw blijft bij onderlinge ver-
schillen en geschillen, en dat schept wederzijds vertrouwen.

Moed
De laatste twee belangrijke deugden zijn moed en zelfres-
pect. Moed is voor vrienden de deugd die nodig is om met
elkaar ook werkelijk de confrontatie aan te gaan. Dat geldt
op verschillende manieren: als stem en als tegenstem. Op de
eerste plaats kost het grote moed om jezelf te laten kennen
en het achterste van je tong, vaak een grijs domein, te laten
zien. Omdat je niet goed weet wie je bent, wat je wilt en
wat je werkelijk van belang vindt, is het ondanks alle moge-
lijke voorbehoud van fundamenteel belang om openheid te
betrachten en het gesprek met de ander aan te gaan. Dat is
een hachelijke zaak, omdat je in de confrontatie jezelf op het
spel zet. Je moet durven open kaart te spelen, je kwetsbaar
opstellen en je onzekerheid tonen. Misschien ligt hier wel de
reden waarom veel mannen bepaalde gesprekken liever met
vrouwen voeren (en andersom). Ze zijn gewoon bang dat
hun vriend(in) hun kop eraf zal hakken als ze echt over de
brug komen. Op de tweede plaats kost het moed om de
ander tegen te spreken, juist als het erop aan komt. Dan
moet de angst om de dierbare ander te ontstemmen, te
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het wordt toch nooit iets.’ In de onthechte levenshouding
van de stoïcijn: ‘Ik zal me niet meer laten raken.’ In de hou-
ding van de valse heroïek: ‘Mij zal het niet gebeuren.’ In de
houding van de opportunist of van de avonturier: ‘Dan gaan
we toch wat anders doen?’ In de rancune: ‘Ze zullen boeten
voor wat ze me hebben aangedaan.’ In de houding van
gelatenheid: ‘Voor mij hoeft het niet meer.’(19)

Vrienden moeten elkaar beschermen tegen dit soort reac-
ties. Zij verkeren bij uitstek in de positie om waar te nemen
of hun vriend overdrijft, alleen maar doet alsof er niets aan
de hand is, zichzelf onderschat, zichzelf overschat, de moei-
lijkheden steeds uit de weg gaat of een andere vluchtroute
kiest. Vrienden moeten eerst en vooral een tegenwicht vor-
men tegen de moedeloosheid, in het gesprek of in de ont-
moeting, eenvoudig door op het juiste moment beschikbaar
te zijn. Vriendschap moet de grote stimulans zijn om de
enthousiaste toewijding aan het leven niet te verliezen.

Het tweede agendapunt betreft vriendschap als aansturing
tot zelfvervulling. Vrienden moeten elkaar immers niet
alleen beschermen tegen het kwaad, maar hen ook helpen
bij hun zoektocht naar het goede leven. De renaissancefilo-
soof Montaigne zei al: “Ik zou mijn leven graag aan een
ander overlaten maar ja, aan wie?” Daarmee wilde hij zeg-
gen dat je het leven op een waarachtige manier moet leven
en dat er uiteindelijk niemand is die over de juiste agenda
voor jou beschikt. Nietzsches uitspraak “God is dood”, is de
kortste manier om uit te drukken dat wij modernen het hou-
vast van een (boven)natuurlijke maat zijn kwijtgeraakt. De
laatmoderne conditie is die van het waardepluralisme. Daar
zijn we terecht trots op, maar het vormt tegelijk het grond-
probleem van het huidige bestaan. Het is zeer verontrustend
dat mensen tegenwoordig niet of maar uiterst moeizaam
blijken te kunnen formuleren waarin voor henzelf het goede
leven is gelegen. Wie vandaag alles even waardevol vindt,
vindt morgen alles waardeloos. Dan wordt het leven zinloos.
Goed leven veronderstelt dat je op zoek gaat naar de nor-
matieve oriëntatie van waaruit je leeft. Het moderne ant-
woord op de vraag naar het goede leven moet altijd een
persoonlijk antwoord zijn. Voor een goed leven is een per-
soonlijke waardeoriëntatie vereist.
Hier komt de vriendschap als aansturingsvorm in beeld. De
vriend is bij uitstek degene die mede zorg kan dragen voor
onze levenswijsheid. De vriend kent onze sterke en zwakke
plekken. Hij vergroot onze zelfkennis door ons zijn spiegel
voor te houden. Hij luistert naar ons en stelt de goede vragen.
Hij vraagt hoe het komt dat we niet doen wat we willen.
Kunnen we het niet of willen we het niet? Hij vraagt waarom
we iets willen en of dat nu werkelijk zo belangrijk is. Hij helpt
ons uit een impasse te komen. Hij zorgt dat we niet de ver-
keerde doelen stellen of de verkeerde middelen kiezen. Hij
helpt ons bij hachelijke keuzes. “Hoe gaat het met jou?”,
vraagt de vriend. Dat is geen hopeloze frase maar de kortste
weg naar ‘heel de mens’. Kortom: de vriend helpt met raad
en daad bij onze zoektocht naar het goede leven. Vrienden
zijn onontbeerlijk voor onze zelfvervulling.

vriendschap helaas op te lossen in het los verband van de
nuttigheidsbetrekking. Vriendschap moet weer de sociale
omgangsvorm worden waarin mensen elkaars geestelijke
weerbaarheid kunnen versterken. Vrienden zijn nodig als
steun tegen de kwetsbare menselijk conditie en als zorg
voor elkaars werkelijke zelfontplooiing. Dit therapeutisch
element was de oorspronkelijke functie van vriendschap,
zoals Michel Foucault en Pierre Hadot in hun werk over
levenskunst en vriendschap in de oudheid hebben aange-
toond.(18) In navolging van Hadot en Foucault pleit ik voor
een hernieuwing en actualisering van deze oorspronkelijke
vriendschap. Vriendschap uit zich in een actief met raad en
daad volgen van elkaars levensgang. Hoe zou het program-
ma van een actuele vriendschapscultuur eruit kunnen zien?
Ik zie drie belangrijke agendapunten: bescherming, aanstu-
ring en delen. 

Ten eerste moeten vrienden elkaar beschermen tegen de
principiële onzekerheid van de menselijke conditie. Ze kun-
nen dat doen door elkaar meer weerbaar te maken tegen
de slagen van het tragische lot en tegen de concrete
machts claims van de ander(en). Het onophoudelijke hame-
ren op zelfbeschikking doet ons vergeten dat we ons als
mens altijd in allerlei soorten van afhankelijkheid en kwets-
baarheid bevinden. Menselijke vrijheid kan nooit meer zijn
dan relatieve autonomie. Zelfstandigheid is betrekkelijk en
zelden duurzaam. In plaats van krampachtig vast te houden
aan het waanbeeld van absolute onafhankelijkheid, zouden
we elkaar moeten leren om ons op de juiste manieren te
verhouden tot onze afhankelijkheid en beperktheid.
Vrienden zijn bij uitstek geschikt elkaar te leren om in de
verschillende contexten van het leven elkaars (graden van)
macht en onmacht telkens opnieuw vast te stellen.
Hoezeer we onszelf en elkaar echter ook trachten te
beschermen, we kunnen ons nooit helemaal veilig stellen,
als mens zijn en blijven we fundamenteel kwetsbaar in
allerlei opzichten: fysiek (denk aan pijn, onlust, de dood),
cognitief (onwetendheid, vergissing, onzekerheid), emotio-
neel (verliefdheid, woede, jaloezie) en motivationeel
(onmacht, traagheid, verwarring). Bovendien is het leven
vaak onrechtvaardig en onvoorspelbaar. We worden mis-
kend en gekwetst. We zijn niet op het juiste moment op de
juiste plaats. We worden het slachtoffer van een tragisch
misverstand. Het meest wezenlijke punt is misschien wel
dit: zelfs als we handelen naar onze allerbeste inzichten en
in alle oprechtheid menen het goede te doen, dan nog is er
geen enkele garantie dat we krijgen wat we verdienen. 
Omdat we deze tragische menselijke conditie nu eenmaal
niet kunnen ontwijken, zijn er in ons leven telkens opnieuw
die fatale momenten waarop we de moed verliezen. Hier
ligt de eerste belangrijke taak voor de vriendschap: elkaar
helpen om de juiste balans te vinden tussen hoop en wan-
hoop. We moeten onszelf en elkaar behoeden tegen de
nihilistische levensinstelling die telkens opnieuw, openlijk of
verhuld, in velerlei gedaantes uitbreekt. In de cynische hou-
ding van onverschilligheid: ‘Het leven is een tranendal en
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22)Friedrich Nietzsche, Van de vriend, in: Aldus sprak Zarathoestra, O.c. pp. 58.

Terecht heeft Charles Taylor authenticiteit het meest belang-
rijke normatieve ideaal van onze tijd genoemd. Hij ziet ook
heel goed het morele belang van dat ideaal: “Wat wij dienen
te begrijpen is de zedelijke kracht achter begrippen als zelf-
verwerkelijking.”(20) Trouw zijn aan jezelf betekent dat je pro-
beert te leven vanuit je hoogste waarden en zelfvervulling
betekent dat dit ook werkelijk lukt. Taylors kritiek op de
hedendaagse invulling van authenticiteit is al even raak: zon-
der dialoog en zonder betekenishorizon ontaardt het zoge-
naamde ‘jezelf-zijn’ in egoïsme en narcisme. Dat is precies de
reden waarom ik een moderne vriendschapscultuur bepleit.
Onze echte vrienden zijn met ons in gesprek over wie we zijn
en wat voor leven we met elkaar moeten leiden. Vriendschap
levert die morele kennis die we noch via zelfinkeer, noch via
de wetenschap laat staan vanaf de kansel kunnen verwerven.
Zoals Eckermann tegen Goethe zei: “Je leert alleen van
iemand van wie je houdt.”(21) Daarom is vriendschap de plek
bij uitstek waar een intense bemoeizucht is toegestaan.
Vrienden moeten elkaar behoeden voor onze domme zelfge-
noegzaamheid van waaruit wij een verkeerd leven leiden. Als
ze ons goed helpen, kunnen we onze angst en lafheid over-
winnen en worden we geen conformisten. Dan hoeven we
elkaar ook niet langer te manipuleren en te overheersen.
Vrienden behoeden ons voor slavernij én tirannie.

Ten derde en laatste leidt alleen echte vriendschap tot het
ware geluk. Vriendschap is delen in elkaars malaise en over-
vloed. Erich Fromm stelde het zo: “Niet ik hou van je omdat
ik je nodig heb, maar ik heb je nodig omdat ik van je hou.”
Vrienden zijn behalve voor het verwerven van geluk ook
nodig voor het delen in dat geluk. Toen Montaigne zijn harts-
vriend door diens dood verloor, voelde hij zich nog maar ‘een
half mens’. Hij werd niet meer vervuld van de ander en kon
de ander niet meer vervullen. Geen groter genot dan de
vreugde om elkaar te helpen zichzelf te vervullen. Met een
nietzscheaanse metafoor: “Voor je vriend kun je je niet fraai
genoeg uitdossen: want voor hem moet je pijl en verlangen
zijn naar de Übermensch.”(22) Het goede leven ligt niet in de
eeuwige zaligheid, noch in het kortdurende zinnelijke genot.
Het hoogst bereikbare voor een mens is de zelfoverwinning
van de ander. Je vriend is de moed niet kwijtgeraakt en heeft
de spanning uitgehouden. Hij is er doorheen gekomen en
heeft zijn moeilijkheden overwonnen, door taai aan iets vast
te houden of door iets belangrijks los te laten. Daarvan mag
jij als vriend getuige zijn. Vrienden zijn elkaars reisgezel in het
leven, die elkaars goede leven bewaken en van dat levens-
geluk meegenieten.
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John Groosman

taalleraar aan het Atheneum Wispelberg Gent 

Hij publiceert spaarzaam sedert 1965.

'...keek ze me met een geheimzinnig en spottend lachje
aan, en zonder dat ik kon achterhalen of het zelfspot was
die achter haar hoon schuilging of dat ze had ontdekt hoe
onzinnig het leven was, probeerde ik dan op dezelfde
manier terug te lachen.'
ORHAN PAMUK IN ISTANBUL (2005; VERT. HANNEKE VAN DER HEIJDEN)
OVER ZIJN GROOTMOEDER DIE TOEN NET VOORBIJ DE ZESTIG WAS EN ZICHZELF

ALS JONGE ARCHITECTUURSTUDENT.

Wordt me gevraagd of ik er vrienden op na houd, en hoe-
veel, dan antwoord ik ja, en wel miljarden (mogelijke, vir-
tuele, latente), en één echte, eentje met een keer, voor wie
je water in je wijn doet en wijn bij het water. De laatste
houd ik nu al eenenveertig jaar en zij houdt mij: mijn vrouw.
Voor heel wat lieden is de wederhelft de enige vertrouwe-
ling.(1)

Of ik dan niet vriendelijk ben met anderen? Zeker wel; er
gaat geen mail de deur uit of ik teken ‘Vriendelijk’ en op de
volgende regel ‘John’. In het gebouw waar ik woon, ben ik
met alle buren vriendelijk, op straat idem; in winkels, thea-
ters, kantoren en op de werkvloer ben ik met iedereen
vriendelijk, behalve met het grote aantal dat deze intentie
niet retourneert, de Clowns to the left of me, Jokers to the
right.(2)

De buren, verkopers, klerken en collega’s die ik haast dage-
lijks mijn vriendelijkheid moet onthouden, hebben mij niet
nodig en ik hen evenmin. Zij noch ik zijn in elkaars ogen
weerloos, derhalve niet van waarde(3) en ongeschikt voor
vriendschapsconsumptie. 
Ik woon in een Belgische provinciestad, waar netwerken
van weerbare vrienden, collega’s en bekenden tenslotte
minder dwingend zijn dan pakweg in Manhattan, waar je bij
ontstentenis van vrienden zulke tekenen van neurose moet
gaan vertonen, dat ze die van Woody Allen overstijgen en
dat alleen een psycholoog nog een telefoontje van je beant-
woordt.(4)

Zeer van waarde, want weerloos, zijn talloze voorwerpen,
planten, dieren, kleine en grotere kinderen, verslaafden,
zieken, hoogbejaarden, eenzamen, onzekeren, stervenden,
hongerigen, dorstigen, angstigen, teleurgestelden, armlasti-
gen, nieuwe immigranten, politieke en economische vluch-
telingen, miljarden analfabeten… Naar hen, die talloze
potentiële vrienden, gaan elke dag mijn inspanningen; hen
promoot ik bij de mensen met wie ik omga, en niet in de
laatste plaats bij de scholieren aan wie ik Nederlands geef
en heb gegeven; zoals ik literatuur en kunst propageer, met

overtuiging en vriendelijke dwang. Om de kinderen van nu
de “schitterende kans te geven het beter te doen dan wij”(5),
want “nog steeds moorden mensen elkaar uit, laten we de
helft van de wereld creperen.”(5)

Toen ik nog een jongetje was, wilde ik zo graag dat mijn
moeder mij lief vond. Heel misschien deed zij dat wel ‘s,
maar mijn vroegste levende herinnering aan haar is dat zij
op het trouwfeest van haar broer achter mij zat met het mes
dat eigenlijk dienen moest om de huwelijkstaart te snijden.
Elk op eigen wijze overleefden wij deze poging tot moord.
Gelukkig had ik behalve een moeder elke dag de radio, de
krant met de plaatjes van Tom Poes en heer Ollie B.
Bommel, mijn meccano en een popje van zeep voor wie ik
kleertjes naaide. Diezelfde broer van mijn moeder was
immers kleermaker, en als vijf- of zesjarige stopte ik het
popje in de zak van mijn korte broek en ging bij Albert op
de kleermakerstafel zitten om met verknipte overschotjes
mijn vriend van zeep te kleden.(6)

Vriend van mijn moeder was ik zonder haar terughoudend-
heid, wanneer ik helpen kon door boodschappen voor haar
te doen, een dagelijkse tocht naar de winkelier die onder de
toonbank pijnstillers verkocht. Zij leed immers aan iets
onbestemds dat haar tot ver boven haar tachtigste elke dag
naar die middeltjes deed grijpen. Ik zie nog de verzaligde
glimlach na de laatste slok van het opgeloste goedje en voel
nog hoe ik dan even lief werd bevonden. Of hoe je als kind
ervaart dat liefde te koop is en hoe jou dat blijft bepalen.
Van weerlozen is de vriendschap gratis. Wie weerbaar is,
valt niet te paaien.

Voorwerpelijk
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jes doktertje en vadertje en moedertje spelen, vriendinne-
tjes hopeloos op zoek, vrienden aan wie je je optrok, vrien-
den-bandieten, en later vrienden-geleerden, vrienden op
café, vrienden-artiesten, vrienden die net als ik dachten dat
ze konden lezen en schrijven, vrienden van clubjes, van tijd-
schriften. Allemaal konden we wel iets van elkaar gebrui-
ken, allemaal hadden we wel iets van elkaar nodig, soms
maar heel kort, soms te lang.
Altijd is hun of mijn weerbaarheid als een stok in de wielen
van de vriendschap komen te zitten. Het succes van de een
maakt de bijstand van de ander zielig. Soms heb jij succes,
soms de ander, maar het gevolg is hetzelfde: zonder gebrek,
zonder weerloosheid, vervalt de behoefte aan die vriend-
schap. Wie geen vriendschap behoeft, kun je maar beter
gerust laten.
Van mijn twee kinderen houd ik al zevenendertig en vijfen-
dertig jaar. Ze hebben me, gemiddeld, de eerste vijf jaar van
hun leven vertrouwd. De volgende tien jaar hebben ze op
me gebouwd. Nog vijf jaar konden ze verder op me bou-
wen, op ons, want wat voor mij geldt mag met de nodige
nuances ook voor mijn vrouw gelden. Dan is de warmte
gaan luwen, is hun weerbaarheid met vallen en opstaan
een eigen leven gaan leiden. Nu worden zij, op hun beurt,
door onze vier kleinkinderen van een half tot drie jaar oud
vertrouwd. Die vier hebben hen het meest nodig. Van hun
ouders, onze kinderen, nu als grootouders zelf nog grenze-
loze kinderlijke affectie verwachten is van het goede te
veel. Een telefoontje is al heel wat. 
Met dergelijk afscheidsproces heb je het als ouders best wel
moeilijk. “Heb je echt niets nodig?”, vraag je dan, in de
hoop dat ze ja zullen zeggen. Je bent als Brels kleine man:
il donnerait sa chemise aux pauvres gens heureux. Je bent
de verkoper die de sympathie van zijn klanten koopt. On tri-
che.(7) Alleen, er valt niets te kopen, zeker geen koopwaar
die affectie heet. Je kinderen investeren die in hún kinderen.
Je bent, in het gunstigste geval voorlopig, Sehnsucht gewor-
den. 
Ons oudste kleinkind, het meisje Lois, is drie en praat als
Brugman. Na een vakantie zei zij: “Heb je gemist!” En dan
laat je je gaan: “Kom, spring in mijn armen!” De weerloos-
heid en knuffelbaarheid van een kind van drie kun je moei-
lijk overschatten. Voel je je bij hun ouders en ouderen ech-
ter tot vriendschap geneigd, hoed je! Tenslotte word je er te
oud voor, voor een gebroken hart. Een oud hart is al zwak
genoeg.
Terugvallen doe ik dan op mijn enige vriend, die nog
altijd het meisje is dat Ronald eenenveertig jaar terug
voor immer op de vlucht joeg. Onder een ouder gewor-
den pantser zijn wij, ieder op een eigen manier, volledig
weerloos: zij kan mij, en ik haar, (nog) niet missen. 
De uren die ik, vooral beroepshalve, weg van haar door-
breng, vult zij, de radio op de achtergrond, vaak met
kleinkinderen, koken, lezen, en de laatste jaren vooral
schrijven. En denken -ook internet leidt tot denken.
Gedachten waar ik buiten sta. Een weerbare Inge. En ik
buitenshuis mijn weerbare ik.

Mijn moeder heeft nooit langer dan een jaar dezelfde vrien-
den of kennissen gehad. Wellicht was zij mijn vader al moe
voor ze zich met hem verloofde. Hij was een weinig spraak-
zame man met veel geduld, die daardoor sporadisch erg
driftig kon worden. Hij werkte van ’s ochtends acht tot ’s
nachts elf in zijn werkplaats: smeden, hameren, boren,
zagen, draaien, lassen. ’s Zondags ging hij met mij, en soms
in het gezelschap van een enige vriend van mij, door dre-
ven en over landwegen wandelen. Tot ik zeventien was en
hij zevenenveertig, goed in het zondagse pak, een sigaar bij
de hand. Weinig woorden werden onder de bomen en mid-
den de omringende akkers gewisseld. Ik dacht alleen: die
man is mijn vriend. En denk nog steeds: hij had mijn vriend
kunnen zijn. Twee jaar is hij ziek geweest, en een maand na
zijn negenenveertigste was hij dood, had jaren te veel en te
lang gelast. De gaten die in al zijn overalls brandden, zaten
ook in zijn ruggengraat, longen en lever. Hij stierf vijf uur na
een trek van een sigaretje dat hij zo graag wilde, en dat ik
hem op de ziekenhuiskamer rolde. Hij had mijn vriend kun-
nen zijn. Voor een vriend heb je alles over. 
Mijn opeenvolgende jeugdvrienden waren allemaal even
weerloos als ik. Onze vriendschap berustte op ruilhandel
tussen sukkels. Zo had Pierre thuis in de stal een varken, dat
elk jaar opnieuw geslacht werd, en dat bloedworst en kote-
letten produceerde, die ik heel graag lustte. Enig schuldge-
voel was mij volkomen vreemd, want die roze viervoeter
stond een maand later opnieuw in de stal te knorren, en het
was ook wel na de oorlog, toen je van vlees sterk werd.
Volgens Pierre had ik de mooiste nieuwe knikkers. Hij wist
niet hoe ik elke dag voor mijn moeders verslaving naar de
winkel moest, waar ik, zo overmand door haar moment van
liefde voor mij, voelde dat ik best ook wat nieuwe knikkers
mocht kopen. In de lege voorkamer bij Pierre speelden wij
de Tour de France met knikkers. Hoeveel zakken knikkers of
hoeveel varkens onze vriendschap geduurd heeft, schat ik
op tien zakken en vier varkens.
Na Pierre kwam Roman, maar dat was het resultaat van een
onderonsje van beider ouders. De vriendschap met Roman
heeft een halve logeerpartij geduurd, want hij kneep me en
wilde vechten, wat mij op mijn beurt weerbaar maakte, en
tussen weerbaren kan volgens mijn boekje geen vriend-
schap gedijen. Sloeg ik hem of een ander vriendje-van-een-
dag een bloedneus?
Ronald had ongelukkige voeten en was dik. Met hem ben ik
van mijn tiende tot mijn twintigste vriend geweest. Dat kon,
omdat hij evenveel van muziek en boeken hield als ik en
omdat ik negen maanden van het jaar elders op school zat.
Op een dag, toen mijn vriendin die nu mijn vrouw is, voor
het eerst oog in oog met hem zat, is hij rechtgestaan en uit
mijn leven verdwenen. Ook voor hem was vriendschap
exclusief. 

Tussen Pierre en Ronald heb ik nog wel meer vriendjes
gehad, vriendjes van een maand, van een week en van een
dag, de jongens en de meisjes uit de buurt, de school-
vriendjes, voetbalvriendjes, vriendjes boogschutters, vriend-
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Je vrienden, de voorwerpen, maken je zo voorwerpelijk, zo
ver van de mensen, dat de naam Meursault in je opduikt,
Meursault wiens moeder dood ging, over wie en waarover
hij geen gevoelens had, die altijd vriendelijk was met zijn
buren, de oude Salamano en zijn schurftige hond, die door
de oude geslagen werd, en met het crapuul Raymond, die
er de oorzaak van was dat hij de Arabier doodschoot. Bij zijn
buren noch bij Marie, zijn verloofde, had hij enige gevoe-
lens. Meursault, die tot de doodstraf veroordeeld werd, niet

omdat hij de Arabier had gedood, maar wel omdat hij bij de
dood van zijn moeder niets voelde, en bij het idee God
evenmin. Verwerpelijk?(8)

Voorwerpelijk.
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De uren die zij thuis maar toch weg van mij doorbrengt
in die andere, haar wereld, vul ik met het diep koesteren
van voorwerpen, surrogaten voor een surrogaat als een
popje van zeep. Met boeken, als voorwerpen, die in je
handen en hoofd wegen zowel om het gewicht en de
omvang als om de inhoud en de stijl. Met zinnen uit die
boeken die je zo goed kent en weegt als de zakdoek in
je broekzak. Met zakdoeken die je liever zelf in de was-
machine en droogkast stopt, die je zelf door de strijkrol

haalt; de uitgerafelde leg je op de stapel voor thuis, de
gave op die voor buitenshuis. De zachte aaien je het
liefst. Van je overhemden en broeken ken je elke plooi,
elk stiksel. 
Je fauteuil is een goede vriend. Roken doe je uit versla-
ving en omdat je het contact met die verzilverde aanste-
ker geen dag missen kan. Twintig jaar terug heb je over
hem een eenakter geschreven, die over een blinde man
heette te handelen, maar vooral over die aansteker ging.
Je kent als die blinde elke vierkante centimeter van je
appartement, je weet waar al die vrienden staan en lig-
gen, waar een stoelpoot ophoudt en een staande lamp
begint. Je haast je nooit naar een werkvergadering, wel
altijd naar huis, waar je vrouw op je wacht, en zeker ook
altijd die ets, die tekening, die gouache, die broodroos-
ter, je jeans in de kast, je schoenen eronder. Een pop van
zeep en zijn dingen.
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S
ociale contacten zijn fundamenteel voor de integratie
van de mens binnen de maatschappij. Mensen zijn
immers in de eerste plaats verbonden met de maat-

schappij, niet door abstracte relaties met instellingen of
groepen, maar wel door alledaagse, concrete contacten
die ze rechtstreeks hebben met andere personen. Het
belang van sociale integratie voor het sociaal en emotio-
neel welzijn van de persoon zelf is dan ook frequent aan-
getoond. Aspecten als depressiviteit, stress, gezondheids-
klachten, een lagere levensverwachting of zelfs een gro-
tere kans op zelfdoding, werden in onderzoek reeds
gelinkt aan een gebrek aan voldoende (diepgaande) soci-
ale contacten.
Toch horen we geregeld dat de sociale cohesie in de
hedendaagse samenleving afneemt en dat we afstevenen
op een maatschappij waarbij de sterke banden met buurt
en familie plaats maken voor zwakke, flexibele, zelfgeko-
zen en meestal ook oppervlakkige contacten, met alle
negatieve effecten als resultaat. Het gebrek aan verbon-
denheid met de lokale buurt en de familie wordt in discus-
sies dan ook geregeld aangehaald als oorzaak voor heel
diverse maatschappelijke problemen, waaronder criminali-
teit, normvervaging of het overdreven nastreven van
eigenbelang.
Binnen deze context kunnen dan ook een aantal belangrijke
vragen worden gesteld over het persoonlijk netwerk van de
Vlaming. Hoe staat het met de sociale steun en verbonden-
heid van de Vlaming? Wat is de rol van vrienden voor de
sociale integratie? Zijn er groepen in de maatschappij die in
sociale armoede leven? En zijn de verschillen in het per-
soonlijk netwerk verbonden met de visies die ze hebben
over eigenbelang en de rol van waarden en normen in de
maatschappij?

Sociale ingebedheid: sociale contacten en
rollen in persoonlijke netwerken 
Over een mensenleven heen hebben we bijna ontelbare
contacten met ontelbare anderen. In de meeste gevallen
gaat het eerder om sporadische (of zelfs eenmalige), opper-
vlakkige contacten, zoals een kort gesprek met de kassier-
ster in de supermarkt. Zulke contacten hebben dan ook eer-
der een beperkte invloed op ons verdere leven. 
Het zijn echter de frequente, meer diepgaande banden die
overwegend doorslaggevend zijn voor ons welzijn. Voor de
meest belangrijke categorieën van sterke banden hebben
we dan ook specifieke namen: ‘vrienden’, ‘collega’s’, ‘part-

Vrienden, 
vertrouwenspersonen 
en visies over de mens 
en maatschappij

ner’, ‘gezinsleden’, ‘familie’, ‘kennissen’, ‘buren’… Het vor-
men belangrijke manieren waarop we betekenis proberen
te geven aan onze relaties met anderen. Ze verwijzen naar
specifieke rollen die we hebben naar andere mensen toe.
Elke persoon vervult uiteraard verschillende rollen tezelfder-
tijd: de collega van de één is de partner van de andere, de
buur van een derde…
Deze rollen genereren in zekere mate specifieke verwach-
tingen. Toch blijken deze verwachtingen over wat een spe-
cifieke rol, zoals een vriend of familielid, zou moeten inhou-
den niet universeel te zijn.(1) Vriendschap of een familieband
hebben met iemand kan een andere betekenis hebben voor
de ene persoon dan voor de andere en zelfs bij dezelfde
personen kan de invulling van een rol variëren naargelang
de persoon. Zo kunnen sommige vrienden een persoon
steun geven wanneer die persoonlijke problemen heeft, ter-
wijl anderen belangrijker zijn om samen mee op reis te
gaan of om mee te gaan eten.

De flexibiliteit van vriendschap
Een fundamenteel aspect van deze verschillende rollen is de
manier waarop de relatie tot stand komt. Sommige van
deze rollen zijn eerder ‘aangeboren’ (zoals een groot deel
van de familie) of ‘toegeschreven’ door de context (zoals
buren en collega’s), terwijl anderen eerder het gevolg zijn
van een zekere mate van ‘vrije keuze’ (zoals de partner of
vrienden). De vrije keuze bij vrienden betekent echter niet
dat onze vriendenkring een weerspiegeling vormt van de
diversiteit die in de maatschappij bestaat. Vaak zullen onze
vrienden op een aantal kenmerken (zoals leeftijd, opleiding,
opinies, voorkeur van muziek) eerder gelijkaardig zijn aan
onszelf, omdat we ons in contexten en milieus begeven
waar de anderen eerder gelijkaardig zijn (bijvoorbeeld door-
dat we een opleiding volgen met anderen die eerder gelijk-
aardig zijn) en we bovendien nog eens eerder die personen
als vrienden ‘kiezen’ die op vele vlakken zeer gelijkaardig
zijn aan onszelf.

Het gevolg van deze keuzevrijheid bij vrienden en partner is
dat de specifieke inhoud van de relatie belangrijker is dan
bij de meeste andere soorten rollen. Vrienden en partner
zijn dus inderdaad meer flexibele soorten relaties, omdat de
verwachtingen naar de persoon toe veel directer de aanwe-
zigheid of afwezigheid van een relatie bepalen. Voldoet een
vriend niet aan de verwachtingen, dan zal al snel worden
beslist dat de persoon geen echte vriend is. 
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wordt bekomen door te kijken naar de personen die affec-
tieve steun leveren bij het ervaren van belangrijke persoon-
lijke problemen. Deze emotionele steun is belangrijk, omdat
ze een belangrijke invloed heeft op het welbevinden van
een persoon. Meestal veronderstelt de mogelijkheid om
affectieve steun te leveren een sterke verbondenheid tus-
sen de personen, aangezien het tijd vergt en emotionele
betrokkenheid veronderstelt. Het vereist vaak ook een grote
mate van gedeelde visies. 

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat slechts 1% geen enkele
vertrouwenspersoon heeft. Wel is het aantal vertrouwens-
personen, in vergelijking met het aantal goede vrienden,
eerder beperkt. Zo heeft 28% minder dan 3 vertrouwens-
personen en 75% minder dan 6 vertrouwenspersonen.
Onder de 2 belangrijkste vertrouwenspersonen valt over-
wegend de partner of een vriend, waar men meestal dage-
lijks contact mee heeft, gevolgd door ouder, dochter of
zoon. Indien de persoon ook nog een 3de, 4de of 5de persoon
opgeeft, dan gaat het meestal om een vriend. Meestal
heeft men met deze personen meermaals per maand tot
meermaals per week contact. Broers en zusters worden in
mindere mate genoemd, buren worden eerder zelden
opgegeven. Goede vrienden komen dus wel degelijk als
belangrijke bronnen van affectieve steun voor, maar toch
toont het aan dat niet alle goede vrienden ook vertrou-
wenspersonen zijn.

Het gevolg is dat het aantal ‘goede vrienden’ veel makkelij-
ker kan variëren. Uit onderzoek in Vlaanderen blijkt inder-
daad dat er een zeer grote variatie bestaat in het aantal
‘goede vrienden’ dat wordt opgegeven.(2) Opvallend is dat
bijna 7% van de Vlamingen geen enkele goede vriend
heeft, terwijl zelfs bijna 25% minder dan 3 goede vrienden
heeft. Anderzijds blijk meer dan 20% meer dan 14 personen
als goede vrienden te hebben. Toch zou het verkeerd zijn
hieruit te besluiten dat dit gebrek aan goede vrienden bij

sommigen noodzakelijk een vorm van ‘sociale armoede’
inhoudt.

Allereerst kan een gebrek aan integratie met vrienden
gepaard gaan met een sterkere band met familie en buren.
Bovendien is het concept ‘goede vriend’ in de praktijk nog
niet synoniem aan sterk integratie, gezien de zeer verschil-
lende invullingen die mensen aan het concept ‘vrienden’
geven. Bij de zelf-gerapporteerde mate van verbondenheid
in hetzelfde onderzoek blijkt de Vlaming gemiddeld onge-
veer even sterk verbonden te zijn met hun vriendengroep
als met hun familie (maar uiteraard nog meer met hun
gezin). Verbondenheid met buren is eerder beperkt en
gemiddeld zelfs lager dan met collega’s. 

Het vertrouwensnetwerk: affectieve steun
Een meer gedetailleerd beeld van het persoonlijke netwerk



dacht vereisen, waardoor het tevens zou kunnen dat het
belang van vrienden afneemt naarmate personen ouder
worden. Verder onderzoek dat mensen over de tijd volgt,
is nodig om hierover uitsluitsel te kunnen geven.
Een beschouwing van het vertrouwensnetwerk toont
inderdaad dat buren geen belangrijke affectieve rol
(meer) spelen. Toch blijkt dat vrienden wel degelijk een
belangrijke rol kunnen spelen in het leveren van sociale
steun. Dus heeft de veronderstelde verschuiving van een
traditionele, op buurt en familie gebaseerde integratie
naar meer zelfgekozen contacten geen noodzakelijke ver-
arming van het vertrouwensnetwerk tot gevolg. 
Tezelfdertijd blijkt de rol van familie evenwel evenmin
verwaarloosbaar. Bijgevolg kunnen we stellen dat voor
zover er zich een verschuiving zou hebben voorgedaan
naar nieuwe vormen van sociale relaties, dit in het alge-
meen in ieder geval geen noodzakelijke verarming van
het vertrouwensnetwerk inhoudt.

Een veranderende maatschappelijke visie?
Een ander belangrijk aspect dat frequent naar voren
wordt gebracht als verklaring voor het effect van sociale
desintegratie op negatieve maatschappelijke effecten
zijn de visies die mensen hebben. De visies die een per-
soon heeft over de maatschappij in haar geheel en hoe
‘de mens’ in het algemeen handelt, hebben een belang-
rijke invloed op de manier waarop hij met zijn directe
medemens zal omgaan. Anderzijds, vormen de persoon-
lijke contacten een belangrijke basis waarop mensen de
maatschappij in haar geheel zien. De veronderstelde
dalende cohesie in de maatschappij wordt dan ook gere-
geld gekoppeld aan een toenemende ‘individualisering’
binnen de maatschappij. Deze ‘individualisering’ kan
zich vertalen in twee vormen: een toenemend nastreven
van eigenbelang en/of een afnemende mate van nale-
ven van traditionele normen en waarden. 

Enerzijds wordt verondersteld dat mensen die in de eer-
ste plaats hun eigen belang nastreven veel minder ver-
bonden zijn met de maatschappij of vooral contacten
hebben met meer zelfgekozen oppervlakkige en instru-
mentele relaties als vrienden of kennissen. 
Instrumenteel gerichte mensen zouden dus minder ster-
ke banden uitbouwen ten voordele van meer losse con-
tacten. Het voordeel van vrienden en kennissen is
immers de flexibiliteit en wijzigbaarheid, hetgeen veel
minder het geval is bij familie en buren. Toch blijkt uit
het onderzoek dat zij die een uitgesproken instrumen-
teel-utilitaire houding aannemen ongeveer evenveel
vertrouwenspersonen hebben als minder instrumenteel-
utilitaire mensen. Dit ontkracht de idee dat individualis-
me –in de zin van eigenbelang nastreven– op zich tot
minder sterke verbondenheid leidt. Toch hebben utilitai-
re mensen met vrienden vaak een minder sterke band
en tellen zij minder vrienden onder hun vertrouwensper-
sonen. In de plaats zijn ze meer geneigd om personen te

Verschillen in de samenstelling van 
het vertrouwensnetwerk
Bovendien is de sociale armoede bij bepaalde groepen
meer waarschijnlijk dan bij anderen en verschilt de
samenstelling ook opvallend. Personen in stedelijke
gebieden hebben in vergelijking met inwoners uit meer
landelijke gebieden beduidend minder vertrouwensper-
sonen. Toch is de samenstelling van hun vertrouwens-
netwerk niet echt verschillend. Weinig verbazend is
daarbij ook de sterkere verbondenheid met buren in
landelijke gebieden.

Een opvallend gegeven is dat mannen in vergelijking met
vrouwen meer ‘goede vrienden’ hebben, maar eigenlijk
minder vertrouwenspersonen noemen. Toch betekent dit
niet dat vrienden relatief gesproken belangrijker zijn voor
mannen als het op steun aankomt. Mannen hebben eer-
der zowel minder vrienden als minder familieleden als
vertrouwenpersonen dan vrouwen (behalve dan de part-
ner die door beiden evenveel genoemd wordt). Dit impli-
ceert dat vrouwen dus vaker een emotioneel-intense
band hebben met hun vrienden, wat wordt bevestigd
door het feit dat vrouwen zich subjectief ook meer ver-
bonden voelen met alle categorieën van mensen (vrien-
den, gezin, familie, buren, collega’s). ‘Goede vrienden’
moeten bij mannen dus vaker gezien worden als perso-
nen om een sociale activiteit mee te verrichten, op café te
gaan en dergelijke.
Ook opleiding speelt een rol. Lager opgeleiden organise-
ren hun netwerk veel meer rond familie en lokale groe-
pen, zoals het plaatselijk café, dan hoger opgeleiden,
hoewel hoogopgeleiden evenzeer familieleden onder
hun vertrouwenspersonen rekenen. Laag opgeleiden zul-
len vooral minder op hun partner en vrienden terugval-
len voor affectieve steun, en zullen zich ook minder ver-
bonden voelen met vrienden en collega’s, maar wel meer
met buren. Lager opgeleiden hebben met andere woor-
den meer banden met aangeboren en lokale contacten,
terwijl hoger opgeleiden familiebanden meer aanvullen
met zelfgekozen relaties.
Vrienden zijn ook belangrijker voor jongeren (<40 jaar)
dan ouderen. Hoewel er geen verschil is in het totaal
aantal goede vrienden naar leeftijd, hebben jongeren in
het algemeen meer vertrouwenspersonen. Zij kunnen
beduidend meer op de partner, familieleden en vrienden
rekenen voor affectieve steun. Ouderen voelen zich dan
weer meer verbonden met buren. Hoewel het gevonden
verschil voor leeftijd zou geïnterpreteerd kunnen worden
als een verschuiving naar een samenleving waar eigen
contacten belangrijker worden (maar familie toch nog
belangrijk blijft), kan het eveneens wijzen op een leef-
tijdseffect. Jongeren zullen over het algemeen mobieler
zijn, zich in meer sociale contexten begeven (organisa-
ties, hogeschool, universiteit…) waar eigen contacten
opgebouwd worden. Ouderen hebben daarentegen een
gezin (kinderen) en een vaste context die veel meer aan-
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onderstelt echter wel een zekere mate van vertrouwen in
de medemens, hetgeen utilitaire mensen minder heb-
ben. Zij gaan zich dan ook eerder richten op de meer
‘zekere’ types relaties.

Frequent wordt verondersteld dat dit individualistische
netwerk een trend is met nefaste gevolgen. Dat dit een
trend is dan wel een verschijnsel dat eigen is aan de
leeftijd van de persoon is niet uit het huidig onderzoek

af te leiden. Beschouwen we het echter als een trend,
dan kan er gesproken worden van een toenemend
belang van vrienden, maar waarbij familie eveneens in
specifieke contexten belangrijk blijft. Vertrouwens -
relaties met vrienden bieden meer keuzemogelijkheden,
meer vrijheid en minder controle. 
Tezelfdertijd vergt het echter veel meer actief ‘onder-
houd’ en sociale vaardigheden. Het gevolg is dat deze
verschuiving kan leiden tot nieuwe vormen van sociale
ongelijkheid verbonden aan het gedeeltelijk zelfstandig
uitbouwen van een vertrouwensnetwerk, maar tevens
een mogelijkheid tot minder uitsluiting van deviant
gedrag.

Voetnoten

1) Agneessens; F., Lievens, J., Waege, H. 2006. Diversity in social support by role

relations: a typology. Social Networks 2006: 427-441.

2) Agneessens, F., De Lange, D., Waege, H. 2003. Over het verband tussen socia-

le relaties en attitudes, warden en normen. In: Vlaanderen gepeild 2003.

Administratie Planning en Statistiek, Brussel, pp. 15-52.

(http://aps.vlaanderen.be/statistiek/publicaties/stat_Publicaties_gepeild2003.htm)

vertrouwen die verwant zijn, mogelijk omdat zij ervan
uitgaan dat de persoon in het algemeen op eigenbelang
uit is, tenzij er een verwantschap bestaat die zulk eigen-
belang tegengaat.

De andere dimensie van ‘individualisme’ heeft betrek-
king op hoe belangrijk de persoon traditionele normen
en waarden vindt. Personen die vooral vinden dat men
niet belemmerd mag worden door traditionele waarden
en normen (zonder daarmee egoïstisch te zijn, maar
vooral meer deviant gedrag te aanvaarden) kunnen ver-
ondersteld worden meer hun eigen relaties te willen
aangaan en minder belang te hechten aan de buurt.
Opnieuw blijken personen met een uitgesproken afwij-
zing van klassieke waarden en normen niet minder of
meer vertrouwensbanden te hebben. Wel blijken ze meer
vrienden in hun vertrouwensnetwerk te hebben, terwijl
aanhangers van waarden en normen meer belang hech-
ten aan buren. Met andere woorden belang hechten aan
klassieke waarden en normen is meestal verbonden aan
meer lokale gemeenschapsbanden (of toegeschreven
personen, zoals buren en familie) in het netwerk, terwijl
meer open visies over waarden en normen eerder ver-
bonden zijn aan zelfgekozen vrienden. Dit wijst erop dat
de meer individualistische houdingen niet noodzakelijk
een achteruitgang van de sociale integratie met zich
meebrengt, maar vooral een verandering van de samen-
stelling.

Nieuwe sociale armoede?
Indien er zich in de huidige samenleving een toenemen-
de individualisering voordoet, dan houdt dit dus eerder
een verschuiving van sterke banden in van buren naar
vrienden, eerder dan een verarming. De reden voor deze
verschillen is waarschijnlijk dat sterke banden met buren
en familie een grotere controle inhouden, omdat dit
impliceert dat zeer diverse aspecten van het leven bin-
nen deze lokale context plaatsvinden, met sterke contro-
le tot gevolg. Daartegenover staat een situatie waarbij
vrienden zo gekozen kunnen worden dat ze dezelfde
ideeën en verwachtingen hebben en bovendien ook vaak
slechts enkel specifieke aspecten van het leven van een
persoon zien (welke muziek men leuk vindt, vrienden die
men gemeenschappelijk heeft met de partner…). In deze
situatie heeft men met andere woorden verschillende
vrienden voor verschillende sociale contexten, wat voor
een grotere vrijheid zorgt. De keuze van wanneer men
vrienden betrekt in zijn privéleven impliceert ook dat
bepaalde aspecten van het leven voor bepaalde vrienden
verborgen kunnen blijven, hetgeen tot minder sociale
controle leidt. Sterke verbondenheid met buren en fami-
lie leidt immers tot grotere verwachtingen van naleven
van bestaande normen en waarden vooral met betrek-
king tot zeer zichtbare en vaak ook bredere en diverse
aspecten (conformiteit op allerlei aspecten van het
leven). De uitbouw van sterke vriendschapsbanden ver-
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D
it is de dag die voor altijd in mijn geheugen gegrift zal
blijven als de dag waarop ik de beslissing nam om mijn
beste vriend voorgoed aan de deur te zetten.

Waarschijnlijk reeds honderd, neen duizendmaal, had ik mij
voordien voorgenomen om over te gaan tot deze ingrijpende
beslissing, maar nooit had ik de moed, het lef om het te doen.
Want zeg nu zelf, wie zet zo maar eventjes zijn beste vriend,
zijn trouwste vriend, die er altijd was en die met hem lief en
leed deelde, gedurende zowat vijfendertig jaar, opeens aan
de deur. Geen gemakkelijke beslissing, integendeel.
O ja, mijn beste vriend was alcohol.

Over het feit of alcohol al dan niet een harddrug is lopen de
meningen nogal uiteen. Volgens sommigen hangt het van de
manier waarop je het middel gebruikt af of het al dan niet als
een harddrug kan worden bestempeld. Bij matig gebruik blijft
het een onschuldig middel, bij overmatig gebruik kan het erg
schadelijk worden. 

Alcohol is nog steeds en meer dan vroeger een méér en méér
sociaal en maatschappelijk aanvaarde drug. Wie kwam er als
kind niet voor het eerst met alcohol in aanraking op de leef-
tijd van 12 jaar ter gelegenheid van zijn opname in de grote
mensenwereld? Ikzelf mocht toen ook samen met de grote
mensen een glaasje wijn meedrinken. Wie mocht er als kind
’s zondags soms met vader mee op café, die als enige ont-
spanning na zes dagen hard labeur af en toe ging biljarten, en
mocht bij grote dorst eens nippen aan zijn export. Een cola of
limonade voor de kleine bestond in die tijd immers niet.

Mijn echte drankverleden moet zoals voor zo velen onder ons
ergens begonnen zijn op de leeftijd van 15 à 16 jaar als leer-
ling aan het Koninklijk Atheneum te D. Het was de periode van
de Beatles en de Rolling Stones. Dit waren de swingende jaren
‘60. Het moet ongeveer 1962-1963 zijn geweest. Roken en
drinken behoorde in die periode en op die leeftijd tot de meest
aanvaarde en eenvoudigste zaken van de wereld. Na school-
tijd, vooraleer huiswaarts te keren, was het gebruikelijk om
eerst in groep een paar sigaretten te roken. Dit gebeurde op
een respectabele afstand van de schoolpoort, want binnen de
school en in de nabije omgeving mocht niet worden gerookt.
Twee- tot driemaal in de week werd er nadien in het stamca-
fé op het dorpsplein van D nog een paar pinten gedronken.
Wie dit niet deed hoorde niet bij de groep en werd en voelde
zich uitgesloten. Stoer doen en haantjesgedrag was eigen aan
die leeftijd. Ik speelde bovendien trompet in de plaatselijke

Dinsdag 10 juni 1997 - 
een dag om nooit te vergeten...

fanfare en samen met een aantal klasgenoten speelden wij
basket bij Olympia D. Tijdens en na mijn legerdienst kon ik wel
een stevige pint verzetten, voor het plezier, voor de gezellig-
heid, voor de ontspanning, voor de kick. Mannen weten waar-
om, nietwaar. Ik werd er zelfverzekerder door en kon(?) of
durfde ook meer. Ik liep als het ware op wolkjes. De alcohol
bezorgde mij een warm, zalig en goed gevoel, dat echter niet
blijvend was, vrij vlug verdween en slechts kon herwonnen
worden door opnieuw te gaan gebruiken. 

Door mijn werk, een reizende, controlerende functie in open-
bare dienst, had ik een nogal relatieve ‘vrijheid’ en kwam ik
dagelijks in contact met steeds andere mensen. Meermaals
per week werd ik voor een etentje uitgenodigd in één of
ander plaatselijk restaurant, overgoten met de gepaste witte
en rode wijnen, voorafgegaan door aperitief en afgesloten
met de nodige pousse-cafés. Rond mijn vijfendertigste zette
ik mijn eerste stappen in de plaatselijke politiek hetgeen uit-
mondde in verschillende bestuursfuncties zowel op lokaal als
op federaal vlak, in een mandaat van gemeenteraadslid-frac-
tieleider en zelfs van provincieraadslid. Tevens belandde ik
hierdoor eveneens in een aantal raden van bestuur van vzw’s.
Deze functies en mandaten brachten een heleboel verplichtin-
gen met zich mee onder andere door de vele vergaderingen,
de nachtelijke navergaderingen, eetfestijnen… In het begin
maakte het gebruik van alcohol deze verplichtingen aange-
naam en draaglijk, doch geleidelijk aan, zonder het zelf te
beseffen, nam mijn drankgebruik toe en werd de situatie
omgekeerd: de alcohol primeerde op de rest, de verplichtin-
gen waren nog slechts bijzaak en dienden als alibi om te kun-
nen drinken. De situaties of de vrienden waar kon gedronken
worden, droegen mijn voorkeur weg en zocht ik op. Het ging
van kwaad naar erger en mijn drinkgedrag was niet meer als
normaal te beschouwen. Ik besefte dit zelf maar al te goed.
Hoe dikwijls heb ik ‘s morgens voor de spiegel een dronke-
manseed gezworen? Het moest en het zou gedaan zijn met
drinken, doch in de loop van de dag, na het nuttigen van een
paar glazen, behoorde dit voornemen al weer tot een ver ver-
leden. Achteraf pas heb ik beseft dat ik alcohol nodig had om
terug ‘normaal’ te functioneren.

In 1995 moest ik voor een kijkoperatie opgenomen worden in
het AZ-VUB te Jette. Hier werd ik voor de eerste maal met mijn
neus op de feiten geduwd en geconfronteerd met de harde
realiteit. Ik lag reeds op de operatietafel toen, na een laatste
controle, de dokter besloot om de operatie af te blazen aan-
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terd werd door de alcohol. Na slechts 4 dagen opname was ik
lichamelijk ontnuchterd, terug thuis en ‘s maandags ging ik
voor de eerste maal, uit vrije wil, naar een A.A.-vergadering
en dit gedurende ongeveer 5 jaren tot ik in 2001 SOSNuchter -
heid leerde kennen. 

Na betrekkelijk korte tijd en dankzij het regelmatig bijwonen
van de vergaderingen werd het me al vlug duidelijk dat gewoon
stoppen met drinken alleen niet volstond. Ik moest met sommi-
ge gewoontes en ook met sommige mensen breken. Ik zou
anders moeten gaan denken en dus ook anders gaan leven. Zo
heb ik een aantal drastische beslissingen genomen, die ik mij
thans nog steeds niet beklaag: op politiek vlak bijvoorbeeld nam
ik ontslag zowel als afdelings- en kantonnaal voorzitter als pro-
vincieraadslid. Op het ogenblik dat ik terug kon gaan zetelen als
gemeenteraadslid verzaakte ik aan dit mandaat. Tevens nam ik
ontslag uit een tweetal verenigingen waar ik in de raad van
bestuur zat en waar ik meer moeilijke dan prettige momenten
beleefde. Wat ik overhield waren mijn gezin, mijn werk, mijn
duiven en andere hobby’s.

Wanneer ik tijdens de vergaderingen de verhalen van mijn col-
lega’s lotgenoten aanhoor, en deze zijn niet overdreven, het zijn
geen cowboy- of indianenverhalen, acht ik mij gelukkig dat ik
tijdig de juiste beslissing heb genomen: mijn relatie was geluk-
kig nog niet stuk, ik heb mijn huis niet moeten verkopen, mijn
auto niet dronken in de prak gereden, geen dodelijke ongeluk-
ken veroorzaakt, ik heb gelukkig mijn werk kunnen behouden,
ik zit niet tot over mijn oren in de schuld… en met mijn gezond-
heid gaat het thans goed en ik had het geluk in deze duistere
periode, buiten mijn vrouw en kinderen, te kunnen rekenen op
een paar echte vrienden. Slechts een paar vrienden, op één
hand te tellen, vrienden te vergelijken met sterren, die je niet
altijd ziet maar van wie je weet dat ze er altijd zijn.

Waar zijn ze heen de zovele ‘vrienden’ van weleer? Ik had er
veel, dacht ik. Vrienden, net als vliegen op een koeienvlaai.
Vermeende vrienden: in de politiek, op café, aan de toog, bij
mij thuis over de vloer… Zij bleven vanzelf weg. Geen echte
vrienden blijkt dus nu. Alleen de echte, de klavertjes vier,
moeilijk te vinden, zijn overgebleven. Gelukkig maar.

Eén vriend zette ik zelf aan de deur - alcohol. Mijn beste
beslissing ooit. 

Dinsdag 10 juni 1997 - een dag om nooit te vergeten.

gezien één en ander niet in orde was met de samenstelling
van mijn bloed en met de leverfuncties. Ik bleef een tiental
dagen opgenomen en er werden allerhande proeven en tes-
ten gedaan. Het enige advies was overduidelijk: stoppen met
drinken. De woorden van de leverspecialist zullen mij steeds
bijblijven: “Mijnheer, ik kan voor u niets meer doen. U hoeft
bij mij niet meer langs te komen. U heeft de sleutel in han-
den. U bent nu 50 jaar. Dat is geen leeftijd om er nu reeds de
brui aan te geven. Indien u nu stopt met drinken hebt u nog
een gans leven voor u.” Verder doorgaan met drinken zou op
termijn, in mijn geval althans, een soort van geleidelijke zelf-
moord betekenen.

Na 3 maanden niets te hebben gedronken waren de bloedsa-
menstelling en leverfuncties voldoende hersteld en kon de ope-
ratie plaatsvinden. Na een paar redelijk kalme maanden was de
toestand echter terug zodanig verziekt, dat ik werd opgenomen
in het ASZ te Aalst van waaruit ik dan, na samenspraak met dok-
ters, verplegend personeel en uiteraard met mijn naaste familie
-noem het zachte dwang- drie maanden ben opgenomen
geweest in een ontwenningskliniek De Pelgrim te Schelde -
windeke. Hier kwam ik voor het eerst in aanraking met A.A. tij-
dens een om de 14 dagen gehouden bijeenkomst, waar iedere
patiënt gedurende zijn verblijf minstens één maal aanwezig
diende te zijn. Een verplicht nummertje dus, geen spek voor
mijn bek. Na mijn verblijf in dit beschermend en alcoholvrij
milieu stond ik dan begin februari op de stoep van de kliniek
met een valies vol therapieën, raadgevingen en vol goede
bedoelingen en voornemens, de wijde wereld tegemoet.

Het mooie liedje was echter van korte duur, want na een paar
maanden was het terug zover. Het is dan als in een stroom-
versnelling gegaan, een tornado… op een 10-tal dagen was
het de totale ondergang en volledige instorting. Ik zat volle-
dig in de greep van de alcohol, die zich als een wurgslang
rond mijn lichaam kronkelde. Het sluipend gif dat alcohol heet
deed stilaan zijn dodelijk werk. Ik kon geen onderscheid meer
maken tussen het eerste en het laatste glas. De problemen
stapelden zich op, zowel op relationeel vlak als op het werk,
als op politiek vlak en in mijn hobby’s. Hier moest iets aan
gedaan worden. Dit kon zo niet verder blijven duren. Gelukkig
nam ik op 10 juni 1997 contact met mijn behandelende
geneesheer in het ASZ te Aalst en tegelijkertijd zette ik de
eerste stap naar A.A. en nam ik angstig en vol schaamte con-
tact met iemand op. Deze dag zal steeds in mijn memorie
gegrift blijven als de dag dat ik bij wijze van spreken gelou-
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V
oor de meesten onder ons is het geen onbekend
gevoel: de behoefte die af en toe de kop opsteekt ons
(even) terug te trekken uit ‘de wereld’, even alle

ramen en deuren dicht te doen...
Anderzijds weten we het best wel: interpersoonlijke com-
municatie, interactie en relaties zijn inherent aan het leven.
Of die interactie eerder als ‘gewenst’, dan wel als ‘onvermij-
delijk’ wordt beleefd, is afhankelijk van diverse elementen:
zowel situationele- en persoonlijkheidsfactoren als bele-
vings- en kadreringsparameters kunnen hierbij een rol spe-
len.

Ten behoeve van duidelijkheid, maar mede door de basale
menselijke behoefte het gevoel te hebben enige controle
op onze omgeving te houden, speelt ook in het domein van
interpersoonlijke relaties de noodzaak/neiging tot classifi-
catie. Dat maakt ons tot kind, tot ouder, broer/zus, werkne-
mer, collega, kennis, vriend... met andere woorden tot de
verschillende ‘rollen’ van wie we zijn. En we zijn nu een-
maal anders als kind dan als ouder, anders als collega dan
als vriend... 
Echter, daar waar de aard van de familiale band per defini-
tie duidelijk is, kan de aard van een gelijkaardige -niet op
familiale band gestoelde- relatie door verschillende perso-
nen ook verschillend worden benoemd. Zo hoef je niet te
twijfelen of je nu vader of zoon van X bent, maar kan er wel
enige onzekerheid aan te pas komen om Y als ‘kennis’ dan
wel als ‘vriend’ te bestempelen, want euh... waar stopt de
‘kennis’ en waar begint de ‘vriend’ nu ook alweer?
Inderdaad, wie voor de één duidelijk een kennis is, is voor
de ander -overigens nèt zo duidelijk- een goede vriend. 

Zoals dat steeds het geval is, is ook hier afbakening per defi-
nitie arbitrair. Geen enkel meetinstrument biedt de moge-
lijkheid om de aard van de relatie op objectieve, betrouw-
bare en valide manier te meten en te ‘wegen’, zodat de
situering ervan op het relatiecontinuüm, afgezien van de
culturele impact, voornamelijk afhankelijk blijft van onder
andere het persoonlijk referentiekader, van rolmodellen als-
ook van de eigen of laterale ervaring. 
De positionering van elke niet-familiale relatie binnen het
relatielandschap is sterk individueel bepaald. Zo heeft de
één twee vrienden en de ander wel achtentachtig. Zo is het
voor de ene cliënt totaal ondenkbaar zijn consulent als
vriend te bestempelen en is de ander zwaar beledigd als de
consulent hem vertelt dat hij geen vriend is of kan zijn. 

‘Hulpverlening 
en vriendschap’

Mijn consulent,
mijn vriend...
contradictio in terminis? 
Een verkenning

GEACHTE LEZER

EMPATHIE, PERSOONLIJK CONTACT, BETROKKENHEID OP DE

CLIËNT… HET ZIJN THEMA’S DIE BINNEN DE HULPVERLENING OP DE

VOORGROND STAAN. EMPATHIE EN BETROKKENHEID ZIJN EVENZEER

ASPECTEN DIE BIJ EEN VRIENDSCHAP MEETELLEN. KAN VRIEND-

SCHAP EN HULPVERLENING SAMENGAAN OF DIENEN BEIDE STRIKT

GESCHEIDEN TE ZIJN? WAT ALS DE CLIËNT IN ZIJN THERAPEUT EEN

VRIEND ZOEKT, WAT ALS DE MOREEL CONSULENT IN DE CLIËNT EEN

VRIEND VINDT? HULPVERLENERS WORDEN SOMS GECONFRONTEERD

MET GEVOELENS DIE EERDER NAAR VRIENDSCHAP NEIGEN. TWEE

MOREEL CONSULENTEN EN ÉÉN THERAPEUT GEVEN INKIJK.

Ginette Van der Zwalmen

moreel consulent

‘Hulpverlening 
en vriendschap’



Betekent dit dan dat de begrippen counselor en vriend dia-
metraal tegenover mekaar staan? Dat het een het ander per
definitie uitsluit?

Ongetwijfeld zijn er verschillen. In eerste instantie ontstaan
veel vriendschapsbanden vanuit gedeelde interesses, over-
tuigingen. Beide partijen kiezen bewust voor de vriendschap
in functie van de persoon. De counselingrelatie daarentegen
neemt een aanvang op het moment dat de cliënt is vastge-
lopen en actieve stappen onderneemt vanuit de realisatie
en aanvaarding dat hij er alleen niet uitkomt. Hij kiest voor
professionele begeleiding en neemt daartoe contact op met
een counselor op basis van diens professionaliteit. In princi-
pe is de hoedanigheid van counselor het enige bekende
gegeven: bij de keuze van counselor speelt het geen rol of
die in zijn vrije tijd liefst gaat diepzeeduiken, skiën of in de
keuken of de tuin rommelt.

Doorheen het verloop van een vriendschap blijven vrije
keuze, gelijkheid en wederkerigheid belangrijke parame-
ters. Men zoekt mekaar op, omdat het klikt, omdat men zich
goed voelt bij mekaar, omdat men goed kan praten met en
luisteren naar mekaar, omdat men zichzelf kan zijn, omdat
men mekaar helpt, begrijpt en vertrouwt, omdat men
samen plezier maakt en samen dingen doet.
Counseling daarentegen impliceert in essentie een meer-
voudig asymmetrische relatie. De cliënt continueert de
begeleidingsrelatie uit vrije wil, maar er is geen wederke-
righeid noch gelijkheid. De uitwisseling is in principe een
unilaterale infoverstrekking: het is de bedoeling dat enkel
de cliënt vertelt over zichzelf, over zijn ervaringen, zijn frus-
traties, zijn beleving... behoudens bewuste keuze door de
counselor in het kader van therapeutic disclosure. Boven -
dien behoudt de counselor door zijn regulerende vaardighe-
den in meer of mindere mate controle over aanvang, ver-
loop en einde van de gesprekken. Opleiding, ervaring en
aanwending van professionele werkvormen resulteren in
ongelijkheid. En in de meeste gevallen hangt aan de coun-
seling ook nog een prijskaartje. 
Waar aan sommige vriendschappen na verloop van tijd een
einde komt, is de relatie tussen cliënt en consulent per defi-
nitie eindig. 

Best wel wat verschillen dus. Maar verschillen sluiten ver-
warring niet uit. Wat maakt dat er bij de cliënt -en misschien
ook bij de counselor- toch wel eens verwarring kan ont-
staan?

Vanuit de professionele intentie de problematiek te verhel-
deren luistert de counselor actief naar de cliënt. Daarbij is
de aandacht voor de cliënt idealiter totaal en onvoorwaar-
delijk. Niet uitzonderlijk is dit een relatief nieuwe ervaring
voor de cliënt: al te vaak werd er niet ècht geluisterd, werd
het gesprek als het ware van de essentie ervan weggetrok-
ken door de ‘ik ook’-reactie van de gesprekspartner. De
impact van totale aandacht is groot, het is een krachtig iets

dat de counselor ook best aan den lijve ervaart door bij vor-
mingen zelf een keertje in ‘de cliëntenstoel’ te gaan zitten... 
De door de counselor gehanteerde grondhoudingen, bena-
deringen en werkvormen zijn faciliterende elementen om
de verkenning van de problematiek in de breedte en de
diepte te maximaliseren. Dit maakt dat er bij de samenwer-
king een zeer grote mate van vertrouwelijkheid groeit: de
meest intieme gevoelens, gedachten en belevingen worden
in de loop van de begeleiding naar boven gebracht. Niet uit-
zonderlijk krijgen bepaalde dingen voor het eerst vorm,
worden ze voor de eerste keer onder woorden gebracht. De
counselor speelt hierbij een doorslaggevende rol. Uit weten-
schappelijk onderzoek blijkt dat hij als persoon een grotere
impact heeft op het resultaat van de begeleiding, dan de
door hem gehanteerde theoretische grondslagen, invals-
hoeken of technieken. En laat het nu net diè persoonlijke
eigenschappen, de ‘succesfactoren’, zijn die de effectiviteit
van de begeleiding positief beïnvloeden, die ook de poten-
tieel verwarrende factoren zijn... een totale aandacht,
empathisch en vanuit oprechte betrokkenheid en bekom-
mernis. 

Uiteraard schept counseling een bijzondere band, maar dat is
nu net wat het is: een unieke bijzondere band, gecreëerd
door twee participanten van een klein sociaal systeem.
Uiteraard brengt het counselor en cliënt soms dicht bij
mekaar, a fortiori wanneer er een grote mate van affiniteit
tussen beiden is of wanneer de counselor uit het contact
met de cliënt iets over zichzelf ontdekt. In bepaalde geval-
len kan het dan ook inderdaad ‘natuurlijk’ aanvoelen dat de
begeleidingsrelatie zou uitgroeien tot vriendschap, tijdens of
na afronding van de begeleiding. Toch lijkt het, (vooral) in
het belang van de cliënt, aangewezen om verwachtingen in
die richting tijdig bij te sturen, grenzen duidelijk aan te
geven. Want, niettegenstaande de positieve en effectieve
therapeutische alliantiecocktail ongetwijfeld bepaalde aan
vriendschap gelinkte ingrediënten bevat, is de counselor
niet de vriend van zijn cliënt, net zo min als een ouder de
vriend van zijn kind hoort te zijn. 
Binnen de asymmetrische professionele counselingrelatie
primeert de zorg voor de cliënt (op korte, middellange en
lange termijn), een zorg die in handen van de counselor ligt.
En tijdens de gezamenlijke exploratietocht van cliënt en
counselor impliceert het naar best vermogen zorg dragen
voor de cliënt ook het creëren en handhaven van duidelijk-
heid waar dat mogelijk is. Het te verkennen parcours bevat
reeds genoeg obstakels an sich. 

Impliceert dit een streven naar strikte toepassing van en
beperking tot theorieën en technieken? Integendeel!
Theorieën en technieken blijven noodzakelijke, maar onvol-
doende voorwaarden voor het slagen van de begeleiding.
Zonder persoonlijke, warme, empathische betrokkenheid en
oprechte zorg lukt het niet. 
Met andere woorden... graag professionaliteit mèt persoon-
lijkheid èn duidelijkheid.
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Wendy Leyn

moreel consulent 

IN 1979 PUBLICEERDE DE NEDERLANDSE PSYCHIATER CHABOT

EEN ARTIKEL MET ALS TITEL ‘HET RECHT OP ZORGEN VOOR

ELKAAR EN ZIJN ONOPGEMERKTE UITHOLLING’. KORT SAMENGE-

VAT ZET HIJ DAARIN EEN AANTAL VRAAGTEKENS BIJ DE VOORT-

DUREND GROEIENDE MARKT VAN WELZIJN EN GELUK. MENSEN

ZORGEN NIET MEER VOOR ELKAAR, HET ZORGEN WORDT OP

STEEDS MEER LEVENSGEBIEDEN OVERGENOMEN DOOR GILDEN

VAN GESPECIALISEERDE HULPVERLENERS. CHABOT HEEFT VIA

DAT ARTIKEL VOOR MIJ DE DEUR GEOPEND NAAR HET WERK VAN

DE BRITSE PSYCHOANALYTICUS PETER LOMAS. EN PETER EN IK:

HET WAS LIEFDE OP HET EERSTE GEZICHT. EEN VAN ZIJN WER-

KEN STOND JAREN OP MIJN (TE LEZEN) BOEKENPLANK. BEGIN

2005 LAS IK ZIJN TRUE AND FALSE EXPERIENCE. EIND VORIG

JAAR VROEG COLLEGA WINNIE OM IETS TE SCHRIJVEN VOOR DIT

THEMANUMMER VAN HET TIJDSCHRIFT ANTENNE. EEN KANS DIE

IK NIET WILDE LATEN LIGGEN.

Kiezen voor vriendschap als
psychotherapeutisch kompas?
Naast Peter Lomas op de bank

‘Vriendschap’: voor psychotherapeuten een wenselijk kom-
pas! Dat is in ieder geval een van de boodschappen die ik
uit de lectuur van Peter Lomas gedistilleerd heb. Zijn True
and false experience en The psychotherapy of every day
life zijn volgens mij de beste toegang tot zijn denken. Het
eerste boek kreeg in 1973 een Nederlandse vertaling met
de aantrekkelijke titel De therapeutische ontmoeting.
Psychotherapie, voor en na alles een ontmoeting tussen
mensen, dat is de essentie. Niet zomaar de eerste de beste
ontmoeting, maar in een specifiek therapeutisch kader en
met een helende bedoeling. Waar simpel gezegd de ene
persoon ‘goed’ probeert te doen, waardoor de ander er
beter kan van worden. Dat klinkt anders dan wat in thera-
peutenland voor ‘mainstream’ of ‘bon ton’ door mag gaan.
Daar is psychotherapie methode en techniek gereserveerd
voor academisch geschoolde psy’s en -(l)ogen van allerlei
slag. Er is weliswaar sprake van accentverschillen tussen
diverse scholen en modellen, maar hoe dan ook gaat zeer
veel aandacht naar theoretische opleiding en formele trai-
ning. 

Peter Lomas gaat niet akkoord met dat benadrukken van
theoriegestuurde en technische therapeutenvorming. Met
alleen wetenschappelijke kennis en geoefende vaardighe-
den schiet je in dit vak toch nog tekort. Voor Lomas staat
menselijke ontmoeting centraal. Hij houdt daarmee een
pleidooi voor een paradigmasprong. Een heel andere wijze
van kijken naar en spreken over psychotherapie. Een manier
die dichter staat bij wat er tijdens een therapie echt
gebeurt. Een les in eenvoud, een oproep om voor deze prak-
tijk (opnieuw) de begrensde relevantie van wetenschap toe
te geven. Te stoppen met geleerd doen en boeken schrijven
die het narcisme van therapeuten dienen, maar van mens
tot mens weinig handvat bieden. Daarom het voorstel van
Peter Lomas: probeer vriendschap eens als referentiepunt.
Het lijkt eigenzinnig om met zo een stelling naar buiten te
komen. Het is minstens een bijkomende invalshoek die je
kan helpen een eigen weg te zoeken. Is het wel noodzake-
lijk dat therapeut en consultant elkaar tijdens het gesprek
als vriend bejegenen? Een soort vrienden waarschijnlijk wel.
Ik kan me een psychotherapie moeilijk voorstellen zonder
een of andere vorm van wederzijdse genegenheid. Als con-
sultant en therapeut elkaar niet graag zien, dan zullen ze
elkaar niet blijven opzoeken. Tenzij ze afspreken zonder de
ander echt te horen, waarbij het spreekuur weinig of geen
vruchten zal afwerpen.
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bang ben en die ik kan haten, maar naar wie ik ook verlang.
Die me blij maakt en met wie ik samen lachen kan. Omdat
ik me welkom voel en bij hem geen blad voor de mond
moet nemen. Van zijn kant mag hij me bedachtzaam en met
fluwelen handschoenen over mezelf aan het nadenken zet-
ten, me soms beslissingen helpen nemen. Dankzij hem zal
mijn binnenwereld na verloop van tijd minder knellende
banden en herinneringen kunnen hebben. Een aparte vriend
dus die er voor zorgt dat ik lang en goed genoeg over mezelf

kan praten. Een eersteklasluisteraar, toch ook een prima
steungever die me zachtjes aanspoort als ik het nodig heb.
Geen zwijgzame koele kikker, schoolmeesterstype of pre-
kerige pastoor, maar een mens van vlees en bloed. Die,
wanneer het past, een troostend woord en een beetje
levenskennis laat horen. Me soms een kijk achter zijn
eigen schermen wil geven. Zo een vriend, ik mag hem
honderdmaal hetzelfde vertellen. Hij slaagt er in me
onvermoede drijfveren en betekenissen op het spoor te
laten komen. Ik luister naar zijn gewikt en gewogen
gedacht, door hem durven mijn ogen de waarheid zien.
Resultaat van al onze ontmoetingen is dat het herkauwen
stoppen kan. Ik geraak verlost van kommer en kwel. Mijn
leven kan met een herwerkte lei verder dan het verleden
en zijn littekens gaan.

Wie wil geen zo een vriend, wie wil geen zo een therapeut
als hij in de penarie zit? Vandaar dat Peter Lomas pleit voor
‘vriendschap’ als pijler van psychotherapie op mensenmaat.
Universitaire kennis en deskundige methodiek, allemaal
goed en wel. Maar vergeet een simpel feit uit het dagelijks
leven niet. Jij en ik, we kunnen groeien. Het is door ons
(proberen) ontmoeten dat we samen kunnen bloeien.
Daarom mijn slotvraag: is het dan toch ‘als werkmaten’ dat
therapeut en consultant het beste van de psychotherapeuti-
sche ontmoeting kunnen maken?

‘Vriendschap’ als inspiratiebron bij de aanpak van persoon-
lijke problemen? Wat verwacht ik van een vriend. Wat kan
ik een vriend geven? En wat kan ik daar als psychotherapeut
van leren? Hiermee komen we op zeer persoonlijk terrein.
Veronderstel: ik heb mijn werk of een geliefde of (een stuk
van) mijn eigen zelf verloren. Ik geraak er maar niet over,
uitzichtloos doet dat verleden me lijden. Dag en nacht, van
nieuwjaar tot oudejaar, blijft mijn gemoed bezwaard.
Ondraaglijk gekwetst, als het ware in mijn buik gestoken,

weet mijn lijf zich gekweld. Het spookt in mijn kop, mijn
hersenen hebben het moeilijk, zonder snik schreeuwt mijn
gezicht. Geen sprake van slijten met de tijd of bevrijd de
bladzijde om te slaan. Er zal met die wonde wat moeten
gebeuren, iets anders is nodig of we komen dat straatje
zonder einde niet uit. Waren we klein en hadden we geluk,
we zouden in de eerste plaats bij ma of pa te rade gaan.
Maar we voelen ons ‘te groot’ of hebben met onze ouders
nooit goed kunnen praten of ze zijn er gewoon niet meer.
Hoe dan ook, zijn het vader en moeder niet, we hebben iets
of iemand nodig waardoor onze smart zich anders kan ver-
malen. Zou het kunnen: een man (of een vrouw) die ons
toch een beetje toekomst laten hopen kan?

Ik zal iemand uitzoeken die ik kan vertrouwen. Met mij
begaan is en voelbaar meeleeft. Die regelmatig ongestoor-
de tijd in een rustige omgeving zal (vrij)maken. De taal van
mijn hart spreekt en bergen geduld voor mijn verhaal
opbrengt. Een hij (of een zij) waarvan ik kan houden omwil-
le van zijn (of haar) wijsheid en manier van met mij omgaan.
Die ik met mijn zorgen en hersenspinsels mag belasten, er
tegen kan, ze even helpt dragen. Voor mij beschikbaar is, al
staat mijn pantser keihard in de weg. Het zal dus iemand
moeten zijn waarbij ik (uiteindelijk) een traan durf laten. Bij
wie ik me ongegeneerd benauwd of kwaad mag tonen, aan
wie ik schaamte en schuld bekennen kan. Waarvoor ik soms



Carla Wingender

M/V: in de tekst gebruik ik hij en zij, cliënte en cliënt wille-
keurig door elkaar. Hulpverlener is hier steeds m/v.

B
rainstormend over de titel komen er veel verschillen-
de en vaak tegenstrijdige indrukken op mij af. Hoe kan
ik deze verwarring uitklaren? Ik vergelijk een foto die

onlangs genomen is van mij terwijl ik in gesprek ben met
een vriendin, met een denkbeeldige foto van mij in gesprek
met een cliënte in de praktijk. Op beide foto’s zie ik een har-
telijk welkom, vertellen en luisteren, betrokkenheid, een
warme sfeer… Op het eerste zicht geen verschil. Het lijkt
wel zo’n spelletje ‘zoek het verschil op de foto’s’! Pas bij
nader inzien ontdek ik op de foto van mijn praktijk een kaft-
je op mijn schoot, een bic in mijn hand, een agenda onder
handbereik. ‘Professionele instrumenten’ die ik op de ande-

Hulpverlening en vriendschap
Enkele beschouwingen 
vanuit een zelfstandige praktijk

re foto niet vind. Nu begrijp ik dat sommige cliënten ook
vriendschap verwachten in de hulpverlening: beelden zijn
veel sterker dan woorden. We mogen de hulpverleningsre-
latie nog zo goed vastleggen in ethische codes en contrac-
ten, toch geeft het visuele beeld ons telkens andere infor-
matie. Die visuele informatie wordt trouwens veel sneller
door ons brein verwerkt dan de verbale. 

Er zijn natuurlijk nog andere verschillen die op de foto niet
zichtbaar worden. Vrienden kiezen elkaar, vrienden betalen
elkaar niet, vrienden kunnen allerlei soorten activiteiten
samen doen… terwijl de relatie tussen hulpverlener en
cliënt strikter afgelijnd is. Deze relatie is op verschillende
plaatsen beschreven of zelfs vervat in een beroepscode.(1)

Gemeenschappelijk in deze codes is dat het belang van de
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schap met een cliënte. Ik pas deze regel al lange tijd toe.
Dat is soms hard, zowel voor de cliënte als voor mij. Maar
het geeft de cliënte de veiligheid die nodig is voor het deli-
cate werk dat psychotherapie toch is. En het geeft mij het
comfort van voldoende afstand tussen werk en privé.
Afstand die toch al niet zo gemakkelijk te behouden is in
mijn praktijk in Mater, een deelgemeente van Oudenaarde,
waar iedereen elkaar kent, waar je een praatje maakt op
straat of bij de apotheek, waar de mensen weten of je thuis
bent of niet. Wat ook betekent dat ik nauwelijks een voor-
beeld uit de praktijk in Mater kan geven zonder mijn
beroepsgeheim te schenden. In mijn praktijk in Gent ben ik
veel anoniemer.

Met mijn stelling ‘vriendschap en therapie gaan niet samen’
wil ik overigens geen oordeel uitspreken over de collega’s
die het niet met mij eens zijn. Het terrein van hulpverlening
is zo sterk in evolutie dat het goed is dat er meer opvattin-
gen beproefd worden.

Na de ethische beschouwingen over de relatie cliënt-hulp-
verlener kan het thema vriendschap natuurlijk nog vanuit
een heel ander perspectief worden bekeken: wat betekent
vriendschap voor een cliënt? 
Voor de meeste mensen en dus ook cliënten zijn vrienden
belangrijk, ze geven zin aan het leven. Vrienden kunnen je
steunen in een proces van verandering dat je nu eenmaal
doormaakt als je in begeleiding bent. Aan vrienden kun je
hun persoonlijke mening vragen, hun visie op een bepaalde
kwestie. 
Sommige cliënten zijn evenwel in de loop van de tijd zo
teleurgesteld geraakt in mensen dat zij geen vrienden meer
willen toelaten in hun leven. Dan is het belangrijk om te
onderzoeken of zij ondanks hun negatieve ervaringen toch
de moed kunnen vinden om nieuwe mensen te leren ken-
nen. Dit kan zo nodig ondersteund worden door sociale
vaardigheidstraining. 
Gebrek aan vrienden doet mensen terugvallen op hun part-
ner, hun kind of hun familie. Als ook die ontbreken, voelen
mensen zich eenzaam. Het opbouwen van een vrienden-
kring is dan een prioriteit waar de hulpverlener de nodige
aandacht aan moet besteden.
Maar intussen kan het wel gebeuren dat de cliënt begint te
verlangen naar vriendschap met de hulpverlener. De sfeer
van begrip en de ruimte voor emoties roepen gemakkelijk
zoiets op. Als de hulpverlener hier niet op ingaat, voelt de
cliënt zich vaak afgewezen, ook al legt de hulpverlener uit
dat dit voor hem als professional niet mág. Sommige cliën-
ten blijven desalniettemin hun therapeut beschouwen als
hun vriend of soms bijna als een familielid. Het is aan de
therapeut om daar zorgvuldig mee om te gaan.

Voetnoot

(1) Een goed voorbeeld hiervan is de Ethische code/beroepscode voor

Counsellors en Coaches van de Nederlandse Academie voor Counselling en

Coaching (http://www.counselling.nl).

cliënt op de eerste plaats komt. Dit houdt onder meer in dat
de relatie met je cliënte niet mag worden overheerst door
je eigen (emotionele) behoeften. Eerder een formele, con-
tractuele relatie waarin duidelijk geen meervoudige rollen
mogen voorkomen. Beroepsgeheim is een andere belangrij-
ke vereiste, juridisch onderbouwd en van essentieel belang
om een klimaat te scheppen, waarin de cliënt in volledig
vertrouwen zijn gedachten en gevoelens kan uiten. Bij
vriendschap wordt enkel een vrijwillige en wederzijdse dis-
cretie verondersteld.

Om de hulpverleningsrelatie zuiver te houden is het aange-
wezen dat er geen belangenvermenging ontstaat. Daarom
dienen meervoudige rollen uitgesloten te worden zoals
relaties met familie, partner, vrienden, studenten, werkne-
mer, werkgever.
Het beëindigen van de hulpverleningsrelatie maakt overi-
gens nog niet meteen de weg vrij voor een andere relatie
tussen hulpverlener en cliënt. Daarvoor moet bekeken wor-
den of de oorspronkelijke hulpvraag nog aanwezig is en of
de ‘machtsverhoudingen’ definitief veranderd zijn. Hiermee
bedoel ik dat er tijdens het hulpverleningsproces altijd een
zekere machtsongelijkheid is: de cliënt heeft hulp nodig om
een probleem op te lossen of de baas te kunnen en staat
alleen al daardoor in een andere positie dan de hulpverlener.
Verder nog zaken als wie bepaalt de tijdsduur, de (grenzen
van de) gespreksonderwerpen, de betaling. Het gaat hier
over de machtsongelijkheid die inherent is aan de hulpverle-
ningsrelatie en dus onvermijdelijk is; machtsmisbruik -seksu-
eel of anders- is op geen enkel moment goed te praten.
Pas als aan deze voorwaarden is voldaan en naar mijn
mening alleen op initiatief van de cliënt kan er na het ver-
strijken van een bepaalde tijd een andere relatie ontstaan.

Dergelijke regelgeving geeft enig houvast, maar er blijven
natuurlijk onduidelijkheden bestaan in de grensgebieden.
Wat denk je van de volgende situaties uit het dagelijkse
leven?
• Hulpverlener en cliënt zijn allebei verwoede bergbeklim-

mers. Na de sessies wisselen ze enthousiast gegevens uit
en bespreken met een stafkaart in de hand een bepaalde
klimroute…

• Tijdens de sessie valt de verwarming uit. Cliënt is een
handige doe-het-zelver. Hij stelt voor de verwarming te
repareren…

• Een drukbezette huisarts blijft bij bepaalde huisbezoeken
steeds koffie drinken…

• Een ouder van een klasgenootje van een van je kinderen
meldt zich als cliënte aan…

• Je bent lid van een kleine wandelclub. Een van de leden
wordt door haar huisarts naar je doorverwezen…

Maar ook deze: een cliënte biedt aan dat haar dochter van
16 jaar ’s avonds op je kinderen kan komen passen…

Vrienden en familie mogen dus niet bij mij in therapie
komen. Maar omgekeerd begin ik zelf ook geen vriend-



Kathleen Van Steenkiste

moreel consulent
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IK MAG OP ‘BEZOEK’ BIJ TWEE DAMES DIE ACTIEF ZIJN BIJ

SENSOA. BEIDEN HEBBEN ZE ALS BUDDY MENSEN MET HIV BIJ-

GESTAAN.
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GE IN HET (SUPPORTIEF) DAGCENTRUM TOPAZ EN VRIJWILLIGER

BIJ SENSOA POSITIEF.

IK WIL MEER WETEN OVER DE RELATIE DIE BUDDY’S ONTWIKKE-

LEN TOT DE PERSONEN DIE ZE BEGELEIDEN. HET INTRIGEERT ME

HOE DE TOCH WEL ZEER PERSOONLIJKE RELATIE DIE EEN BUDDY

AANGAAT ZICH VERHOUDT TOT EEN VRIENDSCHAPSRELATIE. IS

HET BALANCEREN OP EEN SLAPPE KOORD?

Buddy, 
een vriendelijke hulpverlener
of een hulpverlenende vriend?
Een gesprek met Ria Koeck en Magriet De Maegd

Buddy’s, what’s in a name?
Ria schetst hoe ‘buddyschap’ een hele weg heeft afge-
legd, een weg die gelijklopend is met de veranderde evo-
lutie van de ziekte hiv naar aids. Waar vroeger hiv onver-
mijdelijk naar aids leidde en naar de dood, is er nu een
behandeling mogelijk waardoor een hiv-infectie niet
sowieso naar aids evolueert. Het buddyschap veranderde
mee, kreeg een andere rol toegedicht. In het verleden
werd een buddy toegevoegd aan iemand die zich in het
‘aidsstadium’ bevond. De buddy stond de persoon bij tot
de dood. Een buddy was een ‘palliatieve vrijwilliger’.
Vandaag is de setting anders. De cliënten zijn eerder men-
sen die hiv-geïnfecteerd zijn en die het in bepaalde
levensmomenten heel moeilijk hebben om met die hiv-
infectie te leven. Op dat moment kan voor een beperkte
tijd een vrijwilliger –een buddy– worden aangesteld. Een
duidelijk verschil met vroeger. 
Voor een buddy aan een cliënt wordt toegevoegd, heeft
een gesprek plaats. Tijdens die samenkomst wordt met de
cliënt besproken waar de vraag naar ondersteuning zich
situeert en welke de verwachtingen zijn. Op die wijze
worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd. Tijdens de
begeleiding vindt op regelmatige basis een evaluatie
plaats. Wanneer de cliënt weer meer draagkracht heeft,
kan de begeleiding worden gestaakt. Dit geeft een heel
eigen aspect aan de hulpverlening. Waar vroeger vooral
de nadruk lag op het ondersteunen van de autonomie van
een persoon en dit tot het overlijden, wordt nu samen
met de cliënt gezocht naar manieren om met de hiv-infec-
tie te leven. ‘Leven met hiv’ is nu het thema geworden.

Buddyschap - vriendschap: 
gelijkenissen en verschillen?
Magriet verduidelijkt dat uitgangspunt en doelstellingen
voor buddyschap en vriendschap helemaal anders zijn.
Een persoon kiest bewust om buddy te zijn en heeft daar-
voor een sterke motivatie. Men engageert zich een tot
dan toe onbekende persoon met hiv steun aan te bieden.
Het is een keuze met een duidelijke verantwoordelijkheid.
Dit is anders bij vriendschap. Deze groeit uit de aantrek-
kingskracht tussen personen, die elkaar al dan niet toeval-
lig ontmoeten, en waarbij een affectieve band ontstaat.
Bij vrienden kan het evengoed gebeuren dat voor een
bepaalde periode de een de ander helpt een moeilijke
periode door te komen. Het gebeurt echter niet op dezelf-
de intentionele manier. In het buddysysteem is het voor
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want daar dient hij onder andere voor. De buddy is een
bondgenoot. De cliënt zal bij zijn buddy soms zaken dur-
ven verwoorden die hij nog niet bij zijn partner of familie
naar voor heeft durven brengen. 

En dan gebeurt het... de cliënt als vriend
“Soms is vriendschap niet te vermijden, maar dan is er
geen buddyrelatie meer mogelijk”, aldus Magriet. Ria
beaamt dit. Wanneer iemand aangeeft niet meer te func-

tioneren als buddy maar eerder als vriend, dan stopt de
buddyrelatie. De wederkerigheid verandert samen met de
balans van geven en nemen. Alles verschuift naar een
ander niveau, namelijk dat van de vriendschap. De buddy
komt voor een keuze te staan. 
Magriet maakte het zelf mee: “Tijdens de begeleiding van
een cliënt, waar ik een grote affiniteit mee had, onder-
vond ik dit zeer sterk. Hij besloot om met alle medicatie
te kappen en de ziekte zijn gang te laten gaan. Ik besef-
te toen dat dit emotioneel zwaar aankwam. De cliënt had
toen geen boodschap aan mijn persoonlijke beleving,
maar wou vooral dat ik hem steunde bij zijn beslissing. Ik
heb me toen geheroriënteerd, maar heb toch ervaren hoe
moeilijk het was om het juiste evenwicht te bewaren.”
Ria herkent dit: “Je eigen gevoel en eigen nood komen

alle betrokkenen duidelijk dat een buddy een bepaalde
rol vervult.
Er zijn bij buddyschap eigenschappen terug te vinden die
ook bij vriendschap worden aangetroffen: vertrouwen,
beschikbaarheid, betrokkenheid…

Evenwicht zoeken in afstand en nabijheid, 
in geven en nemen, in wederkerigheid
Ria meent dat het uiteindelijk om een verschil in weder-
kerigheid én motivatie gaat. Ze verduidelijkt: “Enerzijds is
er de buddy die werkt vanuit een diep menselijke betrok-
kenheid. Aan de andere zijde heb je de cliënt met zijn
noden. Een buddy gaat een hulpverleningsrelatie aan
waarin de wederkerigheid niet dezelfde wederkerigheid
is die een vriendschapsrelatie kenmerkt.”
Magriet beaamt: “Het buddysysteem is hulpverlening op
basis van gelijkwaardigheid. Die gelijkwaardigheid is pri-
mordiaal en is normaal ook terug te vinden bij vriend-
schap. De wederkerigheid is inderdaad verschillend. Als
buddy werkt men in een bepaalde functie. De cliënt kan
zijn moeilijkheden en problemen met de buddy delen,
maar als buddy kan men zijn cliënt niet belasten met zijn
persoonlijke problemen. Een buddy dient voor zichzelf in
zijn begeleidingen een aantal grenzen te trekken. Men
kan het over privézaken hebben, het kan een vertrouwe-
lijke band creëren, maar ze mogen de doelstelling van de
begeleiding niet in de weg staan.” 
Voor Ria ligt de kern van het verschil in de wederkerig-
heid. De balans van geven en nemen is bij de buddy niet
in evenwicht: “Je geeft en wat je als retour krijgt is geen
vriendschap, maar is het inlossen van je engagement. Het
gaat bijvoorbeeld om samen te bekijken hoe de medica-
tie kan worden opgestart, het praten over hoe bepaalde
zaken aan de partner kunnen worden verteld… een bond-
genootschap dat niet op die wederkerigheid, zoals in
vriendschap, is gericht.”

Als buddy stapt men met de ‘openheid’ van een vriend-
schap naar de cliënt toe. Ria geeft aan dat het gaat om
het zoeken naar een evenwicht tussen afstand en nabij-
heid. Het evenwicht tussen openheid en begrenzen is
belangrijk en vormt tijdens de intervisiemomenten met
buddy’s veelal het gespreksthema: wat zijn ieders gren-
zen, wat zijn de krijtlijnen waarbinnen de begeleiding kan
gebeuren? Daarnaast is het belangrijk stil te staan bij de
omgeving van de cliënt. Wanneer een buddy door de
cliënt wordt voorgesteld als een vriend dan zal de buddy
zich moeten realiseren dat de omgeving hem ook zo zal
taxeren, terwijl hij in realiteit een vrijwillige hulpverlener
is.
Magriet ervaart dat een cliënt soms makkelijker zijn nood
zal klagen tegen een buddy dan tegen een vriend.
Omwille van de vriendschap probeert de een de ander te
sparen; men houdt rekening met de ander. 
Bij een cliënt-buddyrelatie is het anders. De cliënt aanziet
een buddy als iemand bij wie hij zijn nood kan klagen,



In de opleiding wordt aandacht besteed aan die facetten
en hoe ermee kan worden omgegaan. Wanneer in een
begeleiding vriendschap om de hoek komt kijken, dan
neemt een buddy de tijd om dit met de cliënt te bespre-
ken: aangeven dat de signalen worden herkend en welke
grenzen er zijn. Niet alleen kersverse buddy’s kan dit
overkomen, ook doorwinterde vrijwilligers komen hier
soms voor te staan. 

“Vriendschap kan, maar dan is er geen sprake meer van
een buddyrelatie”, aldus Magriet.
Ook al zijn er gemeenschappelijke elementen tussen buddy-
schap en vriendschap het onderscheid moet duidelijk blijven.

Ria rondt af: “Eigenlijk is een buddyrelatie een functione-
le vriendschap. Het is een vriendschapsrelatie wat betreft
openheid, betrokkenheid en vertrouwen. Op het terrein
van wederkerigheid is er een verschil. (…) Misschien zit er
wel een illustratie in het verhaal van Inne (fictieve naam).
Inne, een vrijwilligster stopte haar buddyengagement,
omdat zij naar het buitenland zou vertrekken. Ze wou het
contact met haar cliënt nog even verder zetten. Los van de
organisatie Sensoa ging ze nog een keer langs bij haar
cliënt. Ze gaf aan dat ze zich toen veel vrijer voelde. Als
vriendin kreeg ze meer ruimte en voelde ze niet dat ze
vanuit een buddyrol met een bepaalde opdracht, een
bepaald engagement, een bepaalde doelstelling kwam.
Ze kon dat alles loslaten. Ze heeft de begeleiding op die
wijze afgerond. Dit verhaal vertelt heel veel. Als buddy
kom je vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Terwijl een
vriendschap meer dat vrijblijvende heeft. Buddyschap is
vriendschap met een opdracht.”

naar boven. Je kan de cliënt niet loslaten.”
Wanneer vriendschap in de begeleiding binnenkomt, is er
geen voldoende afstand meer mogelijk. De zorgnood van
de cliënt verdwijnt uit beeld, omdat de affiniteit te groot
is, omdat men te emotioneel betrokken raakt en vanuit
die emotionaliteit gaat reageren.
Hetzelfde gegeven stelt zich wanneer bij de buddy affiniteit
en openheid minder in een begeleidingsrelatie aanwezig

zijn. Elke cliënt heeft evenveel recht op aandacht, op
beschikbaarheid, op engagement als elke andere cliënt.
De intervisiemomenten zijn noodzakelijk om het eigen
functioneren als buddy onder de loep te nemen.

En dan gebeurt het... de buddy als vriend
Ria en Magriet ervaren dat een vrijwillige hulpverlener
veel dichter bij het ‘gewone dagdagelijkse’ leven van de
cliënt staat. Een professionele hulpverlener biedt zijn spe-
cifieke diensten aan binnen een welbepaald kader. Een
buddy bezit niet de competenties waarvoor professione-
len worden ingeroepen. Er is ook geen sprake van compe-
titie, maar wel van complementaire hulpverlening.
Een buddy werkt binnen een vrijwilligerssysteem. De
benadering is informeler en laagdrempelig en sluit zo
makkelijker aan bij zijn belevingswereld. Een vrijwilliger
heeft tevens het aspect ‘tijd’ aan zijn kant en kan zo ruim-
te en aandacht geven aan heel wat aspecten die anders
niet aan bod komen.
Hierin zit het gevaar van ‘het meer verwachten’ en dit op
verschillende terreinen (vriendschap, verliefdheid, finan-
ciële hulp…). Een buddy is vaak nog de enige persoon
waarmee een cliënt ‘echt’ contact heeft.
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O mijn vrienden, er is geen vriend
“O mijn vrienden, er is geen vriend.” Deze paradoxale uit-
spraak, die wel aan Aristoteles wordt toegeschreven, heeft
veel filosofen beziggehouden. Zo hebben onder anderen
Montaigne, Kant, Nietzsche en Derrida geprobeerd het
raadsel van deze zin te achterhalen.(1) Want wat betekent
het dat de uitspraak “er is geen vriend” juist tot vrienden
wordt gericht? En wat voor soort uitspraak is het eigenlijk:
een verzuchting, een waarschuwing of een slang die in
zijn eigen staart bijt? Overigens komt deze zin niet letter-
lijk voor bij Aristoteles. Wel staat er in zijn eudemische
ethiek, dat wie veel vrienden heeft, geen vriend heeft.(2)

Hoe dit ook zij, uit het feit dat spreuken als “O mijn vrien-
den, er is geen vriend” en “Wie (veel) vrienden heeft,
heeft geen vriend” de filosofie zo hebben beziggehouden,
mag in elk geval worden afgeleid dat zij iets wezenlijks
uitdrukken over vriendschap, zij het dat het niet duidelijk
is wát precies.

Ik zal proberen iets van dat wezenlijke te omschrijven.
Natuurlijk wordt dit geen volledige beschrijving van
vriendschap, zelfs niet van alle facetten van die ene para-
doxale uitspraak erover. Dat kan in de beperkte ruimte van
dit artikel niet de bedoeling zijn, gesteld dat ik dat über-
haupt al zou kunnen. Het gaat mij slechts om één aspect,
dat ik echter wel essentieel acht. Tegen je vrienden zeg-
gen, vrij vertaald, dat vriendschap niet bestaat, of over
iemand die vrienden heeft zeggen dat hij geen vriend
heeft, wijst op een bepaalde onmogelijkheid in vriend-
schap. Is het de onmogelijkheid van vriendschap als zoda-
nig? Het is opmerkelijk dat veel goede verhalende litera-
tuur over vriendschap over het mislukken van vriendschap
gaat. In de bekende roman van Connie Palmen, bijvoor-
beeld, speelt wel een sterk verlangen naar vriendschap,
maar wordt de vriendschap van de hoofdpersonen tevens
ontmaskerd en lijkt pas op het einde van het boek, na de
ontmaskering, iets van vriendschap mogelijk. Maar het
verhaal is dan ten einde. En in Een kraal in Nairobi, om een
tweede voorbeeld uit het Nederlandse taalgebied te noe-
men, beschrijft Koert Lindijer de vele obstakels van een
vriendschap tussen twee mannen uit verschillende cultu-
ren. Beide zijn prachtige verhalen over vriendschap, maar
ze gaan over het falen ervan. 

Toch kennen de meesten van ons vriendschap -gelukkig
maar- en kunnen wij dus vanuit onze ervaring de zuivere

onmogelijkheid van vriendschap tegenspreken. Over
welke onmogelijkheid gaat het dan in onze paradox? Laten
we ons eens in de spreker verplaatsen. Wat kan iemand
bedoelen die tegen zijn vrienden zegt: “er is geen vriend”?
Ook al kennen we de context niet waarin dit wordt gezegd,
zoveel is zeker dat deze zin optreedt in een gesprek tussen
vrienden. Zo worden zij althans aangesproken. Een
gesprek, bovendien, dat hoe dan ook gáát over vriend-
schap, of het nu de openingszin ervan is, de conclusie, of
een uitspraak ergens midden in het gesprek. Een gesprek
tussen vrienden over vriendschap. Dat lijkt vanzelfspre-
kend, maar is het dat ook? Nee, er is iets merkwaardigs
met vrienden die het over hun vriendschap hebben, iets
riskants. Zij lijken iets in hun vriendschap te bederven door
het erover te hebben. Wat is dat?

Vriendschap, 
onbenoemd
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keert, kun je je niet bewust zijn van belangen, strategieën
en sociale determinanten. Bij een dergelijk bewustzijn zou
je je niet vrij voelen ten opzichte van elkaar en trouwens
ook niet ten opzichte van jezelf. Vrienden zouden elkaar
dan ervaren als zakelijke partners, als belangenbeharti-
gers, als concurrenten, of wat dan ook, maar niet als vrien-
den. Je zou geen vriendschap beleven. In de beleving van
vriendschap is sprake van een zekere ‘chemie’: het ‘klikt’
tussen vrienden. Dat weet je, dat voel je zo, al weet je 

misschien niet precies waardoor het komt. Maar voor bui-
tenstaanders kan het soms onbegrijpelijk zijn dat het tus-
sen twee mensen klikt en dat zij met elkaar bevriend zijn.
Een bepaalde essentie van vriendschap -dat het tussen
vrienden ‘klikt’- onttrekt zich aan een buitenperspectief. 

Hoewel de chemie tussen vrienden dus iets raadselachtigs
heeft, voor de betrokkenen zelf niet helemaal inzichtelijk
en voor buitenstaanders onzichtbaar, valt er vanuit de
ervaring van vriendschap wel degelijk iets over te zeggen.
Deze essentie kan worden aangeduid als uniciteit. Een
vriend is iemand die voor mij uniek is, en omgekeerd, voor
wie ik uniek ben. Uniek betekent: de enige zijn, onver-
vangbaar. Door mijn vrienden word ik niet alleen als mens
of als persoon erkend, maar uitverkoren als déze, enige,

Vrijheid
Laten we opnieuw vanuit de ervaring vertrekken. In onze
beleving van vriendschap speelt vrijheid een belangrijke rol.
Vrijheid in de eerste plaats als spontaneïteit. Niet alleen ont-
staan vriendschappen spontaan of vanzelf, tenminste in de
beleving, en heb je bijvoorbeeld niet als vriend hoeven solli-
citeren, maar ook de alledaagse praktijk van vriendschap
wordt gekenmerkt door vrijheid in deze zin. Je hoeft niet op
je hoede te zijn; je hoeft je niet te verbergen; je hoeft niet

bang zijn een fout te maken; je kunt, kortom, spontaan jezelf
zijn. Althans: vanuit een binnenperspectief, vanuit de bele-
ving van vriendschap door de vrienden zelf. Maar vanuit een
buitenperspectief kan het er heel anders uitzien. Je hoeft
geen freudiaan te zijn om te erkennen dat wij onze vrienden
niet zozeer spontaan ontmoeten, maar ‘uitzoeken’, via
meestal onbewuste belangen en strategieën. Vanuit weten-
schappelijk (psychologisch) oogpunt kunnen allerlei sociale
factoren en determinanten worden benoemd die bepalend
zijn voor onze vriendenkeuze en voor de aard en het verloop
van onze vriendschappen. Maar dan kijkt men van buitenaf
naar vriendschap, niet van binnenuit, vanuit de beleving.

Er is bij vriendschap een groot verschil tussen een binnen-
en een buitenperspectief. Wanneer je met vrienden ver-
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Uitverkiezing is een uitnodiging en daardoor maakt zij vrij.
Vergelijk het met de uitnodiging voor een feestje, die je de
vrijheid geeft erheen te gaan. Als je niet bent uitgenodigd,
heb je niet die vrijheid. Je kunt jezelf immers niet uitnodi-
gen. Natuurlijk kun je tóch gaan, onuitgenodigd. Daartoe
heb je wel de natuurlijke mogelijkheid, maar niet de
morele mogelijkheid of de vrijheid. Vriendschap is een
morele relatie, omdat jij als unieke persoon ertoe wordt
uitgenodigd.

Onbenoemd
Hiermee is vooral de schone, goede en morele kant van
vriendschap belicht. Maar zoals alles dat in het leven echt
waardevol en belangrijk is (liefde, transcendentie, empa-
thie(3)) heeft ook vriendschap gevaarlijke of schaduwkan-
ten. Juist omdat vriendschap een kwestie is van uitverkie-
zing, binnenperspectief en insluiting, impliceert zij ook uit-
sluiting. Met sommigen ben je bevriend, met anderen
niet. Je kunt niet met iedereen bevriend zijn. Vriendschap
is in die zin onrechtvaardig. Er bestaat geen recht op. 

O mijn vrienden, er is geen vriend. Weten we nu waarom
een gesprek tussen vrienden over vriendschap zo moeilijk
of onmogelijk is? Vrienden die over vriendschap praten,
zeker als het hun eigen vriendschap betreft, verlaten het
binnenperspectief van hun vriendschap voor het buiten-
perspectief van het objectiverende spreken. Daardoor
raken ze letterlijk uit hun vriendschap. Dit mag een theo-
retische constatering lijken, ze wordt –in elk geval bij mij–
door ervaring ondersteund. Ik krijg het bepaald benauwd,
en voel me slecht op mijn gemak, als mensen die zich
mijn vrienden noemen de vriendschap uitdrukkelijk
benoemen of willen thematiseren of ritualiseren. Zelden
voel ik me zo eenzaam. Het is als een liefdespaar dat
steeds tegen elkaar moet zeggen: ik houd van je, ik houd
van je. Dat zit ook niet goed. Daarom met vriendschap:
geef je eraan over, vier het en geniet ervan. Maar wil je de
vriendschap behouden, kun je haar beter onbenoemd
laten. 

Voetnoten
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unieke en onvervangbare persoon. En omgekeerd: mijn
vrienden zijn voor mij uniek, onvervangbaar, de enigen.
Als dit wederzijds is, dan klikt het. Want vriendschap is, als
het goed is, wederzijds. Het is een symmetrische relatie. 

Uitverkiezing
Vriendschap is een wederzijdse uitverkiezing. Of preciezer:
het is wederzijds uitverkoren worden. Want uitverkiezing is
niet zozeer iets dat ik welbewust als een actieve handeling
doe, zoals de uitdrukking ‘je vrienden kies je zelf’ sugge-
reert, maar het is iets dat mij gebeurt. Niet alleen het door
mijn vrienden als vriend worden uitverkoren gebeurt mij,
waarbij ik om zo te zeggen ‘lijdend voorwerp’ van uitver-
kiezing ben, maar ook mijn uitverkiezing van mijn vrien-
den is niet een doelgerichte, strategische, welbewuste
handeling, zoals de meeste van mijn handelingen door-
gaans zijn, maar is iets dat mij gebeurt. Het is eerder iets
dat van mij uitgaat dan iets dat ik zou doen. Dat bedoelde
ik toen ik zei dat de essentiële chemie van vriendschap
ook voor de vrienden zelf, vanuit hun binnenperspectief,
niet helemaal inzichtelijk is. Vanuit een buitenperspectief
kunnen er wel allerlei motieven, doelen, strategieën en
structuren worden benoemd, maar die missen precies
deze essentie. 

Uitverkiezing is iets dat zich juist onttrekt aan een buiten-
perspectief. Alleen vanuit een binnenperspectief kan het
worden ervaren. En alleen vanuit een intern ervaringsper-
spectief, zoals deze fenomenologische analyse hanteert,
kan het worden begrepen. De uniciteit waartoe je als
vriend wordt uitverkoren, wordt niet van buitenaf vastge-
steld, als ging het om een vergelijking van eigenschappen
waaruit iemand met unieke kenmerken naar voren kan
komen. Vriendschap is niet gebaseerd op vergelijking.
Uitverkiezing heeft alleen betekenis in het binnenperspec-
tief van de vriendschapsrelatie. Van buitenaf spreken over
iemand (of over een groep) als uitverkoren, betekent dat
men deze vergelijkend boven andere mensen of groepen
plaatst. Dat geldt overigens ook als men over zichzelf
spreekt als uitverkoren. Ook dat gebeurt van buitenaf,
meestal via een narcistische spiegeling. Vanuit een buiten-
perspectief kan er maar één de enige zijn: de grootste, de
mooiste… Maar vanuit het binnenperspectief van de
vriendschapsrelatie zijn al mijn vrienden, de ‘enigen’,
uniek en onvervangbaar.

Anders dan een vandaag veelgehoord (maar ook over-
schat) parool als authenticiteit, is uniciteit een relatiebe-
grip: je bent niet op zichzelf uniek, zoals je authentiek kunt
zijn, maar je bent uniek en onvervangbaar voor iemand.
Juist hierdoor maakt de uitverkiezing tot uniek persoon je
vrij. Want uniciteit is niet een statisch kenmerk dat bij
wijze van spreken door uitverkiezing wordt toegekend.
Uniciteit zoals in een vriendschapsrelatie is het gevolg of
de implicatie van uitverkiezing, omdat het een antwoord is
op het uitnodigende karakter van uitverkiezing. 
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‘Betekenissen 
op een rij…‘

“ZE ZEGGEN VAAK DAT WANNEER EEN HUWELIJK STUKLOOPT, ÉÉN VAN DE PIJNLIJKSTE DINGEN IS DAT JE NIEMAND MEER HEBT OM

JE HERINNERINGEN MEE TE DELEN. DAT ALLE DINGEN DIE JE SAMEN DEED NIET MEER BESTAAN. MAAR VOLGENS MIJ GELDT DAT

OOK VOOR VRIENDSCHAPPEN. IN IEDER GEVAL VOOR DIE VAN ONS. HET WAS NET OF JIJ, TOEN JE INEENS OPSTAPTE, DE HELFT VAN

MIJN LEVEN UITWISTE. HET VOELDE BIJNA ALSOF DIE HELFT NOOIT HAD PLAATSGEVONDEN. TEGEN WIE MOEST IK NU ‘WEET JE NOG?’
ZEGGEN? WIE BEGREEP DE ONDERLIGGENDE BETEKENIS, DE STOMME VERBORGEN GRAPJES? JE KENT DAT FIJNE GEVOEL TOCH WEL,
DAT JE EEN ZIN HOORT OF IETS ZIET EN DAT JE MET ÉÉN BLIK OP DE ANDER WEET WAT HIJ DENKT, EN DIE ANDER WEET WAT JIJ

DENKT. MAAR DAT HEB JE NIET MET VEEL MENSEN, EN IK DACHT DAT IK HET MET JOU HAD. DAT JIJ HET MET MIJ HAD. IK DACHT

DAT HET ONVOORWAARDELIJK WAS. HET ENIGE GEBIED IN MIJN LEVEN WAAR IK ME COMPLEET ZEKER OVER VOELDE.”(1)

GEACHTE LEZER

NICCI GERRARD GAF DEZE BETEKENIS AAN VRIENDSCHAP. MAAR ER ZIJN ER MEER NATUURLIJK.
WE VROEGEN VIJF ONBEKENDE VLAMINGEN EN ÉÉN NEDERLANDER OM HUN ‘VRIENDSCHAPSDEFINITIE’ MET ONS TE

DELEN. WE ZOCHTEN EN VONDEN MENSEN VAN VERSCHILLENDE LEEFTIJD, STUDEREND, WERKEND, MET PENSIOEN, MET

MEER OF MINDER LEVENSERVARING.

(1) In het maanlicht – Nicci Gerrard – De Boekerij 2006, p.93-94
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vriendinnen

Snif, 
even een traantje wegvegen.
Ik weet niet of het de ouderdom is of gewoon het -nogmaals-
beseffen wat een geluk ik heb om van een echte vriendin te
kunnen genieten. 33 jaar!

Dat is niet niks! 33 jaar sinds ik voor de eerste keer bij jou ging
spelen, van wie ik altijd iets nieuws leerde, onder andere of
‘een appel een levend wezen is of niet’(!?). 
Dat herinner je je waarschijnlijk niet, maar IK WEL. Zelf maakte
ik het ook wel ‘spannend’ met mijn briljante ideeën en stom-
me streken. Lachen was de boodschap en dat is het door de
jaren heen nog altijd gebleven. Als ik aan jou denk, zie ik auto-
matisch een lachende Linda met haar grote ogen en haar -zoals
je zelf zegt- ‘begeleidend’ gekke gezicht. 
Of we nu naar elkaar schrijven of niet, telefoneren of niet, het
weerzien verloopt altijd op een natuurlijke manier, alsof we
nooit ver van elkaar zijn geweest. 
En dat is ook zo: “you are always on my mind…” Jij, ons eerste
rockconcert, de meestal geheime uitstapjes naar Brussel om te
fuiven, samen naar de boekenbeurs... En het verleden is terug
heden geworden en toekomst: vakantie in Pals, uitstapjes naar
Antwerpen, de Nachten... Nooit ver van elkaar.
Hopelijk blijft dat ook zo. Eigenlijk kan het niet anders dan zo
blijven. 
We hebben samen veel avonturen beleefd, prettige en ook
minder prettige, maar er is altijd een happy end aan gekomen.
Daar hebben we dan wel voor gezorgd, hé vriendin.

Beeld je even in wat we de volgende 33 jaar nog allemaal
samen kunnen doen. Ik word er duizelig van. Jouw man en de
mijne waarschijnlijk ook, want dat betekent nog meer gekke
toestanden, lachbuien en over en weer gereis tussen België en
Spanje. Hoop maar dat we regelmatig contact mogen behou-
den, hoop maar dat we nog vaak samen vakantie mogen door-
brengen, hoop maar dat we nog veel herinneringen mogen bij-
maken. 
Je mag er zeker van zijn.
Voor altijd en altijd. En iedereen mag het weten. 
Daarom wil ik je met deze brief openbaar bedanken voor dit
enorm mooi geschenk: de kans om iedereen te laten weten dat
je mijn vriendin bent. 
De allerbeste.

Dikke kus,
Vicky

Dag vriendin
Voor de eerste keer in ‘ons’ leven, schrijf ik je een openbare brief.
Iedereen mag hem lezen, want hij moest gaan over vriendschap. Over
ons dus! Ik laat deze keer de absurditeiten maar eens achterwege…
Doorheen de jaren hebben wij twee immers een heel eigen soort
humor ontwikkeld, vol waanzinnige opmerkingen die enkel wij twee
begrijpen wegens een gezamenlijk verleden. Opmerkingen die pas
echt ‘leuk’ worden als ik ze jou ook in gedachten kan ‘horen’ zeggen,
met jouw stem en timbre. Opmerkingen die voor jou pas echt ‘leuk’
worden als jij je daar mijn ‘begeleidend’ gekke gezicht bij voorstelt.
Weet je hoelang wij al met elkaar zitten opgescheept, hoelang wij al
voor elkaar kiezen? Ik heb het snel uitgerekend: 33 jaar. En brieven dat
wij elkaar al hebben geschreven! Dat ga ik niet uitrekenen, alhoewel ik
dat zou kunnen, want ik heb er nog enkele dozen vol van bewaard.
Brieven die geschreven werden in de grote vakantie tijdens onze
schooltijd, want dan waren we twee maanden gescheiden: jij ging met
je papa naar de familie in Spanje en ik was op reis met mijn ouders.
Brieven die geschreven werden toen ik op kot zat in Brussel, terwijl jij
in Antwerpen voort studeerde. Niet dat ik je toen niet zag natuurlijk.
Als je nu en dan eens kwam fuiven, was dat steeds ‘groot’ feest! Met
‘my sis’ erbij! Maar soms moest ik gewoon nog wat extra kwijt en dat
ging automatisch jouw richting uit. Ik kreeg ook ‘altijd’ reactie en daar
doet een mens het voor, nietwaar? Toen je besloot om na je studies in
Spanje te gaan wonen en werken, heb ik daar om gerouwd, dat weet
je wel. Gelukkig hadden we, weliswaar minder dan voorheen -omdat
ons werk met een deel van de tijd aan de haal ging- toch nog tijd om
af en toe te schrijven. Ook gelukkig maakten we tijd om te telefoneren
en zelfs eens bij elkaar op bezoek te komen.
Rond het jaareinde kwam je steevast met je partner naar je papa in
Antwerpen en de laatste jaren spraken we dan af in de stad om bij te
kletsen. Ondertussen schieten onze mannen ook goed met elkaar op.
Drie jaar geleden heb ik zeer intens je pijn meegevoeld toen je papa
stierf. Ik ben dankbaar dat ik zijn afscheidsplechtigheid mocht verzor-
gen. Ik zag hem graag.
Sindsdien hebben we nog meer contact, nu ook via e-mail. Dit jaar
was bijzonder: we deelden enkele dagen onze vakantie in Spanje en
het was puur genieten… We hebben herinneringen opgehaald, stilge-
staan bij ons ouder worden en –hoe kan het anders?– veel gelachen!
Lieve Vicky, wat hoop ik dat we dat regelmatig contact mogen behou-
den. Wat hoop ik dat we nog vaak samen vakantie mogen doorbren-
gen. Wat hoop ik dat we nog veel herinneringen mogen bijmaken.
Wat hoop ik dat wij twee voor altijd en altijd… dikke vriendinnen
mogen blijven.

¡Muchos besitos!
Linda
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‘Betekenissen
op een rij...’
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aan het troosten was. Ze had zelf bezoek, maar maakte tijd
voor mij.
Ik denk dat de meeste dingen die verband houden met mijn
vrienden wel goed in mijn geheugen zitten. Misschien ook
omdat ik niet zoveel echt ‘close’ vriendschappen heb.

In mijn leven heb ik redelijk veel moeten verhuizen en van
school veranderen, dus kan ik niet echt spreken van vrien-
den vanuit de kleuterklas of eerste graad. Mijn langste
vriendschap (behalve die met mijn moeder) die ik tot nu
kon opbouwen is twee en een half jaar oud.

Vriendschappen zijn een heel belangrijke deel van het men-
senleven. “Zeg mij wie je vrienden zijn, ik zeg je wie jij
bent”, klopt als een bus, vind ik.
Ik kijk ernaar uit om mijn huidige vrienden mee te nemen
in mijn toekomst, en de vriendschappen te laten groeien en
evolueren. 
Vrienden zijn een rijkdom van onschatbare waarde.

Over
Vriendschap

I
k zou graag het woord ‘vriendschap’ een beetje verduide-
lijken. ‘Vriend zijn’ met iemand gaat om het warme
gevoel van wederzijdse continuïteit, van onvoorwaarde-

lijk begrijpen en niet veroordelen. Vriendschap houdt eerlijk
zijn ten aanzien van elkaar in, ook als het soms een beetje
pijn doet.
Vriendschap is een begrip dat gebruikt moet worden op
lange termijn. De relatie wordt pas een (h)echte vriend-
schap als die al wat heeft doorstaan.
Vriendschap is als zachte achtergrondmuziek in een jazzbar.
Zonder die muziek is het geen jazzbar meer, en als je het
volume hoger zet, kan je ook wat swingen. 

Ik denk dat ik geen onderscheid maak tussen gelijken of
anderen wanneer vriendschap ontstaat. Als het contact
vloeit met een persoon (en men elkaar niet beu wordt na
verloop van tijd); als het klikt, dan kan er van een beginnen-
de vriendschap worden gesproken.

Meestal ben ik niet specifiek op zoek naar een vriend of een
vriendin, het wordt mij gegund, als de tijd rijp is voor ons
beiden. Ik zoek niet naar bepaalde eigenschappen, natuur-
lijk moet het een redelijk persoon zijn met gezond verstand,
wel... een beetje zot mag ook.
Wat ik te bieden heb in een vriendschap is ten allen tijde
een luisterend oor. Ik ga altijd mijn best doen om zo goed
mogelijk advies te geven waar ik kan. Ik doe graag activitei-
ten met vrienden zoals reizen, wandelen, cinema. Ik heb
niet veel vrienden, maar ik denk regelmatig aan hen, en
probeer hen ook aandacht te schenken in de mate van het
mogelijke.

Het moeilijke in een vriendschap is het vrij laten, het niet
willen bezitten van een vriend, want dan verwelkt de
vriendschap. Ik probeer mijzelf steeds te leren om niet heb-
berig te zijn.

In verband met het thema vriendschap, denk ik dan aan het
Sonnet XVIII van Shakespeare, alhoewel het misschien wat
meer naar liefde neigt. 
Vriendschap is een vorm van universele liefde, geloof ik, dus
de meeste omschrijvingen van liefde, vind ik ook toepasse-
lijk voor vriendschap.

Eén onvergetelijk moment is toen ik in de put zat aan het
begin van mijn academische carrière en mijn vriendin mij

Marina Sorkina

student aan de Gentse universiteit 

en zes jaar geleden vanuit de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent naar België gekomen. 

Sonnet XVIII

Shall I compare thee to a Summer's day?

Thou are more lovely and more temperate:

Rough winds do shake the darling buds of May,

And Summer's lease hath all too short a date:

Sometime too hot the eye of heaven shines,

And often is his gold complexion dimm'd;

And every fair from fair sometime declines,

By chance or nature's changing course untrimm'd: 

But thy eternal Summer shall not fade

Nor lose possession of that fair thou ow'st;

Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,

When in eternal lines to time thou grow'st:

So long as men can breathe, or eyes can see,

So long lives this, and this gives life to thee.

WILLIAM SHAKESPEARE

‘Betekenissen
op een rij...’
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Je hecht je aan mensen,
maar ze ontglippen je altijd,
door dood te gaan, of door het leven zelf
(chacun va vers son étoile).
Tijdelijke gehechtheid,
want alles vervliegt.
(tijd, wat vergiffenis in de ruimte?)
Nieuw gezicht,
(heeft niet iedereen een veelheid aan gezichten?)
Waarom zoeken we elkaar steeds weer op?
Wat is de band die ons bindt?
een genegen blik?
een eenvoudig gesprek?
vertrouwdheid?
rust?
één woord?
(niets is meetbaar)
Hoeveel bronnen van vriendschap?
wat familie,
wat kinderen,
een handvol vrienden,
vijf, tien?
(om van te houden)
Ik probeer het niet uit te leggen,
omdat men steeds alles wil begrijpen,
en dat maakt vrienden soms nodeloos onrustig.
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Vriendschap...

Monique Hublé

Bloemen 
vergaan,
Schepen 
verwelken, 

maar…
Mario Van Steenkiste

V
riendschap is een kluwen van verschillende gevoelens
en als die beantwoorden aan de nodige voorwaarden
kan de vriendschap enkel groeien.

Vriendschap is ook iets dat niet van de ene dag op de ande-
re komt. Vriendschap moet tijd krijgen. Door de tijd wordt
échte vriendschap sterker en duurt dan ook in vele gevallen
voor het leven, en erna…

Vriendschap kan men koesteren.
Maar ook, gelijk men zegt: “In verdriet, in ongelijk aange-
daan worden en in tijden van onrecht, leert men wel de
echte, ware vriendschap kennen.”
Die ware vriendschap heeft vele verschillende gedaantes. 
Echte vriendschap, daar vécht men voor, maar is in vele
gevallen broos…

Toch is vriendschap het waard om op te bouwen en er blij-
vend in te geloven.

‘Betekenissen
op een rij...’

‘Betekenissen
op een rij...’



Ton Verheijden

Vriendschap

In een gezonde vriendschapsrelatie is het toverwoord
‘respect’. 
Respecteer je de ander? Accepteer je het feit dat hij/zij
anders is, een andere achtergrond, andere ideeën heeft,
andere interesses, andere gewoontes, zonder dat je die wil
veranderen? Ook al ben je er niet zo blij mee? Zoals je soms
niet blij kunt zijn met regen, maar het zult moeten accepte-
ren en er je eigen plan bij moet trekken.
Volgens mij begint respect voor de ander bij respect voor
jezelf; accepteer jij jezelf, met al je kwaliteiten, gewoontes,
onzekerheden en minder sterke kanten? Je zult dan ook
beter in staat zijn de ander te respecteren.
Ik denk dat je pas echt van anderen kunt houden, als je
geleerd hebt om van jezelf te houden. En van jezelf houden,
lukt alleen als je trouw bent aan jezelf. Dus: geen contact
opnemen met een vriend(in) omdat dat zo hoort of omdat
jij aan de beurt bent, terwijl je er eigenlijk geen zin in hebt.
Dat klinkt misschien nogal egoïstisch, maar als je zo met
jezelf en elkaar omgaat, komt de liefde/vriendschap echt
van binnenuit, is daarom veel intenser en zul je beter in
staat zijn om de ander aan te voelen en weten wanneer
hij/zij je nodig heeft en er dan ook graag voor elkaar zijn,
vanuit liefde en niet omdat dat van je verwacht wordt.
Vanuit liefde zul je dan ook beter in staat zijn om soms con-
fronterend te zijn.
Dan is vriendschap prachtig, verrijkend, vervullend! 
Om af te sluiten, een prachtig woord, dat met zijn dubbele
betekenis, perfect past in deze ideeën over vriend -
schap:…’Ont-moeten’.
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‘Vriend–schap’, eigenlijk een heel interessant woord met
een positieve betekenis en toch, als ik het woord nog eens
goed bij mezelf in laat werken, bespeur ik ook iets beklem-
mends. 
Misschien zit dat wel in het tweede deel van het woord dat
bijna iets wegheeft van een titel, zoals graafschap, waar
verplichtingen aan verbonden zijn.
Volgens het woordenboek is een vriend iemand waar je ver-
trouwelijk mee omgaat. ‘Vertrouwelijk’ impliceert dat je
vertrouwen hebt in de ander, dat je gerust over je gevoelens
kunt praten. Hierbij gaat het dus over het inhoudelijke van
de vriendschap.
Wij mensen, hebben de neiging om, iets wat we als fijn
ervaren, vast te willen houden, steeds opnieuw te willen
beleven, eventueel vast te willen leggen door middel van
afspraken (misschien is het huwelijk daar wel het ultieme
voorbeeld van!).
Voor mij is echter steeds duidelijker dat de grote thema’s in
relaties (en tevens de grote levenskunst) zijn: respect en
loslaten.
Hoe meer je jouw vriend(in) of levenspartner wilt vasthou-
den, ‘vastleggen’, hoe meer behoefte hij/zij zal voelen aan
ruimte en vrijheid en zijn/haar gebrek daaraan op jou zal
projecteren, met als gevolg spanningen en ruzies.
Als je echt in staat bent om je partner of vriend los te laten,
zijn/haar eigen leven te laten leiden en te respecteren zoals
hij/zij is, hoe prettiger hij/zij het zal vinden om bij jou te zijn.
Vriendschap gaat over voelen en heeft mijns inziens niets te
maken met normen, verplichtingen, verwachtingen en dergelijke. 

‘Betekenissen
op een rij...’
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Deborah Lambillotte

genderactiviste

H
eeft gender invloed op vriendschap? Is er een
‘genderband’ die uitsluit dat bepaalde vriend-
schappen kunnen bestaan? Ik wist het niet toen ik
hieraan begon.

Maar een aantal zaken moest ik voor mezelf eerst duidelijk
stellen. Wat is vriendschap? En wat is gender?

Voor vriendschap bestaan er verschillende definities, maar
de meeste komen, op enkele nuances na, met mekaar in
overeenstemming. De verschillen liggen in ‘waar eindigt
vriendschap en begint liefde’ en ‘waar ligt de grens tussen
vriend(in) en kennis’.

‘Vriendschap: 1. het zijn van vriend resp. vriendin,
betrekking van personen tot elkaar.
Vriend: 1. persoon aan wie men door genegenheid en
persoonlijke voorkeur gebonden is resp. die ons een
dergelijke genegenheid en voorkeur betoont 2. (bij
uitbr.) persoon met wie men goede betrekkingen
onderhoud, m.n. op een bepaald gebied… 6. jongen,
man met wie iem. een liefdesrelatie onderhoudt 7.
jongen of man met wie men een buitenechtelijke rela-
tie heeft
Vriendin: 1. meisje of vrouw aan wie men door gene-
genheid en persoonlijke voorkeur gebonden is, die ons
een dergelijke genegenheid en voorkeur betoont 2.
(euf.) meisje of vrouw met wie iem. een liefdesrelatie
onderhoudt.’ (Van Dale)

Gender, wat is dat? Welke definitie kan men erop plakken?
Van Dale: ‘Gender: het geheel van sociale en culturele ken-
merken van een sekse.’ Waarvoor staat deze definitie? 
Niet voor ‘sekse’, want dat is de externe lichamelijke gesek-
sualiseerde differentiatie van een persoon. Niet voor
‘geslacht’, want dat is de sociale automatische toewijzing
van een persoon tot de mannelijke op vrouwelijke bevol-
kingsgroep op basis van de sekse. Niet voor ‘kunne’, want
hiermee wordt het administratieve geslacht van een per-
soon bepaald: de administratieve registratie van een extern
lichamelijk kenmerk waardoor een persoon tot de mannelij-
ke of tot de vrouwelijke bevolkingsgroep behoort.
Kenmerkend voor gender is de diversiteit die men in het
gendergebeuren vindt, een diversiteit die veel ruimer is dan
de (ver)eenvoudige(de) definitie van Van Dale. 

Genderdiversiteit is een radicaal concept dat rekening houdt
met enerzijds de basisprincipes van de biologie en gender en
anderzijds met de sociale constructie van seksualiteit en cul-
tuur. Veelvuldige genderdiversiteiten, alsook de menselijke
variaties op het normatieve, vormen een uitdaging voor de
fundamenteel aangenomen regels over geslacht en gender.
Het doet het basisparadigma van ‘de wereld als een plaats
bevolkt door twee seksen die elkaars tegenovergestelde zijn
en van elkaar verschillend zijn’ verschuiven naar een concept
van geslacht en genderidentiteit dat potentieel fluïde is. 
Bij het zoeken naar de invloed van gender op vriendschap
zou het daarom wenselijk zijn afstand te doen van een
binaire opdeling van de menselijke samenleving in ‘man’ en
‘vrouw’ en rekening te houden met ‘identiteitscomponen-
ten’ die de relaties tussen personen, waaronder ook ‘vriend-
schap’, regelen.
Gender is een biopsychologisch fenomeen waar de compo-
nenten ‘biologische eigenheid’, ‘psychologische construc-
tie’, ‘sociale constructie’ en ‘cultuur’ elkaar op complexe
wijze doorkruisen en beïnvloeden.

Identiteit heeft vier componenten:

1. de biologische of geboortesekse:
Sekse is de fysieke make-up van het menselijke wezen, waar-
naar gerefereerd wordt als ‘biologische of natuurlijke sekse’.
Sekse is echter de complexe relatie tussen genetische, hor-
monale, morfologische, chromosomale, gonade, biochemi-
sche en anatomische kenmerken die een impact hebben op
de fysiek en op de seksuele differentiatie van de hersenen. 
Al staat het vast dat aan iedereen van bij de geboorte een
sekse wordt toegewezen, wordt opgelegd, toch is een deel
van de bevolking interseksueel. Deze personen hebben het
moeilijk zich in te passen in de dismorfologische verdeling
in twee seksen die elkaars ‘tegenovergestelde’ zouden zijn.

2. de genderidentiteit:
Gender is een sociale constructie die personen onderver-
deelt in zogenaamde natuurlijke categorieën van mannen
en vrouwen. Aangenomen wordt dat deze vanzelfsprekend
kan worden afgeleid van hun fysieke mannelijke en vrou-
welijke lichamen.
De meeste personen denken dat hun genderidentiteit over-
eenkomt met de hen toegewezen sekse, maar vele indivi-
duen ervaren dat hun genderidentiteit niet overeenkomt
met hun natuurlijke sekse. 

Vriendschap, 
seksualiteit en gender
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4. de seksuele oriëntatie:
Seksuele oriëntatie is de vorming van het zelfbeeld van een
individu met betrekking tot zijn seksuele voorkeur en emo-
tionele betrokkenheid.
Seksuele oriëntatie kan zich richten tot een persoon van
hetzelfde geslacht (homoseksualiteit), een persoon van het
andere geslacht (heteroseksualiteit), beide geslachten
(biseksualiteit) of tot geen geslacht (aseksualiteit).
Seksualiteit wordt beleefd door de genderidentiteit van
een persoon en houdt geen rekening met zijn of haar
biologie.

De vier identiteitscomponenten kennen een complexe
interactie. Ze ontwikkelen en integreren zo verschillende
patronen.
Ondanks de bipolaire indeling man/vrouw, meneer/me -
vrouw, mannelijk/vrouwelijk en homo/hetero, bezitten
alle aspecten van de menselijke seksualiteit -namelijk
psychologie, genderidentiteit, genderrol, gedrag en sek-
suele oriëntatie- veelvuldige variaties en expressies. Alle
componenten van de identiteit staan op een continuüm.
De elementen sekse, genderidentiteit, genderrolexpres-
sie en seksuele oriëntatie hebben geen onderling
exclusieve en eenduidige relatie tot en met elkaar. De
evolutie in één richting van één component betekent
niet dat het individu voor de andere componenten niet
in een andere richting kan evolueren. Indien deze com-
ponenten niet binair zijn, dan hebben individuen de
flexibiliteit zichzelf te positioneren op het continuüm
en kunnen ze aanwezig zijn op meer dan één plaats
tezelfdertijd.

De vriendschap ontsnapt niet aan deze invloeden en vanuit
het genderkader kunnen vriendschapsrelaties worden los
gezien van het eenvoudige concept van relaties tussen
geslachten. Het is al te vernederend dat slechts één identi-
teitscomponent, namelijk de biologische of geboortesekse
(de aanwezigheid of de afwezigheid van een bepaald
geslachtsorgaan) ons relationele doen en laten zou beïn-
vloeden. 
Deze visie wordt ons gesuggereerd door de populistische
geschriften als ‘Mannen komen van Mars en vrouwen
komen van Venus’. Het opvoedingspatroon ‘Boys don’t cry’
heeft al genoeg kwaad gedaan. Door de individuele mens
in een ‘geslachtelijke opvoedingsdwangbuis’ te stoppen,
heeft men door de eeuwen heen verhinderd dat een
natuurlijke uitwisseling, zoals een vriendschapsrelatie tus-
sen individuen, mogelijk was. 

Het alternatief is dat mannen en vrouwen niet per se ver-
plicht worden te kiezen tussen traditionele en gestereoty-
peerde ‘gendering’, maar ook uiting geven aan een fysiek
en/of psychologisch beeld dat beiden mannelijk en vrou-
welijk samen zijn. Zo kan het dat vriendschap een relatie
wordt tussen personen waar verschillende genderaffinitei-
ten spelen.

Genderidentiteit wordt gedefinieerd als de innerlijke erva-
ring van gender, hoe iemand zijn of haar eigen gevoel als
‘gegenderd’ wezen ervaart en aanvaardt. Genderidentiteit
wordt als onze hoofdidentiteit beschouwd. Het zelfconcept
van iemands gender (abstractie makend van de biologi-
sche sekse) wordt als zijn of haar genderidentiteit
benoemd.
Gender en genderidentiteit worden aangeleerd en verwe-
zenlijkt op het niveau van de interactie, bevestigd op cultu-

reel niveau en institutioneel versterkt door familie, wet,
godsdienst, politiek, economie, geneeskunde en media.
De enige manier om iemands genderidentiteit te kennen, is
door het hem of haar eenvoudigweg te vragen.

3. de genderrolexpressie:
Genderrol is de expressie van mannelijkheid of vrouwelijk-
heid, ook wel geslachtsrol genoemd. Genderrollen kunnen
het gevolg zijn van het veronderstellen van iemands
gender identiteit en worden sociaal opgelegd en versterkt.
Een genderrol wordt op verschillende manieren geuit: door
kleding, gedrag, fysiek voorkomen, stijl, stemgebruik en
sociale interesses.
Het is door de genderrol dat gender wordt geleefd of
bewust/onbewust wordt geacteerd. Het is al dan niet
mogelijk dat deze gebonden is aan de genderidentiteit of
aan de natuurlijke sekse.
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‘Gesloten 
vriendschappen’

GEACHTE LEZER

JE OVERTREEDT DE WET EN KOMT IN DE GEVANGENIS TERECHT…

JE KIEST VOOR EEN JOB VOL AVONTUUR EN KOMT MET VELEN IN

HETZELFDE SCHUITJE TE ZITTEN…

JE TREEDT TOE TOT DE VRIJMETSELARIJ EN BEHOORT VOORTAAN TOT

EEN SPECIFIEKE GROEP…

JE WOONT ALS VROUW IN EEN AFGELEGEN DORP IN TUNESIË…

VERSCHILLENDE CONTEXTEN DIE ÉÉN GEMEENSCHAPPELIJKE NOEMER

HEBBEN: EEN ZEKERE GEÏSOLEERDHEID VAN DE (BUITEN)WERELD. 
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“Sinds ik in het penitentiaire systeem ben opgenomen, heb
ik vele meningen en gedachten moeten herzien, ook mijn
definitie van vriendschap.”
Ten einde de leefwereld van de gedetineerden te begrijpen,
is het noodzakelijk hun al of niet expliciete regels te begrij-
pen. In feite betekent dit voor de moreel consulent de strik-
te toepassing van zijn (wettelijk erkend) beroepsgeheim,
het te allen tijde strikt respecteren van de individualiteit.
Concreet: zo min mogelijk vertellen van wat je hoort, ziet of
meemaakt en nooit namen citeren. 

“Vive la liberté, wie geeft, is mijne vriend”, was de lijf-
spreuk van de Rosse Wasser, een Gentse volksfiguur, half-
weg de vorige eeuw.
Na vele gesprekken over de mogelijkheid van vriendschaps-
banden in de gevangenis met tal van mijn cliënten, lijkt me dat
wonderwel toepasselijk op hun situatie. Bijna unaniem zijn ze
van mening dat opportunisme de enige ware drijfveer is om
sociale relaties met hun medegedetineerden aan te knopen. 
“If you scratch my back, I’ll scratch yours.” Vriendschap is
niet belangeloos, maar heeft meestal een bijbedoeling: een
dienst of een gunst bewijzen met het oog op en de hoop op
een wederdienst, ooit en te immer. 

De gedetineerde is in zekere zin ‘slachtoffer’ van een dub-
bele, tegenstrijdige identiteit: enerzijds zijn vroegere iden-
titeit, met bepaalde waarden en normen, en zijn huidige
identiteit die hem wordt opgedrongen door het gevange-
nissysteem. Zo kun je stellen dat naargelang de situatie of
de noodzaak van het moment een gedetineerde de iden-
titeit aanneemt die hem in staat stelt met zijn medege-
vangenen samen te leven of in relatie met buitenstaan-
ders (familie, bezoekers) te putten uit de elementen van
zijn vroegere leefwereld. Daarenboven wordt hij steeds
gecontroleerd door het penitentiair personeel, dat per slot
van rekening regelmatig verslag uitbrengt bij allerhande
instanties, zoals daar zijn de directiestaf en de psychosoci-
ale dienst.

“Omgaan met mensen krijgt een andere betekenis wan-
neer je overleving afhangt van hoe je positie is ten over-
staan van diegenen die je niet kunnen verdragen in hun
leefomgeving.”
Bedenk dat een gevangene, willen of niet, zijn tijd, soms
ook zijn ruimte, moet delen met mensen waarvan hij, voor
hij in de gevangenis terecht kwam, altijd moreel afstand
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Daarbij komt dat de gedetineerde, terwijl hij verplicht in een
samenleving van criminelen leeft waaraan hij zich moet
aanpassen, tezelfdertijd aan de morele maatstaven van het
bewakend personeel moet voldoen. Dit is niet zomaar een
loze eis, want zijn eventuele voorwaardelijke invrijheidstel-
ling hangt af van wat het gevangenispersoneel als een posi-
tieve evolutie in zijn morele ontwikkeling beschouwt. Dit
wil zeggen dat na verloop van tijd de gedetineerde een
opgelegde identiteit aanneemt.

“Niet alle mensen die beweren je vriend te zijn (en waar je
het meestal van geloofde) zijn het ook effectief. De confron-
tatie met die waarheid is enorm hard en heeft me een tijd
lang achterdochtig gemaakt voor enige vorm van contact.
Mensen die probeerden een band met mij aan te gaan wer-
den onthaald met wantrouwen en meer vijandigheid dan de
normale ontvankelijke wijze waarop je nieuwe mensen in je
leven verwelkomt.”
Een bijkomende sta in de weg voor (h)echte vriendschaps-
banden is de instabiliteit van de situatie waarin de gedeti-
neerde leeft. Deze slaat zowel op het met regelmaat op
transfer zetten van gedetineerden (door een beslissing van
‘Brussel’, een strafmaatregel, naar de ziekenboeg in
Brugge…), als op de onzekerheid over de exacte datum van
invrijheidstelling. Tot nader order is de voorwaardelijke
invrijheidstelling een gunst, die al of niet toegestaan wordt
en geen recht.

“Mijn misdaad behoort tot de zwaarst mogelijke feiten, een
levensdelict met dodelijke afloop. Het zou abnormaal zijn
als er niemand in mijn omgeving hier niet negatief had op
gereageerd. De menselijkheid die zij toonden door zich van
mij af te keren en mij te schrappen als vriend is een levens-
les die ik heb op te nemen in mijn eigen gedachtewereld.
Toch was het zien vertrekken van veel mensen waar ik om
gaf enorm moeilijk te slikken. Het begin was woede, dan
irritatie, dan accepteren van de waarheid dat ik hen tot die
keuze gedwongen had en uiteindelijk begrip…” 

Dank ben ik verschuldigd aan al mijn cliënten om mij, elk
op hun manier, in soms diepgaande gesprekken hun rela-
ties in de toch wel bijzondere afgesloten wereld die de
gevangenis vormt, te verduidelijken. Heel in het bijzonder
ben ik Nico S. erkentelijk voor de schriftelijke neerslag,
ettelijke bladzijden lang, van zijn gedachten en gevoelens
hieromtrent.

van heeft genomen. Dat ongewenste contact kan zeer
frustrerend zijn: een cel delen, elkaar steeds tegen het lijf
lopen in de werkplaats of tijdens de wandeling… Wil hij
zich integreren in deze micromaatschappij, dan zal hij zijn
vroegere waarden en normen op zijn minst in de koelkast
moeten stoppen, zoniet sluit hij zich af van alle communi-
catie met zijn medegedetineerden, wat natuurlijk onhoud-
baar is.
“De vrijheid om te kiezen is dan ook één van de meest
gemiste vrijheden die mij afgenomen is.”

“Het gamma aan mensen is even beperkt als het divers is.
Men heeft alle nationaliteiten, religieuze oriëntaties en per-
soonlijke levensvisies samen op een beperkte oppervlakte.
Toch heeft de halsstarrigheid van veel van hen een rem-
mend effect, dat hen en mezelf er van weerhoudt met
elkaar om te gaan.”
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van allen die soms wéken lang hadden uitgekeken naar een
teken van leven van het thuisfront, met als gevolg, frustra-
tie alom… Destijds verliep de communicatie trager naarma-
te de afstand groter werd. Dié tijd is definitief voorbij.

Beginnende jonge matrozen krijgen bij de aanvang van hun
stageperiode aan boord een peter toegewezen. Voor -
namelijk het vermogen om in team te werken wordt hoog
gekwalificeerd. De peter zal voor een groot stuk de verant-
woordelijkheid dragen voor het welslagen van de opleiding.
Daarenboven draagt de peter als een goede huisvader de
zorg over het welzijn van zijn petekind.
Op de vraag over welke kwaliteiten een zeewaardig en zee-
vaardig iemand moet beschikken antwoorden ervaren zeelui
unaniem: nautische kennis, evenwichtigheid, generositeit,
relativeringsvermogen, zelfbeheersing en teamspirit, kortom,
varen is niet alleen een kunde, het is een ‘state of mind!’
En toch is een schip niet bepaald een oord waar je omringd
wordt door affectie. Hoewel de opvarenden samen een
stukje leven afleggen en af en toe erg intense momenten
beleven, kunnen we ons afvragen of duurzame vriend-
schapsrelaties aan boord kunnen kiemen én standhouden.

Nochtans, vriendschap kan in het voordeel spelen voor het
welslagen van een missie: ze kan inspireren tot het
gemeenschappelijk streven en bijdragen tot het gezamen-
lijk doel.
Op emotioneel vlak kunnen we ons afvragen of gemis en
verlangen, het tijdelijk afgesneden zijn van zijn dierbaren nu
nét niet noopt om zich wat openhartiger en kwetsbaarder
op te stellen tegenover zijn lotgenoten? Of is het net anders-
om en verglijdt men in deze omstandigheden makkelijker in
isolement en vereenzaming?
In wezen vereist ware vriendschap het vermogen om
iemands vriend te zijn, eerder dan er één te hebben.

Wie zich laat inspireren door de klassieke filosofen bij het
definiëren van het begrip vriendschap, onderscheidt 3
belangrijke kenmerken:

1. Vrienden stellen elkaars gezelschap op prijs
In een milieu waar ieders territorium zo beperkt is en waar
irritaties soms snel tot een uitbarsting kunnen komen, is een
schouderklop of een gebaar van erkenning meer dan wel-
kom. De signaalfunctie, de achterliggende boodschap bete-
kent een hart onder de riem voor allen bij wie het lontje
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V
an doorgewinterde zeelui verwacht je al eens stoere
verhalen: wie het ruime sop kiest voor een periode
van vier maanden, verblijvend op een fregat of een

mijnenjager, waar je erg dicht op elkaar leeft en waar geen
ruimte is voor privacy, moet je tegen een stoot kunnen.
Jaarlijks vertrekken honderden matrozen, onderofficieren en
officieren van de Belgische Marine op buitenlandse zending.
De bestemmingen hangen af van de aard van de opdracht.
Een reis naar de Middellandse of de Baltische Zee, of naar
‘Devil’s Hole’ boven Schotland, het zijn bestemmingen die
voor stuurlui aan wal als muziek in de oren klinken.
Pas als bij de afvaart de trossen worden los gegooid, begin-
nen de contouren van de leefregels aan boord duidelijk te
worden.

Is er nog leven aan boord?
Een schip stelt hoge eisen aan haar bemanning: het moet
24 uren per dag varen, bijgevolg is een hoog werkritme van
zes uur werk, zes uur rust, zes uur werk en dan opnieuw rust
zeer gebruikelijk. Elke opvarende heeft een specifieke taak.
Een bemanning is een tijdelijke groep, een verscheidenheid
aan mensen die mekaar niet uitkozen om op elke minuut
van de dag en op een zeer beperkte oppervlakte met elkaar
te werken, te eten en te slapen en -als er tijd is- sociale con-
tacten uit te wisselen.
Matrozen slapen in kajuiten van 9 bedden, soms onder de
waterlijn, soms in de neus van het schip, waar het rollen en
stampen van de zee het meest voelbaar is.
Wie daarenboven werkt in afwezigheid van daglicht verliest
alle voeling met het ritme van de tijd.
Zo vertelde een chef sonar mij dat hij aan het eten op zijn
bord zag of het dag of nacht was. 
Ruimtelijke beperking, gebrek aan slaap, hiërarchische
spanningen, collegiale conflicten en soms gevaarlijke situa-
ties kunnen de sfeer beklemmen.
Vrije tijd is verspreid en beperkt: dvd-kijken en pc-spelletjes
zijn erg populair doch ook kaarten, quizzen en bingo zijn 
-zeker door de wat oudere bemanning- erg geliefd.
Vaak is het spel een middel om elkaars grenzen af te tasten
en de onderlinge communicatie op gang te brengen.
Communicatie met het thuisfront verloopt zeer vlot, elke
militair kan dagelijks e-mail ontvangen en verzenden, ook
callcards worden aan goedkoop tarief aangeboden.
Ooit was het anders, vaak gebeurde het dat postzakken met
briefwisseling te laat aankwamen in de havens waar het
anker werd uitgeworpen. Dit woog dan erg op het gemoed

Vriendschap, 
iets voor zoetwatermatrozen?

Annie Van Paemel

eerstaanwezend moreel consulent Defensie
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3. Vrienden moeten een gemeenschappelijke betrokken-
heid hebben op het moreel goede
Wie het leven aan boord ziet als een gemeenschap, bestaande uit
mensen met verschillende culturele en sociale achtergronden, zal
zich zeker bewust zijn van het feit dat het streven naar het goede
een essentieel onderdeel is van het welslagen van zijn doel. Dat
goede moet collectief ervaren worden; de gemeenschappelijke
waarden overstijgen de individuele belangen.

Tot besluit…
Als moreel consulent ben ik vaak getuige van het bestaan
van echte kameraadschap en maritieme zielsverwantschap,
het samen verkennen van verre horizonten schept een
onuitwisbare verbroedering, soms los van alle hiërarchie:
zoals een Arabisch spreekwoord zegt: “Als je bevriend bent
met de kapitein, kun je je handen aan het zeil afvegen.”

Met dank aan Christophe, Jacky, Dirk en Stephan.

Geraadpleegde bron

’Vriendschap door de eeuwen heen’ H.E.S. Woldring , Ambo 1994

korter wordt naarmate de reis vordert. En ja, ondanks het
‘veroordeeld’ zijn om met elkaar te varen, kan men attitu-
des cultiveren die de tolerantiedrempel verlagen. ‘Ettertjes’
zijn aan boord geen lange levensduur beschoren, de directe
omgeving corrigeert en stuurt bij. Elkaar op prijs stellen
impliceert ook dat je elkaar de harde waarheid mag vertel-
len.
”In zijn vriend moet men zijn beste vijand hebben”, sprak
Zarathustra…

2. Vrienden moeten nuttig zijn voor elkaar
Hoewel onbaatzuchtigheid de vriendschapsbanden aan-
haalt, beschouwt men anderzijds het nut van de vriend-
schap als een persoonlijk voordeel. Vrienden die in het
beoefenen van hun werk complementair zijn, versterken
hun vertrouwensband. Anderzijds is het schenken van ver-
trouwen aan mensen die het niet waard zijn, of die men
niet goed kent, gevaarlijk.
“Geen schip vaart de haven uit als er storm op til
is.”(Moralia I,II)
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Vriendschap 
in de vrijmetselarij

Anonima

voor elkaar. Bij geschillen worden zelden rechtstreekse
acties ondernomen om de lucht te klaren, laat staan dat ze
geapprecieerd worden.
Ook de overweldigende aanwezigheid van mensen uit het
onderwijs (99%) deed afbreuk aan de beloofde veelzijdig-
heid van de groep.

Ondertussen zijn we 21 jaar verder. Ik ben wijzer en rustiger
geworden (denk ik) en heb met vallen en opstaan geleerd
mij te bewegen in de complexe afspiegeling van de buiten-
wereld die de loge is. 

Ik heb door mijn lidmaatschap veel goede kennissen bij-
gemaakt. Mensen die ik in de gewone maatschappij niet
zou leren kennen hebben. Mensen uit alle lagen van de
maatschappij. Van dokters tot dokwerkers, van politie-
kers tot huisvrouwen. Elk met zijn gaven en beperkin-
gen. Ik heb hen leren aanvaarden en ik denk dat diege-
nen die mij beter leerden kennen ook mij hebben leren
aanvaarden.

I
k was 36 toen ik werd ingewijd in een Gentse Le Droit
Humain-loge. Le Droit Humain is een gemengde afdeling
van de verschillende richtingen (obediënties) die de vrij-

metselarij kent.
Toen ik werd aangezocht, een viertal jaren voor mijn inwij-
ding, werd mij gezegd dat het vooral mijn empathie en mijn
sociaal engagement was, dat mijn beide meters er toe aan-
zette mij voor te stellen bij hun werkplaats.

Ik was 36, had een stresserende fulltimebaan, een doch-
ter van 10 en een echtgenoot die enkele jaren voordien
was toegetreden. Op dat moment was ik al geëngageerd
in verschillende zaken, het schoolcomité, de ouderver-
eniging… 
Mijn uitgesproken vrijzinnigheid, mijn sociale ingesteldheid,
mijn rechttoe rechtaan aanpak van problemen en mijn
gedrevenheid, de wetenschap dat men alleen weinig kan
aanbrengen om de maatschappij aangenamer te maken
voor iedereen, waren de redenen die mij aanzetten de
geboden kans te grijpen.
Ergens had ik wel de behoefte, deel uit te maken van een
groep gelijkdenkenden. Ook de belofte dat ik mijzelf kon
blijven, dat zelfontplooiing cruciaal was en ik aangezet zou
worden mezelf beter te leren kennen, sprak mij aan.

Mijn man is eerder een dromer, maar toch kritisch als het
gaat over menselijke relaties. Hij vertrok ieder keer naar de
vergaderingen met een enthousiasme dat mij verwonderde.
Bij enkele contacten met medebroeders van mijn echtge-
noot viel mij de warme verbondenheid, de bijna evidente
aanvaarding van elk individu op, de kameraadschap en het
onvoorwaardelijke vertrouwen dat men in elkaar bleek te
hebben.

Dus dacht ik, dit wil ik ook vinden. Als enig kind kende ik de
band tussen broer en zus niet. Ik had die ook nooit gemist,
had altijd veel vrienden en een warme thuis. Maar de mens
wil altijd meer. 

Groot was mijn verbazing dat, de zogezegd gemengde
groep waarin ik terechtkwam een 97/3-verhouding bleek
te hebben namelijk 97 vrouwen en 3 mannen. Dit was de
eerste aanpassing, ik voelde mij altijd al beter tussen man-
nen dan tussen vrouwen. Vrouwen houden zich volgens
mij steeds teveel bezig met de details en verliezen zo het
eigenlijke doel uit het oog. Zij zijn ook minder tolerant

‘Gesloten
vriendschappen’



Ya Habiba!
Over vrouw en 
in de Arabische 

Echte hartsvriendinnen heb ik weinig, altijd al gehad, ook
vroeger. Maar goede kennissen des te meer. Vriendinnen
om samen dingen mee te doen heb ik ook, maar die had ik
waarschijnlijk zonder de vrijmetselarij ook gehad. Wel speelt
mijn sociaal contact zich bijna uitsluitend af binnen de krin-
gen van de loge. Etentjes, oudejaarsavond, vriendenbezoek:
het is voor het grootste deel afkomstig uit de vrijmetselaars-
wereld.

In de vrijmetselarij is het eerste wat je leert en dat je steeds
wordt voorgehouden: “Op jezelf komt het aan.” Dus waar-
schijnlijk liggen mijn perceptie van vriendschap en verbon-
denheid op een ander niveau dan wat ik vond bij de loge.
Voor mij is vriendschap iets dat je maar zelden vindt, dat
groeit met de jaren. 
Een vriend is iemand die je alles kan toevertrouwen, die er
altijd voor je is en waar jij altijd voor klaarstaat. Iemand die
ook de kritiek niet spaart, maar toch trouw blijft. Iemand die
instinctief aanvoelt wanneer je aan het einde van je Latijn
bent en je dan knuffelt. Zo’n vrienden vond ik er slechts
twee.

Ik zou de wekelijkse samenkomsten niet willen missen.
Meer omdat ik een zoeker ben en steeds getracht heb de
diepere zin van alles te begrijpen, dan dat ik naar individu-
ele vriendschappen op zoek ben. Tijdens de 21 jaar lidmaat-
schap heb ik ook binnen deze ‘ideale’ maatschappijvorm
weinig edele, maar menselijke, eigenschappen gezien.
Maar als ik een som maak van alle ervaringen, zowel posi-
tieve als negatieve, slaat de balans altijd door naar de posi-
tieve kant. 

Ik dank mijn broeders en zusters (ik heb er nu in Gent alleen
meer dan 1.700) voor de manier waarop ze mij hebben
opgenomen in hun kringen. Ik ben iedere keer weer blij als
een groep nieuwe adepten wordt ingewijd, omdat ik hen de
positieve ervaringen wens die ik heb en hoop dat zij zich,
met onze weinig aanvaarde opinie over de maatschappij,
even veilig voelen binnen onze kring. 

Wij mogen echter nooit vergeten, dat ook nu nog, in de 21ste

eeuw, in het katholieke België, vrijmetselaars, meer in het
verdomhoekje belanden dan diegenen die zich aan de
gevestigde waarden houden. Ook dit gegeven vergroot de
samenhorigheid en wordt door de buitenwereld ten onrech-
te voor ‘macht’ gehouden.

H
et is nog stil op straat wanneer Jamila(1) en ik het
huis uitglippen en de zonovergoten straat ons in de
richting van het badhuis voert. Op de hoek van de

straat vervoegt Chadiedja ons en even later sluiten ook
Nasiha en haar dochters Meryem en Yamina aan. Een
vrouwengezelschap in de publieke ruimte. Stil. Vluchtig.
Maar met haar kleurrijke doeken een prachtig teken van
leven tegen de achtergrond van de zandkleurige huizen.
Anders dan in de grote Arabische steden is er in deze
kleine oasegemeenschap maar één badhuis. In de och-
tend kunnen mannen er terecht. Deze late namiddag is
het van ons.

Het eenvoudige, witte gebouw heeft vele betekenissen
voor deze vrouwen. Eén ervan is die van ontmoetingsplaats.
Want in deze samenleving, waar vrouwen zich vooral in de
privésferen bewegen terwijl mannen zich in de openbare
ruimten ophouden, is de hamam één van de weinige soci-
aal aanvaarde plaatsen waar vrouwen elkaar buitenshuis
kunnen treffen. Het ligt op de grens tussen het oude en het
nieuwe dorp. Symbolisch, want ook het baden markeert een
overgang: van onrein naar rein. Oud-nieuw, onrein-rein,
man-vrouw, maagd-moeder, vrouw-weduwe… het leven is
hier getekend door ordening en grenzen. Elk levensverhaal
wordt gezien als een aaneenschakeling van posities die
door rituelen strikt van elkaar worden gescheiden: kind-
meisje-vrouw-moeder-weduwe... En het is nooit één posi-
tie. Als meisje ben je ook dochter, nichtje, maagd… Als
grootmoeder ben je ook tante, opvoedster, heilige…
Allemaal duidelijk begrensde posities met eigen ruimtes,
verwachtingen en verplichtingen. De vrouwen leven een
complex web van meervoudige relaties. Grotendeels met
dezelfde mensen.

In het badhuis vervagen die grenzen onvermijdelijk.
Genietend van de geuren van de zeep en de kruiden die
op het vuur worden gegooid -de aanraking van het
warme water en de zachte pijn van de borstel waarmee
het vuil wordt weg geschrobd- kom je vanzelf in een staat
tussen onrein en rein in. Een liminele ‘tussenin’ positie
waarin je niet langer het één en nog niet het ander bent.
En daarin zijn we even allemaal samen, allemaal gelijk,
allemaal vrouw. Jamila kamt de lange haren van Nasiha,
terwijl Meryem de rug wast van haar grootmoeder. En zo
nabij zorg dragend voor elkaars lichaam komen de verha-
len los. Al-Hazja, die haar titel ontleent aan haar bede-
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Ze reist graag naar familie en deelt de souvenirs en de
nieuwtjes met de anderen als ze weer thuis komt.
Vandaag windt ze zich sterk op over geruchten dat de prijs
van het brood weer omhoog zal gaan. Dan komt Aisja bin-
nen en valt het gesprek even stil. De blauwe plekken op
haar armen en rug vertellen hun eigen verhaal. De vrou-
wen verzorgen haar voorzichtig… en razen uit onmacht
tegen de onrechtvaardigheid en willekeur van de slagen
van haar man.

Verdriet, boosheid, warmte, zorg, geluk, angst, liefde… de
mooie en de moeilijke momenten krijgen betekenis in de
gedeelde intimiteit van het baden. Meisjes worden inge-
wijd in de geheimen van de vrouwelijke lichamelijkheid en
seksualiteit. 
Over de grenzen van het dagelijks leven verbinden de
dames zich in hun Vrouw-Zijn. Hier worden banden
gesmeed en onderhouden. Hier doen vrouwen kracht op
om zich steeds opnieuw aan te passen aan de veranderen-
de realiteit van het leven. Zij zijn qarib, elkaar nabij, vrien-
dinnen.

Tijd voor afscheid. Onze namiddag zit erop. Al-Hazja en
Fatima stellen hun -aparte- vertrek nog even uit. Wij slaan
onze djellaba om en gaan naar huis. In onze kledij en met
haastige tred duidelijk herkenbaar als jonge vrouwen met
Chadiedja als begeleidster. We kussen haar gedag op de
hoek van de straat. Ons lichaam schoon. Ons hartje ver-
warmd. 

Als Jamila en ik vlak bij het huis zijn, zwaait de deur ineens
open en springt Hussein, haar jongste broertje, recht in
mijn armen. Met z’n 3 jaar en mollige lijfje is hij een
enthousiast woelwater dat er direct in slaagt om mij lang-
uit op de grond te doen belanden: geschaafde knieën,
modder op mijn huid… 
Hussein staat er wat beteuterd bij, maar Jamila en ik gie-
ren het uit van het lachen… Heerlijk! Een goede reden om
morgen weer naar het badhuis te gaan. En wie zullen we
er dan aantreffen?

Voetnoot

1) Ik leerde Jamila en de andere vrouwen en meisjes kennen toen ik als cultureel

antropologe een tijd in hun dorp leefde om gendergebonden patronen van

verbaal en non-verbaal gedrag te bestuderen.

vaart naar Mekka, drie jaar geleden, vertelt hoe zij door
haar moeder en tantes in het badhuis werd voorbereid op
haar huwelijksnacht. Meryem en Yamina luisteren met
rode oortjes, wetend dat het binnenkort aan hen zal zijn.
Ongegeneerd worden de positieve en negatieve punten
van mogelijke kandidaten besproken en gaan de vrouwen
na wie er goed genoeg zouden zijn voor deze meisjes.
Onderwijl toont Fatima haar nichtje de helende kracht van
henna en deelt met een gulle lach de rozenshampoo uit
die ze vorige week in Tunis heeft gekocht. Jaren geleden
heeft haar man Fatima verlaten, omdat ze geen kinderen
kon krijgen. Een sociaal stigma dat haar veel verdriet
doet. Maar ze heeft haar leven in eigen hand genomen.

vriendschappen 
wereld

Yvon Bartelink

moreel consulent

‘Gesloten
vriendschappen’
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vriendschap: het zijn van vriend, betrekking van personen
tot elkaar als vrienden.

Aristoteles(1) onderscheidt drie types van vriendschap: 
1. plezier: samen plezier beleven;
2. nut: de vriendschapsband levert voordeel op;
3. genegenheid: voor de ander als persoon, om wie hij of

zij is.

Met name bij de derde vorm, de ware vriendschap
genoemd, gaat het om welwillendheid jegens de ander om
wie hij is. Je streeft ernaar dat het je vriend goed gaat en
daaraan beleef je zelf ook geluk.
Wanneer spreekt men van vriendschap? Bij vriendschap
gaat het om een actieve, wederkerige relatie, waarin trouw,
echtheid, vrijheid, moed (je durft de confrontatie aan met
een vriend) en veiligheid de belangrijkste kenmerken zijn.
Vriendschap is een bijzondere band tussen mensen, die een
zelfstandig leven als ideaal hebben. In tegenstelling tot
geliefden leiden zij hun eigen leven in hun eigen huis.
Vrienden roepen het beste in elkaar op. 

Vriendschap en hulpverlening
Als therapeut probeer je de ander te leren kennen. Rollo
May(2) maakt onderscheid tussen ‘to know’ en ‘to know
about’ bij het werkelijk leren kennen van een cliënt.
Etymologisch betekent ‘to know’ behalve leren kennen
ook liefhebben. Het verschil tussen kennen en liefhebben
is dus heel klein. Iemand leren kennen staat in deze uit-
leg gelijk aan iemand liefhebben; het is werkelijk een
betrekking aangaan met de ander, althans de bereidheid
te hebben om de ander ‘lief’ te hebben om hem te kun-
nen begrijpen. Zo’n ontmoeting met een ander kan krach-
tig zijn en diep raken. De therapeut ontkomt niet aan een
vorm van relatie als hij zichzelf tenminste niet wil
beschermen door de cliënt als een object te beschouwen. 
Yalom(3) ziet als belangrijkste taak van de therapeut de ver-
binding met de ander. Het belangrijkste instrument is zijn
eigen persoon, waarmee de therapeut met heel zijn hart
een verbinding, een betrekking aangaat. Hij leidt de cliënt
naar verbindingen met anderen door eerst zelf een authen-
tieke, diepe en persoonlijke verbinding met zijn cliënt aan
te gaan. De therapeut fungeert als voorbeeld van persoon-
lijke betrokkenheid. Hij ziet de cliënt en zichzelf het liefst als
reisgezellen, die samen op pad gaan. De hoogste prioriteit
ligt in het gezamenlijk ontwikkelen van een relatie.

D
e documentaire Late Liefdes, waarmee ik door het
land reis en lezingen geef over ‘Liefde en Vriendschap
bij Ouderen’, laat een ouder paar aan het woord, dat

elkaar weer tegenkomt na 60 jaar. Zij kennen elkaar van
vroeger. Beiden hebben hun partner verloren. Beiden heb-
ben zij ook veel van hun partner gehouden. Het leven is
voor een deel kaal geworden na het overlijden van hun
partner. Daarna raakt de man de zin van zijn bestaan kwijt 
-hij wordt ziek-, hij komt in een ziekenhuis terecht en raakt
in coma. Hij wil niet meer verder leven. Als dit de vrouw ter
ore komt, gaat zij hem opzoeken en brengt hem met haar
aandacht en vriendschap letterlijk tot leven. Hij knapt op en
ziet weer zin en perspectief in zijn leven.
In Trouw stond laatst een artikel over een man die in een
Japans concentratiekamp had gezeten. Hij beschrijft hoe hij
de sterkste mannen als eerste zag bezwijken, omdat ze in
zichzelf gekeerd waren. Zij probeerden het in hun eentje vol
te houden. Hij ontdekte hoe belangrijk contact met anderen,
vriendschap was. Hij zag de wederkerigheid van vriend-
schap, de warmte die je ontvangt als je contact hebt met
anderen of voor hen zorgt. Dit contact was letterlijk nodig
om te overleven. 
Vriendschap en liefde kan soms levensreddend zijn, zoals dit
voorbeeld laat zien. Het bewijst ook mijn stelling, dat een
mens tot bloei en ontwikkeling komt dankzij anderen. Mens
zijn kun je niet alleen.

Inleiding
Eerst spreek ik over vriendschap: wat wordt er onder ver-
staan, wat zijn de kenmerken van vriendschap, wat is het
effect van vriendschap op het welzijn van mensen.
Vervolgens beschrijf ik hoe vriendschap in de hulpverle-
ning kan worden bedoeld. Vriendschap heeft een analogie
met ‘er zijn’. Ik ga in op het begrip ‘er zijn’. Wat zijn nu
precies de heilzame effecten van vriendschap en ‘er zijn’
op mensen.

Vriendschap
Men spreekt van een gelukt en gelukkig leven als een mens
contact heeft met een ander. Vriendschap is onmisbaar voor
het leven. Vriendschap behoedt jongeren voor een misstap,
zet mensen in de bloei van hun leven aan tot edele daden
en biedt ouderen verzorging en bijstand. 
Van Dale beschrijft een vriend als volgt: minnaar, beminde,
vriend (komt van vrijen, liefhebben), persoon aan wie men
door genegenheid en persoonlijke voorkeur gebonden is en 

Vriendschap en zingeving
Over de heilzame werking 
van vriendschap op het welzijn van mensen

drs. Anne Gaay Schouwenaar–Gieben

werkt in de gezondheidszorg als maatschappelijk werkster, daarnaast heeft zij -na haar studie Humanistiek

aan de Universiteit voor Humanistiek- een eigen adviespraktijk voor levensvragen: Perspectief.

In deze functie begeleidt zij mensen bij vragen van allerlei aard 

en geeft zij lezingen over ‘Vriendschap en liefde bij ouderen’ en ‘Vriendschap, autonomie en levenskunst’.
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vrouw omringd werd met alle zorg en liefde en aandacht
die zij nodig had. Met de een voerde zij gesprekken, met
een ander besprak zij huishoudelijke zaken, met weer een
ander nam zij het leven door, met een vierde vriendin nam
zij de praktische zaken door…
Dit werd een hechte club van vrouwen, waarbij juist door de
zorg en aandacht en vriendschap voor hun zieke vriendin
het beste in ieder werd gewekt. Ondanks alle droevigheid
om haar dood, kijkt deze groep van vriendinnen terug op
een intense tijd, waarin vriendschap en zorg hen allen
opwarmde en hen een gevoel gaf intens te leven. 

Vriendschapszin
Leven zonder vriendschap is een arm leven. Niet alleen in
het persoonlijk leven, maar ook in het publieke leven. Een
samenleving waar men geen andere band meer heeft dan
opportunisme of onverschilligheid is een armoedige samen-
leving. Vriendschap hoeft niet beperkt te blijven tot mensen
van de eigen soort of groep. Van vriendschap is pas sprake
als het barrières tussen mannen en vrouwen, met vreemde-
lingen of andersdenkenden opheft, als vriendschap geldt
voor alle mensen. Vriendschap is op deze manier een ver-
bindende levenshouding tussen mensen, zowel in persoon-
lijke als publieke relaties. Zorg voor jezelf en een goed en
zinvol leven betekent ook, dat omgangsvormen tussen
mensen onder elkaar worden gevoed door een actieve hou-
ding van vriendschappelijkheid. 

Conclusie
Vriendschap is onmisbaar en van groot belang voor het wel-
zijn van mensen. Het is zelfs levensreddend, zoals ik in het
begin van mijn verhaal schetste. Het geeft zin aan je leven. 
Een mens komt niet zonder een ander tot bloei en ontwik-
keling. Ieder mens heeft anderen nodig om zich herkend en
erkend te voelen in het verlangen om als mens gehoord en
bemind te worden. Bij vriendschap, zorg of ware betrokken-
heid bij een ander krijgt een mens toegang tot lagen in zich-
zelf en tot gevoelens van geluk, waar hij in zijn eentje geen
toegang meer had. Door aandacht te geven, met je volle
aandacht bij een ander te zijn, haal je het beste uit die
ander en op die manier voedt het je zelf ook weer en kan
het je behoeden voor eenzaamheid. Geven is ontvangen op
die manier. 
In Afrika spreekt men van ‘Ubuntu’ ofwel: ik ben, omdat jij
bent. Of beter gezegd: ik besta in de mate waarin anderen
mij erkennen en respecteren. Deze traditionele levensstijl is
gebaseerd op het principe, dat je niet in je eentje mens kunt
zijn. Daarvoor heb je anderen nodig. ‘Mens zijn’ – dat doe je
samen! Je hoeft geen Afrikaan te zijn om deze levenswijze
aan te hangen. Leef als een vriend!
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Vriendschap tussen therapeut en cliënt is een noodzakelijke
voorwaarde, zegt hij. Noodzakelijk, maar niet voldoende. Er
is sprake van een subject–subjectrelatie, waarbij zowel de
therapeut als de cliënt zich toont en kwetsbaar opstelt. Met
andere woorden, hoewel een hechte relatie een voorwaar-
de is voor therapie, is de relatie niet een doel, maar een
middel tot een doel. Het doel is dat het de cliënt leidt naar
verbinding met zichzelf, met anderen en met een zinvolle
samenhang. 

‘Er zijn’
‘Er zijn’ veronderstelt aandacht, rust, tijd. De presentiebena-
dering van Baart(4) -ook wel ‘er zijn’ genoemd- kenmerkt
zich door een zorgzame relatie aan te gaan, die ongehaast
is en trouw blijft. Zij heeft een analogie met vriendschap. ‘Er
zijn’ veronderstelt een vorm van aandachtigheid, ruimte
voor de ander met zijn verhaal. Het grootste geschenk is
toch, dat iemand naar je luistert en je verhaal intact laat. Er
is sprake van een bepaalde mate van wederkerigheid in de
relatie, de pastores (in dit onderzoek gaat het om pastores
in arme stadswijken in Utrecht) tonen zich ook met hun
gevoelens. De kern van ‘er zijn’ ligt in ongehaaste aandacht.
Dit in tegenstelling tot een diagnose, waarbij de therapeut
zijn cliënt ziet en ook bejegent als een te behandelen
object. Men spreekt hier van subject–object relatie, geba-
seerd op een diagnose, waar een bepaalde remedie of
behandeling uitrolt. Een diagnose stellen resulteert in een
beperkte kijk op de patiënt en doet afbreuk aan het vermo-
gen de ander als persoon te zien. De presentiebenadering
heeft een analogie met vriendschap, je benadert de ander
als een medemens. Dit heeft een heilzaam effect op men-
sen. 
Aan de basis van deze theorie staat een mensopvatting,
namelijk menselijke waardigheid. De presentiebenadering
laat een bepaalde ethiek zien, namelijk het ergste wat een
mens kan overkomen is genegeerd worden. Voor ieder
mens is het belangrijk dat hij menswaardig wordt beje-
gend. Het lijden ligt niet zozeer in fysiek of materieel
gebrek, maar in het niet herkend en erkend worden. Bij de
presentie gaat het om een gespannen soort aandachtigheid
om door de alledaagse gesprekken heen of in terloopse
contacten, iets te voorschijn te luisteren. De mens vóór je
accepteren en in zijn waarde te laten. Eén van de geluksbe-
vorderende elementen in het leven van mensen is -naast
autonomie- bezig blijven, regelmatig contact hebben met
anderen, hetzij in de vorm van een spel, hetzij in de vorm
van intieme contacten. Een mens kan niet zonder anderen.
Anderen zijn onmisbaar voor het tot bloei komen van het
eigen leven.

Vriendschap en zorg geeft zin
Laatst ging bij mij in de buurt een vrouw dood na een ingrij-
pende ziekte. In de laatste maanden van haar leven werd zij
steeds afhankelijker van zorg, aandacht en vriendschap van
anderen. Om haar heen vormde zich een kring van drie
intieme vriendinnen met een wijdere cirkel van twaalf vrou-
wen daaromheen, die met elkaar ervoor zorgden dat deze
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IN HET GLAS ZOEMT DE WESP VERWOED. ‘ZTEEK. ZTEEK. ZJA. ZTEEK.’

“WAT ZEGT HIJ?”, VRAAGT LAM.

“IK VERSTA HEM NIET GOED DOOR HET GLAS HEEN”, ZEGT WOLF.

“MAAR HET KLINKT WOEDEND.”

“VIND IK OOK”, ZEGT LAM. “WAT MOETEN WE DOEN? WAT DOE JE,

WOLF?”

“IK DOE ALLE RAMEN DICHT”, ZEGT WOLF.

“DAN KAN DE WESP NIET NAAR BUITEN, ALS HIJ UIT HET GLAS IS”,

ROEPT LAM.

“MAAR HIJ KAN OOK NIET NAAR BINNEN, ALS HIJ EENMAAL UIT HET

HUIS IS.”

WOLF SLUIT HET LAATSTE RAAM.

…

“MOET IK MET DAT MONSTER NAAR BUITEN?”, GILT LAM.

“HET IS JOUW HUISDIER”, ZEGT WOLF.

“JA MAAR, IK DURF NIET. EN JIJ RENT SNELLER, WOLF.”

“DAT IS WAAR”, ZEGT WOLF AARZELEND.

“JE BENT EEN ECHTE VRIEND, WOLF”, ZEGT LAM. “JE LAAT ME NOOIT

IN DE STEEK.”

(UIT: DE WARME DAGEN VAN WOLF EN LAM – BEN KUIPERS. 

AMSTERDAM: LEOPOLD – 2002; P. 26)

V
riendschap is een veelomvattend begrip. Elke bena-
dering zal andere accenten leggen: de filosofie, soci-
ologie, ethiek, psychologie… kijken telkens met een

eigen bril naar dit begrip. 

Literatuur kan de vele gedaantes waarin vriendschap zich
verkleedt, zonder schroom tonen: vriendschap tussen kin-
deren, vrouwen en mannen (en alle mogelijke mengvor-
men), vriendschap tussen mens en dier, vriendschap tus-
sen dieren, vriendschap tussen ‘dode’ dingen…
Literatuur kan de wetenschappelijke correctheid opzij zet-
ten en de vele benaderingen verenigen.

In dit korte artikel wil ik naar boeken kijken met een the-
mabril op. Het is niet de bedoeling om aan literatuurkritiek
te doen of inhoudelijke/formele analyses te beschrijven.
Ik wil wel de vele gedaantes van het thema vriendschap
onderzoeken en dit als uitgangspunt nemen voor een klei-
ne bloemlezing van boeken die de moeite waard zijn om
gelezen te worden.
Mijn keuze is helemaal niet wetenschappelijk of neutraal,
maar gebaseerd op volgende punten:

- persoonlijke voorkeur en boeken die niet met-
een voor de hand liggen;

- beperking tot fictie in het Nederlands of
Nederlandse vertaling;

- beperking tot het genre van de roman;
- het gaat om hedendaagse boeken.

Mijn literaire wandeling startte bij wijze van inleiding of
beter opwarmertje bij De warme dagen van Wolf en Lam,
een heerlijk kinderboek over twee dieren die in de natuur
vijanden van elkaar behoren te zijn en vaak ook als dusda-
nig terug te vinden zijn in allerlei verhalen, sprookjes en
fabels.

In de fictieve wereld van Ben Kuipers zijn Wolf en Lam
beste vrienden. Wolf komt steeds maar tegemoet aan de
grillen van zijn vriend Lam en samen filosoferen ze over
‘het’ leven en hun leven samen. Zo scheert Wolf gedwee
de vacht van zeurende Lam tijdens de heetste dagen van
de zomer om er meteen daarna nachtenlang een lekker
warme jas van te weven. Lam heeft het nu immers zo ver-
schrikkelijk koud als de zomer voorbij is. 
Ze kunnen elkaar niet missen, de één heeft de ander nodig
om zich gelukkig te voelen.
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Dit boek is een echte aanrader, ook al heb je geen kinde-
ren van ongeveer 8 jaar om het samen mee te lezen of
aan voor te lezen!

Meer dan een kinderboek, echt geschikt voor iets grotere
kinderen en volwassenen zijn de boeken van Toon
Tellegen: Misschien wisten zij alles en Na aan het hart.
In de verhaaltjes over mier, olifant en eekhoorn staat één
ding onomstotelijk vast: het zijn allerbeste vrienden, hun
vriendschap is onwankelbaar.
“Op een keer miste de eekhoorn de mier hevig. Hij wist
niet waarom, maar hij had dat gevoel tot in het puntje
van zijn staart. Mier, dacht hij. Mier, mier, mier. De eek-
hoorn wist dat zulke gedachten niet helpen, maar hij kon
ze niet tegenhouden.” 
(Uit: Misschien wisten zij alles - Toon Tellegen.
Amsterdam: Querido Uitgeverij - 2002; p. 107)
Ook hier is de filosofie van alledag omvattend aanwezig.
Tellegen trekt alle registers van ontroering met een grote
O open. Er worden verjaardagen gevierd, feesten gehou-
den, brieven geschreven in het dierenbos van Tellegen.
Ingewikkelde levensvragen worden met een grote een-
voud en doorzichtig beantwoord en dat allemaal in de
warme schoot van de vriendschap.
Een boek om op het nachtkastje te hebben en elke avond
even open te slaan!

De wereld van Sofie is een roman die in eerste instantie
vertelt over de geschiedenis van de westerse filosofie. De
roman veroverde enkele jaren geleden alle toptien- en
bestsellerlijstjes. Jostein Gaardner, de Noorse schrijver,
bedenkt hiermee een uniek concept. Twee werelden wor-
den door elkaar geweven, we maken kennis met de
‘gewone’ wereld van een jong meisje, die zichzelf en haar
omgeving allerlei moeilijke ‘filosofische ‘ vragen stelt
over het hoe en waarom van de dingen. Het is een boek
over twee vriendinnetjes, Sofie en Hilde, die een span-
nende speurtocht ondernemen naar een geheime brief-
schrijver.
In de andere wereld leert ze een oudere man kennen,
Alberto, die haar doorheen de geschiedenis van het hoe en
waarom zal proberen te loodsen. Tussen beiden groeit een
intrigerende vriendschap, die de lezer doet denken aan het
boek van Mitch Albom, Mijn dinsdagen met Morrie. Ook
hier is sprake van een bijzondere vriendschap tussen leer-
ling-leermeester.
Het boek van Gaardner is misschien niet altijd even helder
en de schrijfstijl soms wat slordig banaal, maar het vertelt
ons op een unieke manier over vriendschap in een niet zo
voor de hand liggende vorm.

Ervaren lezers kennen Marilyn French ongetwijfeld als
feministisch schrijfster van boeken als Haar moeders doch-
ter en Ruimte voor vrouwen. 
Ook in de roman In naam van de vriendschap is het femi-
nisme niet ver te zoeken en staat de vriendschap tussen

vier vrouwen, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken
hebben, centraal. French beschrijft hun levens nu en vroe-
ger in een Amerikaans provinciestadje en legt daarbij
vooral de nadruk op hun onderlinge verbondenheid die
een even grote rol heeft gespeeld in hun ontwikkeling als
het feminisme. Een echte vrouwenroman, vlot geschreven,
die leest als een spannende thriller. Soms misschien wat
ouderwets aandoend, zeker wat betreft de houding tegen-
over mannen en de daarmee verbonden feministische cli-
chés. 
De roman is een eerbetoon aan vrouwenvriendschappen.
“Hun ontmoetingen waren niet formeel, ze waren geen
club. Ze noemden hun groep ‘de vrouwen’, alsof ze samen
de hele vrouwelijke sekse vormden. En om de waarheid te
zeggen, zo voelden ze zich ook wel een beetje; als er echt
op werd aangedrongen zouden ze misschien wel verkla-
ren dat hun vriendinnen inderdaad de vrouwelijke soort
waren in optima forma: zo intens en echt en interessant
als alle vrouwen in een ideale wereld zouden zijn.” 
(Uit: In naam van de vriendschap – Marilyn French.
Amsterdam: Meulenhoff – cop. 2002; p. 12)
French ziet deze unieke vriendschappen als één van de
belangrijkste verworvenheden van het feminisme!

De Engelse schrijfster Nicci Gerard is vooral bekend als
vrouwelijke helft van het schrijversduo van literaire thril-
lers Nicci French. 
Intussen heeft zij ook solo enkele boeken op haar naam
staan. Eentje daarvan, In het maanlicht, is een soepel en
met veel inlevingsvermogen geschreven psychologische
roman over de vriendschap tussen twee vrouwen. 
Gaby en Nancy waren vanaf hun elfde hartsvriendinnen en
in de stellige overtuiging dat niets hun vriendschap kon
stukmaken. Plots verdwijnt Nancy echter uit haar leven,
zonder bericht of verklaring. Twintig jaar later gaat Gaby in
een opwelling naar haar op zoek om een verklaring te vin-
den voor de verdwijning van Nancy. 
Als ze Nancy vindt, zal hun leven worden overhoop
gehaald en een andere wending nemen. 
In het maanlicht leest vlot, en hoewel dit boek geen lite-
raire hoogvlieger is, krijgen we toch een mooi en herken-
baar verhaal over vriendschap en de broosheid daarvan.

Nog enkele aanraders over bijzondere, niet alledaagse
vriendschappen:
Slaap – Annelies Verbeke. Een verbluffend debuut over de
slapeloze nachten van Maya die een tedere en broze
vriendschap opbouwt met haar mannelijke evenknie
Benoit. Hun vriendschap kan echter geen stand houden.

Bekende Nederlanders over vriendschap – Monique van de
Sande. In dit boek zijn 38 verhalen die journaliste van de
Sande schreef voor een rubriek in het AD Magazine bijeen-
gebracht. Bekende Nederlanders en hun vrienden vertel-
len over de rol die ze in elkaars leven spelen en de bete-
kenis van hun vriendschap.
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Sudie – Sara Flanigan. Deze roman beschrijft een prachtige,
zuivere vriendschap tussen een tienjarig meisje en een
volwassen zwarte man in het zuiden van de Verenigde
Staten. Het is een schokkend verhaal dat laat zien wat
racisme, verkeerd gerichte godsdienst en seksualiteit kun-
nen aanrichten in het leven van mensen.

De onzichtbare jongen – J. Bernlef. Een boek over de
vriendschap tussen twee 13-jarige schooljongens in het 

Amsterdam van 1947. In zijn mooie, sobere stijl, zoals we
die ook konden lezen in Hersenschimmen, vertelt Bernlef
hoe de twee jongens elkaar uit het oog verliezen en terug-
vinden als volwassenen, beiden getekend door het harde
leven. Het is een overtuigend verhaal over een onver-
woestbare vriendschap en levenspijn.

Extreem luid en ongelooflijk dichtbij - Jonathan Safran
Foer. Safran Foer is een rijzende ster aan het Amerikaanse
schrijversfirmament. Met zijn boeken bewijst hij dat hij
inderdaad een ongelooflijk talent is, vernieuwend qua taal
en vorm, toch toegankelijk en vooral humoristisch én ori-
gineel in zijn beschrijvingen. Na de alom geprezen debuut-
roman Alles is verlicht, schrijft hij een tweede pareltje,
Extreem luid en ongelooflijk dichtbij.
Oskar Schell, een fantasierijk jongetje van 9, is uitvinder,
sieradenontwerper, amateurentomoloog, francofiel, slag-

werker, verwoed schrijver van fanmail, pacifist, archeo-
loog van Central Park, romanticus, Groot Ont dekkings -
reiziger, acteur, inconsequent veganist, verzamelaar van
zeldzame munten, vlinders die een natuurlijke dood zijn
gestorven, Beatles-spullen, miniatuurcactussen en half -
edelstenen.
Oskar heeft zijn vader verloren bij de aanslagen op het
WTC in New York. In zijn vaders kledingkast vindt Oskar
een vaas met een vreemd uitziende sleutel. De jonge

Oskar begint een zoektocht die hem door de stad New York
zal voeren, in een poging betekenis te geven aan de zin-
loze dood van zijn vader. Op zijn zoektocht ontmoet hij de
oude mijnheer Black die in hetzelfde gebouw woont als
Oskar en er een bijzondere ficheverzameling over mensen
op na houdt. Mijnheer Black zal Oskar vergezellen op zijn
zoektocht naar het slot waarop het sleuteltje past. Er ont-
staat een bijzondere vriendschap tussen beiden.

De vriendschap - Connie Palmen kan natuurlijk in dit lijst-
je niet ontbreken. Het boek is bijna een cliché geworden
van ontroering en verbintenissen. Toch blijft het inderdaad
ontroeren en is het een mooi verhaal over een hecht ver-
bond tussen Catherina en Barbara, zonder melig te wor-
den. Het is een boek over opgroeien en vrouw worden,
over het verlangen om je in al die levensfases te hechten
en alle gevoelens die daarmee gepaard gaan.
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GEACHTE LEZER

JE HOORT WEL EENS DE UITSPRAAK: ‘VRIENDEN KIES JE, COLLEGA’S

NIET’. NET ALS MET FAMILIE, DENK IK DAN…

DEZE VERZAMELING AAN BIJDRAGEN HAD ZICH WAARSCHIJNLIJK

EVEN GOED LATEN SITUEREN IN HET ARTIKEL ‘GESLOTEN VRIEND-

SCHAPPEN’. DE GEMEENSCHAPPELIJKE NOEMER IS DAT JE IN EEN

OMGEVING TERECHT KOMT WAARIN ZICH MENSEN BEVINDEN

WAARVOOR JE NIET ZELF GEKOZEN HEBT. JE KIEST VOOR EEN JOB EN

JE KRIJGT ER DE OMGEVING, INCLUSIEF COLLEGA’S, BIJ.

TOCH WAREN WE BENIEUWD HOE MENSEN IN VERSCHILLENDE JOBS

EN OMGEVINGEN OMGAAN MET HET ASPECT VRIENDSCHAP.

WE KOZEN VOOR VERSCHILLENDE WERKTERREINEN. ZO ZAL U

ERVARINGEN LEZEN VAN MENSEN MET EEN VERZORGEND BEROEP,

MENSEN MET EEN COÖRDINERENDE FUNCTIE, EEN MANAGER UIT

HET BEDRIJFSLEVEN, EEN COMPUTERGENIE IN EEN OVERHEIDSBE-

DRIJF, EEN GRAFISCHE CREATIEVELING, EEN MOREEL CONSULENT… 

V
riendschap is een begrip dat vele ladingen dekt in die
betekenis dat verschillende types vriendschap te
onderkennen zijn. Anders gesteld: er zijn te onder-

scheiden niveaus in vriendschap. Wanneer ik het concept
‘vriendschap’ hanteer, heb ik het over een (h)echt, innig,
duurzaam fenomeen. Vriendschap veronderstelt verbonden-
heid en samenhorigheid. Kameraadschap is ongetwijfeld
een vorm van vriendschap die echter minder diepgaand is.
Het is vanzelfsprekend dat ik me meer aangetrokken voel
tot collega’s die, althans in mijn visie, beschikken over kwa-
liteiten die ik zelf hoog in het vaandel voer, als daar zijn pro-
fessionele deskundigheid, werklust, flexibiliteit… Deze
eigenschappen vormen echter geen blauwdruk voor vriend-
schap buiten de werkomgeving, waar andere factoren een
rol spelen. Vriendschap onder collega’s is over het algemeen
eerder een ‘veredelde’ vorm van camaraderie. Toch is het
ontwikkelen van een langdurige en ‘ware’ vriendschap met
een collega geen onmogelijkheid. Problematisch kan het
worden wanneer deze vrienden zakelijk uit elkaar gaan,
voornamelijk niet langer binnen eenzelfde bedrijf, maar wel
in een zelfde sector, werken. De collegiale band verdwijnt
en er ontstaan concurrentiele belangen. Absolute voorwaar-
de voor het standhouden van de vriendschap is dat tijdens
ontmoetingen werkthema’s geen onderwerp van gesprek
zijn. Omgekeerd is het verbreden van een rechtschapen
werkrelatie met een ‘ware’ vriend evenmin niet ondoenlijk,
mits ook hier wordt voldaan aan een aantal criteria, zoals
onder andere de positie die beiden binnen het bedrijf bekle-
den. Bovendien gelden dan opnieuw de eerder aangehaal-
de capaciteiten die ik van een ‘goede’ collega verwacht.
Na vijftig jaar ‘leven’ en de daarmee gepaard gaande
ervaringen moet ik bekennen dat de soort vriendschap
zoals ik die aanschouw slechts zeer beperkt voorkomt,
ongeacht de privésfeer of de werkkring.

A
nt

en
neVriendschap 

onder collega’s
in het bedrijfsleven

Henk Lodewijks
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H
et woord vriendschap gebruiken is gemakkelijker dan
Vriend zijn, of Vrienden hebben. Aan vriendschap heb ik
moeten werken. Echte vrienden volgen de persoonlijke

evolutie ongeacht wijzigingen in meningen en gevoelens.
Van vrienden weet je dat ze je waarderen in je persoonlijke
levensoriëntatie. 
Dat betekende dat ik mij samen met vrienden op mijn werk
heb kunnen uitdrukken met vertrouwen in mezelf en in de
anderen, een fair play bij de uitwisseling van gevoelens.
In die omgangsdynamiek ligt mijn betekenis van vriend-
schap.
Op het werk heb ik dit ervaren als een grote vrijheid en ver-
bondenheid. Hoe paradoxaal het ook moge klinken, in de
werkrelatie besefte ik dat ik afhankelijk was van sommige
medewerkers om mijn doelstellingen te realiseren, maar ik
wist ook goed wie mij daarin kon steunen. En daar is geven
en kunnen ontvangen van waardering en kritiek voor nodig.
Tot op vandaag hebben alle andere relaties in mijn leven op
een of andere manier voordeel gehad bij mijn beleving van
vriendschap.
Het minder aangename, zoals discussies, meningsverschil-
len kunnen in vriendschappen op het werk overgeslagen
worden. Conflicten neem je niet mee naar huis. Je moet ook
niet alles weten van elkaar. Er is van beide kanten geen
vraag naar fundamentele zekerheden.
Ik heb vriend-zijn en vriendschap ervaren als een meer-
waarde, een waarde die met weinig te vergelijken is.
Vriendschap heeft voor mij ook een relativerende houding
ten overstaan van mijn partner en voldeed aan een onmid-
dellijke emotionele behoefte, erkenning en steun, klank-
bord, gevoel van eigenwaarde, tegenspel van negatieve en
positieve gevoelens en van ervaringen.

O
p een bepaald moment voel je het: dit zit goed, het

klikt, wij voelen elkaar aan en zitten op dezelfde

golflengte! 

De vriendschap tussen Linda en mij is heel geleidelijk

ontstaan. Ons leven liep in wezen een deel parallel.

Geboren in hetzelfde jaar met enkele dagen verschil, liepen

we allebei school te Gent. We volgden een paramedische

opleiding als begeleidster in de kinderopvang en gingen in

1974 aan de slag bij dezelfde werkgever. Vanaf 1984 werk-

ten we samen. 

Jarenlang waren we een hecht team, dat elkaar appre-

cieerde, mekaar perfect aanvoelde en inschatte, vlot

samenwerkte aan eenzelfde project met één doel: onze

peutertuin uitbouwen tot een liefdevolle, warme omgeving,

waar we in samenspraak met de ouders, kinderen opvoed-

den tot zelfbewustzijn, hen met verbondenheid en diver-

siteit leerden omgaan en respect voor hun eigenheid

bijbrachten.

Dit deden we negentien jaar voltijds en toen we 50 werden

kozen we ervoor halftijds te gaan werken.

Onze werkvloer bleef dezelfde, maar om organisatorische

redenen konden we niet meer op hetzelfde moment aan de

slag. Het was wel even wennen, maar onze jarenlange

vriendschap hield stand!

We gaan regelmatig een dagje shoppen, pikken af en toe

een concert, een film of een avondje theater mee. Een gele-

genheid om lekker bij te praten en de laatste nieuwtjes uit

te wisselen, we lachen heel wat af, maar een gezonde dis-

cussie of een diepgaand gesprek krijgen net zo goed een

plek. 

Vriendschap is een wezenlijk element in ons leven.

Vertrouwen in een ander bij wie we onbevreesd onszelf

kunnen zijn is belangrijk. Onze interesses buiten de werk -

sfeer liggen op een totaal ander vlak en zijn we zowat elkaars

tegenpool, maar we voelen ons keigoed samen. 

Collega wordt vriendin -
Vriendin wordt ex-collega
- Vriendin blijft vriendin

Vrienden?

Peggy Tange Mieke De Graeve
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T
oen Jeroen op de personeelsdienst begon te werken
was het meteen raak. Hij nodigde iedereen van zijn
dienst en daarbuiten uit voor een Duvel-receptie. ‘s

Anderendaags had hij behalve een reusachtige kater ook
een hele rits vrienden op het werk.

En zoals het begonnen was, zo ging het verder. Geregeld
zag je wel iemand het kantoor van Jeroen verlaten met
een iets te stralende glimlach en dan wist je dat hij weer
een probleem had opgelost. Zijn oplossingen waren
onorthodox maar efficiënt en de vriendenschare groeide
gestaag.
Op de afdeling die doorging voor de saaiste van de
firma, maar waar ook hard gewerkt werd, werd nu nog
meer gelachen. Er blies, nee gierde, plotseling een nieu-
we wind.
Had je net een nieuwe auto, vriendin of kat, Jeroen
stampte meteen een feestje uit de grond. Niet altijd op
kantoor. Dikwijls werd er afgesproken in de kroeg wat
verderop. Tot hun stomme verbazing zagen de arbeiders
van de productieafdeling nu ook Jeroen, met daarachter
een stoet bedienden, hun heiligdom van de vrijdag-
avond betreden.
Jeroen kon de stress van de werkweek met een paar
‘tournées générales’ wegspoelen en al vlug werden die
bijeenkomsten voor velen de belangrijkste activiteit. Er
werd harder gewerkt alsof daardoor de vrijdagavond
sneller dichtbij zou komen.

Het moet op zo’n vrijdagavond na de vijfde Duvel
geweest zijn dat Jeroen plotseling overmoedig werd en
vond dat er maar eens openlijk over de verdiensten van
elk personeelslid moest gedebatteerd worden. Als er nu
iets is waarover de Vlaming niet wilt praten, dan is het
over lonen, toch niet over het zijne. In dat opzicht was
Jeroen dus geen Vlaming. Alle aanwezigen waren dat
wel en zijn overste die hem op maandagmorgen op het
matje riep was in zekere zin zelfs een extremist, want hij
vertelde Jeroen dat hij mocht opstappen. Op dat moment
moet Jeroen ingezien hebben dat er een wezenlijk ver-
schil bestaat tussen collega’s en vrienden.
Veertien dagen later nam zijn opvolger zijn intrek in het
eens zo levendige bureau. In de kast vond hij nog 
een aangebroken sixpack Duvel en een achtergelaten
transistor radiootje. Hij zette het aan en Brel zong: “Y en
a qui ont le coeur si large, qu’on y entre sans frapper…”

D
at er vriendschapsrelaties ontstaan bij collega’s is
onvermijdelijk. Vanuit hun gemeenschappelijke werk-
doelen, hun gedrevenheid, hun actiepunten voelen

collega’s mekaar beter aan waardoor hun relaties verruimd
worden. Dikwijls gaat dit ook samen met gedeelde interes-
ses, gezins- en/of woonsituaties. “Het klikt”, zegt men
soms.
In vriendschap zie ik enerzijds een verwevenheid naar
mekaar toe en anderzijds de ruimte die we mekaar moeten
geven om onszelf te zijn. Vriendschap betekent ook dat je te
allen tijde op mekaar kunt rekenen zonder te versmachten.
Een vriendschap moet niet eeuwig blijven duren, maar kan
uitdoven zonder dat er een wrang gevoel blijft zitten. We
kunnen uitgekeken zijn op mekaar en dat moeten we dan
ook accepteren. 

Vriendschap op het werk is een feit, doch ik heb hierover
enige bedenkingen:
- Collega’s die vanuit hun werksfeer in een hiërarchische

positie komen te staan, kunnen zij buiten hun werk ook
een vriendschaprelatie opbouwen? Is er voldoende ver-
trouwen en veiligheid bij de anderen om dit te ‘tolereren’?

- Kunnen collega’s, die buiten hun werk ook vrienden zijn,
de beslommeringen van het werk loslaten? Wordt deze
relatie geen verlenging van hun collegiale relatie?

- Ontstaan er, bewust of onbewust, geen aparte identitei-
ten (nu weer eens ‘vriend van’, dan weer ‘collega van’)
binnen een team?

- Wat als een vriendschapsrelatie verbroken wordt? Welke
effecten kan dit hebben op de werkvloer?

- Vrienden kunnen ook collega’s worden, zij zijn vertrokken
vanuit een totaal ander uitgangspunt!

Zelf vind ik dat alles mogelijk moet zijn, doch ik ben er van
overtuigd dat er rekening moet worden gehouden met de
nodige afbakening. De grenzen zijn zeer broos en het balan-
ceren is een algemeen verschijnsel. Eerlijkheid en loyaliteit
ten opzichte van je werksfeer, je vrienden en jezelf, zijn
hierbij belangrijke troeven. De basis waarop een vriend-
schapsrelatie, eigenlijk elke relatie, is gebouwd, bepaalt zijn
zwakte en sterkte.
Als ik naar mijzelf kijk, heb ik een tweetal collega’s, in de ruime
zin van het woord, met wie ik een vriendschapsband heb.
‘Collega-zijn’ sluit vriendschap niet uit, maar we moeten er
over waken dat we de basis waarop we gestart zijn, blijven
respecteren. 

Marc De Bodt

Vriendschap 
op het werk

een aantal bedenkingen

Luc De Waegeneer
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Doreen Coeckelbergh

Vriendschap
en/of
collegialiteit

Didier Van Hoye

V
riendschap definiëren is uitermate moeilijk, zoals de
meeste emotionele banden en relaties trouwens. Niet
dat ik daar veel last van heb. Door mijn emotionele

banden beperkt te houden in aantal en hoog in kwaliteit en
door niet na te denken, of toch zo min mogelijk, of dat nu
goed of slecht is (het aantal) vermijd je 95% van alle
‘gezaag’ over wat anderen voor je betekenen. Goed gedaan
denk ik dan bij mezelf, totdat je de vraag krijgt van de vrien-
den om er iets over te schrijven. Wat heb ik nu aan m’n fiets
hangen, dacht ik initieel. Collegae, werk,… “Okay Kathleen”,
dacht ik toen, “for some reason I kind of like you enough to
write this.” 

Sommige collegae zijn ‘brothers in arms’, anderen zijn van
het soort dat ik persoonlijk als eerste neerschiet bij de eer-
ste ernstige tekenen van zware problemen. Die doen toch al
geen kwaad meer dan. Een goed begin ware het niet dat na
een eerste lezing van mijn kladje een paar probleempjes
werden gesignaleerd. Ik moest een beetje mijn taal kuisen:
de mens is een heel vreemd wezen, mijn woorden brengen
hen zwaar van de kook. De woorden van Kolonel Kurtz in
Apocalypse Now zweven door m’n gedachten: de mens is
inderdaad een vreemd en zeer inconsistent wezen. Waarvan
akte. En dan bleek dat dit artikel over vriendschap moet
gaan en over hoe collegae in dat plaatje passen en dus niet
enkel ‘Wat zijn collegae en kunnen ze een vriend zijn?’. 

Vooraleer ik vriendschap probeer te omschrijven nog dit.
Een liefdesrelatie is een ver doorgedreven vriendschap die
lichamelijk geconsumeerd wordt. Mijn woordkeuze en 
-gebruik slaan hier verder alleen op vriendschap en niet op
liefdesrelaties. Vriendschap is intimiteit van de geest. Een
korte omschrijving, maar één van de betere die ik heb gele-
zen. Mensen bij wie je jezelf kan zijn, met wie je gemeen-
schappelijke waarden deelt, die te vertrouwen zijn, waar je
op kan rekenen. Dit alles binnen redelijke grenzen uiteraard,
anders is gans de zaak één grote illusie. Onder vrienden
moet je voluit kunnen denken en filosoferen, stellingen
poneren en uitspraken doen die niet direct sneuvelen onder
het zwaard van de politieke correctheid. Je moet advocaat
van de duivel kunnen spelen en openlijk argumenteren,
want enkel zo kan je echt over iets praten, nadenken en tot
inzichten komen. Het valt me moeilijk een exacte definitie
te geven. Maar dit moet het ongeveer wel zijn, of beter,
daar zal je het mee moeten doen.
Vriendschappen lijken vaak ook niet op elkaar. Mijn vriend-

Gevonden!

collega met wie ik voel 
“samen geraken we verder”
collega die mij waardeert 
collega die durft verschillen
collega die kritisch durft bevragen
collega die zich durft te laten bevragen
collega bij wie ik kwetsbaar mag zijn
collega die zich kwetsbaar durft tonen
collega die frustraties deelt 
collega die mee droomt
collega die wil delen
collega die complimentjes geeft
collega die me verwacht
collega die ruimte geeft
collega die tijd maakt
collega aan wie ik iets kan toevertrouwen
collega die mij in vertrouwen neemt
collega met wie ik kan lachen

Aan die collega’s: fijn dat je er bent!
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petent zijn dat ik ze zou aanwerven, maar helaas vertrouw
ik ze maar zover ik ze in zicht en onder schot heb. Dus dat
is ook al problematisch. En dan heb je de ‘backbone’ van
elke organisatie: de harde, competente betrouwbare wer-
kers die zaken realiseren en de boel doen draaien, ondanks
een paar andere collegae. 
Collegae kunnen je ook verdomd aangenaam verrassen. Die
no-nonsenseprojectleider die snel en duidelijk beslist en
keuzes maakt… heel indrukwekkend!
Aan het ander uiteinde hebben we dan weer de machiavel-
listen, charlatans, leugenaars, ‘backstabbers’, gepatenteer-
de luiaards, gewetenloze carrièrejagers… of één of ander
mengsel daarvan. Helaas zijn ze niet allemaal dom, integen-
deel velen zijn slim, vrij gewetenloos en… hopeloos door-
zichtig. De minder doorzichtige zijn natuurlijk de gevaarlijk-
ste.

Collegae… ze zijn zo divers als de mens zelf en dus net als
bij mensen in andere delen van je leven vind je daar parel-
tjes tussen… en totaal waardeloze wezens. Enfin, misschien
moet ik aan dit stukje een disclaimer toevoegen. Ik ben een
beetje een misantroop. Collegae als vrienden, verdorie
mensen het gaat over werk: je lichaam en tijd verkopen
voor geld… be real! Ik sluit niet uit dat ik vrienden kan
maken/hebben onder collegae, maar het is geen vereiste
om goede collegae te zijn. Omgekeerd geldt hetzelfde, met
sommige vrienden zou ik goede collegae kunnen zijn, maar
met sommigen ook niet. En oh ja, als je een vriend vindt
onder je collegae: schitterend! En als je de partner van je
leven vindt onder je collegae: niet laten voorbijgaan omwil-
le van ‘corporate policy’. 
Eén van de redenen waarom ik niet zeker weet of ik (veel)
echte vrienden heb op de werkvloer is dat ik met bijna geen
enkele buiten het werk om contact heb. En dat als deze
baan wegvalt er weinig van de bestaande contacten over-
blijft. Misschien kun je de meeste vriendschappen onder col-
legae nog het best definiëren als ‘vriendschap light’. Niet
slecht, niet zo goed als het echte spul. ‘Light’: het schijnt
beter voor je te zijn, maar de echte ingrediënten zitten er
beperkt in. Maar dit schrijfsel is een momentopname. Er zit-
ten tussen mijn collegae een paar pareltjes en daarmee heb
ik fijne gesprekken tijdens een middagwandeling. En op zich
is dat een vorm van geestelijke intimiteit.

schappelijke relaties verschillen betreffende intensiteit en
inhoud enorm, maar het zijn wel allemaal vriendschappen.
Dat is ook vrij normaal, los van mijn kerneigenschappen ben
ik, zoals iedereen, meer personen. Neen, geen schizofrenie,
maar mensen hebben nu eenmaal verschillende rollen in
hun leven. Professioneel, sportief, relationeel… en elk van
deze rollen verschilt genoeg om ook de vriendschapsrelaties
daarin verschillend te maken.
En dan de insteek naar de collegae. Tja, het blijft in de eer-
ste plaats een professioneel gebeuren (als je nu begint te
lachen, tja, kan ik er wat aan doen dat je job/werk dat niet
is?). Hier rijst dus al een probleem, want intimiteit van de
geest op de werkvloer lijkt me niet evident. Al was het maar
vanwege de tegenstrijdige belangen die kunnen opduiken.
Dit is blijkbaar zodanig een probleem, dat ze daarover in de
USA gedragscodes en regelgevingen schrijven. Daar zit
ergens wel iets in. Foutlopende vriendschappen/liefdes
kunnen het werk negatief beïnvloeden. Te veel sociaal
gedrag op het werk is slecht voor de productiviteit, geeft
aanleiding tot subjectiviteit en voortrekken. Het grappige is
dat dit waar is, maar dat dit ook al een rol speelt bij zeer
oppervlakkige relaties op de werkvloer. Vriendschap of lief-
de hoeft zelfs nog niet in zicht te zijn om dit waar te maken.
Mensen met wie je vriendschappelijke relaties hebt, weten
dingen over je die ze wel eens op verkeerde momenten, al
dan niet bewust, kunnen vermelden. Het kan ook leiden tot
favoritisme of het vermoeden ervan.
Is dat dan erg, vriendschap op het werk? Hangt af van waar
je werkt en wat de organisatiecultuur is. Op zich is het ook
een illusie te denken dat het te vermijden is of vermeden
kan worden. Mensen vormen nu eenmaal sociale banden.
Moet dat allemaal gereguleerd worden? Welnee, dat kan
ook niet. Goede vrienden weten wat ze wel en niet kunnen
vertellen en als ze dat niet kunnen dan was de vriendschap
toch gedoemd. En moet je uit voorzorg vriendschappen ver-
mijden op het werk? Kan je doen, zeker als de werkomge-
ving dat niet tolereert. Maar dergelijke omgevingen zijn ook
vaak geen goede voedingsbodem voor vriendschappen.
Hoewel, de hypocrisie van de bedrijfswereld op het gebied
van deze materie is schrijnend. Men organiseert ‘teambuil-
ding’, ‘social events’, quasi verplichte feestjes… opdat
iedereen elkaar leert kennen en appreciëren. Daardoor zou-
den we beter werken. Dat er daardoor misschien vriend-
schappen zouden ontstaan dat is dan… euh ‘jammer’?
Samengevat: probeer een bedrijfscultuur te vinden waar jij
zelf in past en dan loopt het wel los. Misschien zijn vriend-
schappen op het werk zelfs zeer nuttig en productief?
Heb ik vrienden onder collegae. Ja, maar hoe ver gaan die?
Het gemeenschappelijke element dat je samenbrengt is het
werk. Andere vrienden heb je opgelopen tijdens je studies,
hobby’s of wat dan ook. Met sommige collegae schiet ik
persoonlijk zeer goed op, maar ik zou ze niet aanwerven als
ik een eigen bedrijf had. Ik moet nu eenmaal winst maken
en competitief blijven of zoiets. Anderen zou ik inhuren als
‘consultant’ of ‘contractor’, maar ik zou ze niet aannemen.
Er zijn ook collegae die technisch en/of inhoudelijk zo com-
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