
Vriendschapsrelaties hebben een bijzonder begin: 'ze worden 
gesloten', zozeggen we. Er is wederkerigheid in het spel. 

Deze specifieke relatievorm is voor jongeren erg belangrijk. 
Vanaf de puberteit nemen jongeren steeds meer afstand van 

hun ouders en gaan leeftijdgenoten en vooral vrienden een 

belangrijke rol spelen in hun leven. Welke opvattingen 

hebben jongeren over vriendschap: wanneer is het volgens 
hen (ab)normaal, (on)gewenst of (on)terecht dat een 

vriendschap wordt aangegaan, behouden of beëindigd? 

Buitenspel 
Motieve.n voor vriendschap 
De jongeren die we hier aan het 
woord laten, hebben geparticipeerd 
in het jeugdonderzoek van het 
lectoraat Morele Vorming (Mees
ter-van Laar et al., 2010). Dit 

onderzoek bestond uit participerende observatie, 
dagboekonderzoek en de afname van diepte-inter
views bij' circa 130 leerlingen uit de derde en vierde 
klas van het VO en heeft diverse inzichten opgele
verd in morele opvattingen van jongeren over de 
omgang met leraren en leeftijdgenoten. In deze 
bijdrage wordt ingezoomd op hun opvattingen over 
vriendschappen met leeftijdgenoten. We bekijken 
deze opvattingen in het licht van de door de filosoof 
Aristoteles gemaakte driedeling van redenen om 
met iemand bevriend te zijn: 
1. vriendschap omwille van het aangename (ple
zier beleven aan de vriendschap) 
2. vriendschap omwille van het nuttige {het levert 
iets nuttigs (praktisch) op) 
3. vriendschap omwille van het goede (je vindt de 
ander een goed of deugdzaam mens) 

Vriendschap omwille van het aangename is jonge
ren niet vreemd: veel jongeren geven aan dat ze 
plezier beleven aan het hebben van vriendschap
pen. Dit plezier zit vooral in het positieve gevoel 
van eigenwaarde en zelfwaardering dat de relatie 
hen oplevert. Zo waarderen jongeren een bepaalde 
vriend(in) of vriendschap bijvoorbeeld omdat ze 
het gevoel hebben kostbaar te zijn, a,ardig te wor
den gevonden, onmisbaar te zijn of geaccepteerd 
te worden. 

Wat maakt ze voor jou tot vrienden? 
Nou gewoon dat ze, ja, dat is eigenlijk best 
moeilijk om zoiets te zeggen. Dat ze het voor 
je opnemen Of dat ze wel zeg maar het bes~e 
voor je willen of zo iets. 
Uit hun reactie blijkt dat ook, dat je echt merkt 
van hé, iemand anders zou dat niet zomaar 
zeggen._ 
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'' De morele opvattingen van j 
altijd in overeenstemming me 

Naast het positieve gevoel dat de vriendschap hen 
oplevert, spreken jongeren, en met name meisjes, 
ook uit dat ze de intimiteit binnen de relatie waar
devol vinden. Zo waarderen ze het dat ze over alles 
kunnen praten, geheimen kunnen delen of kunnen 
knuffelen. De vriendschap is volgens de jongeren in 
zekere zin oók 'nuttig' aangezien ze zich gesteund 
weten door hun vriend of vriendin. Zo waarderen 
ze het dat de ander gunnend is of hen bevestiging 
of advies geeft. 

In de literatuur wordt vermeld dat een vin de 
kenmerken van vriendengroepen is dat deze niet 
'reputation-based' zijn, maar 'interaction-based' 
(zie onder andere Brown & Dietz, 2009). Uit de 
gesprekken met een aantal jongeren blijkt echter 
dat het wel of niet aangaan van een vriendschap 
ten bate van een goede reputatie volstrekt niet 
vreemd voor hen is. Ze herkennen dit strategische 
gedrag van 'erbij horen' daarentegen niet zozeer bij 
henzelf, maar wel bij anderen in hun omgeving en 
keuren dit gedrag ook af. 

Zijn er mensen waar je wel bevriend 
mee zou willen zijn, maar die dat nu 
nog niet helemaal zijn of nog niet? 
Nee, ik ben niet zo'n type dat denkt: ja kom, ik wil 
daar vrienden mee zijn. Ik loop gewoon en als 
iemand met mij praat, dan praat ik gewoon terug 
En als je zegt- ik ben niet zo'n type -
bedoel je dan dat je wel mensen kent 
die zo zijn? 
Ja, jawel. Bijvoorbeeld een vriendin van mij 
vroeger, toen liepen we gewoon zo over straat 
en zegt ze: 'Oh dat is best wel een mooi meisje, 
zullen we daar even vrienden mee zijn? Dan 
worden we misschien populair.' Dan denk ik: 
nee ... Toen zei ik: 'Nee man, ik ga gewoon 
doorlopen hoor.' En toen ging ik doorlopen en 
ging zij ermee praten en dan denk ik: och dan 
ga je zomaar ... ik vind dat niet echt leuk. Dan 
vind ik dat je levenloos bent en dat je geen 
vrienden hebt of zo. Ja ik vind het dom als je 
gewoon zo op straat loopt en denkt: 'Dat lijkt 
me wel een goed meisje, dus ik ga gewoon 
naar haar toe.' Dat vind ik gewoon dom. 
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Tussen de regels door lezen we dat ook in de 
vriendschappen van de jongeren zelf het 'erbij 
horen' als motief niet geheel ontbreekt. Zo komt 
naar voren dat een aantal jongeren bewust geen relatie 
aangaat met een ander wanneer deze geen aanzien 
heeft, of impopulair is, of dat ze een bepaalde relatie 
juist wenselijk vinden omdat het ze deelgenoot kan ma
ken van een groep met een bepaalde reputatie. Niet
temin geven enkele jongeren aan juist bewust mensen 
niet te willen uitsluiten van een eventuele vriendscha ps
relatie, puur en alleen vanwege iemands reputatie (door 
een bepaald uiterlijk) of omdat ze ervan overtuigd zijn 
dat het belangrijk is om anderen te leren kennen. 

Overtredingen en consequenties 
Vriendschappen worden 'gesloten', zo stelden we 
aan de start van dit artikel. Wartneer een vriend
schap actief door een van de partijen wordt beëin
digd, spreekt men wel van 'buiten spel zetten'. De 
ander wordt buitengesloten van het persoonlijk 
leven van de een en wordt daarmee als vriend-zijn
de uitgeschakeld, buiten spel gezet. De reden van 
beëindiging heeft vaak te maken met een overtre
ding van de (ongeschreven) spelregels: regels met 
als doel om de vriendschap ten volle te benutten of 
te vergroten. Wanneer we inzicht willen krijgen in 
de morele opvattingen van jongeren over (ab)nor
male, (on)gewenste of (on)terechte motieven om een 
vriendschap te beëindigen, moeten we dus op zoek 
naar de spelregels die Ze hanteren. Wanneer erva
ren of definiëren ze iets als een overtreding en wat 
is de consequentie die ze eraan verbinden? 

De spelregels 
Uit de dagboekberichten en- gesprekken met de 
jongeren komt naar voren dat de vriendschappen 
die ze hebben met name onder spanning komen te 
staan als het gedrag van de vriend of vriendin 
negatieve gevolgen heeft voor de jongeren zelf. Het 
blijkt in het bijzonder om een overtreding van de 
volgende spelregels te gaan: 
> Een vriend steelt niet van mij 
> Een vriend maakt geen misbruik van mij 
> Een vriend roddelt niet over mij (iets doorvertellen) 
;> Een vriend geeft mij niet het gevoel mij buiten te 

sluiten (met name genoemd door meisjes) 
> Een vriend maakt/zoekt geen áge ruzie 
> Een vriend irriteert mij niet 
> Een vriend bemoeit zich niet (in direqe of 

negatieve zin) met mijn partner 

ngeren over vriendschap zijn niet 
hun concrete morele handelen'' 

Wat zou je een goede reden vinden om 
een vriendschap te beëindigen? 
Hmm, ja dat is een lastige maar ik denk toch 
inderdaad als ik erachter kom dat ze iets heeft 
doorverteld aan heel veel mensen en zo. Dat 
ze niet te vertrouwen is, dan vind ik het so
wieso niets, dan wil ik er een punt achter 
zetten, want ik wil niet met vrienden zijn die ik 
niet kan vertrouwen. 

Een grove overtreding binnen het 'spel van de 
vriendschap' vindt volgens de jongeren dus plaats 
wanneer er op zo'll rnanier met hen wordt gehan
deld dat hij of zij er schade van ondervindt. Daar
naast geven enkele jongeren aan dat hun vriend
schap ook onder spanning zal komen te staan bij 
minder zichtbaar of aanwijsbaar gedrag van de 
ander. Het gevoel dat ~e bij, of met de ander heb
ben (inclusief verdenkingen) is bepalend voor de 
keuze om wel dan niet een vriendschapsrelatie te 
willen voortzetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
overtreding vari de volgende regels: 
> Een vriend maakt dat ik hem of haar durf te 

vertrouwen 
> Een vriend liegt niet of verzwijgt dingen niet 
> Een vriend is niet jaloers en vat mijn gedrag niet 

op als 'buitensluiting' (de verwachtingen van de 
ander over inslujting zijn n'iet te hoog gegrepen) 

Enkele jongeren geven aan dat een vriend de spel
regels ook overtreedt wanneer ze zijn of haar 
gedrag in het algemeen afkeurenswaardig vinden, 
of omdat het negatieve gevolgen heeft voor derden. 
Het betreft de volgende overtredingen: 
> Middelengebruik door de ander 
> Wangedrag van de ander ten opzichte van derden 
> Bepaald seksueel gedrag ten opzichte van derden 

Interviewfragment 
Mensen met harddrugs daer ga ik, dat hoef ik 
niet, daar 9a ik niet meer mee om. Dat is altijd 
kiezen tussen mij of harddrugs. 

Interviewfragment 
Ik hoorde ook dingen over haar waarvan ik denk: 
whow nee, dan wil ik niet zo'n vriendin. 

Wat dan? 
Nou zij ging zeg maar voor de camging zij naakt 
bij jongens en zo. Toen dacht "1k: doe even nor
maal. Ik hoef dan niet zo'n vriendin te hebben die 
naakt voor de cam gaat.lk heb helemaal geen 
contact meer. Ik praat nooit meer met haar. Niks. 
Ik heb haar bij alles verwijderd. Ik wil echt niet zo'n 
vriendin hoor. Echt niet. 

Verzachtende omstandigheden 
Zoals uit bovenstaande interviewfragmenten 
blijkt, zijn bepaalde overtredingen voor de jonge
ren ernstig genoeg om een vriendschap per direct 
te beëindigen. Voor een aantal jongeren gelden er 
echter verzachtende omstandigheden: de sanctie 
'einde vriendschap' geldt dan niet of niet onmid
dellijk bij schending van de regels. De factoren die 
worden genoemd hebben onder andere te maken 
met de geschiedenis voorafgaand, of na afloop van 
de overtreding. Of een sanctie geldt, hangt bijvoor
beeld af van: 

> Of ik de ander al gewaarschuwd heb, of ik er 
eerst al met de ander over heb gesproken 

> Hoe vaak ik de ander al heb vergeven 
> Hoe hecht en oud de vriendschap is (was) 
> Of de ander zijn excuus aanbiedt 

Interviewfragment 
Een, twee of drie keer wil ik nog wel vergeven, 
maar als het echt vaker gebeurt dan is het voor 
mij klaar. 

Voor enkele jongeren blijken noch de aard of ernst 
van de overtreding noch de verzachtende omstan
digheden een rol te spelen in de overweging een 
vriendschap te beëindigen. Zij geven aan dat ze 
principieel tegen het beëindigen van een vriend-
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schap zijn, of niet van zichzelf verwachten dat ze een 
vriendschap kunnen beëindigen (en de consequentie 
daarvan kunnen dragen: het missen van een 
vriend). In sommige gevallen betekent dit dat een 
vriendschap niet of niet onmiddellijk wordt beëin
digd. Enkele jongeren geven aan dat de vriendschap 
wel blijft bestaan maar dat de kwaliteit nooit meer 
als tevoren zal zijn. Anderen noemen dat ze de 
ander tijdelijk buitenspel zetten als vriend om te 
laten merken dat ze bepaald gedrag niet pikken of 
waarderen. 

Interviewfragment 
Nou op dit moment ben ik er wel even klaar mee 
maar ik denk niet dat het ... niet voor altijd zeg 
maar. 

Nee, en hoezo denk je dat? 
Ja we kennen elkaar al sinds groep 1 dus ja, ik 
vind dat is niet iets wat je zomaar opgeeft zeg 
maar. 
We hebben allebei gewoon denk ik wel even tijd 
nodig nu, gewoon om erover na te denken en zo. 
Maar het zou wel fijn zijn als ze d'r excuses aan
biedt. 

Tot slot- (g)een goede reden tot 
vriendschap 
De vraag wanneer het volgens jongeren (ab)nor
maal, (on)gewenst of (on)terecht is dat een vriend
schap wordt aangegaan, behouden of beëindigd, 
blijkt niet met een enkelvoudig antwoord te kun
nen worden afgehandeld. De principes die jongeren 
aanwenden bij het aangaan of behouden van een 
vriendschap worden bijvoorbeeld niet direct her
kend in de prinCipes die ze laten gelden bij het 
beëindigen van een vriendschap. Zo gaan jongeren 
met name vriendschappen aan vanwege het aange
name dat de vriendschap hen oplevert, waarbij 
voor enkele jongeren ook een strategisch belang 
lijkt mee te spelen daar ze gericht zijn op het ver
krijgen of behouden van een bepaalde reputatie. 
Deze nuts- en genotmotieven blijken echter niet 
altijd en per definitie doorslaggevend te zijn. Zo 
blijkt het uitblijven van het aangename, of het 
meemaken van minder aangenaam gedrag voor de 
meeste jongeren geen reden om de vriendschap 
(definitief) te beëindigen. En ook wanneer een 
vriend zich misdraagt, onafhankelijk van het effect 
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dat dit gedrag heeft ((on)aangenaam of (on)nuttig), 
dan is dit voor enkele jongeren reden genoeg om de 
vriendschap te beëindigen. 

De morele opvattingen van jongeren over vriend
schap ('hoe dien je met elkaar om te gaan') zijn dus 
niet altijd in overeenstemming met hun concrete 
morele handelen ('hoe ga je met elkaar om'). Dit 
verschil wordt veroorzaakt doordat het in het 
spreken van jongeren over vriendschap nooit om 
vriendschapsrelaties in algemene zin gaat. Het gaat 
altijd om vriendschap met een bepaalde persoon, 
op een bepaald moment, met een bepaalde voorge
schiedenis en een bepaalde kwaliteit. Het 'spel van 
de vriendschap' kent voor jongeren dus persoons
afhankelijke motieven, spelregels en verzachtende 
omstandigheden, waardoor bepaald gedrag bij de 
een nimmer en bij de ander per direct tot buiten
spel zal leiden. * 
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