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B eperkingen van een
vriend voor het leven

Wat als twee eeuwige vrienden op elkaar zijn uitgekeken? Ga uit elkaar, en
leg de lat voor nieuwe vrienden lager, schrijft Sandra Heerma van Voss.

Zou samenwonen met
je huisgenote van toen
nu nog wel zo leuk zijn?

Je kent haar moeder, haar
zus en haar meisjeskamer. Je weet dat ze vroe-
ger thuis kip uit de römertopf kreeg – jaloers-
makend lekker vond je dat. Je weet welk cijfer
ze voor wiskunde had op haar eindlijst, want
jij had hetzelfde: een magere vijf, als beloning
voor die oeverloze zondagmiddagen waarop
jullie kletsten en ontbijtkoek aten en tv keken
en géén grafieken tekenden. Jullie kozen de-
zelfde universiteit, deelden tijdelijk een krap-
pe zolder in een nieuwe stad en volgden met
liefhebbende argusogen hoe de ander volwas-
sen probeerde te worden. Je was getuige op
haar huwelijk.

En nu? Waarom weet je niet precies, maar
het werkt niet meer tussen jullie. Er moet van
alles broeien – ergernis, jaloezie of gewoon ver-
veling – wat het ook is, de afspraken die jullie
al die jaren trouw zijn blijven maken, verlopen
steeds stroever. Waar praat je over als je elkaar
nog maar een paar keer per jaar ziet? En moet
je hier coûte que coûte mee doorgaan?

In de jaren 1950 formuleerden sociologen
drie voorwaarden voor het ontstaan van echte,
hechte vriendschappen: fysieke nabijheid, fre-
quente, ongeplande interacties en een omge-

ving waarin mensen op hun gemak zijn en el-
kaar in vertrouwen durven nemen. Op school
en tijdens een vervolgopleiding wordt aan alle
drie ruimschoots voldaan – vandaar dat die
vriendschappen vaak lang meekunnen. Con-
tacten met collega’s zijn minder zuiver: hoe jo-
lig je de dag ook met elkaar doorkomt, op het
werk draagt iedereen een masker en doet zich
stoerder voor. Elke collega is ook een concur-
rent.

Ook partners en kinderen zijn geen vervan-
ging voor die echte, oude vrienden, constateer-
de New York Times-journalist Alex Williams af-
gelopen zomer in een somber getoonzet arti-
kel met als onderkop ‘Why Is It Hard to Make
Friends Over 30?’ Hij citeert dertigers en veerti-
gers die zich beklagen over de stilstand in hun
sociale leven: ze zijn omringd door mensen,
maar intieme vriendschappen doen ze al jaren
niet meer op. Het ontbreekt hun aan tijd en ge-
legenheid, waardoor ze zich eigenlijk chro-
nisch alleen voelen. Het schrijnendste voor-
beeld vormt een 39-jarige onderwijsmede-
werkster met 509 Twitter-volgers en 857 (!)
Facebook-vrienden, die na een verhuizing ont-
dekte dat ze moeite had om gasten voor haar
eigen verjaardag te vinden. Een man memo-
reert de moeilijke tijd na zijn scheiding: hij

ging op dansles, niet om vrouwen te versieren
maar om nieuwe buddies te zoeken. Een 32-ja-
rige consultant ontwikkelde een 100-punten-
schaal voor nieuwe ‘k a n d i d a a t-v r i e n d e n ’: 100
is voor een best friend forever, maar elke faux pas
(niet terugbellen, te laat komen) betekent pun-
tenaftrek. De meeste nieuwe contacten eindi-
gen dan ook als kennissen, met scores van 30
tot 60.

Veelzeggend is de term ‘k a n d i d a a t-v r i e n -
den’ die hier gebruikt wordt – alsof er een exa-
men is waar mensen voor moeten slagen, wil-
len we ze nog als vriend accepteren. En naar-
mate we ouder worden en onze tijd schaarser,
worden de eisen strenger. Er spreekt nog iets
uit Williams’ artikel, dat schrijnend wordt zo-
dra je een boek over vriendschap in vroeger tij-
den leest: wat zijn wij op sociaal gebied ver-
wend en verzadigd geworden. Eenzaamheid
en sociaal isolement bestaan zeker nog, maar
de mensen die Williams citeert hebben daar
geen last van. Ze zijn eerder onwillig om te in-
vesteren in mensen die ze niet maatschappe-
lijk nuttig vinden, of met wie niet meteen die
magische ‘klik’ optreedt.

Maar wie zegt dat er nog wel een klik zou
zijn met ouwe getrouwen die ogenschijnlijk
door praktische omstandigheden uit je leven
verdwenen? Schoolreünies vormen zelden
aanleiding voor meer dan elkaar hartelijk op
de schouder slaan en contactgegevens uitwis-
selen. En stel dat je gedwongen werd om weer
samen te wonen met je huisgenote van toen,
zou dat dan nog wel zo leuk zijn? Zouden jullie
moeiteloos in het oude rolpatroon terugval-
len, of zou dat net zo’n worsteling worden als
bij een heel star familiebezoek?

Ik geloof niet meer zo in eeuwige vriend-
schap – of liever, niet in geconsumeerde eeuwi-
ge vriendschap. Je kunt jarenlang intensief
met iemand optrekken en hem vervolgens in
alle liefde loslaten. Met mijn beste school-
vriendin deed ik dat zelfs in samenspraak. Na
een laatste, pijnlijk kopje thee schreven we el-
kaar een briefje met de gedeelde constatering
dat we elkaar weinig meer te bieden hadden,
maar dat dat niet erg was. Ik wens je het aller-
beste, schreven we, en ik blijf aan je verjaardag
denken. We lieten elkaar gaan, en eigenlijk was
dat heel mooi.

In de praktijk van alledag weet ik me inmid-
dels tot groot genoegen omringd door ‘situati-
onal friends’, zoals Williams ze licht misprij-
zend noemt. Ze zijn toevallig in mijn leven ge-
komen – op het trappenhuis, in een kleedka-
mer – en wat betreft achtergrond, opleiding en
religieuze en politieke oriëntatie zijn ze heel
anders dan ik. Alleen al op basis van hun kle-
ding had ik ze in die zo pure schooltijd nuffig
afgewezen, denk ik, en zij mij. Gelukkig ligt
dat achter ons. Met mijn buren hou ik etentjes
waarop we en passant ook allemaal even op on-
ze huisbaas mogen foeteren. Met een oud-yo-
ga-vriendin bedenk ik handige, prozaïsche af-
spraken: ik breng jouw kind naar dansles als jij
weer eens die lekkere tonijnlasagne voor ons
maakt. Met een dierbare oud-collega – het be-
staat dus wel – koppel ik elk veroverd moment
samen aan een filmbezoek, om het dan zwij-
gend even heel erg eens te kunnen zijn. Voor
uren elkaars zieleroerselen aanhoren is inder-
daad niet veel tijd meer. Maar als die er opeens
wel was, vraag ik me af of we er veel zin in zou-
den hebben.

Fijne verjaardag

MODERNE MYTHEN

Een kind is opgewonden,
een groot mens vindt het
vaak vooral gedoe. Elke
week bespreekt Arjen
van Veelen een ‘mythe’
waar de mens in gelooft.
Vandaag: jarig zijn.

V an harte gefeliciteerd met je ver-
jaardag! (Ik ga er voor het gemak
even van uit dat je inderdaad jarig
bent. En zo niet vandaag, dan toch

vast onlangs, of binnenkort, vroeg of laat is ie-
dereen jarig, dus: hieperdepiep hoera!)

Jarig zijn is zo simpel. Vandaag vier je dat je
bijzonder bent. En je bent bijzonder, omdat je
ooit, zomaar, op aarde bent gekieperd. En dat
je daar nog steeds loopt, jouw feestje viert.
Heel bijzonder ben je, net als iedereen.

Maar omdat we nu eenmaal niet allemaal
tegelijk bijzonder kunnen zijn, hebben we het
zo geregeld dat iedereen om beurten geduren-
de exact 24 uur extra bijzonder is. Dat is de es-
sentie van jarig zijn: een etmaal ben je speci-
aal. Samen met miljoenen andere jarige aard-
bewoners. Zo simpel is het.

Simpel? Misschien vind je jarig zijn heel in-
gewikkeld. Misschien denk je dat het niet vol-
doende is om formeel jarig te zijn, maar dat je je
ook jarig moet voelen. Want daar vragen de
mensen vandaag naar: voel je je een beetje jarig?

En misschien denk je dat je je niet alleen ja-
rig moet voelen, maar dat je het ook nog moet
vieren. Want ook daar vragen de mensen naar,
al weken lang: ga je er nog wat aan doen?

Zo wordt je verjaardag een klus waar je zelf
niet op zat te wachten. Misschien zit je zelfs
met deze feestelijke dag in de maag. Dus stuur
je uiteindelijk lastminute zo’n halfslachtig
mailtje rond. ‘Ik vier het dit jaar niet echt,
maar ik zit wel toevallig zo en zo laat in dat en
dat café. Eerste rondje is voor mij.’ Nou,
enorm hieperdepiep.

Gek is dat: toen je klein was, kon je de dag
voor je verjaardag niet slapen van opwinding.
Nu is het vaak vooral gedoe. Ooit kroop je su-
pervroeg uit bed om alles te inspecteren, de
slingers, de versierde stoel, de ingepakte ca-
deaus (zag je daar niet duidelijk de contouren
van een Playmobil-piratenschip!). Koning
voor een dag was je. Je had zelfs het privilege
om te kiezen wat het avondeten werd. Ha! Pa-
tat!

Op school moest je op een stoel staan terwijl
de hele klas voor je zong, wat eventjes onge-
makkelijk voelde, maar verder was het een dag
van ongecompliceerd geluk: de prettige geur
van uitgeblazen kaarsjes, het woest scheuren
van papier, cola drinken met zo’n kronkelrie-

tje, je oma die een reusachtig geldbedrag in je
knuisten stopte, je vader met een fototoestel
en jij die zoveel vingers opstak als je jaren tel-
de.

Wat is er gebeurd met deze dag waar je ooit
zo naar uitkeek? Wanneer ging het mis?

Ja, nu maak je weliswaar grappen over ver-
jaardagen van saaie mensen, die bijna tegen-
sputterend het feest van het leven vieren, het
liefst in een kring, met stilvallende gesprek-
ken en met kwarktaart – een rampformule die
ze toch elk jaar weer uit de kast halen, alsof ze
niet vieren, maar rouwen, alsof de kaarsjes die
ze uitblazen een tussentijdse begrafenis sym-
boliseren van alle jaren die voorgoed voorbij
zijn. Life is a box of chocolates en hij is al bijna
leeg .

Daar maak je grappen over, maar is je eigen
verjaardag dan zo’n feest? Dat je zelf het
avondeten mag uitkiezen – tja, dat doe je iede-
re dag al. En nu moet je zelf nog afwassen ook.

Fotomoment? Elke dag maak je wel foto’s.
Want elke dag in je leven wordt geacht een
feest te zijn, een evenement. Elke dag is speci-
aal (dus geen enkele meer). Je verjaardag hoeft
van jou niet zo nodig (maar toch ben je intens
teleurgesteld als anderen ook zo over je ver-
jaardag denken).

Tragisch, toch? Het hele jaar loop je te ren-
nen, te zwoegen, te zweten, te smijten met je
tijd; je hele leven is een eindeloze brij, en dan
is er één dag per jaar dat je het mirakel van je
bestaan mag vieren, en dan zeg je: ‘nah, ik sla
liever over, zo’n gedoe’.

Je kunt je verjaardag natuurlijk negeren,
maar je verjaardag negeert jou niet. Zie al de
felicitaties op je Facebook-prikbord. Een bom-
bardement, zelfs van mensen die je maar half
kent. Maar wat betekent dat? Dat vroeg de
Amerikaanse journalist David Plotz zich ook
eens af. Hij nam de proef op de som: hij veran-
derde op zijn Facebook-profiel zijn geboorte-
datum enkele malen. Op 11 juli kreeg hij 119
felicitaties. Op 25 juli nog eens 105 (bijna de
helft van mensen die hem twee weken eerder
ook van harte hadden gefeliciteerd). En drie
dagen later, toen hij weer zogenaamd jarig
was, kreeg hij nog eens 71 felicitaties. In totaal
zestien vrienden hadden hem drie keer niets-
vermoedend van harte gefeliciteerd. Bijna
even pijnlijk als een verkeerd cadeau.

Zelfs als het wel op de juiste dag is, heeft dat
feliciteren iets voorgeprogrammeerds. Want
waar feliciteren mensen je mee? Dat je er weer
een jaar op hebt zitten? Maar is dat een presta-
tie? Jouw echte prestaties – de heuvels die je
bedwong terwijl niemand keek – dáár werd je
nooit voor gefeliciteerd. Maar nu je er een jaar
op hebt zitten, is het: wat goed zeg! Gefeli!

Verjaardagen zijn speciale gelegenheden
waarop je vrienden kunnen laten blijken dat
ze je totaal niet kennen.

En hoe goed kennen we onszelf? We maken
het onszelf onnodig moeilijk. Verjaardagen
zien we als jaarrekeningen, met onze leeftijd
als meetlat. Het getal van de kaarsjes op de
taart – 16, 27, 30, 49, 88 – zegt dan wat we be-
reikt moeten hebben volgens verwachtingen
van anderen. Een dag dat we tellen: grijze ha-
ren, echte vrienden, dromen die niet meer
haalbaar zijn, dat het nu echt te laat is om ooit
nog te leren golfsurfen (denk je).

Hoe je je verjaardag viert, vertelt iets over
hoe je leeft. Vaak leef je niet, maar zit je je tijd
uit.

Misschien denk je: mijn verjaardagen zijn
wél leuk. Dan heb ik niets gezegd. . Maar velen
vieren hun verjaardag omdat dat nu eenmaal
moet. Dat merk je het best aan de liedjes. ver
de liefde is een eindeloze reeks van ontroeren-
de songs geschreven, maar zodra we het leven
zelf bezingen, is dit het repertoire:

Ei, ei, ei,
we zijn zo blij,
Want Dinges die is jarig
en dat vieren wij!
En dat dan begeleid door de vrolijke tonen

van een papieren roltoeter. En het genot van
Multivlaai. Dat vinden we allen zo prettig. Ja,
ja.

Het is zo simpel. Je bent ooit zomaar op aar-
de gekieperd. En je loopt er nog steeds rond.
Net als iedereen. Van harte, dus. Je bent een et-
maal bijzonder. En je hoeft helemaal niets. Ik
wens je enkel toe dat je elke dag van je leven
leeft (aldus een verjaardagsgroet van Jonathan
Swift). Wat wil je nog meer? Een versierde bu-
reaustoel? Of dat ik een liedje voor je zing? Ei,
ei? Zeg het maar, hoor, het is jouw feestje.

‘Blijf ook op televisie een gewone jongen’
I NSPI RATI EBRON

Keuringsdienst van
Waarde. Puberruil.
Wie inspireert
K RO-presentator
Ajouad El-Miloudi?

O p een feestje, ik stond te
dansen, kwam hij naar
me toe. Hé, zei hij, ik
vind je écht een talent.

Net een scène uit een film, want ik
keek over mijn schouder of hij het
tegen iemand anders had. Maar
Ruud Hendriks had het tegen mij.

Ruud Hendriks. De oprichter van

RTL in Nederland, directeur van
NBC Superchannel. Directeur bij
Endemol. Hij vond mij een talent!

Ik was net begonnen, ik was een
broekie van 18 ofzo. Ik had een kin-
derprogramma gepresenteerd bij
AT5, B asta! Ik vond het bizar dat hij
een mening over mij had. Dat hij
kennelijk wist wat ik deed.

We hebben daarna een keer sa-
men wat gegeten. We zijn vrienden
geworden. Het is een inspirerende
man omdat hij zoveel gedaan heeft
en altijd bezig is met nieuwe projec-
ten. Niet voor het geld maar omdat
hij het leuk vindt.

Het is niet een man die zegt wat ik
wel en niet moet doen. Hij geeft wel
af en toe een advies. Lees veel kran-

ten, zei hij. Lees elke dag ten minste
drie kranten. Zorg dat je net iets
meer weet dan de mensen om je
heen. Dat advies volg ik op. Ik lees
zoveel mogelijk.

Hij zei ook dat ik mezelf moet
blijven. Ik ben ook op televisie een
gewone jongen. Mensen vinden dat
ontwapenend. Ze zien iemand die
hun buurjongen had kunnen zijn.
Ik zou het ook moeilijk vinden om
een rol te spelen. Ik kan eigenlijk al-
leen mezelf zijn. Vroeger waren de
sterren op televisie onbereikbare fi-
guren. Magisch bijna. Tegenwoor-
dig is het meer: doe maar normaal,
dat is gek genoeg. Geen kapsones.

Ik leerde van Ruud ook niet te
veel onder de indruk te zijn van het Foto Roland J. Reinders

televisiewereldje. Het is net als met
de liefde, dacht ik toen zelf. Je moet
wel willen, maar niet té graag. Dan
lukt het niet. In het begin was ik
best onzeker. Kan ik dit allemaal
wel? Ik ben er ingerold, dit was geen
droom die ik als kind al had.

Voor de buitenwereld lijkt het
misschien alsof het vanzelf gaat.
Maar het kost tijd voordat je je plek-
je hebt. Het is prettig om daar met
een man als Ruud Hendriks over te
praten. Hij heeft zoveel gezien en
meegemaakt in de televisiewereld.
Het is een drukbezet man. Hij hoeft
geen snotneus van 25 te adviseren.
Hij doet het wel.

Sheila Kamerman
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