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JONGEREN IN GESPREK MET AWEL OVER PROBLEMEN IN HUN VRIENDSCHAP

Dit rapport is gratis te downloaden op https://awel.be/over-awel/onderzoek.
Mits bronvermelding mogen delen uit dit rapport overgenomen worden. We vragen echter om geen
citaten uit de gesprekken met jongeren over te nemen of ruimer te verspreiden.

De citaten zijn een letterlijke weergave van stukken uit onze gesprekken met jongeren, inclusief tiken spellingsfouten. Wel hebben we details verwijderd die de anonimiteit van de jongere in het
gedrang kunnen brengen. 1

Om de leesbaarheid van dit rapport te bevorderen gebruiken we niet de notatie ‘hij/zij’, hem/haar,
zijn/haar of ‘vriend(in)’, maar gebruiken we afwisselend ‘hij’ en ‘zij’, ‘vriend’ en ‘vriendin’ enz. We
bedoelen er telkens beide geslachten mee, tenzij expliciet anders aangegeven.

DANK
Allereerst gaat mijn dank uit naar de vele jongeren die hun verhaal aan Awel toevertrouwen en de
vrijwilligers die hen een luisterend oor bieden. Het is een voorrecht dat ik een stukje deelgenoot mag
worden van deze warme dialogen.
Ik ben ook bijzonder dankbaar voor de job die ik mag uitoefenen. Het is in de huidige samenleving
niet vanzelfsprekend tijd te krijgen om ideeën te laten sudderen. Het vraagt ook tijd om gesprekken
in stukjes uiteen te trekken en deze allemaal samen te voegen in een nieuwe puzzel. Maar wat een
plezier een min of meer samenhangend beeld te zien verschijnen!
Mijn collega’s zijn onmisbaar doorheen dit proces. Ik wil vooral mijn collega’s Sofie Devarwaere,
Goedele Vermaelen en mijn coördinator Sibille Declercq bedanken voor het vele nalezen, de
constructieve feedback, het mee sudderen en puzzelen. Maar ook de andere collega’s hebben met
enthousiasme allerlei ethische dilemma’s doorworsteld die ik hen heb voorgeschoteld.
Zoals steeds konden we ook rekenen op Gino Ameye, zorgmanager in Karus en psychotherapeut in
Spreekruimte. Hij hielp ons eerder 2 de houding van een Awel-vrijwilliger beter te omschrijven. Ook
nu vonden we hem bereid mee te denken in onze zoektocht naar klaar en duidelijke antwoorden
waar die uiteindelijk niet mogelijk of wenselijk bleken.

Sabine Coppens, bedreven in conflictbemiddeling en peer mediation in het onderwijs, zette haar
expertise volop voor ons in. We hopen dat jongeren, onze beantwoorders, en met hen vele anderen,
volop gebruik zullen maken van de tool voor conflicthantering die ze voor ons ontwikkelde.
Dankzij de leerlingen van het vijfde jaar toegepaste beeldende kunst, illustratie, van de Kunsthumaniora
Sint-Lucas Gent en hun leerkrachten Julie Bekemans, Lynn Hellebuyck en Katinka Wuytack kan iedereen
genieten van een mooi vormgegeven versie van deze tool.
Ook YouTubester Judith Pellegrims hielp volop om de vertaalslag terug naar jongeren te maken. Met
veel energie en enthousiasme maakte ze filmpjes over vriendschap onder andere gebaseerd op de
vaststellingen uit dit rapport.
Tot slot willen we Richard Anthone bedanken. Hoewel hij net op pensioen was, deelde hij zijn kennis
en inzichten als jarenlange docent filosofie en ethiek met ons in een vorming. Hij hielp ons bij het
zetten van onze eerste wankele stappen in wat misschien ‘democratisch moraliseren met kinderen
en jongeren’ heet.

Dank jullie wel!

Elke Denys
Stafmedewerker studiedienst Awel
30 november 2019
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VOORWOORD
HET NEGATIEF?
Met dit rapport schetsen we een beeld van vriendschap dat te weinig getoond wordt. We gaan er
vanzelfsprekend van uit dat vriendschap iets positiefs is. 3 Vriendschap levert ook echt een
belangrijke bijdrage aan ons welbevinden 4. We lijken er tegelijk van uit te gaan dat een relatie
ophoudt vriendschap te zijn wanneer ze niet meer overwegend positief is. De werkelijkheid blijkt
veel complexer. Jongeren houden niet meteen of niet noodzakelijk op iemand ‘vriend’ te noemen
wanneer er problemen opduiken. Net als de relatie met onze ouders en net als de relatie met onze
partner kent vriendschap mooie kanten, moeilijke kanten en van alles ertussenin. Het ontbreken
van vriendschap of het ervaren van problemen in een vriendschap hebben evengoed een belangrijk
effect op ons, zij het vaker een negatief 5. Vriendschap heeft ook een donkere kant 6.
Jongeren contacteren Awel volop met vragen of verhalen over deze problemen met of in hun
vriendschappen. Dit rapport zegt daarmee niet hoe jongeren hun vriendschappen globaal ervaren,
maar richt zich eenzijdig op de negatieve kant ervan. Dat neemt overigens niet weg dat doorheen
veel van de genoemde problemen positieve verlangens, verwachtingen, intenties…spreken.
We hebben bovendien getracht deze problemen vanuit meerdere invalshoeken weer te geven,
zijnde: onderliggende noden, exclusiviteit, verschillen, dynamiek, zorg dragen voor en afwijzing.
Hoe we tot deze thema’s zijn gekomen kan je lezen in de onderzoeksopzet (p.83). In het beste
geval kunnen we zo een meerdimensionaal beeld creëren en sta jij als lezer daar bij die jongere in de
situatie die zich voordoet en ontrolt. Dit vormt het eerste deel van dit rapport.
Een negatief blijkt ook een tussenliggende fase in het ontwikkelingsproces van een positieve foto.
Ontwikkeling biedt kansen. Jongeren leren veel interpersoonlijke vaardigheden door ervaring. Maar
dat is niet voor iedere jongere, of bij ieder probleem in dezelfde mate het geval. Het copen met
problemen in een vriendschap blijkt in de gesprekken vaak ‘negatief’ uit te draaien. Maladaptieve
copingstrategieën zorgen voor een escalatie, of zijn zelfs de reden voor het probleem in de eerste
plaats. In het tweede deel van dit rapport nemen we dit gegeven onder de loep.
Soms redden jongeren het dus niet op hun eentje. Dan is meevoelen en meedenken vanuit een
zekere expertise nodig om een antwoord op een probleem te formuleren. We hopen dat het
aankloppen bij Awel jongeren kan helpen bij de overgang van het meer negatieve naar het meer
positieve verhaal van vriendschap. Het derde deel van dit rapport gaat dan ook over hoe Awel jongeren
het beste kan helpen bij het copen met problemen in hun vriendschap. We zoomen specifiek in op hoe
we jongeren kunnen helpen bij conflicthantering en bij ethische dilemma’s.
Gezien de lijvigheid van het rapport hebben we een samenvatting voorzien met daaraan gekoppeld
een aantal aanbevelingen naar relevante actoren.
We hebben geen hoofdstuk gewijd aan wat reeds geweten is in de onderzoeksliteratuur over
(problemen met) vriendschap bij jongeren. We nodigen de lezer wel uit een blik op de bibliografie
en de eindnoten te werpen waar we relevante verwijzingen en informatie opgenomen hebben.
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INLEIDING
WAT IS VRIENDSCHAP?
Voor we het eerste deel van dit rapport aanvatten, staan we even stil bij wat jongeren verstaan onder
'vriend' of 'vriendschap'. We hebben jongeren niet gevraagd een definitie van vriendschap te geven.
We moeten vertrekken van wie zij spontaan ‘vriend’ noemen in hun gesprek met Awel. We krijgen
daardoor zicht op de heel concrete, werkelijke vriendschappen van jongeren, onafhankelijk van een
abstract ideaal van vriendschap dat ze eventueel aanhangen. Zij het, zoals aangegeven in het
voorwoord, vanuit de problematische kant van vriendschap.

MEERDUIDIG
Jongeren spreken onder andere over ‘die persoon met wie ze een klik hebben’, ‘die ene persoon
bij wie ze volledig zichzelf kunnen zijn’, die vrienden ‘met wie ze samen kunnen lachen’, ‘die
persoon die hen graag wil helpen of voor wie ze er zelf graag willen zijn’, ‘die ene vriend die hen
bijzonder vindt’… Daarnaast hebben ze het echter ook over hun vrienden ‘uit de klas’, ’de vriend
met wie ze dagelijks naar school fietsen’…

Jongeren verschillen in wie ze een vriendin noemen of in hun verwachtingen naar een vriendin toe.
Sommige jongeren hebben één van bovenstaande elementen aangehaald, andere meerdere. We
geven hieronder een overzicht:
VRIENDSCHAP IS

Meisje

Jongen

Ongekend

Totaal

Een klik hebben - goed opschieten met elkaar - overeenkomen

7

1

0

8

Iemand hebben die jou waardevol vindt

0

3

0

3

Jezelf kunnen zijn bij de ander

0

3

0

3

Opkijken naar iemand

1

1

0

2

Samen kunnen lachen

0

2

0

2

11

4

1

16

6

5

0

11

Tijd of ruimte delen of gedeeld hebben - vertrouwd zijn met elkaar
Zorg dragen voor elkaar - er zijn voor elkaar - respectvol omgaan met
elkaar

TABEL 1 | KRUISTABEL VAN HET AANTAL GESPREKKEN WAARIN EEN ELEMENT VAN VRIENDSCHAP WORDT VERNOEMD VERSUS HET GESLACHT
VAN DE OPROEPER. JONGEREN KUNNEN MEERDERE ELEMENTEN VERNOEMEN IN ÉÉN GESPREK. VANDAAR DAT WE DE TOTALEN PER GESLACHT
NIET WEERGEVEN. HETZELFDE MEISJE OF DEZELFDE JONGEN KAN IMMERS MEERDERE KEREN GETELD WORDEN.

Eén jongere heeft ook meerdere soorten vrienden. Er zijn ‘vrienden van de voetbal’, ‘mijn groepje’,
‘beste vrienden’, ‘echte vrienden’… bij wie telkens andere elementen meer gewicht krijgen.
Vriendschap is daarmee in de praktijk een meerduidig begrip.

REKBAAR7
Vriendschap begrijpen we doorgaans als een positief gegeven. Jongeren halen inderdaad
verschillende positieve elementen aan doorheen de gesprekken. Er zijn echter ook gesprekken met
jongeren die geen enkel positief element vernoemen. Ze beschrijven problemen met een vriend, waarbij
de vraag rijst waarom de jongere het begrip ‘vriend’ hanteert. Ze noemen bijvoorbeeld iemand
‘vriendin’ terwijl deze ernstig grensoverschrijdend gedrag naar hen toe stelt.
Doorheen deze analyse is duidelijk geworden dat wie jongeren in werkelijkheid een ‘vriend’
noemen, heel erg kan afwijken van wat we ideaal gesproken onder ‘een vriend’ verstaan. Denk maar
aan de idee dat vriendschap vrijwillig is en gericht op de persoon van de ander. Dat het een affectieve
band is waarin om de ander wordt gegeven. Dat de band wederkerig is en dat beide partners zo
goed als gelijkwaardig zijn 8.
We moeten het begrip ‘vriend’, zoals gehanteerd door jongeren, zien als bijzonder rekbaar. Zo
rekbaar dat het soms bijna alle (positieve) betekenis verliest.

IN REAL LIFE 9
Hoeveel jongeren ook verschillen in hun begrip van vriendschap, we zijn in onze selectie geen
gesprekken tegengekomen van jongeren die problemen hadden met vrienden die ze enkel online
kennen. Iedere jongere kent de vriendin waarover hij het heeft in het echte leven. En daarnaast wordt
er ook online met elkaar gecommuniceerd.
Het is mogelijk dat een minimumvereiste voor vrienden is dat het mensen zijn met wie je in het echte
leven tijd en ruimte deelt 10, eventueel samen een activiteit onderneemt 11. Andere mogelijke
verklaringen zijn dat er bij toeval geen ‘puur online’ vriendschappen in de selectie zaten, of dat er
minder van dat soort vriendschappen zijn, of dat de problemen in online vriendschappen minder
zwaar wegen en jongeren er ons daarom niet over contacteren of… 12 Het is alvast een interessante
vaststelling die allerlei boeiende vragen opwerpt in tijden waarin jongeren zoveel tijd online
doorbrengen 13.

We weten nu dat jongeren het over iets totaal anders kunnen hebben wanneer ze over ‘vriendschap’
spreken, dan wat de term idealiter bij ons oproept. We kunnen onze ‘open’ blik nu richten op de
problemen waarmee jongeren bij Awel aankloppen.
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WELKE PROBLEMEN ERVAREN JONGEREN IN HUN
VRIENDSCHAPPEN?

ONDERLIGGENDE NODEN
Om zicht te krijgen op wat jongeren beweegt, waarom ze voelen wat ze voelen, zich gedragen zoals
ze doen, ook in vriendschap, is het interessant om naar de onderliggende noden te kijken. We lezen
in de gesprekken over noden die onvervuld of bedreigd zijn of over noden die met elkaar botsen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van wat jongeren soms expliciet, soms tussen de regels
door, noemen aan noden.
ONDERLIGGENDE NODEN
Nood aan verbinding

Meisje

Jongen

Ongekend

Totaal

16

13

1

30

(Meer) vrienden willen

4

5

0

9

Vriendschap niet willen verliezen

5

8

1

14

Vriendschap opgedrongen worden

3

0

0

3

Niet alleen willen zijn

7

2

0

9

Zich alleen voelen - zich onbegrepen voelen

4

5

0

9

12

3

2

17

Zich niet voldoende gewaardeerd of erkend voelen - er niet mogen zijn

8

1

2

11

Zich schamen - een verlies aan verbinding voelen of vrezen

4

2

0

6

3

7

2

12

Bang zijn voor afhankelijkheid

0

1

0

1

Conflict ervaren tussen zichzelf zijn en aanpassen om erbij te horen

0

2

0

2

Moeite met de autonome keuzes van de ander - de ander willen
'beschermen' tegen zichzelf

1

2

1

4

Nood aan autonomie versus loyaliteit aan de ander

2

2

1

5

13

11

0

24

Ervaren van onrecht - het is niet eerlijk

9

6

0

15

Nood om loyaal te zijn - de ander 'juist' willen behandelen - zorg willen
dragen 14

4

5

0

9

Loyaal omwille van 'vroeger' zijn

0

2

0

2

Loyaliteitsconflict ervaren

2

2

0

4

Moreel dilemma ervaren

1

2

0

3

1

4

0

5

0

4

0

4

Nood aan waardering - zich gekwetst voelen

Nood aan autonomie

Nood aan rechtvaardigheid - billijkheid

Nood aan seks of verlangen naar een partnerrelatie
Conflict ervaren tussen nood aan seks of een partnerrelatie en
vriendschap

TABEL 2 | KRUISTABEL VAN HET AANTAL GESPREKKEN WAARIN EEN ONDERLIGGENDE NOOD WORDT VERNOEMD VERSUS HET GESLACHT VAN DE
OPROEPER. JONGEREN KUNNEN MEERDERE NODEN VERNOEMEN IN ÉÉN GESPREK. VANDAAR DAT WE DE TOTALEN PER GESLACHT NIET
WEERGEVEN. HETZELFDE MEISJE OF DEZELFDE JONGEN KAN IMMERS MEERDERE KEREN GETELD WORDEN.
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NOOD AAN VERBINDING15
Problemen met het opbouwen van een vriendschap
Doorheen de vragen en problemen waarmee jongeren bij ons aankloppen spreekt een hoge nood
aan verbondenheid. Jongeren contacteren ons omdat ze geen of te weinig vrienden16 hebben.
“ik wil echt meer vrienden krijgen en ik wil ook echt niet mijn vriendinnen die ik nu heb verliezen.
[…]
want ik heb al zo weinig vrienden en ik wil er niet nog verliezen.”
(Meisje, 15 jaar)

Daaronder zitten jongeren die moeite hebben met het in verbinding komen met anderen.
Soms ligt het probleem bij communicatie (p.26) en eventueel een gebrekkig inlevingsvermogen.
Ze weten niet hoe ze een gesprek moeten voeren of welke thema’s of informatie de ander
interesseren. 17
“Meestal is het zo dat ik volledig dicht val als er een gesprek op gang is en ik helemaal niet weet
wat te zeggen. Dit is heel erg frustrerend omdat ik zo graag wil praten met de mensen maar het
lukt gewoon niet!”
(Jongen, leeftijd niet gekend)

Het probleem kan er ook in liggen dat een jongere zich niet kwetsbaar durft op te stellen. Ze durft
niet te vertrouwen op de ander, durft bijvoorbeeld geen persoonlijke informatie toe te vertrouwen
(p.26). 18
Aan de andere kant zijn er de jongeren die zich geconfronteerd zien met de sterke nood van een
andere jongere om een band met hen aan te gaan. Hoe moeten ze omgaan met een opgedrongen
vriendschap? Iemand afwijzen (p.60) blijkt niet vanzelfsprekend.
We linken deze ‘opdringerigheid’ verderop ook nog aan de thema’s macht (p.33) en
grensoverschrijdend gedrag (p.45).
“We proberen soms afstand te nemen maar dat is niet zo gemakkelijk, want ze plakt echt aan
ons.”
(Meisje, 12 jaar)

Problemen met het behouden van een vriendschap
Jongeren contacteren ons ook omdat ze een bestaande vriendschapsband niet willen verliezen. Ze
kunnen zich angstig voelen bij de gedachte of het voorgevoel een vriendin te verliezen.
“ik begin bang te worde dat ik haar ga verliezen en ik heb nog nooit zoeen goede vriendin gehad
en ik wil haar echt niet kwijt”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Jongeren willen ook een vriendschap -zelfs als die niet ‘goed genoeg’ is- behouden omdat ze bang

zijn om alleen te zijn.

“Maar ik durf er niet echt afstand van te nemen omdat iedereen een vaste vriendengroep heeft
en ik het moeilijk vindt mij ergens op te dringen. En ik ben ook bang dat ik anders helemaal
alleen overblijf(dat nog het meeste).”
(Meisje, 15 jaar)

NOOD AAN WAARDERING EN ERKENNING 19
Jongeren drukken in hun gesprekken met Awel ook de nood aan waardering en erkenning door
hun vrienden uit 20. Ze contacteren ons wanneer ze zich op dat vlak gekwetst voelen.
Het komt voor dat een jongere zich minderwaardig voelt doordat hij een groot verschil ervaart tussen
zichzelf en een vriend. Daar komen we verder op terug (p.20). Het is doorgaans niet iets waar de
vriend op aanstuurt of zelfs maar iets aan kan doen.
“De laaste tijd voel ik mij ni zo goed in mijn vel, ik heb het gevoel als ik voorbij iemand loop dat
die dingen denkt, of roddelt. Ik voel mij gewoon mega lelijk. Mijn beste vriendin is zo mooi, ik
loop daar dan bij precies of ik niet besta.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Andere keren gaat het wel over het gedrag van de vriendin dat als kwetsend of grensoverschrijdend
wordt ervaren.

Afgewezen of uitgesloten (p.47) worden bijvoorbeeld, raakt jongeren diep in hun nood aan
waardering en erkenning. Bij coping halen we een schrijnend gesprek aan over de mate waarin een
jongere zich wil aanpassen om er toch maar bij te horen en wat dit betekent voor zijn zelfvertrouwen
(p.57).
Sommige jongeren hanteren termen als ‘vervangen’, ‘reserve’… om aan te geven dat ze zich niet
ten volle erkend of gewaardeerd weten of voelen als vriend. Soms verraadt dit een
machtsonevenwicht (p.31) in de vriendschap, waarbij de ene jongere de vriendschap meer verlangt
dan de andere.
“Ik heb een bff maar ik weet niet zeker dat ze mij leuk vind ze doet zo afstandelijk wat kan ik
doen.”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

Andere jongeren vernoemen gevoelens van schaamte. De ander heeft hen in verlegenheid gebracht.
Of ze hebben zelf iets gedaan dat voor een verlies aan verbinding zorgt, waardoor ze zich niet meer
ten volle gerespecteerd voelen door een vriend. Onder communicatie gaan we dieper in op het
schenden van vertrouwen (p.27) en bijvoorbeeld het gebruik van foute grappen (p.29).
“Awel: Het is helemaal niet leuk als jij echt gevoelens hebt voor hem dat hij daar een 'prank' van
heeft gemaakt. Nu denk jij zelfs dat dit aan jou ligt en ben je onzeker over je uiterlijk, klopt dit?
Jongere: mr ik heb niets gezegd op chat dat zou pas dom zijn ja ik heb ook gevoelens voor jou
terwijl het een prank was”
(Meisje, 15 jaar)

Andere jongeren voelen zich niet gehoord, niet ernstig genomen door een vriend. Deze is te veel
overtuigd van het eigen standpunt, of te veel bezig met zichzelf om écht te horen wat deze jongere
zegt of vraagt. We zien hier meteen een voorbeeld van bij het botsen van autonomie en loyaliteit
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(p.12). Bij communicatie (p.28) en zorg dragen (p.43) halen we een aantal voorbeelden aan van
ervaringen met te weinig empathie van een vriend.
We zullen in een apart stuk nog uitgebreider ingaan op kwetsuren en grensoverschrijdend gedrag
(p.44).

NOOD AAN AUTONOMIE
Jongeren ervaren ook problemen in hun vriendschappen doordat bepaalde noden met elkaar in
conflict komen. Vriendschap botst bijvoorbeeld soms op de nood aan autonomie 21 van de jongere
zelf of van diens vriend. Het plaatst hen voor ethische dilemma’s.

Spanningsveld tussen ‘zichzelf zijn’ en ‘erbij horen’
Het conflict kan zich intern afspelen, waarbij een jongere bijvoorbeeld een spanning ervaart tussen
zichzelf zijn, eigen keuzes maken, grenzen aftasten om zichzelf te leren kennen, en anderzijds erbij
willen (blijven) horen of loyaal zijn aan de ander 22.
“Jongere: ik heb schrik dat als ik niet denk aan wat anderen van mij vinden, dat ik mij niet
aanpas dat ik ze zal kwijt raken of dat ik niet leuk overkom...”
(Jongen, 18 jaar)

Het conflict kan echter ook tussen de jongere en zijn vrienden spelen. Jongeren kunnen ook ervaren
dat hun eigen keuzes niet zonder slag of stoot aanvaard worden door vrienden. Er wordt dan soms
druk uitgeoefend (p.36) om bijvoorbeeld (vermoede) verschillen in normen en waarden (p.22) uit
te vlakken. Hier spreekt soms eerder de nood om zorg te dragen (p.41) voor deze vriend uit dan
het willen uitoefenen van macht.
Jongeren kunnen zich hier gefrustreerd door voelen, omdat ze graag de erkenning en de steun van
hun vriendin bij hun keuzes willen.
“Als we afspreken, hebben we altijd dezelfde discussie. Ze snapt maar niet dat ik zo erg
gekwetst ben dat ik niks meer met [een organisatie] te maken wil hebben. Voor mij werkt het
niet meer. Ze blijft me af en toe nog voor […]dingen uitnodigen, […] maar ze snapt niet dat ik er
gefrustreerd van raak. Ik kan er niks mee. […] ik voel me nu veel gelukkiger.”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

Bij andere jongeren zorgt het voor twijfel. Ze hebben hun eigen wensen en noden, maar willen ook
loyaal blijven aan vrienden of familie. Wat moeten ze kiezen? Beloftes (p.35) bevinden zich soms
midden in dit spanningsveld.
“Ik heb spijt van die belofte want de laatste tijd krijg ik uitnodigingen voor naar festivals en fuiven
te gaan met andere goede vriendinnen van me. Ik wil zo graag gaan maar ik zou dit moeten
afzeggen als ik aan de belofte hou tussen mij en mijn vriendin […].
(Meisje, leeftijd ongekend)

Moeite met de autonome keuzes van de ander
De jongere kan het zelf ook moeilijk hebben met bepaalde autonome keuzes die een vriendin
maakt. Ook hier kan macht of bezorgdheid spelen.
“En het probleem is nu zo ik wil haar er op aanspreken maar het zijn niet persé mijn zaken”
(Jongen, leeftijd ongekend)

NOOD AAN RECHTVAARDIGHEID
In een aantal gesprekken gaat het over het thema rechtvaardigheid. Enerzijds vernoemen jongeren
ervaringen met onrecht, anderzijds gaat het over de eigen keuzes van de jongere die het ‘juiste’ wil
doen.

Ervaringen met onrecht
Jongeren vernoemen heel wat ervaringen die ‘niet eerlijk’ zijn. Vaak hebben ze te maken met het
schenden van wat van vriendschap verwacht wordt.
Het gevoel van onrecht kan voortkomen uit ongelijkheid (p.21) en een verschil waar de vriend
mogelijk niets aan kan doen.
“Awel: Ik vraag me dan wat af waarom ze boos zijn op jou?
Jongere: Omdat ik wel veel dingen krijg van me ouders en zei niet. Ik weet hoe ze zich voelen
dus probeer ik altijd weinig over op te scheppen. Maar opeens begonnen ze een bose reactie te
geven.
Awel: Aaahn oké ik begrijp het. Dus ze zijn eigenlijk een beetje 'jaloers' en daarom hun reactie.
Jongere: Ja ik denk het.”
(Jongen, 11 jaar)

Evengoed kan een gevoel van onrecht voortkomen uit een onbillijke behandeling 23 door een
vriend(engroep). 24
Een gebrek aan wederkerigheid is daar een voorbeeld van 25.
“Awel: Begrijp ik het goed dat jij er nu enkel voor haar bent? En zij niet van jou. Iedereen moet
moeite doen, begrijp je?
Jongere: ja dat is het
Awel: Daarnet zei je dat je je een beetje misbruikt voelde hé, ik begrijp nu zeer goed wat je
daarmee wil zeggen...
Jongere: eindelijk iemand die begrijpt...”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Of het feit dat een jongere geen erkenning krijgt of zelfs miskend wordt voor hetgeen hij voor een
vriend of anderen deed/doet.
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“Volgens haar is ze boos op my omdat ik mee deed met zulke kinderachtige spelletje ze zei dat
ze kappot was van wa ze heeft gezien […] en dat ik kinderachtig was
Ik ben volwassen ik doe de vader taken thuis omdat mn vader er bijna nooit is thuis ik ben een
grote broer van 3kinderen en dan zegt zij dat ik volwassen moet worden en verstandiger moet
worden”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Grensoverschrijdend gedrag (p.44) lokt ook verontwaardiging uit.
“Jongere: maar hij me vanmiddag heel erg hard geknepen zonder dat ik iets dee”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Afwijzing (p.47) bijvoorbeeld in de vorm van negeren en uitsluiten wordt als onrechtvaardig gelabeld.

Zeker als de jongere het gevoel heft dat hij heeft niets gedaan heeft om dit soort behandeling te
verdienen.
“Ik heb niks verkeerd gedaan en het negeren zorgt voor frustratie .”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Een gebrek aan zorg dragen (p.43) kan ook aanstoot geven. In dezelfde lijn liggen het schenden
van loyaliteit en schenden van vertrouwen (p.27).
Onrecht wordt ook gevoeld wanneer de gelijkwaardigheid in de vriendschap aangetast wordt,
wanneer er een machtsverschil ontstaat (p.31).
“Deze vriendin was echt een hele goede vriendin maar sinds 1 september voelde ze zich
opeens cooler en trok met andere (sinds kort haar nieuwe) vriendinnen op. We waren echt niet
meer zoals vroeger vriendinnen.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Onrecht kan ook voortkomen door wél als vriend te handelen. In één gesprek vertelt een jongere
hoe ze opkomt voor een vriendin die gepest wordt en daardoor in de brokken deelt. We zien dit
verderop bij zorg dragen (p.42).

Nood om loyaal te zijn
Jongeren willen niet alleen rechtvaardig behandeld worden, ze willen ook zelf ‘het juiste’ doen. De
sociale werkelijkheid is echter complex en het is niet altijd duidelijk uit te maken wat ‘het juiste’ dan
precies is. Ze halen in dit verband regelmatig ethische dilemma’s aan.
Jongeren zijn bijvoorbeeld loyaal aan verschillende mensen of groepen en wat ‘juist’ is voor de ene
groep botst met wat ‘juist’ is voor de andere. Ze ervaren een loyaliteitsconflict. De loyaliteit aan de
vriendengroep kan bijvoorbeeld botsen met loyaliteit aan de ouders (p.39).
“[…] mijn vrienden die wel naar de fuiven gaan zijn gewoon zo extreem en drinken zichzelf zat
en doen weed enzovoort en hierdoor vraag ik me steeds af hoe het is om eens dronke te zijn
enzo maar ik kan dat gewoon niet omdat ik uit een zeeeer braaf gezin kom waar alcohol drinken
absoluut niet mag.”
(Jongen, 15 jaar)

We haalden hierboven al aan dat de nood om loyaal te zijn ook kan botsen met de nood aan
autonomie van de jongere (p.12). Hoever moeten ze gaan in goed doen voor de ander als dat hun
eigen belangen schaadt?

“Na lang doorvragen beslisten we dan meestal om te gaan zonder haar. Zelf had ik deels het
ding dan van: we kunnen moeilijk thuis blijven omdat er 1 iemand niet kan […] Maar omdat dan
altijd dezelfde is dat niet kan voel ik me zo deels wel wat schuldig, Maar natuurlijk langst de
andere kant kan het wel als je met meerdere personen afspreekt dat er altijd wel iemand is dat
niet kan. En deels is het zonde dat de rest dan thuisblijft omdat er maar 1 persoon niet kan (vind
ik toch persoonlijk,of ik zou het zonde vinden dat de rest zou thuisblijven omdat ik niet kan/of
misschien geen zin heb).”
(Meisje, 18 jaar)

Loyaliteit zorgt er ook voor de jongeren bevriend willen blijven omwille van ‘vroeger’, omwille van het
opgebouwde krediet van een vriend. Dit terwijl deze vriend veranderd is en zich bijvoorbeeld niet
meer gedraagt zoals het een vriend betaamt. We komen verder terug op het thema bij
veranderlijkheid (p.24) en bij grensoverschrijdend gedrag (p.63).
“Maar nu ben ik me vragen gaan stellen bij onze vriendschap. Bijna iedereen met wie ik erover
praat, zegt dat hij geen goede vriend is, […] Vreemd genoeg kan ik het niet van me af zetten dat
we eens de beste vrienden waren. Wat zou ik moeten doen?”
(Jongen, 15 jaar)

NOOD AAN EEN PARTNERRELATIE EN SEKSDRIVE
Ook verliefdheid en seksualiteit zijn drijfveren, noden, die aanzetten tot bepaald gedrag 26.
Verliefdheid, de seksdrive en vriendschap botsen op velerlei manieren met elkaar doorheen de
gesprekken.
Het kan bijvoorbeeld dat één van de vrienden verliefd wordt op de andere en een partnerrelatie
verlangt 27. In de gesprekken blijkt dit geen rechttoe rechtaan gegeven, waarbij de ene jongere zijn
verliefdheid uitspreekt en de vriendin een duidelijk positief of negatief antwoord geeft. Er is onder
andere de vrees dat het gevoel niet wederkerig is en dat de vriendschap erdoor in het gedrang
komt.
“Jongere: Ja ik hou nog altijd van haar maar ik wil ook de vriendschap niet kwijt”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Het zorgt soms voor een ingewikkeld kluwen van tegenstrijdige gevoelens en ondoorzichtige acties.
“Jongere: Dus in had een beste vriend een jaar geleden ofs en toen hadden we door
omstandigheden ruzie en zijn we elkaar beginnen haten, maar nu begin in terug te denken aan
die tijd en wil ik heb terug als vriend. Maar toen vroeg ik mij af of ik eigenlijk niet meer voelde
voor hem en dat het daardoor is dat we ruzie hadden. Dus eigenlijk denk ik dat we elkaar haten
omdat ik meer voel. Kan Dat?”
(Jongen, 15 jaar)

Hetzelfde geldt voor seksualiteit. De ene vriend kan seksuele verlangens hebben die de andere niet deelt.
Ook hier is het soms verwarring troef. Grenzen voelen en aangeven, blijkt niet eenvoudig. Mogelijk
maakt vriendschap het nog moeilijker de ander op dit vlak af te wijzen (p.60). Hierdoor zijn jongeren
soms het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag (p.44) door vrienden.
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“Daar heb ik 1 van de jongens gekust en daar wou ik het eigenlijk ook bij houden, want we
waren echt goede vrienden. […] maar toen ik terug wou gaan […] liet hij me niet gaan. Hij ging
op me liggen […] Uiteindelijk liet hij me gaan en er is niets meer dan dit gebeurd, maar wordt dit
als aanranding beschouwd? […] Moet ik normaal doen tegen hem als ik hem nog eens zie? Het
is een raar gevoel.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

(Beste) vrienden kunnen ook verliefd worden op dezelfde persoon. Er ontstaan dan mogelijk
gevoelens van jaloezie die de vriendschap ondermijnen 28.
“Op een dag kreeg ik ineens een berichtje van mijn beste vriendin waarin stond: Hey, het spijt
me heel erg, maar ik vind die jongen zo leuk!”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Jongeren kunnen ook een conflict ervaren tussen trouw of loyaal zijn aan een partner of een vriendin
en de nood aan seksualiteit.
“Ik heb echter al veel zin in seks maar zij niet. Haar beste vriendin daarintegen wel... Ik zou het
denk ik niet zomaar met haar doen, Maar we hebben wel vaak gesprekken over seks en die
dingen. Opzich denk ik dat ik niets verkeerd doe […] Maar gisteren ging het gesprek zoo diep
dat ik er zelfs een beetje geil van werd (en zij ook)”
(Jongen, 13 jaar)

Er wordt niet alleen verborgen maar ook openlijk geflirt met het lief van een vriend, een vriendin
van een lief…Jongeren kunnen dit aanstootgevend vinden. Het past niet bij de geest van
vriendschap.
“maar mijn vriend komt nu bijna altijd naar mij of mijn lief en vraagt: Wanneer mag ik seks
hebben met je vriendin ze is zo lekker en zo mooi!
ik schrik daar altijd van”
(Jongen, 14 jaar)

Een ander probleem ontstaat wanneer de vriendengroep en de partner niet kunnen opschieten met
elkaar.
“Hey ik heb een groot probleem in mn relatie als ik nog een relatie heb want het is zelf
ingewikkeld voor me.
Ik had [x] maanden lang een relatie met iemand waar ik zo veel van hou maar ik had het
verknalt omdat ik zogezegt kinderachtig deed met een vriendengroepje van mij”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Het kan ook dat vrienden niet akkoord gaan met keuzes die een jongere maakt op vlak van seksualiteit
of met de partnerkeuze. Of vice versa, dat de jongere zelf de keuzes van vrienden niet zien zitten.
De nood aan autonomie (p.13) van een jongere kan botsen met het opleggen van normen en
waarden door de vriendengroep (p.36) die dit verschil (p.22) niet altijd aanvaardt, vaak vanuit
bezorgdheid (p.41).
“Jongere: […] En ze zei tegen mij dat ze morgen misschien gingen neuken, maar ik wil echt niet
dat ze dat doet, ze is te jong vindt ik.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Het kan ook dat een (beste) vriend de partnerrelatie van de jongere niet alleen niet verdraagt, maar
ook actief gaat boycotten bijvoorbeeld door roddels (p.46) te verspreiden 29.
Een laatste aangehaalde situatie betreft gezamenlijke vrienden van partners. We zien verderop dat
jongeren soms nieuwe vrienden leren kennen wanneer ze een partnerrelatie aangaan (p.25).
Wanneer de partnerrelatie beëindigd wordt, kiezen vrienden soms voor de ene of de andere partner.
Het gebeurt dan zelfs dat een ex-lief gaat lopen met vrienden die oorspronkelijk van de andere
jongere waren.
“Jongere: uum dus sins kort heb ik het uit gemaak met mij vriend[…] en ik zit een een vriende
groepje met nog twee mensen 1 jongen en 1 meisje en hij is nu met die jonge kweet nie hoe
goe bevriend en met het meisje ook en ze doen ook sinds daan ander tegen mij ze spreken
vaker af met elkaar en vragen mij nie eens mee […]”
(Meisje, leeftijd ongekend)

17

EXCLUSIVITEIT
De nood aan verbinding en waardering, krijgt bij sommige jongeren een exclusief randje. Daar waar
we in een partnerrelatie doorgaans monogamie als norm hanteren, is dat niet het geval bij
vriendschap. We gaan ervan uit dat je meerdere vrienden mag hebben. In werkelijkheid valt dat
sommige jongeren harder dan anderen. Soms hebben ze het moeilijk om met meerdere mensen
tegelijk bevriend te zijn of willen ze zelf graag de enige beste vriend zijn. Het begrip ‘best friend’ of
‘best friend forever’ duidt soms op dit verlangen 30.
Verlangen naar exclusiviteit wordt in de gesprekken op verschillende manieren aangehaald als bron
van problemen.
EXCLUSIVITEIT

Meisje

Jongen

Ongekend

Totaal

11

3

1

15

Zelf jaloers zijn

7

3

0

10

Jaloers of dwingend gedrag vriend(in)

5

0

0

5

11

0

1

12

Verlangen naar een exclusieve relatie met een ‘best friend’

Geen ruimte voor andere vrienden

TABEL 3 | KRUISTABEL VAN HET AANTAL GESPREKKEN WAARIN EEN ELEMENT VAN EXCLUSIVITEIT WORDT VERNOEMD VERSUS HET GESLACHT
VAN DE OPROEPER. JONGEREN KUNNEN MEERDERE ELEMENTEN VAN EXCLUSIVITEIT VERNOEMEN IN ÉÉN GESPREK. VANDAAR DAT WE DE
TOTALEN PER GESLACHT NIET WEERGEVEN. HETZELFDE MEISJE OF DEZELFDE JONGEN KAN IMMERS MEERDERE KEREN GETELD WORDEN.

‘BEST FRIEND’, EEN KWETSBAAR VERLANGEN
Sommige jongeren geven aan dat ze iemand willen voor wie zij bijzonder zijn. Ze willen een ‘best
friend’ en voelen een gemis als ze die niet hebben of verdriet wanneer ze een beste vriend zijn
kwijtgeraakt.
“Ik mis het gevoel een beste vriend te hebben . Iemand die mij de tofste vind .”
(Jongen, 16 jaar)

Dit sterke verlangen plaatst jongeren in een kwetsbare positie wanneer dit verlangen niet wederzijds
is. We gaan verderop dieper in op het eenzijdig verlangen van (exclusieve) vriendschap en het
machtsonevenwicht dat daaruit voortvloeit (p.31).
“Jongere: euhm dus ik heb of eerder gezegd [had?] 2 beste vriendinnen we waren altijs samen
maar ik werd vaak uitgesloten”
(Meisje, leeftijd ongekend)

JALOEZIE
Jongeren verschillen in de mate van exclusiviteit die ze in een vriendschap verlangen of verdragen.
Aan de ene pool bevinden zich jongeren die zich erg jaloers voelen wanneer hun ‘best friend’ ook
tijd en aandacht aan anderen besteedt en zeker wanneer ze denken dat hun exclusieve positie
daardoor in het gedrang komt.

“ik heb schrik dat dat meisje mijn plek stilletjes aan gaat innemen, ookal zit ze niet bij ons op
school. Ze zet ook foto's van haar en dat meisje op Instagram en als ik dat dan zie, doe me dat
pijn. Omdat ik daar ook kon staan.”
(Meisje, 15 jaar)

Aan de andere pool zijn er jongeren die zich geforceerd voelen door jaloers gedrag of het opdringen
van exclusiviteit.
“Maar ik moet toch niet altijd afhankelijk zijn van 1 iemand en die jaloerse gedrag is ook niet
altijd leuk als ze boos is omdat ik met iemand afspreek.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Het delen van geheimen, het (laten) doen van beloftes, het geven van geschenken… zijn manieren
waarop exclusiviteit soms wordt afgedwongen. Jongeren kunnen zich hier ongemakkelijk bij voelen.
We bekijken dit verder onder communicatie (p.30) en macht (p.34).
Het optrekken met anderen en zelfs het benoemen van iemand anders tot ‘(best) friend’ kan echter
ook een middel zijn om de ander jaloers te maken.
“Ze zegt dat ze bang is om me te verliezen. En dat als wij ooit ruzie moesten krijgen dat ik dan
nog iemand heb, en zij niet. Nu trekt ze […] op met het lief van mijn beste vriend, dat mag van
mij, maar het lijkt alsof ze me terug probeert te pakken op die manier.”
(Meisje, 15 jaar)

WEINIG RUIMTE VOOR ANDEREN
Exclusiviteit wordt niet alleen uitgedrukt in het verlangen naar of bestaan van een exclusieve band.
Het laat zich ook zien in het gebrek aan ruimte voor anderen.
Bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe ‘best friend’ op de proppen komt, wordt de bestaande
exclusieve vriendschap afgebroken en vervangen door een nieuwe. Er lijkt geen ruimte om meerdere
of nieuwe personen toe te laten in een bestaande vriendschap of meerdere vriendschappen naast
elkaar te laten bestaan 31.
“Vroeger had ik een beste vriendin(X). Voor wij beste vriendinnen had ze een andere beste
vriendin(Y), op zich niet zo erg want wij werden ook goede vriendinnen tot het op een bepaalde
tijd slechter ging. Y mocht mij plots niet meer en probeerde X 'af te pakken' van mij! Ik was naïef
dat ik het niet zag. Tot op een dag mijn beste vriendin (X) kwam naar mij en zei tis gedaan we
zijn geen BFF meer. […] Ik had al mijn andere vriendinnen opgeven voor haar! Ik was iedereen
kwijt.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Of twee beste vrienden die zich samen prima voelen, kunnen zich geforceerd voelen wanneer iemand
zich bij hen wil voegen.
“Dus nu zit ze heel de tijd aan mij en mijn beste vriendin geplakt. dit vinden wij niet zo leuk
omdat ze niet zo ons type vriendin is en ze onze vriendschap op een of andere manier precies
probeert te breken.”
(Meisje, 12 jaar)
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VERSCHILLEN
We zagen in het voorwoord dat sommige jongeren ‘een klik hebben’ en ‘goed opschieten met
elkaar’ hanteren om iemand ‘vriend’ te noemen. Het is interessant dat ze daarvoor soms de term
‘overeenkomen’ gebruiken. We zijn geen gesprekken tegengekomen waarbij jongeren een
probleem wijten aan het feit dat ze té goed overeenkomen of té goed op elkaar lijken op belangrijke
domeinen. Vermeend of echt verschil daarentegen is wel een bron van problemen in sommige
vriendschappen 32. Jongeren contacteren ons onder andere omdat ze sterk negatieve gevoelens
ervaren door deze ongelijkheid. Denk maar aan jaloezie, onrechtvaardigheidsgevoelens,
minderwaardigheidsgevoelens… 33
In onderstaande tabel zie je onder andere welke ‘verschillen’ volgens jongeren voor problemen
zorgen in een vriendschap. Het is geen uitputtende lijst. Er bestaan ongetwijfeld nog meer
verschillen waar jongeren in hun vriendschappen over vallen 34.
VERSCHILLEN

Meisje

Jongen

Ongekend

Totaal

Verschillen in fysieke aantrekkelijkheid

2

0

0

2

Verschillen in maturiteit

1

2

0

3

Verschillen in origine

2

0

0

2

Verschillen in populariteit

1

1

0

2

Verschillen in psychische kwetsbaarheid - in gevoeligheid voor
en/of blootstelling aan stress

5

3

1

9

Verschillen in seksuele geaardheid

0

2

0

2

Verschillen in sociaaleconomische status

1

1

0

2

Verschillen op vlak van persoonlijkheid

5

2

0

7

Verschillen in normen en waarden - andere keuzes maken

3

6

3

12

Verschillen vanuit opvoeding

3

1

0

4
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JONGEREN KUNNEN MEERDERE VERSCHILLEN VERNOEMEN IN ÉÉN GESPREK. VANDAAR DAT WE DE TOTALEN PER GESLACHT NIET WEERGEVEN.
HETZELFDE MEISJE OF DEZELFDE JONGEN KAN IMMERS MEERDERE KEREN GETELD WORDEN.

De opgemerkte verschillen betreffen uiteenlopende domeinen. Sommige gaan bijvoorbeeld over
identiteit (wie ben ik, waar hoor ik bij). Andere gaan eerder over sociale rechtvaardigheid (wat is
eerlijk, hoe wordt ‘kapitaal’ verdeeld), nog andere over moraal (welk gedrag is ‘goed’ of ‘fout’?).
Verderop zullen we zien dat sommige verschillen gepaard gaan met een machtsonevenwicht
(p.31) in de vriendschap, dat er (groeps)druk (p.36) uitgeoefend wordt om verschillen uit te wissen,
eventueel vanuit bezorgdheid (p.41), en dat sommige verschillen leiden tot afwijzing, uitsluiten,
pesten (p.47). We zullen ook nog stilstaan bij het feit dat het gezin van herkomst (p.39) verschillen
binnen de vriendschappen van jongeren creëert en beïnvloedt.

GOODNESS OF FIT
Soms voelen jongeren dat ze onvoldoende zichzelf kunnen zijn in hun vriendschap. Ze passen niet
zo goed bij hun vrienden.

Het kan bijvoorbeeld gaan om verschillen in persoonlijkheid. 35 Extravert versus introvert zijn, wordt
bijvoorbeeld aangehaald. 36
“Een van de grootste redenen waarom ik soms ongelukkig ben is omdat ik mijzelf niet sociaal
vind/ asociaal eigenlijk. Als wij met vriendinnen afspreken ( de weinige die ik heb) dan heb ik
daar eigenlijk nooit echt zin in. Als mijn vriendinnen naar een feestje willen of ze willen bij
mekaar blijven slapen verzin ik vaak een uitvlucht. Ik weet niet waarom ik dat doe. Ik ben
gewoon graag alleen thuis. Ik wil daar echt iets aan doen […]”
(Meisje, 15 jaar)

Maar ook verschillen in maturiteit wekken kopzorgen, frustratie of irritatie op.
“Is het normaal dat ik op 16 jaar al zeer volwassen ben […] Ik vraag dit omdat ik opmerk dat
sommige vrienden en klasgenoten mijn gedrag vervelend beginnen vinden.”
(Jongen, 16 jaar)

Jongeren kunnen ook verschillen van hun vrienden in kwetsbaarheid bijvoorbeeld vanuit een
aangeboren temperament of vanuit blootstelling aan stress.
“Ik sta meestal(de laatste tijd wat minder) bij de jongens. Maar die kunnen mij soms wel plagen,
en als hoogsensietieveling kan dat soms wat lastiger zijn... Ik sta nu meestal bij de meisjes, wat
jongens meestal raar vinden... “
(Jongen, 12 jaar)

Ook een moeilijke thuissituatie 37 wordt in dat verband soms aangehaald. Sommige jongeren stuiten
op onbegrip bij vrienden met een ander temperament of zonder gelijkaardige ervaringen.
Sommigen schamen zich om hun kwetsbaarheid.
Jongeren kunnen zich ook omwille van hun origine niet thuis voelen.
“Jongere: Ik ben bruin en bff zijn blank ik voel me soms niet thuis […]
Awel: Hoe komt het dat je je er niet thuis voelt?
Jongere: Ik ben zo anders dan de rest”
(Meisje, leeftijd ongekend)

SOCIALE ONGELIJKHEID
Andere verschillen weerspiegelen maatschappelijke breuklijnen en/of leiden tot sociale
ongelijkheid 38. De ander heeft bij vergelijken meer kansen in het leven. Zij is fysiek aantrekkelijker,
heeft een hogere sociaaleconomische status, is meer populair…
“Mijn beste vriendin wou ook […] maar zij nam het niet zo serieus als ik want ik zat bijvoorbeeld
uren aan een stuk informatie op te zoeken. Zij mag al volgend jaar […]. Maar ik mocht van mijn
ouders alleen met [x] gaan omdat het het goedkoopst was. Ik vindt dit natuurlijk helmaal niet
eerlijk, maar ik beschuldig mijn beste vriendin ook natuurlijk niet.”
(Meisje, 15 jaar)

We willen hierbij opmerken dat deze verschillen binnen een vriendschap ook in het nadeel van de
jongere die maatschappelijk hoger op de ladder staat, kunnen uitvallen. Neem het eerdere
voorbeeld (p.13) van een ‘rijkere’ jongen die uitgesloten wordt door vrienden omwille van zijn
hogere sociaaleconomische status 39.
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Jongeren die tot minderheden behoren, vertellen ons over ervaringen van discriminatie en uitsluiting
binnen hun vriendschappen. In de gesprekken gaat het specifiek over homoseksuele jongeren 40 en
jongeren van etnisch-culturele minderheden. We hernemen dit bij grensoverschrijdend gedrag (p.44).
“Jongere: Mijn beste vriend waar ik heel veel voor heb gedaan, heeft mij soort van gedumpt
omdat ik homo ben.”
(Jongen, 15 jaar)
“Mijn vriendin […]doet echt racistisch.
Ik ben een moslim, en ze beledigt mijn geloof
Dat doet ze echt bijna altijd, in het begin trok ik er me niks van aan, maar nu gaat het echt té
ver.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

AFWIJKENDE NORMEN EN WAARDEN
Een ander soort verschil is wanneer jongeren bij een vriend gedrag opmerken dat niet strookt met
hun eigen waarden of normen41, of dat ze niet verwacht hadden van deze vriend. Jongeren drukken
dan hun bezorgdheid en/of afkeuring uit.
We vermeldden eerder verschillen op vlak van seksuele keuzes (p.16). Ook over afwijkende
normen en waarden met betrekking tot alcohol- en druggebruik van een vriend kunnen jongeren zich
bezorgd voelen.
“Jongere: Het gaat niet over mij, maar over een vriendin van me die domme dingen aan het
doen is en ik weet niet goed wat ik moet doen om haar te helpen […]
Jongere: om het even te schetsen, was ze in het begin van het schooljaar een onschuldige
lieve meid en haar huidige vriend ligt aan de oorzaak dat ze eerst wiet is beginnen roken met de
regelmaat van een klok en twee weken gelden voor de eerste keer XTC heeft genomen.
Jongere: Ik maak me echt zorgen”
(Jongen, 17 jaar)

Maar het kan in principe iedere afwijkende keuze of ieder afwijkend gedrag betreffen.
“De laatste tijd gedraagt één van mijn vrienden zich echt 'gemeen'.
Niet altijd zozeer tegen mij, maar dat wordt steeds meer. Het gebeurt steeds vaker dat hij echt
grove opmerkingen maakt tegen andere leerlingen en zich kennelijk beter voelt dan de anderen.
En telkens als hij irritant doet, gaat hij maar door, ook al wordt hij erop gewezen. Maar als
anderen irritant tegen hem doen, dan is het drama.”
(Jongen, 15 jaar)

OUDERS, EEN BRON VAN VERSCHIL
Een aantal van bovenstaande verschillen die doorwerken in de vriendschappen van jongeren
vinden hun oorsprong in het gezin waarin ze opgroeien. Jongeren hebben bijvoorbeeld doorgaans
niet een eigen sociaaleconomische status. Het is die van hun ouders die ze meedragen. Problemen
die jongeren ervaren in hun thuissituatie kunnen leiden tot een verschil in kwetsbaarheid of gekwetst
zijn dat doorwerkt in vriendschappen 42. Veel van de normen en waarden die jongeren aanhangen,
hebben ze van thuis meegekregen 43. Ook de daarbij aansluitende grenzen die ouders al dan niet

stellen, hebben een impact op vriendschappen van jongeren. Jongeren zijn loyaal aan hun ouders
en de opvoeding die ze van hen krijgen. We zagen eerder dat jongeren loyaliteitsconflicten (p.14)
kunnen ervaren wanneer hun ouders en vrienden verschillende verwachtingen hebben.
“Een voorbeeldje: zij mag doen wat ze wilt van haar ouders (iedereen mag altijd naar haar
komen en zij mag het huis uit wanneer ze wilt) bij mij ligt dat helemaal anders, mijn ouders zijn
daar veel moeilijker in. Dus als ze vraagt of ze om half 9 s'avonds even mag langskomen om te
praten moet ik haar altijd afwijzen . Dit begrijpt ze dan helemaal niet maar ja, alle ouders
verschillen!”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Bovenstaand voorbeeld illustreert bovendien dat ouders niet alleen een bron van verschil zijn, maar
dat hun invloed op de vriendschappen van jongeren verder reikt. Ze begrenzen ook de
vriendschappen van jongeren. We zullen verderop zien dat ze in het uiterste geval een vriendschap
verbieden, bijvoorbeeld wanneer ze een verschil te groot of niet wenselijk achten (p.39).
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DYNAMIEK
Een vriendschapsband is geen statisch, onveranderlijk gegeven. Sommige jongeren contacteren
ons omdat ze botsen op het veranderen van hun vriendschap door het verstrijken van de tijd, door
het opgroeien, … Daarnaast is vriendschap dynamisch omdat er heel wat binnen gecommuniceerd
wordt. Er gebeurt van alles. Een deel daarvan heeft te maken met macht, macht van elk van de
individuen in een vriendschapsrelatie, maar ook de macht van het getal. Hier openbaart de ruimere
peergroup haar invloed. Externe invloed komt echter ook van andere actoren zoals ouders en
leerkrachten. Ook zij hebben wat in de vriendschapspap te brokken.

VERANDERLIJKHEID
We starten bij ‘tijd’. Onderstaande tabel geeft weer op welke manieren de tijd haar invloed op
vriendschappen doet gelden in de doorgenomen gesprekken.
DYNAMIEK - VERANDERLIJKHEID

Meisje

Jongen

Ongekend

Totaal

De ander ‘verandert’ - de jongere zelf ‘verandert’ - invloed van de
puberteit

2

2

0

4

Grote overgangen

0

1

0

1

Nieuwe vrienden leren kennen

3

2

0

5

Verliefdheid

6

8

0

14

Vroegere ervaringen

1

0

0

1
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JONGEREN ‘VERANDEREN’ 44
Het karakter van een vriendschap kan veranderen omdat één of beide jongeren zich anders gaan
gedragen45. Jongeren halen in dat verband soms de invloed van de puberteit aan.
“In het begin van het zesde ging alles nog goed en normaal met mijn beste vriendin. […] Op een
duur begon ze een beetje te puberen en ze ging meer met andere meisjes om. […] Ik begon mij
toen al een beetje uitgesloten te voelen want mijn beste vriendin en die andere twee meisjes
begonnen mij meer en meer uit te sluiten en ze puberden meer en meer.”
(Meisje, 11 jaar)

Ook verliefd worden of het ontstaan van seksuele verlangens, kunnen op verschillende manieren een
bestaande vriendschap veranderen. We bekeken dit reeds uitgebreid bij de onderliggende noden
(p.15).

GROTE OVERGANGEN
Bij het opgroeien horen ook een aantal grote overgangen, zoals de overgang van de lagere naar de
middelbare school, van de middelbare school naar het hoger onderwijs 46. Sommige jongeren
contacteren ons omdat zo’n overgang een grote invloed heeft op hun vriendschappen. Herinner dat
we in het voorwoord aangaven dat samen tijd en ruimte delen een minimumvereiste lijkt voor
vriendschap. Bij deze overgangen weten jongeren zich opeens niet meer dagelijks omringd door de
vertrouwde peergroup of vriendengroep.
“Jongere: hmff ik studeer sinds een week
Jongere: […], en het is een fantastische hogeschool en ken al veel mensen
Jongere: maar ik kwijn precies weg
Jongere: Ik heb heimwee naar mijn middelbaar met mijn vrienden...
Awel: oh, wat spijtig voor je dus als ik het goed heb mis je het middelbaar met je vrienden daar?
Jongere: Jah... en meer: de stabiliteit en de stabiliele uren”
(Jongen, 18 jaar)

ER DUIKEN NIEUWE VRIENDEN OP
Anderzijds leren ze bij deze overgangen nieuwe, potentiële vrienden kennen. Ook op
groepsvakantie gaan of een liefje krijgen met een eigen vriendenkring zorgen ervoor dat jongeren
nieuwe vrienden leren kennen. Dit kan bestaande vriendschappen verstoren. Voor jongeren die
een exclusieve vriendschapsband nastreven (p.18), kan dit erg zwaar vallen. Maar ook andere
jongeren contacteren ons omdat hun vriendschap veranderd is met het opdagen van nieuwe
vrienden. Er wordt bijvoorbeeld minder tijd met elkaar doorgebracht.
“Het is keilang geleden dat we samen nog iets leuks gedaan hebben. Marja, ze spreekt 2 keer
per week met haar lief af, ofwel met dat ander meisje. Dus dan is er geen tijd meer met school
enz.”
(Meisje, 15 jaar)

VROEGERE ERVARINGEN
Naast een veranderd heden, speelt ook het verleden een rol bij vriendschappen. Vroegere ervaringen
met vriendschap kunnen een blauwdruk vormen voor hoe jongeren in het heden denken over hun
vriendschap, hoe ze zich erbinnen voelen en gedragen.
“Ze is heel jaloers als ik een vriendschap opbouw met een ander meisje. […] Maar, we hadden
vroeger allebei een beste vriendin heel de kleuter- en lagere school en die hebben ons van de
ene dag op de andere laten vallen voor een andere vriendin. Zij wil mij niet kwijt en ik haar niet,
maar het is de laatste tijd niet meer zo leuk.”
(Meisje, 15 jaar)
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COMMUNICATIE
Jongeren vermelden in de gesprekken ook problemen in hun vriendschappen die voortkomen uit
wat er wel of niet gecommuniceerd wordt en uit hoe de communicatie verloopt.
DYNAMIEK - COMMUNICATIE

Meisje

Jongen

Ongekend

Totaal

Moeite met communiceren

0

2

0

2

Moeite met vertrouwen van de ander

0

3

0

3

Schendingen van vertrouwen

6

2

1

9

Problemen met ongevoeligheid in de communicatie

3

2

1

6

Ambivalente communicatie

7

8

2

17

Grap of niet

4

2

0

6

Geschenken en hun boodschap

2

0

0

2

Genegeerd worden door vriend(in)

8

3

1

12

Onlinecommunicatie

5

5

1

11
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MOEITE MET COMMUNICEREN
Een aantal jongeren geeft aan dat ze face to face communicatie moeilijk vinden waardoor ze moeilijk
in verbinding komen met anderen. We haalden dit reeds aan bij de nood aan verbinding (p.10).
“Mijn mama zegt dat ik me gewoon meer onder de mensen moet begeven, maar het probleem
is dat dit moeilijk is omdat er dan toch niets te zeggen valt. Ik weet echt niet wat ik moet doen”
(Jongen, leeftijd ongekend)

MOEITE MET HET TOEVERTROUWEN VAN INTIEME INFORMATIE
Soms heeft een jongere het specifiek moeilijk met het praten voorbij koetjes en kalfjes, met het
opbouwen van een vriendschap via het delen van vertrouwen en persoonlijke dingen. Ze zijn bang
om zich kwetsbaar op te stellen, ze vrezen afhankelijkheid…
“Ik praat nooit over mijn gevoelens of over dingen die me dwarszitten. Ik kan dat niet en ik zal
dat nooit kunnen. Ik wil altijd alles zelf kunnen.”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Hierdoor kunnen ze het bijvoorbeeld ook moeilijk vinden om zorg te aanvaarden (p.41).
Verderop zullen we ook nog zien dat jongeren niet altijd verdragen dat een ander hen niet in
vertrouwen neemt. Ze dwingen soms af dat de ander zijn ‘geheimen’ deelt (p.35). Mogelijk komt
dit omdat de houder van geheimen een zekere machtspositie inneemt.

ONLINECOMMUNICATIE DREMPELVERLAGEND
Een aantal jongeren geeft aan dat ze het gemakkelijker vinden om online over kwetsbaarheden te

praten.
“Jongere: ben zo onzeker en fragiel... nog fragieler dan ooit tevoren
Awel: heb je hier al eens over kunnen spreken met iemand?
Jongere: nja op chat met vrienden maar nog niet echt in woorden...”
(Jongen, 18+)

Bovenstaande gaat niet enkel op voor kwetsbare informatie over de jongere zelf, maar ook voor
moeilijke, ‘slecht nieuws’ boodschappen. Afwijzing wordt mogelijk gemakkelijker online gegeven, of
althans via kanalen waarbij de ander niet ‘gezien’ of ‘gehoord’ wordt.
“Jongere: Dus toen starte ik een spel op die we samen altijd speelde, Ze waren online en hij
begon me te doden en ik belde hem op skype maar niet reageren.”
(Jongen, 11 jaar)

Het verlaagt ook de drempel om agressief grensoverschrijdend gedrag (p.44) te stellen.
“Daarmee bedoel ik dat ze opeens, uit het niks enorm boos word via chat om iets mega klein.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Tegelijk vinden sommige jongeren dat ze over gevoelige onderwerpen, bijvoorbeeld verliefdheid,
de confrontatie in real life moeten aangaan. Ze kunnen dat wel moeilijk vinden.
“Jongere: Ik zou wel willen schrijven of typen maar ik wil geen watje zijn ik vind persoonlijk dat ik
zoiets in het gezicht moet zeggen maar het is zo moeilijk...”
(Jongen, leeftijd ongekend)

GESCHONDEN VERTROUWEN
Er zijn jongeren die ons vertellen dat een vriendin hun vertrouwen geschonden heeft door hoe deze
omging met intieme informatie. Ze zijn geraakt in hun nood aan erkenning en waardering (p.11).
Het gedrag van de ander wordt als kwetsend of emotioneel grensoverschrijdend (p.44) ervaren.
De vriendin brengt haar bijvoorbeeld in verlegenheid door een taboeonderwerp aan te halen of door
haar uit te lachen met gevoeligheden of onzekerheden.
“ik heb vroeger iets gedaan waar ik nu nog heel veel spijt van heb, en mijn vriendin wist dat ze
er over moest zwijgen maar ze is er terug over begonnen”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Het kan ook gaan over het doorvertellen van vertrouwelijke informatie.
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“[…] heeft ze het haar beste vriend (die ik toen nog niet goed kende) verteld, ik was hier niet
tevreden mee aangezien ik het in vertrouwen verteld had. […] Nu zijn we een paar maanden
verder en zag ik […] dat ze opnieuw iets voor me achterhield. […] dat ze het opnieuw aan een
van hààr Bff's gezegd had, dit had ze ondertussen al een maand verzwegen voor me. […]
Echter […] heeft ze het opnieuw aan […] verteld die ik helemaal niet ken!”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Een andere schending van vertrouwen is wanneer een vriend roddels of leugens over de jongere
verspreidt. We komen hier bij macht (p.38) op terug omdat het een manier kan zijn om de peergroup
aan zijn kant te krijgen bij een ruzie. We benoemen het ook als grensoverschrijdend gedrag (p.46).

PROBLEMEN MET ONGEVOELIGHEID IN DE COMMUNICATIE
Er zijn ook gesprekken waarin jongeren zich storen aan een zekere agressie in de communicatie met
vrienden. Soms nemen jongeren zelf deel aan deze manier van communiceren, maar ervaren ze
die toch als een probleem.
“Jongere: De ruzie 's gaan soms over lelijke woorden zeggen
Jongere: En slecht komentaar
Awel: Oké, heb je hier al eens met je vriendinnen over gepraat?
Jongere: Ja heel vaak zelfs
Awel: Wat zeggen je vriendinnen erover?
Jongere: Dat we wat moeten veranderen
Jongere: Iets minder gek doen en meer normaal doen”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Andere keren ervaren jongeren een gebrek aan empathie van de gesprekspartner. Ze voelen zich
geraakt in hun nood aan erkenning en waardering (p.11) wanneer de ander niet lijkt te luisteren.
“Vooral omdat het zo´n grammafoonplaat gesprek is, het is iedere keer letterlijk dezelfde
discussie. Maar ik weet niet hoe ik dit aan haar verstand moet brengen, omdat ze iedere keer
maar door blijft gaan. Ik ben bang dat ik de volgende keer ontplof van frustratie omdat het nu al
een tijdje zo gaat.”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

AMBIVALENTE COMMUNICATIE
Jongeren struikelen ook over ambivalente communicatie.
Een vriend gedraag zich bijvoorbeeld anders afhankelijk van de context. In de ene context zijn ze
vrienden, in de andere niet.
“Jongere: Ik voel me zo verward
Jongere: Ik heb een beste vriendin en we kennen elkaar al [x] jaar. We zijn nog closer dan beste
vriendinnen. We zitten ook op dezelfde school en daar start het probleem.. Buiten school belooft
ze me verschillende dingen en zegt ze dat ik haar nummer 1 ben enzovoort. Elke keer als we op
school zijn negeert ze mij voor dood.”
(Meisje, leeftijd niet gekend)

Hetzelfde doet zich voor in onlinecommunicatie versus communicatie in real life. In de onlinecontext is
de vriend vriendelijk, in real life niet. Of vice versa.
“Jongere: bijvoorbeeld vorig jaar had ik een vriendin waarmee we elke avond videochatten en
toen was ze sper lief enz maar op school was ze kei gemeen”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Of een vriendin geeft tegenstrijdige boodschappen.
“Jongere: Ik ben in de war […]
Jongere: Ik weet het niet de ene keer is ze bij mij en doet ze heel close de andere keer
afstotend en ze zegt dat ze van uitelijk iemand wil helemaal anders maar als ze zijn inerlijk van
haar droom jongen beschrijft is dat voledig hoe ik ben”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Het dubbelzinnige zit soms ook in het verschil tussen wat er gezegd wordt (of verondersteld wordt)
en de non-verbale communicatie. Die stroken niet met elkaar.
“Ik heb 3 beste vriendinnen maar ik heb het gevoel dat ik er niet bij hoor;. Ze zijn altijd plotseling
weg.. Bv: ik ben mijn jas nog aan het aandoen en dan wil ik tegen hun praten maar dan zijn ze
weg. Of we lopen dan met vier naasteen, ik wil dan ook meepraten maar ze sluiten mij precies
buiten, zo heb ik toch het gevoel. Of ze sluiten de kring zonder dat ik er echt bij sta ( ik sta er
dan achter ).”
(Meisje, 13 jaar)

Daarnaast zijn er ook nog de misverstanden die ontstaan doordat een boodschap niet eenduidig
geïnterpreteerd kan worden. Onlinecommunicatie is wellicht gevoeliger voor dit soort
misverstanden door het ontbreken of minder aanwezig zijn van lichaamstaal en intonatie.
“Jongere: we hadden […] een paar berichten gestuurd zoals: […] want het was als grap
bedoelt... maar nu blijkt dat hij de politie heeft verwittigd... wegens bedreiging... […] Jongere: ik
schaam me er gewoon voor dat misschien in contact met de politie kom […]
Jongere: ik snap ook niet dat hij dat werkelijk zag als een bedreiging”
(Meisje, 13 jaar)

NIET GRAPPIG
Bij grappen is het ambivalentie troef. Jongeren contacteren ons, zoals in bovenstaand voorbeeld,
omdat een grap die ze uithaalden niet gewaardeerd werd door de vriend voor wie ze bedoeld was.
Foute grappen zorgen voor een verlies aan verbinding (p.11). Jongeren schamen zich.
Dat zien we ook bij de ontvangers van een foute grap. Ze ervaren de grap als grensoverschrijdend
(p.44). Ze voelen zich gekwetst, beledigd, ongewaardeerd (p.11). Hun vertrouwen is geschonden
(p.27).
“Ik ben namelijk […] en eigenlijk plaagt iedereen mij hier mee.. Ik vind dit ontzettend vervelend,
want ik wil heel graag […] en dit is dan ook een grote onzekerheid van mij. Alleen die ene vriend
[…] maakt voortdurend grappen over […]. Als ik zeg dat hij moet stoppen lacht hij alleen […] Hij
had de vorige keer sorry gezegd, maar nu deed hij het weer? Ik weet niet wat ik nu moet doen.”
(Meisje, 16 jaar)
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Daarnaast zijn er ook jongeren die ons vooral vanuit verwarring contacteren. Was de boodschap
die ze kregen echt of niet? Is een zogenaamde grap wel echt een grap? De indruk ontstaat onder
andere dat grappen ingeroepen worden om kwetsbare boodschappen in te verpakken.
“Jongere: nou we zijn mega goeie vrienden en gisteren zei hij zou da hij op mij was mr dan was
da blijkbaar een lyrisc prank”
(Meisje, 15 jaar)

GESCHENKEN
Ook met het geven van geschenken gaat een al dan niet expliciete boodschap gepaard. Indien een
jongere een bepaald geschenk aanvaardt dan lijkt het er ook op dat die instemt met wat dit
geschenk zegt, ook over hun relatie.
“Jongere: ik weet ni ma ze wilt een ring enzo kopen
Awel: dat is wel een beetje veel hé natuurlijk, of vind je dat niet erg?
Jongere: ze mag me wel een kadotje geven want da deden we vroeger ookal
Awel: ahja, maar misschien niet uit verliefdheid?
Jongere: ik weet ni
Awel: jij moet beslissen hé, maar ik denk wel dat het goed is dat als je dat geeft aan haar, je
misschien best nog eens duidelijk zegt dat het voor jou echt gewoon vriendschappelijk is”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Het weigeren van een geschenk is niet evident. In die zin kan een geschenk soms gezien worden
als een drukkingsmiddel. Ook beloftes en geheimen zullen we bij macht (p.34) behandelen. Naast
hun letterlijke inhoud definiëren ze ook de aard van de relatie en de onderlinge verhoudingen.

GENEGEERD WORDEN
We hebben ook jongeren die ons contacteren omdat de verbale communicatie wegvalt. Ze worden
genegeerd, geblokkeerd, vermeden. Op dit afgewezen worden gaan we in een apart stuk in (p.47).
Negeren zullen we ook nog bekijken onder de copingstrategieën die jongeren hanteren om met
problemen in vriendschappen om te gaan (p.61).

MACHT
Hoewel we vriendschap idealiter beschouwen als een relatie tussen twee gelijkwaardige partners,
strookt dit niet met de werkelijkheid van een aantal van de jongeren die ons contacteren. Ze melden
problemen in hun vriendschap die een machtsonevenwicht doen vermoeden.

Geheimen hebben en al dan niet (moeten) delen, beloftes afdwingen en al dan niet houden, zijn soms
voertuigen waarlangs macht verdeeld wordt.
Daarnaast is er ook de ruimere vriendengroep die bepaald individueel gedrag afdwingt via

groepsdruk.
Jongeren zijn er zich overigens niet altijd van bewust dat er een machtselement speelt.
DYNAMIEK - MACHT
Machtsonevenwicht

Meisje

Jongen

Ongekend

Totaal

12

4

1

17

Opdringerig zijn

2

1

1

4

Jaloezie als drukkingsmiddel

2

0

0

2

Geheimen (niet) delen

4

2

3

9

Beloftes (laten) doen

2

1

0

3

Groepsdruk

4

6

1

11
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MACHTSONEVENWICHT
Een machtsonevenwicht in een vriendschap komt voort uit verschillen (p.20) tussen vrienden.
Vrienden verschillen bijvoorbeeld in de mate waarin ze een bepaalde vriendschap ‘nodig’ hebben.
Verschillen in persoonlijkheid, status 47 en zelfvertrouwen beïnvloeden onder andere dat verschil in
nood (p.9).
Macht blijkt bovendien een complex gegeven wanneer we het opdringen van vriendschap en
jaloezie nauwer onder de loep nemen. Vooral het verschil in psychische kwetsbaarheid tussen twee
vrienden toont dat de macht niet noodzakelijk bij de ‘sterkste’ vriend ligt.

Eenzijdig verlangen van vriendschap
Wanneer de ene jongere de vriendschap meer verlangt dan de andere dan plaats dit hem in een
kwetsbare, ‘vragende’ positie.
Ook de jongere die verliefd wordt (p.15) op een vriendin kan eenzijdig vragende partij zijn.
Hij lijkt volledig afhankelijk van de ander die alle macht heeft om te beslissen of ze wel of niet

vrienden/liefjes zijn.
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“Jongere: ik heb ruzie met mijn beste vriend
Jongere: hij knijpt me en sjot me en doet letterlijk asof ik onzichtbaar ik durf niet te vragen of
terug meijn vriend wil zijn […]
Awel: Wat vraagt hij dan?
Jongere: of we terug vrienden willen zijn maar als ik het vraag is het meestal nee”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Machtsonevenwicht en grensoverschrijdend gedrag
De ene jongere kan en durft meer voor zichzelf op te komen dan de andere binnen een
onevenwichtige vriendschap. Jongeren kunnen daar last van ondervinden.
“Awel: Is dat iets waar je nu ook soms last van hebt, dat je je rap laat doen?
Jongere: Ja
Awel: Door wie laat je je dan doen […]?
Jongere: Door mijn vrienden […]”
(Jongen, 11 jaar)

Een machtsonevenwicht leidt mogelijk ook gemakkelijker tot grensoverschrijdend gedrag door
vrienden.
“Want heb nu ruzie gehad met twee andere ae begonnen Me te slaan en heb dan daarna hun
gewoon niet ontwijkt als ik er langs ging maar gewoon er recht tegen dan waren ze boos en ze
zijden dat ik sorry moest zeggen dan uiteindelijk zei ik sorry en nu willen ze geen vrienden meer
zijn ..”
(Meisje, 12 jaar)

We zien ook nog dat een vragende jongere zich veel meer inspant voor zijn vriend dan omgekeerd 48.
Deze draagt zorg voor de ander, maar krijgt geen of minder zorg terug (p.43). Bovendien krijgt de
jongere soms ook geen erkenning (p.13) voor dit zorg dragen.
“Awel: En ze komt alleen naar jou als ze ruzie heeft met haar andere vriendin?
Jongere: ja […]
Awel: En kan je met haar praten als jij 'problemen' hebt?
Jongere: neen niet echt […]"
(Meisje, leeftijd ongekend)

Zelfs ondanks ernstig grensoverschrijdend gedrag (p.44), blijven jongeren vaak in de relatie
investeren. Waarom aanvaarden ze zo’n machtsonevenwicht en onvriendschappelijk gedrag? 49
Een terugblik op de noden die jongeren motiveren tot het aangaan en onderhouden van
vriendschap biedt een klein beetje opheldering. Soms heeft de vriend meer macht omdat de
jongere zonder deze vriendschap alleen staat (p.10), terwijl dat voor zijn vriend niet het geval is.
Door zijn hogere status, doordat hij extraverter is, heeft hij nog andere vrienden of maakt hij
gemakkelijker (nieuwe) vrienden.
“Een tijdje geleden had ik ruzie met mijn beste vriendin. zij is ook nog eens de populairste van
de klas dus kwam niemand bij mij. behalve 1 iemand.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Bij coping zien we meer voorbeelden van het niet los kunnen laten van een vriendschap (p.63).

Macht uit kwetsbaarheid
Afhankelijkheid en de machtsverdeling die eruit volgt, zijn echter complexer dan verwacht. Een
jongere zoekt namelijk niet noodzakelijk die macht op of maakt er niet vanzelfsprekend misbruik
van.
“Ben ik een bitch?
soms heb ik het gevoel dat ik zo een meisje ben dat aandacht nodig heeft ofzo en ik doe graag
gek bij mensen ik ben ook helemaal niet onzeker en maak snel vrienden nu het maakt mij
eigenlijk niets uit als mensen over mij zouden praten ze doen maar. Maar soms ben ik bij een
vriendin en heb ik het gevoel alsof ik kies wat we gaan doen of ik moet altijd de keuzes maken
?? Is dit normaal”
(Meisje, leeftijd ongekend)

In opdringerigheid, jaloezie en soms ook bij psychische kwetsbaarheid zien we hoe ook de
afhankelijke, vragende of kwetsbare jongere macht kan uitoefenen.

OPDRINGERIGHEID
Een jongere kan bijvoorbeeld erg opdringerig zijn tegenover iemand met wie ze bevriend wil zijn
(p.10). Opdringerigheid is soms een vorm van grensoverschrijdend gedrag (p.45) vanuit
kwetsbaarheid. Het is niet vanzelfsprekend voor de ontvangende jongere om met die dualiteit om
te gaan en grenzen aan te geven. Iemand afwijzen (p.60) is sowieso niet gemakkelijk. Bij
groepsdruk (p.36) zullen we bovendien zien dat ook de peergroup toeziet op de geldigheid van
haar gedrag, in casu eventuele afwijzing.
“Jongere: Ik heb een vriendin
Jongere: En die achtervolgd de hele tijd mijn andere vriendin en die vind da niet leuk
Jongere: En ik vind die ook niet meer leuk
[…]
Awel: wat hebben jullie al gedaan om dat duidelijk te maken?
Jongere: Niks maar als ik iets wil zeggen luisterde ze niet en die negeerd mij maar mijn vriendin
niet
Awel: hoe voel jij je daarbij?
Jongere: Niet goed want ze speelt de hele tijd een magneet […]
Jongere: Want [de gewenste vriendin] wilt [de ongewenste vriendin] gewoon niet kwetsen denk
ik omdat [de gewenste vriendin] een heel lief persoon is”
(Meisje, leeftijd ongekend)

JALOEZIE
Ook bij jaloezie zien we het complexe samengaan van kwetsbaarheid en (on)macht. Jongeren
contacteren ons omdat ze niet weten hoe om te gaan met het jaloerse, dwingende gedrag van een
vriendin. Deze legt vanuit haar onzekere, kwetsbare positie dwingende regels op, bijvoorbeeld in
de vorm van afgedwongen beloftes (p.35). Of ze straft haar met ruzie of afwijzing bij het niet
navolgen ervan 50.
“Ik weet niet hoe ik tegen haar moet zeggen dat ik eens met andere vriendinnen wil uitgaan en
iets wil gaan doen zonder ruzie want de laatste tijd maakte ze heel vaak ruzie door jaloerse of
andere kleine redenen.”
(Meisje, leeftijd ongekend)
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Jongeren die zich kwetsbaar voelen, proberen soms de ander (ook) jaloers te maken. Mogelijk met
de bedoeling terug gelijkwaardig in de relatie te staan of wraak 51 te nemen. We zagen hier al
voorbeelden van bij exclusiviteit (p.19).

PSYCHISCHE KWETSBAARHEID
Een jongere kan ook veel macht onttrekken aan haar eventuele (psychische) kwetsbaarheid. De
‘sterkere’ vriendin kan zich onder druk gezet voelen door de verantwoordelijkheid die haar
toebedeeld wordt vanuit de kwetsbaarheid van de ander. We komen hierop terug waar zorgen te
zwaar wegen (p.44).
“Ik vind het nogal moeilijk dat ik zo n invloed op haar heb. We kennen elkaar ook slecht [kort]. Ik
weet niet of het juist goed of slecht is dat we elkaar hebben en of het goed is dat je zelfs weet
[een geheim]. Help me plies”
(Meisje, 15 jaar)

Wie zich kwetsbaar opstelt, is vaak de ontvanger van aandacht en goede zorgen van de ander. Soms
wordt het vragen van zorg afgekeurd en het geven ervan geweigerd (p.44) onder het mom van
‘aandachttrekkerij’. Jongeren oordelen dan mogelijk dat de vraag om zorg niet oprecht is en
nivelleren het machtsaspect.

GEHEIMEN HEBBEN/DELEN EN BELOFTES MAKEN/NAVOLGEN
Beloftes doen en het delen van geheimen zijn manieren om de vriendschapsband die jongeren
delen te bekrachtigen. Hun (verborgen) boodschap kan er echter ook één van macht zijn en voor
problemen in de vriendschap zorgen. Dat geldt deels ook voor het geven en (al dan niet)
aanvaarden van geschenken (p.30).

Geheimen
Degene die een geheim heeft, kan beslissen aan wie hij het wel of niet vertelt. Daarmee wordt meteen
aangegeven wie wel of niet tot zijn vriendenkring gerekend wordt. Wie wordt wel vertrouwd en wie
niet? Het is een sterk middel voor aanvaarding of uitsluiting (p.47). Daarmee heeft deze jongere
een zekere machtspositie, en kent hij die ook toe aan de jongere die mag delen in een geheim.
“maar ik voel me er wel raar bij dat ze bijvoorbeeld hem in vertrouwen pakt om zoiets te zeggen
en mij niet.”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Die machtspositie wordt echter niet zonder slag of stoot aanvaard. Niet iedere jongere blijkt evenveel
recht te hebben op geheimen. Soms wordt hij afgestraft omdat hij een geheim niet wil delen en dit niet
past bij de status die hij heeft in de vriendengroep. Een andere mogelijke verklaring is dat jongeren
vinden dat vrienden elkaar alles moeten toevertrouwen en dat wie een geheim heeft zich
onvriendschappelijk gedraagt. Maar de dubbele moraal in onderstaand voorbeeld doet eerder aan
‘macht’ denken.

“Ze worden altijd boos als ik een geheim heb dat ze niet mogen weten. Maar als zij een geheim
hebben onderelkaar,dan mag ik het nooit weten.”
(Jongen, 14 jaar)

Bijgevolg wordt de jongere soms onder druk gezet door vrienden om een geheim te vertellen. Het geven
van vertrouwelijke informatie (p.26) wordt afgedwongen.
“Ik heb ruzie met een vriendin omdat ze had gelogen over naaktfoto's. Ze had hierover een
maand gelogen dus nu zijn mijn vriendinnen en ik boos op haar.”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

Het kan gaan over een eigen geheim, maar ook over een geheim van iemand anders dat aan de
jongere toevertrouwd werd. We hadden het eerder over het doorvertellen van een toevertrouwd
geheim bij geschonden vertrouwen (p.27).
Soms hebben jongeren spijt dat ze een bepaald geheim gedeeld hebben. Mogelijk omdat ze denken dat
de ander door de kennis van gevoelige informatie een zekere macht over hen verworven heeft. De
jongere voelt zich mogelijk te kwetsbaar. 52
“Jongere: hij heeft me twee jaar geleden verteld over zijn depressie en zelfmoordneigingen en
eigenlijk over alles dat hij aan iedereen geheimhield, maar hoewel ik hem echt heb kunnen
helpen en heb gezwegen voor hem, heeft hij altijd spijt gehad dat hij het mij heeft verteld
Awel: Hoe komt het dat hij plots spijt heeft daarvan?
Jongere: voor hem voelt het alsof ik teveel weet van hem, terwijl hij dat niet gewend is”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

Het omgekeerde gaat evengoed op. Jongeren halen in de gesprekken aan dat ze zich soms niet
goed voelen bij geheimen die hen toevertrouwd worden. Met het kennisnemen van vertrouwelijke
informatie komt vaak een verantwoordelijkheid. Die kan soms te zwaar wegen, bijvoorbeeld
wanneer het gaat over zware zorgen (p.42).
“Is het goed dat je zoveel geheime info weet over je vriendin?”
(Meisje, 15 jaar)

Beloftes
Jongeren kunnen elkaar beloven bepaalde dingen te doen of te laten om zo hun (exclusieve)
vriendschap vorm te geven.
Een jongere kan zich op een bepaald moment vragen stellen bij zo’n statische belofte 53 omdat de
vriendschap, of zijzelf, of de omstandigheden veranderd zijn. Ze vraagt zich af of ze er zich nog aan
dient te houden.
“Een tijdje geleden heb ik een belofte gedaan aan mijn vriendin […] Ik heb spijt van die belofte
[…] heb al gemerkt dat ze vaak jaloers is als ik met andere afspreek”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Soms wordt een belofte eenzijdig afgedwongen. Dat kan vanuit jaloezie (p.19) zijn, maar ook vanuit
bezorgdheid (p.41).
“Jongere: Ze heeft het mij wel beloofd dat ze niks ging doen maar ik ben bang”
(Meisje, leeftijd ongekend)
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Degene die erin slaagt de ander een belofte te laten maken, lijkt een zeker machtsoverwicht te
hebben in de vriendschap. Het verbreken van een belofte gaat dan gepaard met schuldgevoel,
mogelijk ook met angst voor schade aan de vriendschap.
“heb dit haar al een paar keer beloofd om da nimeer te doen en toch doe ik et terug ik snap zelf
ni waarom heb er dan achteraf altijd kei veel spijt van en toch blijf ik het doen”
(Jongen, 15 jaar)

GROEPSDRUK
In hun poging bepaald gedrag af te dwingen bij een vriend, gaan jongeren soms coalities aan.
Meerdere vrienden samen kunnen meer druk uitoefenen. In de gesprekken vermelden jongeren
voornamelijk de coalities waar ze zich mee geconfronteerd zien. In mindere mate vermelden ze
coalities die ze zelf hebben gesloten. Bij coping gaan we dieper in op het zoeken van sociale steun
(p.64). Coalities worden trouwens ook aangegaan met familieleden.
Groepsdruk wordt vaak als negatief beschouwd, als de reden waarom jongeren schadelijk gedrag
stellen. Jongeren hebben soms last van deze negatieve druk en zoeken manieren om er mee om
te gaan.
“Jongere: […] Dan ben ik oppeens een miet omdat ik geen bier drink […]
Jongere: nee ik ben helemaal anders dan hun mr zij vinden dan niet tof en is dan van tuurlijk
vind je fuiven niet tof als je niet drinkt”
(Meisje, 15 jaar)

Maar het kan beide kanten uitgaan. Vrienden zetten elkaar evengoed onder druk om geen drugs
te gebruiken, niet te vroeg aan seks te beginnen… Op deze manier kan groepsdruk ‘beschermend’
werken 54. Jongeren contacteren ons omdat, hun goede intenties ten spijt, de vriend niet bezwijkt
onder de groepsdruk. Ze willen zorg dragen, maar de ander aanvaardt die zorg niet (p.41).
Groepsdruk werkt mogelijk minder goed indien de jongere niet alleen staat maar nog bij anderen
terecht kan.
“Awel: 'ons'? Er zijn dus nog andere vrienden die bezorgd zijn?
Jongere: ja we zijn met een groepje die zich zorgen maakt
Jongere: Ze denkt dat de commentaar die we op het XTC-tafereel geven, een visering van haar
lief is en dat tollereert ze niet”
(Jongen, 17 jaar)

Groepsdruk vindt ook niet altijd expliciet plaats. Jongeren internaliseren de stem van de groep waartoe
ze willen (blijven) behoren en houden er rekening mee, passen hun gedrag eraan aan. Ze kunnen
zich zorgen maken over ‘wat de groep zal vinden’. 55
“Ik wil ook niet dat het overkomt dat we haar pesten ofzo. mijn vraag is dus eigenlijk: hoe kan ik
op een subtiele en vriendelijke manier afstand van haar nemen?”
(Meisje, 12 jaar)

Soms is er een publieke veroordeling van een jongere die niet het verwachte gedrag stelt. Op zich
kan je stellen dat zolang er groepsdruk is, de jongere nog deel uitmaakt van de groep, dat er in de
jongere geïnvesteerd wordt door het afdwingen van verwacht gedrag.

“Ik heb ruzie met iedereen omdat ik gezegt had tegen mijn mama [een geheim]. En ik had tegen
die persoon zelf gezegt dat ik dat gezegt had maar nu is ze super boos op mij en ik word door
andere kinderen ook nog op het matje geroepen. Ze zeggen: 'Doe eens effen normaal!'.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Afwijzing (p.47) in de vorm van negeren of uitsluiten, is een bijzonder krachtig middel om een
jongere tot verwacht gedrag te dwingen 56. We zien het echter ook wanneer een groep niet meer
wil investeren in een jongere, geen moeite (meer) wil doen om verwacht gedrag af te dwingen 57.
Mogelijk gaat dat ook soms op wanneer jongeren gepest worden door voormalige vrienden.
“Jongere: Ik had eerst normaal vrienden en ze begonnen een tijdje me te afwijken
Jongere: En niet meer met me rond hangen ze kijken alsof ik een vreemde ben
[…]
Jongere: Na een tijdje werd ik ook gepest door andere
Jongere: Ze noemde ook homo voor een lange tijd”
(Jongen, leeftijd ongekend)

EXTERNE INVLOED
De vriendschappen van jongeren vinden niet plaats in een hermetisch afgesloten bubbel. Wellicht
meer dan de vriendschappen van volwassenen vinden hun vriendschappen plaats in de ruimere
peergroup 58. Deze laat haar invloed dan ook gelden. Daarnaast wonen jongeren meestal ook nog
thuis en zijn ze onderhevig aan het ouderlijk gezag. Ouders kunnen vriendschappen in belangrijke
mate beïnvloeden. Tot slot vernoemen we nog kort de leerkrachten die in de schoolse context
toezien op de vriendschappen van jongeren en hun invloed erop.
EXTERNE INVLOED

Meisje

Jongen

Ongekend

Totaal

De peergroup wordt ingeschakeld

7

2

1

10

Reputatie beschadigen

3

1

1

5

De peergroup moeit zich

3

1

1

5

Ouders moeien zich - laten gezag gelden

0

2

0

2

Leerkrachten moeien zich

0

1

0

1
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MACHT VAN DE PEERGROUP OVER VRIENDSCHAPPEN
Naast de impact op individueel gedrag van een jongere, zoals bij groepsdruk (p.36) aangehaald,
heeft de ruimere peergroup ook een invloed op de vriendschap tussen twee of meer jongeren.
Het beroep doen op derden of de eigengereide acties van deze actoren bij problemen in een
vriendschap noemen we ook nog eens bij coping (p.50). We behandelen het hier uitgebreider
omdat deze specifieke coping vaak (deel van) het probleem is.
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De jongere doet beroep op de peergroup
Soms is het de jongere zelf die een beroep doet op de peergroup. Wat is hun mening over het
probleem met diens vriend? De peergroup fungeert als een soort klankbord.
“Jongere: Eerst zei ze dat ik te ruig deed maar niemand vond dat en ik ben dan echt veranderd
en meer beginne oppassen”
(Jongen, leeftijd ongekend)

De peergroup kan echter ook actief steun betuigen of kant kiezen en deelnemen aan een conflict
tussen twee vrienden. Coalities worden dan gevormd tegen een bepaalde jongere. Soms zijn dat
coalities met dichte vrienden.
“heb haar vriendelijk afgewezen met te zeggen dat ze heel tof is maar dat ik niet klaar ben voor
een relatie en zei werdt daarop boos op mij en haar vriendinnen ook..”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

Maar evengoed wordt de ruimere peergroup betrokken.
“Jongere: Dus ik had met iemand ruzie gemaakt en die persoon heeft tegen iedereen van
school gezegd dat ze niet meer met mij moesten omgaan omdat ik blijkbaar slechte invloed
enzo op hun ging hebben en hierdoor wil niemand op school iets met mij te maken hebben
Jongere: En zijn er ook nog mensen die me pesten door deze dingen”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

Mogelijk heeft de jongere die de peergroup aan zijn kant heeft een hogere status, maar het is ook
mogelijk dat deze door roddelen de reputatie van de ander heeft beschadigd 59. We noemden dit al bij
het schenden van vertrouwen (p.28) en halen het ook aan als grensoverschrijdend gedrag (p.46).
“Eerst had ik een grote vriendenkring op school maar dan had ik ruzie met 1 iemand en die
heeft me zwart gemaakt bij iedereen en nu haat iedereen op school mij en ik wil hierdoor niet
meer naar school”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

De peergroup roert zich
Jongeren spannen de peergroup dus soms voor hun kar, maar andere keren neemt de peergroup
zelf het initiatief en toont zich een eigengereide morele waakhond over het gedrag van jongeren
binnen hun vriendschappen.
Deze invloed van de peergroup kan ten goede zijn wanneer jongeren zich weerhouden voelen van
bepaalde (negatieve) acties omdat ze vrezen dat de peergroup hun gedrag niet zal goedkeuren.
Veelal worden de jongeren die ons contacteren echter met de keerzijde ervan geconfronteerd. Ze
krijgen bijvoorbeeld ongevraagd commentaar of kritiek, bijvoorbeeld bij de keuze van hun vrienden.
“Ik sta nu meestal bij de meisjes, wat jongens meestal raar vinden... Dan beginnen ze te zeggen
dat ik gwn verliefd ben op een van die meisjes... Maar dat is niet zo... en dan beginnen de
meisjes dat te denken en dan, jahh... Ik voel mij gwn beter bij de meisjes...”
(Jongen, 12 jaar)

Soms zijn jongeren en hun vriendschap het voorwerp van plagerijen of zelfs pesterijen van de
peergroup. Dat zet hun vriendschap onder druk.
“Jongere: Ja vroeger waren wij echt heel close soms een beetje te close en nu ineens is het
precies of ze niet meer met me wil praten […]
Jongere: Het kan er ook met temaken hebbe dat mijn klas mij pest […]
Jongere: Zij peste mij omdat ik op haar verliefd was en ze dagen mij uit en ze zitte dingen over
haar te zeggen […]
Awel: Dus ze hoort die pesterijen ook?”
(Jongen, leeftijd ongekend)

OUDERS EN HUN INVLOED OP DE VRIENDSCHAPPEN VAN HUN KIND
Naast de ruimere peergroup hebben ook ouders een belangrijke invloed op de vriendschappen van
jongeren. We zagen bijvoorbeeld eerder dat ouders een bron van verschil (p.22) kunnen vormen
die voor problemen zorgt binnen een vriendschap. Of ook nog dat jongeren loyaliteitsconflicten
(p.14) kunnen ervaren wanneer verwachtingen van de vriendengroep botsen met die van de
ouders.
Ouders kunnen echter ook op een meer actieve manier invloed uitoefenen op de vriendschap van
hun kinderen.

Het ouderlijk gezag werkt door in vriendschappen
Soms doet de jongere zelf een beroep op zijn ouders. Wat denken zij over het probleem binnen de
vriendschap? Ouders zijn mogelijk minder een klankbord dan wel een soort morele autoriteit. Eerder
dan een reflectie bieden ze de jongere wellicht een advies, dat al dan niet dwingend is. Bij coping
zullen we dieper ingaan op het betrekken van ouders bij problemen in een vriendschap (p.65).
Niet alle jongeren vinden dat evident.
“Bijna iedereen met wie ik erover praat, zegt dat hij geen goede vriend is, alleen aan zijn
populariteit denkt en mijn ouders zeggen zelfs dat ik hem moet vergeten.”
(Jongen, 15 jaar)

Ouders kunnen vanuit hun ouderlijk gezag ook bepalen met wie jongeren een vriendschap mogen
aanknopen of onderhouden en met wie niet. Hun beslissing kan volledig los staan van hoe de jongere
zelf de vriendschap ervaart.
“maar hij is anders dan andere….hij kleed zich raar enzo en zijn ouders staan vol tattoos en hij
wil dat ook. Daarom mocht ik van mijn ouders eigenlijk niet met hem omgaan maar ze lieten het
toch toe.”
(Meisje, 12 jaar)

Bemoeienissen
Er zijn ook ouders die zelf actie ondernemen om de vriendschap van hun kind te beïnvloeden. Indien
dit achter de rug van de jongere om gebeurt, plaatst het jongeren soms voor ethische dilemma’s.
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“Jongere: Kijk het is zo gegaan haar moeder heeft tegen mijn moeder verteld dat ze verliefd op
me is maar ik wil er niet voor zorgen dat haar moeder en zij ruzie hebben”
(Jongen, leeftijd ongekend)

LEERKRACHTEN
Naast de ruimere peergroup en ouders, hebben ook leerkrachten een invloed op de
vriendschappen van jongeren. Ook zij kunnen zowel gevraagd als ongevraagd hun invloed laten
gelden. Jongeren ervaren ook dit niet altijd als een positief gegeven. Bijvoorbeeld door kamp te
kiezen in een ruzie tussen vrienden, draagt een leerkracht soms onbedoeld bij aan het verscherpen
van machtsonevenwicht, onrechtvaardigheid enz. We zullen dit verder uitdiepen bij coping en de
al dan niet gewenste bijdrage van derden (p.64).
“Jongere: […] Maar de juf kwam er nog is bij bemoeien en toen werd het nog erger. -.Awel: Oei, wat deed de juf toen?
Jongere: Het door roddelen voor heel de klas.
Awel: Over jou?
Jongere: Ja,Maar het was erger geworden door haar omdat ze hun gelijk gaven.”
(Jongen, 11 jaar)

ZORG DRAGEN
Naast gelijkwaardigheid, is ook ‘zorg dragen voor elkaar’ een kwaliteit die we verwachten van
vrienden. Ook hier liggen ideaal en werkelijkheid soms ver uit elkaar. In onderstaande tabel zie je
een overzicht van de problemen die jongeren op dit vlak ervaren.
ZORG DRAGEN

Meisje

Jongen

Ongekend

Totaal

De ander willen helpen - bezorgd zijn om de ander

5

2

0

7

Terecht kunnen bij vriend(in)

6

2

0

8

Problemen vriend(in) zijn te veel te zwaar

3

0

0

3

Hulp vriend(in) is onvoldoende voor zwaarte problematiek

4

1

0

5

Vriend(in) wil geen zorg dragen - eenzijdige zorg

6

2

0

8

Uitwerken persoonlijke problemen op vrienden

5

0

0

5

14

9

0

23

Grensoverschrijdend gedrag

TABEL 8 | KRUISTABEL VAN HET AANTAL GESPREKKEN WAARIN EEN ELEMENT VAN ZORG DRAGEN WORDT VERNOEMD VERSUS HET GESLACHT
VAN DE OPROEPER. JONGEREN KUNNEN MEERDERE ELEMENTEN VAN ZORG DRAGEN VERNOEMEN IN ÉÉN GESPREK. VANDAAR DAT WE DE
TOTALEN PER GESLACHT NIET WEERGEVEN. HETZELFDE MEISJE OF DEZELFDE JONGEN KAN IMMERS MEERDERE KEREN GETELD WORDEN.

BEZORGD ZIJN OM EEN VRIEND
Er zijn jongeren die Awel contacteren omdat ze bezorgd zijn om een vriend en die graag willen
helpen 60.
Soms is hun vraag hoe ze het best kunnen helpen.
“Jongere: Hij zou een zelfmoordmoordpging ondernomen hebben
Awel: dat is heftig nieuws
Jongere: Ja, en ik weet niet zo goed wat ik zou kunnen doen.”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Andere keren botsen ze op de weigering van de ander om die zorg te aanvaarden.
De ander gaat er bijvoorbeeld niet mee akkoord dat er een probleem zou zijn. De jongere botst op de
autonomie van de ander (p.13) of op een verschil in normen en waarden (p.22). Jongeren maken
zich bijvoorbeeld zorgen om mogelijk middelenmisbruik of seksuele activiteiten van een vriend. In
deze context zagen we eerder ook nog dat jongeren soms beloftes afdwingen (p.35) in hun
bezorgdheid om een vriendin of groepsdruk uitoefenen (p.36).
“Awel: Hoe graag je haar ook wil beschermen, je geen keuzes in haar plaats maken
Jongere: Dat is waar, maar als ze het verknalt en ik had er iets aan kunnen doen, om het zo te
zeggen, zal ik het mezelf niet vergeven. Ze betekend te veel voor mij (als een vriendin) om dit
haarzelf aan te laten doen
Jongere: snap je?”
(Jongen, 17 jaar)

De zorg wordt mogelijk ook geweigerd omwille van een (vermeend) machtsonevenwicht (p.35) dat
er door ontstaat. De jongere voelt zich te kwetsbaar. 61
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“Awel: Is er iets gebeurd waardoor hij nu vindt dat je teveel weet? […]
Jongere: dat weet ik niet echt, het kan zijn doordat hij even geleden mentaal is ingestort waar ik
bij was
Jongere: en zich zo te kwetsbaar begon te voelen”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

We zagen eerder ook al een voorbeeld waar een jongere vreest dat het delen van kwetsbare,
persoonlijke informatie zijn autonomie in het gedrang brengt (p.26).
Nog andere vragen en verhalen gaan erover dat de jongere bij zijn poging een vriend te helpen,
deelt in de klappen.
“Jongere: en mij bff word heel hard gepest en ik kwam er tussen en toen hebben ze me op de
grond ge gooit”
(Meisje, 10 jaar)

ZORGEN OF VERANTWOORDELIJKHEID WEGEN TE ZWAAR
Jongeren die zorg willen dragen voor een vriendin botsen soms op de ervaring dat dit een te zware
last op hun schouders is 62. Zeker wanneer er ook geheimhouding (p.35) bij komt kijken.
Soms is dit omdat de jongere zelf kwetsbaar of gekwetst is.
“Awel: Als ik het goed begrijp zit je zelf met moeilijkheden en daar komen dan de problemen van
je vriendin bij, waardoor jij het ook extra moeilijk hebt en dat zich dat uit door niet te eten?
Jongere: ja
Jongere: ik kan gewoon ni meer”
(Meisje, 10 jaar)

Of omdat de jongere geen idee heeft hoe om te gaan met de (zware) problemen van vrienden en daardoor
zelf in de problemen komt. De negatieve emoties van de ander ‘besmetten’ haar.
“Mijn vaste vriendengroep zijn nogal speciale kinderen. 2 snijden zichzelf en ik weet echt niet
hoe ik daarmee om moet gaan. […] ik soms denk dat zij ook wel mee de reden zijn dat ik mij zo
slecht voel.”
(Meisje, 15 jaar)

Er zijn ook jongeren die worstelen met de verantwoordelijkheid die ze toebedeeld krijgen. We haalden
dit eerder aan bij het complexe samengaan van kwetsbaarheid en macht (p.34) en bij het delen
van bepaalde geheimen (p.35 ).
“En zit een beetje in de knoop met mezelf. Ik heb een super goede vriendin. Iemand die er altijd
zal zijn voor mij en ik ook voor haar. Maar zij heeft het soms nogal moeilijk. Ze heeft ooit aan
zelfverwonding gedaan en ooit gedacht een zelfmoord ook is ze al een paar keer weg gelopen
van huis. […] Als er thuis iets gebeurt dan praat zij er moeilijk over met andere. Maar als ik
vraag of ze het wilt zeggen dan doet ze dat. Ik vind het nogal moeilijk dat ik zo n invloed op haar
heb.”
(Meisje, 15 jaar)

Doorheen de gesprekken lezen we ook regelmatig dat jongeren met zware problemen zelf vertellen
dat ze die kwijt kunnen bij een vriendin, maar dat de verstrekte hulp onvoldoende is.

“Jongere: Ik heb het eens verteld aan mijn vriendin maar zij begrijpt me wel maar kan mij niet
echt helpen”
(Meisje, leeftijd ongekend)

VRIEND WIL GEEN ZORG DRAGEN
Een ander beeld duikt op in de gesprekken waarin jongeren zich beklagen over het feit dat een
vriend geen zorg wil dragen.
We zagen reeds dat er een machtsonevenwicht kan zijn in de vriendschap waarbij de jongere die
de vriendschap verlangt er meer in investeert (p.31). Dit investeren betreft ook zorg dragen voor
de ander. De ander toont zich echter weinig of niet betrokken, beschikbaar of betrouwbaar.
“Vanaf we toekwamen […] had ze al een vriendin waar ze de hele tijd bij was (die vriendin was
niet mijn vriendin). Ik was echt heel eenzaam op dat kamp”
(Meisje, leeftijd ongekend)

De weigering om zorg te dragen, kan echter ook voortkomen uit een té aanklampende vraag van de
jongere met problemen. We zagen eerder dat kwetsbaarheid soms samengaat met een
machtsdynamiek (p.33). Waar de ene jongere bij zo’n vraag gebukt gaat onder de zware
verantwoordelijkheid (zie hierboven, p.42), zijn er ook jongeren die erdoor afgeschrikt worden en

afstand nemen.
“Awel: Hoe komt het dat je ruzie hebt met je vriendin?
Jongere: omda ik dood wil ja
Jongere: ze vind dan da ik gek ben enz enja nu ben ik die dus kwijt
Jongere: NIEMAND SNAPT MIJN SITUATIE “
(Meisje, leeftijd ongekend)

Hetzelfde kan zich voordoen wanneer een jongere problemen uit bijvoorbeeld de thuissituatie
afreageert op vrienden. We kunnen een aantal van deze situaties benoemen als
grensoverschrijdend gedrag (p.45). Wanneer vrienden zich onrechtvaardig behandeld voelen
(p.13), zullen ze mogelijk minder bereidwillig luisteren en helpen.
“Awel: Is er iets gebeurd waardoor zij boos zijn op jou? Of heb je het hen al eens durven vragen
wat er scheelt?
Jongere: Ik denk omdat ik soms wat anders doe maar dat is door dat ik weer problemen had
thuis en dat begrijpen ze niet”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Het is ook mogelijk dat vrienden soms gewoon niet weten hoe ze de jongere kunnen helpen. Zeker
wanneer het zware problemen betreft, heerst onder jongeren mogelijk onvermogen om responsieve
zorg te bieden 63.
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“Jongere: Ja vind ik ook ze denke alleen aan zichzelf
Jongere: Vind ik
Awel: Maar daarnet zei je dat ze vroegen wat er scheelde? Toont dat niet aan dat jouw
vriendinnen er voor jou willen zijn?
Jongere: Die vrage da ja ma als ik dan begin uittelegge luistere ze ni en zijn ze me andere bezig
Awel: Heb je enig idee hoe dat komt?
Jongere: Nee totaal ni dan zeg ik fijn da ge luistert en dan zo sorry sorry zeg maar en zen ze trg
ni aant luistere en zeg ik gwn ja laatet”
(Meisje, leeftijd ongekend)

We zagen ook al dat met kwetsbaarheid macht gepaard kan gaan. Soms gaat de weigering om
zorg te dragen over dit machtsaspect en de gelijke verdeling van aandacht krijgen (p.34).
“Soms huil ik plotseling in de klas,
En dan zegt iedereen dat ik aandacht vraag maar dat is niet zo.”
(Jongen, 14 jaar)

Het is mogelijk ook in die context dat jongeren soms verplicht worden intieme informatie of
geheimen te delen (p.35), ook met betrekking tot de dingen waar ze mee zitten, zonder dat daar
responsieve hulp op volgt. De jongere mag gewoon geen geheimen hebben of er aandacht mee
trekken.

KWETSUREN EN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG DOOR VRIENDEN
Naast het gegeven dat vrienden soms geen zorg willen of kunnen dragen, stellen we in de
gesprekken ook vast dat het soms net vrienden zijn die door hun gedrag de jongere kwetsen of schade
toebrengen. De intentie van de vriend die het gedrag stelt kan kwaadwillig zijn, maar is dat niet
noodzakelijk.
We benoemen dit gedrag als ‘grensoverschrijdend’ en begrijpen dit ruim: van licht, over ernstig tot
zwaar grensoverschrijdend gedrag 64. We lazen zowel over fysiek, emotioneel als over seksueel
grensoverschrijdend gedrag door vrienden.
Zowat alle grensoverschrijdend gedrag dat hier vernoemd wordt is in de eerdere delen al
aangehaald. De grote verwevenheid met de andere thema’s is mogelijk een indicatie voor het belang
van het thema grensoverschrijdend gedrag in de vriendschappen van jongeren die Awel
contacteren.
Vooral emotioneel grensoverschrijdend gedrag komt aan bod in de gesprekken.
Er zijn de schendingen van vertrouwen (p.27) zoals het doorvertellen van geheimen, het lachen met
gevoeligheden van een vriendin of het verspreiden van roddels. We vernoemden bij communicatie
ook nog het uithalen van foute grappen (p.29).
“Ik heb een vriend waar ik goed mee overheen kom, maar soms plaagt die mij met dingen die
echt kwetsen”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Sommige jongeren worden bijvoorbeeld geconfronteerd met homofobe of racistische uitspraken van
vrienden. Zo zien we dat verschillen (p.22) met betrekking tot sociale (on)gelijkheid ook tot
breuklijnen in vriendschappen kunnen leiden.

“Vrienden uit mijn klas hebben mij zien kussen met mijn vriend en nu weten ze dat ik op jongens
val. Die lachen mij nu vak uit en zijn zeer homofobisch en ik weet niet wat ik moet doen om ze te
stoppen.”
(Jongen, leeftijd ongekend)

We zagen bij het zorg dragen ook de jongeren die negatieve emoties onrechtmatig botvieren op

vrienden (p.43).
“Wat er ook de laatste tijd nogal veel voorkomt dat ze mij als een soort boksbal gebruikt.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

In de gesprekken komt ook ‘opdringerigheid’ aan bod, in de vorm van het opdringen van vriendschap
(p.10, p.33); maar ook het opdringen van normen en waarden (p.13, p.36), eventueel via
afgedwongen beloftes (p.35).
Er is ook de tegenpool uitsluiting, die we verder zullen bespreken bij het thema afwijzing (p.47).
“Awel: Kan je me vertellen wat ze doen precies allemaal hebben gezegd?
Jongere: ze hebben vuile woorden gezegd en zo van we willen jou niet meer zien ga maar weg ,
niemand hoef jou hier te hebben enzoo”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Dan is er ook nog het negeren van een vriendin, dat we reeds vermeldden bij het wegvallen van de

verbale communicatie (p.30) en ook onder afwijzing (p.47) zullen herhalen.

“Elke keer als we op school zijn negeert ze mij voor dood. [;..] Ze doet alsof ze mij niet kent.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Merk op dat we een deel van dit gedrag zoals het uiten van emoties, afwijzen en negeren ook zullen
behandelen als coping (p.50) als manieren waarop een jongere zelf probeert om te gaan met
problemen in zijn vriendschap.
Jongeren vernoemen ook fysiek agressief gedrag door vrienden.
“Mijn vrienden zijn boos op mij en die willen mij slaan op school maar ze zijn met heel veel maar
ik ben maar aleen wat moet ik doen?want ik ben een beetje bang.”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Ook seksueel grensoverschrijdend gedrag door vrienden komt aan bod in de gesprekken met Awel.
We vernoemden dit eerder bij de onderliggende noden (p.15).
Een deel van het hierboven aangehaalde gedrag kunnen we kwalificeren als pesten 65. Dit in de
mate dat de bedoeling ‘kwaadwillig’ was, bijvoorbeeld het willen verhogen van de eigen status ten
koste van de ander 66 of wraak willen nemen 67, er een machtsverschil is 68, en het gedrag herhaald
en over langere tijd plaatsvindt 69.
“EN ook met he onderscheid tussen blank en zwart. Ze zegt tegen mij van ja jullie hebben een
*** god en dan lachen ze en een klasgenoot er nog eens bij. Dit gaat er over.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

We haalden daarnaast reeds aan dat onlinecommunicatie, bij het wegvallen van intonatie en/of
lichaamstaal, wellicht de drempel verlaagt om grensoverschrijdend gedrag te stellen (p.27).
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En we zagen ook dat een machtsonevenwicht (p.32) in de vriendschap soms de deur opent voor
agressief, verwaarlozend, uitbuitend of manipulatief gedrag 70.
Tot slot hadden we het ook al over het inschakelen van de ruimere peergroup bij grensoverschrijdend
gedrag zoals bij het doorvertellen van geheimen, het verspreiden van leugens en roddels (p.38),
al dan niet met de bedoeling de reputatie van een vriendin te beschadigen, wraak te nemen…
“Maar nu zit mijn beste vriend aan heel de school te vertellen dat ik [seksuele handelingen wil
verrichten met die jongen].”
(Meisje, leeftijd ongekend)

AFWIJZING
In heel wat van de geselecteerde gesprekken komt het thema afwijzing aan bod. Het antwoord op
de vraag “Zijn we vrienden?” of ruimer “Hoor ik erbij?” is: “Nee.” In dit gedeelte gaan we enkel in op
het ‘krijgen van een afwijzing’. Bij coping (p.50) zullen we zien dat het ‘geven van afwijzing 71’
evenmin gemakkelijk is. Daar zoomen we ook in op de vele manieren waarop jongeren trachten te
copen met het krijgen van afwijzing.
Het thema afwijzing zit duidelijk sterk op de wip tussen problemen in de vriendschap en het copen
met die problemen. Een afwijzing kan het oorspronkelijke probleem zijn waar de jongere bij Awel
mee aanklopt, maar de afwijzing kan ook het gevolg zijn van de manier waarop de jongere met
een ander probleem in de vriendschap probeerde te copen (p.53).
AFWIJZING
Afgewezen worden - uitgesloten worden - genegeerd worden

Meisje
13

Jongen

Ongekend
9

Totaal

2
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TABEL 9 | KRUISTABEL VAN HET AANTAL GESPREKKEN WAARIN ‘AFWIJZING KRIJGEN’ WORDT VERNOEMD VERSUS HET GESLACHT VAN DE
OPROEPER.

VORM VAN AFWIJZING
Afwijzing wordt enerzijds als onrechtstreekse boodschap meegegeven. Jongeren leiden uit nonverbaal gedrag, uit genegeerd worden, uit niet gevraagd worden voor een feestje of een activiteit,
uit het niet mogen delen in een geheim (p.34) … af dat ze afgewezen worden. In dit rijtje hoort ook
nog de ervaring dat een vriend zich weinig zorgzaam toont (p.43), de ander alleen laat staan,
verwaarloost…
“soms heb ik het gevoel dat ik genegeerd wordt door sommige in mijn klas. Dan denk ik dat ze
me niet mogen en dat is geen fijn gevoel !”
(Jongen, 15 jaar)

Door het onrechtstreekse is de boodschap soms ambivalent. Andere keren zit de ambivalentie er
dan weer in dat de ander de ene keer wel een vriend is, maar in een andere context dan weer niet
enz. We zagen hier voorbeelden van bij ambivalente communicatie (p.28).
De afwijzing kan anderzijds ook expliciet gegeven worden. Jongeren vertellen hoe ze uitgesloten of
genegeerd worden, bijvoorbeeld door het blokkeren of defrienden op sociale media. Anderen zijn
de ontvangers van gemene opmerkingen, gescheld, beledigingen, enz.
“En toen zei hij ineens dat hij niks meer met mij te maken wil hebben en dat ik hem moet
vergeten enzo […] Hij heeft me geblokkeerd en als vriend verwijderd”
(Meisje, 12 jaar)

In dit verband is het interessant dat een aantal jongeren aangeven dat ze net door het benoemen of
aanklagen van impliciete vormen van afwijzing in een ruzie terechtgekomen zijn. Waarop vervolgens
een agressieve, expliciete boodschap van afwijzing gegeven werd. We zullen bij coping zien dat
confronteren (p.56) vaker tot een escalatie dan tot een oplossing van het probleem leidt.
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“Jongere: […] ik werd vaak uitgesloten en ik vond het niet meer leuk om zo behandeld te
worden dus dat heb ik ook aan hun gezegd maar ze begonnen me innees uit te schelden en kei
hard te kwetsen […]
(Meisje, leeftijd ongekend)

AANLEIDING VOOR DE AFWIJZING72
De aanleiding om een jongere af te wijzen als vriend zijn velerlei en doorheen dit rapport al
vernoemd. We sommen er een aantal op:
Verschillen (p.20) zorgen ervoor dat één of beide jongeren de vriendschap niet langer verlangen
of dat een jongere er niet (langer) bij hoort.
“maar soms kom ik erbij en roepen zo homo. En ik weet ook dat er heel wat rodels gebeuren
achter mijn rug die ik niet durf zeggen aan hen. En ik weet ook dat er een face book groep is
met al men “vrienden” waar ik niet inzit.”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Hierin kan ook een stuk veranderlijkheid (p.24) zitten. Een verschil dat er eerst niet was, is er nu
wel. Jongeren veranderen, de context verandert…
“Awel: Is het altijd al zo tussen jullie geweest?
Jongere: Nee
Awel: Hoe was het dan vroeger tussen jullie?
Jongere: Dan waren altijd samen, we waren de beste vriendinnen op school en buiten school.
[…]
Awel: Maar er is iets veranderd dan..
Jongere: Nee ze begon gewoon ineens zo raar te doen.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Een té aanklampende vraag (p.33) van een vriendin kan ook soms tot afwijzing leiden. Onder
aanklampende vragen valt wellicht ook de eis tot exclusiviteit en jaloezie (p.18).
Hierbij aansluitend lijkt er een groep jongeren te zijn die mogelijk extra gevoelig 73 is voor uitsluiting.
Vanuit een (vermeende) afwijzing, reageren ze erg sterk, mogelijk onvriendelijk en beschuldigend
of té aanklampend naar vrienden. Deze nemen hierdoor op hun beurt afstand enz.
“Jongere: het komt erop neer dak mij belachelijk eenzaam voel op kot en iedereen mij praktisch
geditchet heeft
Jongere: dus nul sociaal contact meer yeuy!
[…]
Jongere: Dus kben nu en vriendloos en in oorlog met mn ouders dus lichtjes depressief aant
worden
Jongere: maar hier sluitk me gewoon op aangezien iedereen het altijd te druk eeft
Jongere: […] want iedereen heeft altijd wel iets te doen
Jongere: als in dingen die meestal wel echt zijn maar waarvan ik wel het gevoel begin te krijgen
dat ze als excuus gebruikt worden”
(Jongen, 18 jaar)

AFWIJZING EN MACHT
Degene die kan beslissen tot afwijzen, uitsluiten of negeren heeft op het eerste zicht meer macht.
“Awel: En kan je daarover met haar praten?
Jongere: ik heb het geprobeerd maar toen negeerde ze me
Awel: Oei, hoe bedoel je dan precies?
Jongere: dus toen ik ermee wou praten ging ze gewoon weg”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Het is evenwel goed in gedachten te houden dat afwijzing ook kan gepaard gaan met onmacht.
Jongeren wijzen niet graag iemand af. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of afwijzing in deze of gene
context gerechtvaardigd is en houden hierbij het vermoede oordeel van onder andere de peergroup
in gedachten (p.36). Ze doen het liever subtiel dan expliciet. Ook negeren, als vorm van afwijzing,
kan toegepast worden omdat de jongere een confrontatie wil vermijden of vanuit onmacht (p.61).
We zagen echter ook dat sommige jongeren de peergroup voor hun kar spannen, ook bij afwijzing.
De ruimere peergroup neemt zo soms volop deel aan het afwijzen, negeren en uitsluiten. De
afgewezen jongeren zien zich geconfronteerd met soms ruime coalities die tegen hen gesmeed worden
(p.37).
De afwijzing kan ook van de peergroup zelf komen, los van de vriendschappen die een jongere al
dan niet heeft (p.37).

GEVOLGEN VAN AFWIJZING 74
Afwijzing raakt jongeren bijzonder hard 75 en roept hevige emoties op 76. Jongeren gaan op
verschillende manieren om met afwijzing 77. Deze strategieën zitten verweven in het volgende
hoofdstuk rond coping (p.50). Voor de duidelijkheid zetten we er hier alvast een aantal op een rijtje.
Sommigen confronteren vrienden met een gevoelde maar niet uitgesproken afwijzing. Dit zorgt
dikwijls voor een escalatie (p.56).
Anderen doen het omgekeerde en vermijden om de afwijzing expliciet benoemd te zien, ze
verbergen eventuele negatieve emoties en negeren gedrag dat op afwijzing wijst (p.60).
Jongeren die ruzie hebben met een vriendin proberen de afwijzing ongedaan te maken door zich
te verontschuldigen of een cadeautje te geven. Ze proberen de relatie te herstellen ook wanneer
ze zich niet noodzakelijk ‘schuldig’ voelen (p.58).
Andere jongeren passen zich aan, proberen (vermeende) verschillen weg te werken om terug
aanvaard te worden (p.57).
Nog jongeren tonen het opgeroepen verdriet aan hun vrienden (p.56).
Of ze rouwen om de verloren band, de verloren vriend (p.55).
Sommigen koesteren de hoop dat het op een dag in orde komt en blijven investeren in de relatie.
Onder hen zijn er jongeren die alles in het werk stellen om de band terug aan te halen, ondanks de
herhaalde afwijzing door de ander (p.63).
Een aantal jongeren voelt zich erg depressief en probeert aan de emoties te ontsnappen door zich
te automutileren of door zelfdodingsgedachten te koesteren (p.55).
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HOE COPEN JONGEREN MET PROBLEMEN IN HUN
VRIENDSCHAP?

In het voorgaande deel zijn we voornamelijk beschrijvend te werk gegaan om een zo breed mogelijk
beeld te creëren van de problemen waarmee jongeren bij ons aankloppen wat betreft hun
vriendschappen. In dit gedeelte rond het copen met deze problemen, leunen we meer op
interpretatie en samenvatting. Doorheen het analyseren vielen bepaalde patronen op, doken
bepaalde vragen op, herkenden we problemen met copen uit vorige analyses. Het zijn deze dingen
die we hier zullen weergeven.
Indien we inzicht krijgen in waarom het copen met problemen in een vriendschap soms moeilijk is,
dan hebben we als Awel een beter uitgangspunt om jongeren in de gesprekken vooruit te helpen.
Daar zullen we dan weer in het laatse deel stil bij staan.

WELKE STRATEGIEËN HANTEREN JONGEREN?
EEN DIVERSITEIT AAN STRATEGIEËN
Jongeren vermelden erg uiteenlopende strategieën om te copen met de problemen in hun
vriendschap. Een mogelijk zinvolle indeling ervan is de volgende:
▪

Intrapersoonlijke strategieën zoals afleiding zoeken, schrijven in een dagboek, vergeven,
helpende gedachten hanteren, rouwen, piekeren, zelfdodingsgedachten koesteren,
automutileren... Dit zijn strategieën die veelal gericht zijn op het reguleren van emoties op
zijn eentje.

▪

Het probleem in interactie brengen. De vriend ermee confronteren, emoties uiten tegenover
de ander, de ander ‘subtiel’ negeren of ‘afstand nemen’, de vriend expliciet negeren of de
vriendschap verbreken, zich verontschuldigen, een geschenk geven, zich aanpassen om
er (terug) bij te horen… Deze strategieën zijn erop gericht het probleem op te lossen binnen

het tweetal.
▪

Een derde categorie is het zoeken van steun bij anderen, zoals praten met andere vrienden,
ouders, leerkrachten, maar ook het aangaan van nieuwe vriendschappen of het smeden
van coalities (in de zin van anderen erbij betrekken die kant kiezen). De eerstgenoemde
strategieën in deze categorie zijn eerder gericht op het reguleren van emoties, de
laatstgenoemde op het aanpakken van het probleem zelf, maar steeds door anderen erbij
te betrekken.
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De volgende tabel biedt een overzicht van de genoemde copingstrategieën:
COPINGSTRATEGIEËN
Intrapersoonlijke strategieën

Meisje

Jongen

Ongekend

Totaal

23

10

2

35

Afleiding zoeken

0

1

0

1

Agressieve confrontatie verbeelden

3

0

0

3

Automutilatie

4

0

0

4

Helpende gedachten hanteren - relativeren - hopen - coherent verhaal
maken

4

2

0

6

17

7

1

25

Rouwen

4

2

1

7

Schrijven in dagboek

1

0

0

1

Vergeven

0

1

0

1

18

13

2

33

Afstand nemen - vriendschap verbreken

6

3

0

9

Confronteren - probleem expliciet benoemen

1

0

0

1

Emoties uiten - boosheid - verdriet

5

0

0

5

Expliciet negeren van de ander

3

3

0

6

Geschenk geven

1

0

0

1

13

6

2

21

Zich aanpassen om bij vrienden te passen

1

7

0

8

Zich verontschuldigen

5

3

0

8

15

12

3

30

Andere vriendschap aangaan

0

2

0

2

Ongewenste acties van derden

0

3

0

3

Sociale steun zoeken of net niet

14

9

2

25

11

5

2

18

Angst voor doorvertellen

0

0

1

1

De ander niet ongerust willen maken of teleurstellen

1

3

0

4

Meer anonimiteit nodig

1

0

0

1

Niemand hebben om mee te praten

2

0

0

2

Niet vertrouwen op de ander

1

1

1

3

Stap niet durven zetten

1

0

0

1

Verwachting of ervaring dat het niet helpt

6

1

2

9

6

6

1

13

Piekeren - depressie - zelfmoordgedachten

Confronteren - aanpakken - probleem in interactie brengen

Niet durven confronteren - vermijden

Invloed van derden

Drempels om sociale steun te vragen

Ruzie - agressie - escalatie

TABEL 10 | KRUISTABEL VAN HET AANTAL GESPREKKEN WAARIN EEN COPINGSTRATEGIE WORDT VERNOEMD VERSUS HET GESLACHT VAN DE
OPROEPER. JONGEREN KUNNEN MEERDERE COPINGSTRATEGIEËN VERNOEMEN IN ÉÉN GESPREK. VANDAAR DAT WE DE TOTALEN PER GESLACHT
NIET WEERGEVEN. HETZELFDE MEISJE OF DEZELFDE JONGEN KAN IMMERS MEERDERE KEREN GETELD WORDEN.

COPING ALS DEEL VAN HET PROBLEEM
Jongeren contacteren Awel doorgaans omdat deze strategieën niet werken. Ze zijn niet voldoende
of de jongere bereikt er haar doel niet mee.
“Awel: Ik vind het sterk dat je ze hebt proberen aanspreken, maar blijkbaar heeft dat niet
geholpen?
Jongere: nee inderdaad dat heeft niet geholpen”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Niet alleen zijn de gehanteerde strategieën vaak niet helpend, ze blijken eerder olie op het vuur.
Jongeren geven geregeld aan in de gesprekken dat ze een bepaald conflict, een meningsverschil…
niet constructief hebben kunnen oplossen en dat er bijvoorbeeld ruzie is ontstaan of dat er afwijzing
op is gevolgd (p.47).
“zij had veel problemen die ik eigenlijk had opgelost maar in haar ogen had [x] haar geholpen
dus we kregen ruzie daarover”
(Jongen, 16 jaar)

Het probleem waar de jongere bij Awel mee aanklopt, is daarmee soms tweevoudig: enerzijds is er
het ‘oorspronkelijke probleem’ (een irritatie, een meningsverschil, een machtsonevenwicht,
jaloezie, afwijzing…), anderzijds zijn er de negatieve gevolgen van het slecht copen met dat
probleem (nóg sterkere, negatieve emoties, ruzie en/of afwijzing).

WAT HELPT EN WAT MAAKT COPEN MOEILIJK?
PROBLEMEN IN VRIENDSCHAP ROEPEN HEVIGE EMOTIES OP
Eén mogelijke oorzaak voor de moeite die jongeren ondervinden met het copen met problemen in
de vriendschap, ligt bij de sterke, negatieve emoties die deze problemen oproepen. Vriendschap
dient belangrijke onderliggende noden (p.9), waarvan de vervulling in gevaar komt door het ervaren
probleem.
In de gesprekken vernoemen jongeren onder andere de angst om alleen te staan, verdriet bij het
verliezen van vrienden of wanneer deze kwetsuren toebrengen, jaloezie wanneer een exclusieve
vriendschap onder druk staat, boosheid en verontwaardiging om onrecht en ongelijkheid, bezorgdheid
en machteloosheid bij vrienden die andere keuzes maken, maar ook ergernis bij het onder druk gezet
worden, onzekerheid bij grote verschillen, eenzaamheid bij jongeren die zich onbegrepen voelen,
hopeloosheid bij jongeren die uitgesloten worden enz.
“Jongere: En ik voel mij er nooit bij ik voel mij de stomste en lelijkste enzo en alle jonges wille
hun en dn sta ik er mr bij vn kan ik ni beter wegaan en alleen zitte"
(Meisje, leeftijd ongekend)
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“Jongere: Nou ik me de laatste tijd depresief
Jongere: Ik voel me heel erg buitengesloten snapje
Awel: Oei, dat vind ik vervelend voor jou om te horen
Jongere: Ik voel me alsof ik zo alleen en
Jongere: Hard van binnen
Jongere: Ik wil graag dat het stopt”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Onder hevige emoties is het bijzonder moeilijk het hoofd koel te houden en rationele afwegingen te
maken over de meest geschikte copingstrategie.

Strategieën voor emotieregulatie zijn soms helpend soms kwetsbaar
AFLEIDING ZOEKEN
Jongeren halen in de gesprekken zelf, of in interactie met de beantwoorder een aantal
copingstrategieën aan die voor een stuk helpen in het omgaan met deze emoties, bijvoorbeeld
afleiding zoeken in muziek.
“Awel: Is er iets waardoor je beter voelt, bijvoorbeeld iets doen? Zoals lezen, muziek luisteren of
iets anders?
Jongere: Ja uuhhm ik luister altijd naar muziek om me wat op te buiren
Jongere: Let ik op niemand alleen me zelf”
(Jongen, leeftijd ongekend)

COGNITIEVE STRATEGIEËN
Jongeren hanteren ook helpende gedachten.
Ze relativeren het probleem bijvoorbeeld.
“In dit bericht worden wel alleen maar haar slechte eigenschappen gezegd, ze heeft er ook
zeker goede!!”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Of ze maken een verhaal van het gebeuren dat inzicht en controle biedt. Ook schrijven in een
dagboek valt hier wellicht deels onder. Indien een jongere een coherent verhaal kan maken over
de motieven van zijn vriend dan kan hij deze gemakkelijker ‘ontschuldigen’. Wat de ander heeft
gedaan blijft ‘fout’ maar er is inzicht in het waarom en in het gegeven dat de ander aan sommige
van die redenen geen schuld heeft.
“Deze jongen is hoogbegaafd dus dat zou zijn gedrag kunnen verklaren”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Jongeren koesteren hoopvolle gedachten, bijvoorbeeld dat dit maar tijdelijk is.
Of ze beleven in hun verbeelding een oplossing die ze in het echte leven niet zonder schade kunnen
toepassen.
“Ik doe karate en zou haar graag voelen hoe dat het voelt om zo vernedert te worden.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Ook vergeven kunnen we eventueel beschouwen als een cognitieve strategie in zoverre dat het een
bewuste beslissing is de ander het onrecht dat hij de jongere aandeed, kwijt te schelden. Vergeven
is mogelijk een beladen strategie 78 en wellicht enkel effectief indien vergeven ook echt betekent dat
de schuld voor altijd kwijtgescholden wordt. Mogelijk is het hierboven vernoemde ‘ontschuldigen’
een minder beladen en beter alternatief dan ‘vergeven’.
“Aangezien ik haar heel graag zie heb ik haar […] en laatste kans gegeven en de plooien glad
gestreken. Echter […] heeft ze het opnieuw aan […] verteld die ik helemaal niet ken! […]
Natuurlijk ben ik nu woest.”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Vergeven kan ook in interactie gebracht worden, maar is wellicht enkel zinvol indien de ander
schuld bekent en er om vraagt vergeven te worden 79.

EMOTIES BELEVEN, DOORLEVEN
Jongeren kunnen rouwen wanneer ze een vriendin zijn kwijtgeraakt of wanneer ze voelen dat hun
vriendschap bijvoorbeeld door een ruzie niet meer dezelfde of voorbij is. Het is soms moeilijk in te
schatten in welke mate het rouwen een copingstrategie is die op langere termijn positief zal blijken.
Jongeren hebben het recht verdrietig te zijn, dit verdriet te ervaren, de nodige tijd te nemen om
wonden te laten helen enz. Verderop (p.63) zullen we echter zien dat sommige jongeren hierin
vastlopen, mogelijk doordat ze tegelijk blijven hopen dat het nog goed komt.
“Jongere: Ja :/ ik heb het er echt moeilijk mee. Ik huil elke keer als ik terug denk aan mijn
middelbare school met mijn klasje, de vrienden, de leerkrachten en natuurlijk de omgeving...”
(Jongen, 18+)

EMOTIES VERMIJDEN
Er zijn ook jongeren voor wie het dragen van deze emoties te zwaar is. Ze zoeken naar manieren
om aan de hevige emotie te ontsnappen, bijvoorbeeld door te automutileren of door gedachten aan
zelfdoding te koesteren.
“Jongere: ik ben dus een gevoelig persoon dus ik begon gwn te wenen en ja ik wou op een
gegeven moment zelfmoord plegen
Awel: Je voelde je wel heel slecht daardoor he?
Awel: Heb je dan geprobeerd om zelfmoord te plegen, of dacht je er aan?
Jongere: ja ik was gewoon echt kapot vanbinnen en ja ik heb me een paar keren gesneden
Awel: Hoe kom je erbij van jezelf pijn te doen?
Jongere: ik was het beu van alles wat ze zeiden dus ik heb besloten om het is te doen
Awel: en hoe voelde je je daar dan bij?
Jongere: ik was heel verdrietig toen ik het heb gedaan want nu heb ik littekens
Awel: je had dus de bedoeling van het te doen om je misschien beter te voelen, maar achteraf
bleek dat toch niet het geval?
Jongere: indderdaad”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Uit een eerdere analyse bleek dat onder de jongeren die Awel contacteren een erg kwetsbare groep
schuilt 80. Het zijn wellicht voornamelijk deze jongeren die op meerdere vlakken problemen ervaren,
die gewag maken van gedachten aan zelfdoding en getuigen van concrete plannen en/of pogingen.
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“Ik heb het al lang moeilijk, ik ben gepest geweest , heb mezelf vroeger gesneden, beste vriend
kwijt geraakt en nu heb ik het weer moeilijk ;Ik heb het gevoel dat al het slechte op me afkomt
en heb het daardoor moeilijk om alles te verwerken. Er is een jongen die het met me heeft
uitgemaakt en ik heb het hier erg moeilijk mee, ik heb ook niet zo veel vrienden en begin weeral
elke dag te denken waarom ik eigenlijk nog elke dag moeite doe voor alles terwijl alles
tegenslaat en wil niet dat ik weer in een soort van depressie graak”
(Meisje, 12 jaar)

EMOTIES UITEN
Op de wip tussen emotieregulatie en het in interactie brengen van een probleem, ligt het uiten van
emoties.
Soms slagen jongeren erin hun emoties op zo’n manier te uiten dat ze bij de ander aankomen. Emoties
uiten is mogelijk enkel effectief wanneer de ander er zich niet aangevallen door voelt 81.
“Ze hebben mij uiteindelijk dan nog twee dagen genegeerd, zelfs mijn beste vriendin! ( of wat je
beste vriendin moet noemen he ) Dat waren de ergste twee dagen van mijn leven! Het eerste
wat ze zijden was 'Wat is er wel met [x]?'. ( dat was toen ik het even niet meer aan kon en
begon te huilen op de speelplaats)”
(Meisje, 11 jaar)

Het zien van wat zijn gedrag bij de ander veroorzaakt, kan ertoe leiden dat de vriend zich
verontschuldigt.
“Een keer is dit ernstig geëscaleerd en ben ik huilend weggelopen. Later heeft hij zijn excuses
aangeboden”
(Meisje, 16 jaar)

WILLEN OPLOSSEN
Confrontatie leidt tot ruzie
EMOTIES AANVALLEND UITEN
In de gesprekken stellen we vast dat de strategie om de ander te confronteren met het probleem
vaak averechts werkt. Jongeren vermelden het weinig maar het is mogelijk dat de vele ruzies
ontstaan omdat de jongere op een aanvallende manier boosheid en verdriet uit tegenover een
vriend.
“en ik werd kwaad op haar en ze heeft al mijn vriendinnen aan haar kant getrokken.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

RUZIE EN VERBLOEMDE BOODSCHAPPEN
De indruk ontstaat ook dat het luidop benoemen van een probleem tegenover een vriend op zich al als
agressie ervaren wordt. We zagen al dat jongeren moeilijke boodschappen zoals afwijzing vaak

tussen de regels door proberen te geven. Indien een jongere dit expliciet benoemt en/of aanklaagt
volgt vaak een harde, onverbloemde afwijzing (p.47).
Tegelijk kan ruziemaken ook net een manier zijn om een probleem uit de weg te gaan. Door de ruzie kan
de vriend bijvoorbeeld afstand nemen zonder te moeten benoemen waarom. Mogelijk is
ruziemaken gemakkelijker dan iemand expliciet af te wijzen. Wanneer je ruziemaakt, investeer je
in principe nog in de relatie. Iemand afwijzen als vriend gaat een stap verder.
“Awel: En kan je dat niet gewoon tegen haar zeggen? Of vragen waarom ze de laatste weken
anders doet?
Jongere: Vroeger kon ik dat en praten we het rustig uit maar als ik dat nu probeer is het ruzie tot
ik sorry zeg”
(Jongen, leeftijd ongekend)

INGEWIKKELD KLUWEN
Zo’n ruzie is bovendien niet noodzakelijk een eenmalige actie van een jongere en de reactie van
een vriend. Het kan een keten van reacties in gang zetten met soms een negatieve escalatie. Het is
in deze gesprekken vaak niet eenvoudig te achterhalen wat precies het probleem is, wat er tussen
de lijnen door gecommuniceerd wordt, en bijgevolg wat een jongere precies moet doen om te copen
met het probleem.

Aanpassen tot in het extreme
Jongeren proberen soms een verschil weg te werken, een afwijzing te voorkomen of ongedaan te
maken… door zich aan te passen.
Een beetje aanpassen is onvermijdelijk indien een jongere ergens bij wil horen, vrienden wil hebben
en houden. Het is nodig voldoende rekening te houden met anderen om uitsluiting te voorkomen 82.
“Hebben jullie misschien tips zodat ik liever kan afspreken met vrienden en vooral liever naar
een feestje kan gaan en liever blijven slapen bij iemand? Vooral hoe kan ik mij socialer opstellen
en minder enkel aan mezelf denken en niet liever thuis alleen in de zetel te zitten want ik heb al
zo weinig vrienden en ik wil er niet nog verliezen.”
(Meisje, 15 jaar)

Aanpassing gaat mogelijk te ver indien een jongere hierdoor een te groot verschil ervaart in hoe hij
zich toont en hoe hij zich voelt 83.
“Op school ga ik om met de populairen van de school alle van men jaar. Maar ik kan men eigen
er niet zijn”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Afwijzing is zo pijnlijk dat jongeren kunnen doorschieten in deze copingstrategie. Jongeren van wie
het zelfvertrouwen al is aangetast door de afwijzing, blijven zich aanpassen en worden alsnog niet
aanvaard, waardoor de onzekerheid alleen maar toeneemt 84.
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“Jongere: Ik heb laatste tijd door dat me onzeker gevoeld
[…]
Awel: Ik snap wel dat je daar onzeker van wordt
Jongere: Ik dacht eerst dat het me kleding styl was snap je
Jongere: Heb ik veranderd nog steeds niets
Jongere: Ik heb geprobeerd om wat breder van me zelf te worden om er goed uit te zien meer
naar de fitness
Jongere: Werkt ook niet
Awel: Ik vind het sterk van je dat je al die dingen probeert om het beter te maken
Jongere: Ja blijf me zelf steeds te veraderen en toch blijf ik onzeker van me zelf”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Al dan niet oprechte herstelpogingen
Jongeren hanteren ook een aantal verzoenende strategieën om een beschadigde
vriendschapsrelatie te herstellen, zoals zich verontschuldigen of het geven van een geschenk.
Deze strategieën zijn niet noodzakelijk zo onschuldig als ze lijken. Er kan veel machtsonevenwicht
(p.31) en onoprechtheid mee gepaard gaan.

ZICH VERONTSCHULDIGEN
Jongeren kunnen schaamte, schuld en spijt voelen wanneer ze een probleem in de vriendschap
(gedeeltelijk) aan hun eigen gedrag wijten. Ze kunnen dit aanpakken door zich bij de ander te
verontschuldigen. Verontschuldigingen aanbieden is een helpende strategie indien het de juiste
jongere is die zich verontschuldigt, en hij dit oprecht doet, met inzicht in wat hij precies fout deed
en hoe hij de ander daarmee kwetste of schade toebracht. Én als de verontschuldigingen door de
ander aanvaard worden.
Sommige jongeren vinden het erg moeilijk zich te verontschuldigen omdat het een kwetsbare

opstelling vraagt.
“Ik heb een grote fout gemaakt en ik heb daar ook heel veel spijt van, maar spijt komt altijd als
het te laat is. Ik heb al men hen proberen te praten, maar zoals ik al zei ben ik heel onzeker en
heb ook faalangst. Ik durf zo niet in het echt te praten over men eigen fouten.”
(Jongen, leeftijd ongekend)

In sommige gesprekken ontstaat het gevoel dat een jongere die zich oprecht excuseert, door het
stof moet blijven kruipen. Hoe vaak hij zich ook verontschuldigt de ander aanvaardt de
verontschuldiging niet. Het is mogelijk dat de ander op deze manier aangeeft niet meer in de
vriendschap te willen investeren.
“ik zei zovaak sorry maar steeds niet geloven dat ik het meende”
(Jongen, 11 jaar)

In nog andere gesprekken komt naar voor dat zich verontschuldigen niet altijd oprecht is. De jongere
past het toe om de vrede te bewaren of te herstellen of onder druk, maar vindt toch dat ze niet echt
schuld heeft aan het probleem.

“Dit is meteen ook weer iets tussen ons, ik ben nogal [on]afhankelijk van haar (geen idee of het
omgekeerd ook zo het geval is). Als wij ruzie hebben waar zij eigenlijk in fout zit zeg ik meestal
toch eerst sorry. Achteraf vind ik dat nogal flauw van mij.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Het gaat dan eerder over het herstellen van de machtsposities dan over het herstellen van de
vriendschap.

VERONTSCHULDIGINGEN AANVAARDEN
Ook het aanvaarden van excuses maakt deel uit van het herstellen van een relatie.
Er zijn in dit verband jongeren die geconfronteerd worden met halfslachtige excuses van een vriend
die niet echt verantwoordelijkheid opneemt. Moeten ze de excuses aanvaarden als ze er niet op
kunnen vertrouwen dat de vriend dit gedrag in de toekomst nog zal herhalen?
“Dan, na een uurtje of zo komt ze met een excuus dat ze ruzie had met iemand en dat ze zich
zelf niet meer in de hand had . Meestal wuif ik het dan weg en zeg ik dat het niks is maar
eigenlijk vind ik dat niet echt kunnen maar dat zeg ik dan niet omdat ik geen ruzie met haar wil.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Of moeten ze verontschuldigingen aanvaarden die niet oprecht overkomen of die veel te licht wegen
ten opzichte van het leed dat hen werd aangedaan 85?
“[…] wordt dit als aanranding beschouwd? […] Hij heeft de avond zelf nog een bericht gestuurd
met sorry er in, maar […] het leek mij niet echt gemeend. Ik weet echt niet wat ik moet
doen/denken nu.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

GESCHENKEN GEVEN
Geschenken kunnen om diverse redenen gegeven of uitgewisseld worden. We zagen eerder al dat
met het geven en al dan niet aanvaarden ervan veel gezegd wordt over hoe jongeren hun relatie
zien (p.30). Geschenken kunnen ook een sterk drukkingsmiddel vormen (p.34). Het niet
aanvaarden van een geschenk is moeilijk omdat het een afwijzing inhoudt.

Wanneer jongeren een geschenk geven om zich te verzoenen, dan geldt ook veel van het
bovenstaande met betrekking tot verontschuldigingen. Het plaatst de jongere in een kwetsbare
positie. De ander heeft de macht/verantwoordelijkheid om het geschenk te aanvaarden of af te
wijzen. Of deze strategie succesvol is, zal wellicht afhangen van de oprechtheid waarmee het
geschenk gegeven wordt, van wat het betekent voor het machtsevenwicht dat tussen de jongeren
bestaat, of het passend is bij de ernst van wat de ander aangedaan werd enz.
“Ik heb ruzie met mijn beste vriendin.
Alleen weet ik niet hoe ik dit moet oplossen.
Ik heb al wel een klein cadeautje gekocht maar ik durf het niet afgeven!”
(Meisje, leeftijd ongekend)
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Confrontatie uit de weg gaan
VERMIJDEN
Jongeren zijn er zich soms van bewust dat confronteren tot ruzie of afwijzing kan leiden (p.53). Ze
gaan de confrontatie uit de weg 86.
“Ik heb geen idee hoe ik dit moet zeggen tegen haar want ik kan niet tegen ruzie.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Dat geldt ook voor het benoemen van impliciete afwijzing. Ze gaan de confrontatie over gevoelde
afwijzing liever uit de weg, terwijl ze tegelijk wel duidelijkheid en geruststelling verlangen (p.47).
“Jongere: heb gwn het gevoel dat ze mijn er niemeer bij willen
Jongere: en kwil hun dat zegen dak mij zo voel ma ja ben bang dat er dan ruzie zou ontstaan
Jongere: […] want ben echt ban g da ze da verkeer gaan opvaten om da we normaal een
groepje van 4 en die 4personen dat gezegt heebt dat ze haar buitengesloten werd zijn we dan
een groepje van 3 geworden
Awel: Oei, dus als je aangeeft dat je je buitengesloten voelt, wordt je ook buitengesloten?
Jongere: jah ma er was toe ruzie gekomen en zij we uit elkaar gegaan”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Vermijding kan ook inhouden dat jongeren iemand niet durven afwijzen, dat ze geen ‘nee’ durven
te zeggen, of geen grens durven te stellen.
“Jongere: En ze vraag ook de hele tijd om samen te werken maar die wil da nie
Awel: uhu en hoe reageert je vriendin dan?
Jongere: Ze durft niet nee te zeggen”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Jongeren die zich gekwetst voelen door een vriend (p.44) houden die gekwetste gevoelens soms
voor zich, terwijl ze tegelijk voelen dat de relatie beschadigd is. Mogelijk dient eerst het vertrouwen
voldoende hersteld te zijn voor een jongere zich opnieuw kwetsbaar durft op te stellen.
“Awel: Heb je hier met die vriendin over gepraat?
Jongere: Neen ondertussen zijn we terug vriendinnen maar niet meer zoals vroeger, ik heb
helemaal niet verteld aan haar dat ik mij heb gesneden dat wil ik niet zeggen”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Mogelijk speelt een machtsverschil een rol waarbij de jongere met minder macht (p.31) of de
‘sterkere’ jongere (p.33) niet durft te confronteren. Ook jongeren die weinig vrienden hebben
kunnen confrontatie uit de weg gaan uit angst alleen te staan (p.10).
“Awel: Wat maakt dat je dit zo moeilijk vindt? Ben je bang om afgewezen te worden?
Jongen: Nee ik ben bang voor ruzie want ik wil haar niet kwijt zij is de enige die ik heb en
vertrouw”
(Jongen, leeftijd ongekend)

In de context van jaloezie (p.18, p.33) neemt ‘vermijden’ soms de vorm aan van het herstellen van
een autonome ruimte, zonder de ander daarover in te lichten. Een jongere doet bijvoorbeeld dingen
waar de vriendin niet bij betrokken wordt en stelt haar hier ook niet van op de hoogte.

“dus zeg dit vaak niet tegen haar als ik met vriendinnen afspreek.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Vermijden is ook een strategie om zichzelf even ademruimte te geven wanneer de jongere
bijvoorbeeld boos is.
“Ik had mij nog nooit zo verraden gevoelt. En omdat ik makkelijk boos kan worden en vaak
moeilijk kan afkoelen heb ik die hele dag met niemand gepraat. Ik was gewoon zo boos!”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

Vermijden kan omslaan naar negeren wanneer intussen ook het bestaan van de ander wordt
ontkend. Eerder dan een uitstel van reactie is het op zich een agressieve boodschap.

Negeren 87
Negeren houdt in dat een jongere probeert niet te communiceren met een vriend. Het kan gaan
over gedeeltelijk negeren, bijvoorbeeld bepaald gedrag dat genegeerd wordt, maar het kan ook de
hele persoon van de vriend betreffen. Door het negeren geeft de jongere een boodschap van
afwijzing: van “Dit gedrag vind ik niet OK.” tot “Ik wil niet langer met jou bevriend zijn.”
“Awel: Hoe zie jij de relatie met je vriendinnen nu?
Jongere: ja we zeggen niks tegen elkaar dus ja we hebben niet echt een relatiee”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Negeren tast als vorm van afwijzing de vervulling van belangrijke menselijke noden aan en wordt
vaak als erg kwetsend ervaren (p.45). Het is een krachtige boodschap van uitsluiting die daardoor
erg effectief kan zijn om gewenst gedrag af te dwingen. Genegeerde jongeren doen bijvoorbeeld
veel moeite doen om zich aan te passen (p.57).
Tijdelijk negeren van het ongewenste gedrag van een vriend is misschien raadzaam indien het
inhoudt dat een jongere niet ingaat op een confrontatie. Indien de ander echter in zijn geheel
genegeerd wordt, dan escaleert het conflict mogelijk 88.
“ik Negeer het meisje om zo problemen te voorkomen maar ze blijft het maar zoeken, ze blijft
maar zoeken om toch een manier te vinden dat ik ontplof en ik de slechte ben.”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Indien het gedrag dat genegeerd wordt erg kwetsend was of blijft voorvallen zal de jongere wellicht
alsnog van strategie moeten veranderen.
“Hij had de vorige keer sorry gezegd, maar nu deed hij het weer? Ik weet niet wat ik nu moet
doen.. Ik wil hem negeren, maar weet dat dit niet de juiste oplossing is, maar als hij sorry zegt
kan het over een paar dagen, weken, maanden weer escaleren net zoals de vorige keer en dat
is iets wat ik wil voorkomen..“
(Meisje, 16 jaar)

Negeren kan dus ook gebeuren vanuit een gevoel van onmacht (p.49) en het zelfvertrouwen van
een jongere verder beschadigen.
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“Jongere: Ik ben bang dat ik mij te rap ga laten doen
Awel: Is dat iets waar je nu ook soms last van hebt, dat je je rap laat doen?
Jongere: Ja
[…]
Awel: Hoe laat je je dan doen? Kan je misschien aan een voorbeeld denken?
Jongere: Dat ze commentaar geven […]
Awel: En wat doe je dan? Als ze bijvoorbeeld commentaar hebben […]?
Jongere: Gewoon negeren
Awel: Dat is zeker niet slecht denk ik!
Awel: En helpt het dan wat wanneer je het negeert?
Jongere: Ja een beetje”
(Jongen, 11 jaar)

Afstand nemen en/of vriendschap verbreken
Sommige jongeren proberen een probleem dat ze ervaren in hun vriendschap op te lossen door
afstand te nemen, door ruimte tussen hen en hun vrienden te creëren of de vriendschap te
verbreken.
“daarna begon ze mij fysiek en mentaal te kwetsen en een vuile roddel te versprijden toen wou
ik haar vriendin niet zijn”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Soms gebeurt dat subtiel. Jongeren koesteren gewoon de gedachte aan afstand nemen of het
verbreken van de vriendschap. Anderen proberen in stilte en geleidelijk aan de vriendschap te laten
verwateren.
“Ik probeer er stilletjes afstand van te nemen omdat ik soms denk dat zij ook wel mee de reden
zijn dat ik mij zo slecht voel.”
(Meisje, 15 jaar)

Nog andere jongeren geven duidelijk en expliciet te kennen dat de vriendschap wat hen betreft
voorbij is. Soms gebeurt dit in het kader van een ruzie (p.56).

Afstand nemen of een vriendschap verbreken is niet zonder risico. Het kan het probleem ook erger
maken. Het is mogelijk dat vrienden dit als een afwijzing ervaren en zelf de vriendschap verbreken.
Of het gebeurt dat een jongere uit wraak voor de afwijzing 89 gepest wordt door vroegere
vriendinnen (p.45). Mogelijk beoogt de afgewezen vriendin hiermee een herstel van
zelfwaardegevoel of status 90. Wellicht is het daarom een strategie die eerder aangewend wordt
door jongeren die niet alleen staan, maar die met andere vrienden kunnen optrekken.
“[…] omdat ik zo graag uit het groepje wou […] het was met een briefje. Ik heb het dan
uiteindelijk durven geven en dan gebeurde er iets wat echt niet mijn bedoeling was van het
briefje. Ze reageerden zo blij en vol vreugde dat ik ervan verschoot! […]. Ze hebben mij
uiteindelijk dan nog twee dagen genegeerd […] ik had het gevoel dat ze de hele tijd over me
roddelden. Wat nu nog altijd zo is.”
(Meisje, 11 jaar)

Een vriendschap verbreken of iemand afwijzen is ook niet eenvoudig. Jongeren willen de ander ook
niet kwetsen of ze vrezen het oordeel van de peergroup (p.36).

Zelfs indien een jongere ruime steun heeft om een vriendschap te verbreken, dan nog kan
bijvoorbeeld loyaliteit het moeilijk maken de knoop door te hakken (p.15).

Niet kunnen loslaten 91
Soms ligt het probleem met copen erin dat een jongere een probleem wil aanpakken en oplossen dat hij
niet kan controleren. Wat de jongere ook probeert of doet, hij kan niets veranderen aan het probleem.
Een probleem in de vriendschap kan voortkomen uit feitelijke verschillen (p.20) waar geen van
beide vrienden iets aan kan veranderen, bijvoorbeeld het feit dat de ene vriend fysiek
aantrekkelijker is dan de andere.
Daarnaast zijn problemen met vrienden veelal interpersoonlijke problemen en hangt de oplossing
ervan ook van andere personen af. De jongere heeft doorgaans geen absolute controle over deze
anderen. Als zij niet willen meewerken aan een oplossing en de jongere blijft volharden dan kan
hier heel wat gepieker uit voortkomen.
We zien bijvoorbeeld dat afgewezen jongeren blijven investeren in de vriendschap 92. Ze passen zich
aan om (vermoede, onderliggende) verschillen weg te werken. Ze blijven de ander uitnodigen om
vrienden te zijn, blijven vragen om mee te mogen doen.
“Wat kan ik doen om men eigen te zojn en ja gevraagd te worden en niet meer uitgescholden te
worden?”
(Jongen, leeftijd ongekend)

We zien het ook bij jongeren die een vriend verloren zijn, in die zin dat de ander geen vrienden wil
blijven. Ze rouwen om het verlies van een vriend. Tegelijk is de vriend die de band met hen verbrak
niet gestorven. Ze worden heen en weer geslingerd tussen intens verdriet, het willen contacteren
van de ander, het besef dat de band die ze hadden nooit meer zal zijn… Soms stapelen deze
jongeren afwijzing na afwijzing op.
“Elke dag denk k aan hem bij alle tags op fb of insta wil ik hem altijd taggen maar dat gaat
gewoon niet ... ik kijk ook echt bijna elke avond onze chats terug .. […] als ik van school kom rij
ik langs zijn huis en ik begin gewoon te wenen .. […] ik wil graag weten wat ik kan doen want ik
weet dak em nimeer zoals vroeger ga terug hebben maar ik mis hem zo en ik wil altijd iets naar
hem sturen maar hij wilt het gewoon ni meer bekijken en kzie hem ook nooit meer”
(Meisje, leeftijd ongekend)

De motivatie om te blijven investeren komt wellicht uit de soms hevige emoties die afwijzing oproept
(p.47). Het raakt de jongere immers in de sterke onderliggende noden die we eerder zagen, zeker
in de nood aan verbinding (p.10), de nood aan waardering en erkenning (p.11), maar ook in de
nood aan controle en een betekenisvol bestaan 93.
Soms volgt dan na een tijd dat deze jongere het ‘opgeeft’ en sterke gevoelens van machteloosheid,
hopeloosheid, wanhoop… ervaart, mogelijk in een depressie verzeild geraakt 94.
Daarnaast zijn er ook jongeren die blijven investeren in een schadelijke vriendschap, waar ze
geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. Het weinig aantrekkelijke alternatief is
soms dat ze ‘alleen staan’ (p.10, p.32), maar ook loyaliteit aan ‘vroeger’ (p.15) kan verklaren
waarom ze de vriendschap niet verbreken. Of ook nog dat iemand afwijzen niet gemakkelijk is 95.

63

AL DAN NIET GEWENSTE BIJDRAGE VAN DERDEN
Drempels bij het zoeken en vinden van sociale steun
Jongeren vermelden dat ze hun verhaal doen of steun zoeken bij leeftijdsgenoten, ouders,
(zorg)leerkrachten of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), of daartoe bereid zijn.
“Jongere: dus er is een beste vriend en die loog en scheld me uit en het is uit de hand aan het
lopen en hij wilt ni luisteren moet ik naar de leerlingbegeleinding gaan
Awel: oei, als het echt uit de hand aan het lopen is, dan zou ik er misschien wel iemand bij halen
Jongere: oke dan ga ik naar de leerlingenraad”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Vaker lezen we echter over allerlei drempels die het inroepen van steun bemoeilijken.
Sommige jongeren vertellen dat ze al steun van leeftijdsgenoten, ouders en leerkrachten hebben
ingeroepen, maar dat dit niet (voldoende) heeft geholpen. De ander kan niet de nodige of gewenste
invloed uitoefenen. Het probleem ligt ook buiten diens controle.
“Jongere: zijn zus weet hier al van en zorgt ervoor dat hij zich toch nog een beetje inhoudt
tegenover mij, maar veel meer kunnen zij denk ik niet doen”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

Er zijn ook jongeren die verwachten of ervaren dat een belangrijke ander niet beschikbaar, betrouwbaar
of betrokken is. Dat ze niet op de ander kunnen rekenen. Ze kennen soms een moeilijke thuissituatie.
“Jongere: En omdat ik zo verdrietig enzo ben is mijn moeder door mij in een depresie geraakt
Awel: Je mama zal wel geen depressie gekregen hebben door jou!
[…]
Jongere: […] maar nu thuis zegt mijn moeder ook dat het allemaa min schuld is en voel ik me
niet goed meer thuis”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

Of ze ervaren weinig responsiviteit bij hun vrienden96.
“Ik heb ook veel ruzie met mijn vrienden.
Ik dacht dat ik ze kon uitleggen dat ik me niet gelukkig voel maar...
Luisteren doen ze ni echt.”
(Jongen, 14 jaar)

Nog jongeren hebben de ervaring of de bezorgdheid dat toevertrouwde problemen doorverteld
worden. Ze willen het niet opnieuw meemaken.
“Jongere: Op mijn school is met het CLB praten niet goed dat is een leerkracht die zegt dat ze
dat doet maare ze heeft hier geen studie voor gedaan en ze verteld alles door aan iedereen
[…]
Awel: Waarom denk je dat ze alles doorzegt? Misschien zijn dat roddels?
Jongere: Ik heb haar ooit iets persoonlijks gezegd en alle leerkrachten hebben hier vragen over
gesteld en somige leerlingen die mega goed bevrend zijn met haar ook”
(Geslacht en leeftijd ongekend)

Jongeren geven soms aan dat ze het moeilijk vinden hulp of steun te vragen aan iemand die ze ‘kennen’.

“Jongere: Ik heb een vriendje en hij alleen is daar van op de hoogte
Awel: Wat zegt hij over de situatie?
Jongere: Want alleen hem vertrouw ik nog
Jongere: Hij zegt dat ik mij niet mag snijden omdat dat helemaal niet helpt, en er over moest
praten met een leerkracht ofzo maar ik wou dat niet doen omdat ik niet echt over zo'n dingen
kan praten met iemand dat ik ken en ik heb dan de beslissing genomen om met jullie te praten”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Mogelijk vinden ze het moeilijk zich kwetsbaar op te stellen of iets te doen waar ze niet vertrouwd
mee zijn. Ze hebben nooit eerder hulp gevraagd aan die persoon en het is moeilijk de eerste stap
te zetten.
“Awel: en eventueel een leerkracht die je vertrouwt?
Jongere: ja ik heb mijn titularis maar ik durf echt niet om daarover te praten
Awel: waarvoor heb je dan schrik?
Jongere: ik durf de eesrte stap niet te doen en ja gewoon bangg”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Het kan ook dat ze de ander niet ongerust willen maken of teleurstellen. Het betreft in deze gesprekken
steeds de ouders.
“Awel: Is er iemand waarbij je wel terecht kan?
Jongere: Mijn problemen niet echt
Jongere: Ik kan het niet aan me moeder zeggen word ze alleen ongerust van
Jongere: En me pa denkt dat ik een mietje ben dan ofzo
Jongere: Dus nee niet echt”
(Jongen, leeftijd ongekend)

Er zijn ook jongeren die aangeven dat ze -eventueel als gevolg van een combinatie van
bovengenoemde drempels- niemand hebben met wie ze kunnen praten.
“Jongere: het kan me miss wel helpen maar ik heb niemand om daarover te prate,”
(Meisje, leeftijd ongekend)

Controle kwijt aan derden
We zagen eerder bij externe invloed (p.37) dat er bij ruzies tussen vrienden regelmatig inmenging
is van derden die volop kant kiezen. De jongeren die ons contacteren zijn veelal diegenen die zich
geconfronteerd zien met vrienden die coalities tegen hen vormen, of een peergroup die hen mee
veroordeelt. Het kan ook gaan over leerkrachten die kant tegen hen kiezen.
Jongeren ervaren echter soms ook dat de hulp die ze zelf ingeroepen hebben het probleem erger maakt.
Steunfiguren, bijvoorbeeld ouders, ondernemen dan op eigen initiatief acties die niet noodzakelijk
overeenstemmen met de wensen of de belangen van de jongere.
“Jongere: er stonden nog andere mensen bij en ik heb dit aan mijn ouders vertelt
Awel: Dat is slim, wat zeiden ze?
Jongere: dat ze met de juf gaan praten en met hem maar ik denk dat het daarom niet meer
goed gaat komen
Jongere: maar hoekan het dan wel oplossen”
(Jongen, leeftijd ongekend)
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De jongeren die ons contacteren willen vaak het liefst de vriendschap herstellen. Ze kiezen er
regelmatig voor hun ouders niet te betrekken bij de problemen in hun vriendschap. Misschien komt
dit omdat ouders het ouderlijk gezag hebben en een vriendschap kunnen afraden en zelfs
verbieden. We zagen eerder bij het doorwerken van het ouderlijk gezag in vriendschappen van
jongeren (p.39) dat dit ook echt gebeurt.
Het inroepen van een autoriteit, bijvoorbeeld een leerkracht, bij problemen tussen vrienden is
mogelijk ook ‘not done’. Mogelijk verwachten jongeren dat deze autoriteitsfiguren een oordeel
vellen, kant kiezen en dat er sancties op volgen. Vrienden zien het inroepen van hun hulp mogelijk
als een soort verraad.
Volwassenen die zich (ongevraagd) moeien, kunnen bijdragen aan de complexiteit die jongeren
ervaren bij het aanpakken van een probleem, zoals we bij een eerder voorbeeld zagen (p.39).
Het gebeurt echter ook dat steunfiguren op eigen initiatief hulp en steun bieden die wel welgekomen is.
“Jongere: Ik heb poging tot zelfmoord gedaan.
Jongere: Wel zoals u wel zeg ik ben homo
[…]
Jongere: Gelukkig hebben vrienden mij tegen gehouden.
[…]
Awel: Dus je vrienden waren wel in de buurt?
Jongere: Nee ze hebben mij tegen gehouden door mij te bellen en zo een gesprek aan te gaan.”
(Jongen, 15 jaar)

Nieuwe vriendschappen sluiten
Jongeren copen soms met problemen in een bestaande vriendschap door zich te richten op andere
vriendschappen of nieuwe vriendschappen aan te gaan.
“Buiten school begon ik terug met een jeugdvriend af te spreken en dat ging goed hij vraagde
zelf of we samen gingen gamen.”
(Jongen, 16 jaar)

Het sluiten van nieuwe vriendschappen kan ook een manier zijn om een bestaande vriendschap
niet te verliezen, zoals wanneer een jongere bevriend probeert te geraken met een nieuwe vriendin
van de bestaande vriendin. Zoals we zagen bij exclusiviteit (p.19) slagen jongeren er niet altijd in
dit waar te maken.

HOE KAN AWEL HET BEST HELPEN?
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Awel probeert jongeren in de eerste plaats te helpen door een ‘goed gesprek’ te voeren.
Psychotherapeut Gino Ameye formuleerde naar aanleiding van ons rapport rond veerkracht een
aantal principes voor het voeren van een goed gesprek 97. Indien de beantwoorder deze principes
kan vasthouden en toepassen in het gesprek met een jongere is de kans groter dat hij de jongere
een ervaring van ‘verbonden zijn’ kan bieden. En dat hij daarmee de veerkracht van de jongere
bevordert.
We hebben ervoor gekozen in dit rapport niet elk van deze principes toe te passen op de
gesprekken die we doornamen, zoals we dat wel deden in voorgaande rapporten. We zullen ons in
plaats daarvan in de volgende delen diepgaander richten op twee belangrijke knelpunten waar we
gedurende deze analyse op botsten, namelijk problemen met conflicthantering en het omgaan met
ethische dilemma’s.

NAAR BETERE CONFLICTHANTERING
Een eerste knelpunt dat we vaststelden, is dat jongeren in hun gesprekken met Awel getuigen van
soms hoogoplopende conflicten of ruzies met vrienden. En dat het antwoord van Awel daarop vaak
luidt: “Ga nog eens praten met je vriend.” Voor jongeren die net aangegeven hebben dat het hen
niet lukt dit conflict te hanteren, is dit antwoord ‘niet goed genoeg’. We zullen hier daarom stilstaan
bij de vraag hoe beantwoorders jongeren kunnen helpen om tot betere conflicthantering te komen.
We hebben hierbij de hulp van Sabine Coppens 98 ingeroepen. Zij is onder andere conflictbemiddelaar
in het onderwijs en auteur van het boek: ‘Wij lossen het zelf wel op: een handleiding bij peer
mediation of leerlingbemiddeling op school’.

WAAROM IS CONFLICTHANTERING BELANGRIJK?
Vriendschappen zijn een belangrijk terrein voor jongeren om sociale vaardigheden, waaronder
conflictmanagement en het beheersen van agressie, te verwerven 99. In de onderzoeksliteratuur
lezen we dat de conflicttactieken van jongeren gradueel ‘zachter’ worden omdat ze beter inzicht
krijgen in de impact van hun gedrag op de ander. Ze evolueren van dwingend en boos gedrag naar
meer compromis en onderhandeling. Ze maken ook meer het onderscheid tussen conflicten die
triviaal zijn en onopgelost mogen blijven en conflicten die ze met hun vrienden moeten
‘doorwerken’ 100.

Conflicten die echter slecht worden aangepakt, hebben de neiging te escaleren 101. Regelmatige en
dwingende conflicten kunnen de vriendschappen 102 en het welzijn van een jongere veel schade
toebrengen 103. Het zijn mogelijk voornamelijk deze jongeren, voor wie conflicthantering (nog) niet
vanzelfsprekend is en die in escalerende ruzies met vrienden belanden, die we in de gesprekken
met Awel tegenkomen.
Het is niet altijd duidelijk hoe de conflicten die jongeren vermelden precies geëscaleerd zijn. Het
vermoeden vanuit deze analyse is dat jongeren een vriend vaak agressief confronteren over een
verschil, een probleem... Of dat de boodschap op zich aanvallend of veroordelend overkomt op de ander.
Indien de jongere echter de intentie heeft vrienden te blijven, is het eerder aangewezen
‘minimaliserende’ en communicatieve strategieën te gebruiken dan te confronteren en zijn ‘zin’ door
te drijven of af te dwingen 104. Een bijkomende moeilijkheid is dat de jongeren die ons contacteren
vaak geconfronteerd worden met derden die -al dan niet gevraagd- kant tegen hen kiezen in een ruzie.

Zelf geven ze daarentegen regelmatig aan niet de hulp van een derde te willen inroepen. Ook hier is
het probleem wellicht de menselijke neiging om kant te kiezen. Veel volwassenen tonen zich niet
meerzijdig partijdig. Voor de jongere wordt het alleen erger indien bijvoorbeeld de leerkracht kant
kiest. Ze willen voornamelijk terug vrienden zijn. Bovendien zijn er leerkrachten die bijvoorbeeld
situaties van pesten (onder vrienden) klassikaal aanpakken. Hierbij wordt mogelijk veel
gezichtsverlies geleden en is de vriendschap verder af dan ooit. Er zijn ook niet altijd andere jongeren
voor handen die een bemiddelende rol kunnen spelen. Ook de peergroup kiest vaak kant en draagt bij
aan een escalatie van het conflict.
Het globale standpunt van Awel is dat conflicten tussen mensen onvermijdelijk zijn 105. Waar
conflicten de neiging hebben te escaleren, is het van belang ze snel en op een goede manier aan te
pakken. Hier dienen we jongeren soms bij te helpen.

HOE KAN AWEL HELPEN BIJ CONFLICTHANTERING?
Sabine Coppens ontwikkelde voor Awel een tool voor conflicthantering die we kunnen gebruiken in
de gesprekken met jongeren en die we ook op de website aan jongeren aanbieden. Deze handtool
bevat 5 herstelgerichte vragen voor jongeren die een conflict willen aanpakken. De vragen zijn
gebaseerd op verbindende communicatie 106.

In het gesprek met Awel
De beantwoorder voert een gesprek met de jongere aan de hand van de vijf vragen. Doorheen dit
gesprek kan de jongere afwegen of zij dit conflict in interactie wil of moet brengen. Gaat het over
iets dat ze erg belangrijk vindt? Is dit een vriendschap die erg belangrijk voor haar is? In welke mate
kan het conflict de vriendschap beschadigen, indien aangepakt, of ondermijnen, indien niet
aangepakt? Soms is het aangewezen even af te wachten en lost een conflict vanzelf op. Andere
keren kan ‘opkroppen’ leiden tot een agressieve uitval of een verzuring van de relatie. Vaak is de
hevigheid van de emoties al wat gaan liggen op het moment dat de jongere contact opneemt met
Awel. Dan kan het voldoende zijn om haar verhaal kwijt te kunnen aan de hand van onderstaande
vragen en hoeft er verder niet veel te gebeuren.

1.

WAT IS ER GEBEURD?

▪

Wat is er gebeurd?

▪

Wat heb jij gedaan?

▪

Waarover gaat het juist?

▪

Wanneer is het precies begonnen?

De beantwoorder probeert heel concreet zicht te krijgen op wie, wat, waar, wanneer, hoe… Dit
zodat de jongere een beter zicht krijgt op het eigen aandeel en dat van de anderen en zodat het
gebeurde voor de beantwoorder zelf glashelder is. Het is zinvol het onderscheid te maken tussen
waarnemingen: “ik zag, ik hoorde…” en interpretaties: “Ik denk, ik oordeel…”.
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2. HOE VOEL(DE) JE JE?
▪

Hoe voel(de) jij je?

▪

Wie is er nog geraakt?

▪

Wie zou zich hier nog allemaal geraakt door kunnen voelen?

De jongere probeert ‘waar te nemen’ wat hij hierbij voelt, voelde. Hij wordt zich bewuster van de
gevoelens die spelen (en krijgt er zo meer grip op).

3. HOE HAD JE HET ANDERS KUNNEN AANPAKKEN?
▪

Hoe denk je er nu over?

▪

Hoe was het voor het conflict met jullie?

▪

Hoelang waren jullie vriendinnen?

▪

Wanneer is het dan veranderd?

▪

Hoe komt het dat jullie vriendschap veranderd is?

▪

Wat betekent dit voor jou?

▪

Wat betekent dit voor je vriendin?

▪

Wat denk je dat je vriendin nodig heeft van jou?

▪

Wat denk je dat de andere van je verwacht?

Terwijl de beantwoorder bij de eerste vraag stil staat bij ‘de kwestie’, staat zij hier eerder stil bij de
‘relatie’ die de vrienden hebben. Wat betekent dit conflict voor hun relatie?

4. WAT HEB JE NODIG?
▪

Waar heb je het nog moeilijk mee?

▪

Wat is voor jou belangrijk?

▪

Wat moet er (zeker) veranderen?

▪

Wat heb jij nodig om terug vrienden te zijn?

▪

Wat wil je graag in de toekomst?

Hier wordt stilgestaan bij de noden en behoeften van de jongere zodat hij vervolgens kan uitspreken
wat hij ‘echt’ wil.

5. HOE KAN JE HET GOED MAKEN?
▪

Wat is daarvoor nodig?

▪

Wat kan jij doen?

▪

En wat kan je daarbij helpen? Nu en later.

▪

Heb je ondersteuning nodig?

Bij deze vragen gaat het over het zoeken naar een concrete oplossing of een manier om tot ‘herstel’
te komen.

Handtool op de site
Indien de jongere het conflict wil aanpakken dan kunnen we een vereenvoudigde versie van de
handtool overlopen, en aan de hand van vijf vragen het gesprek met diens vriend helpen
voorbereiden. Deze handtool staat ook op onze website zodat de jongere er vlot aankan.

Doorverwijzing
Het is bij sommige conflicten niet aangeraden om de jongere op zijn eentje in gesprek te laten gaan
met zijn vriend. Denk aan situaties waarbij er een groot machtsverschil is (ontstaan) tussen de
vrienden en er sprake is van zwaar grensoverschrijdend gedrag of pesten 107. In die gevallen is de
hulp van een volwassen derde noodzakelijk. Deze jongeren kunnen doorverwezen worden naar
bijvoorbeeld leerlingenbegeleiders, het CLB of bemiddelaars indien die voor handen zijn.
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COPEN MET ETHISCHE DILEMMA’S
Het tweede knelpunt betreft de ethische dilemma’s waar jongeren mee worstelen en onze hulp bij
vragen. En daarbij de vaststelling dat Awel haar beantwoorders hier geen kader voor biedt.
We hebben in onze zoektocht naar een houvast dankbaar gebruik gemaakt van wat we leerden uit
een vorming van Richard Anthone, tot voor kort docent filosofie en ethiek aan de Karel de Grote
Hogeschool. Hij maakte de staf van Awel wegwijs in de wereld van waarden en normen, filosoferen
met kinderen, normatieve professionaliteit, morele dilemmatraining en moreel beraad.

HET ONTBREKEN VAN EEN KADER
Bij elke nieuwe analyse stellen we duidelijker vast dat jongeren ons niet alleen vragen ‘Wat moet ik
doen?’ Maar ook: “Wat is het goede om te doen?”. Een aantal voorbeelden uit deze analyse zijn:
▪

Hoe moet je omgaan met een ervaring van onrecht binnen je vriendschap als je vriend
tegelijk niet verantwoordelijk is voor dat onrecht?

▪

Mag je beloftes verbreken of niet?

▪

Moet je loyaal zijn aan jezelf, je vrienden of aan je familie?

▪

Moet je de autonomie van een vriend respecteren als deze zichzelf schade toebrengt?

Wanneer we echter op zoek gaan naar richtlijnen voor het omgaan met ethische vragen van
jongeren, dan stellen we vast dat er nauwelijks een kader voor handen is. De richtlijn luidt: “Wees
je bewust van eigen waarden en normen zodat je deze zoveel mogelijk buiten het gesprek kan
houden. Probeer normenvrij te antwoorden. Veroordeel de jongere niet.”
Er zijn een aantal dingen aan de hand met deze richtlijn. We pikken er al even uit dat ‘veroordelen’
en ‘moraliseren’ twee verschillende dingen (kunnen) zijn.
“Moraliseren heeft een negatieve bijklank. Het wordt gelijkgesteld aan bevoogden,
paternalisme. Het wordt als tegengesteld gezien aan vrijheid, respect, tolerantie. Dat hoeft
het echter niet te zijn. Moraliseren kan ook op een democratische manier gebeuren,
waarbij mensen in dialoog een visie op het goede leven ontwikkelen.” 108

Awel veroordeelt een jongere niet voor het verhaal of de vraag waarmee hij komt aankloppen.
Wanneer hij ons echter vraagt “Wat het goede is om te doen?”, kunnen we daar wel samen met
hem over nadenken, waarden inbrengen die het afwegen waard zijn, gevolgen voor anderen helpen
inschatten enz. Neem volgend voorbeeld:
“Heb gevoel dat ik mss mijn vriendinnetje bedrieg
[…] ik heb net mijn eerste serieuse lief.Ik houd heel erg veel van haar. Ik heb echter al veel zin
in seks maar zij niet. Haar beste vriendin daarintegen wel […] we hebben wel vaak
gesprekken over seks en die dingen. Opzich denk ik dat ik niets verkeerd doe […] dat ik er zelfs
een beetje geil van werd (en zij ook) Ik wil niet verliefd worden op haar want dan verlies ik het
meisje waar ik nu mee ben...
WAT MOET IK NU DOEN?”
(Jongen, 13 jaar)

In dit voorbeeld zou ‘veroordelen’ kunnen inhouden dat we deze jongen meedelen dat zijn gedrag
naar zijn vriendinnetje toe echt niet OK is. ‘Democratisch moraliseren’ zou echter kunnen betekenen
dat we met deze jongen afwegen hoe hij met het gebeurde kan omgaan. Hoort hij die gesprekken
stop te zetten of niet? Hoort hij zijn liefje te vertellen over wat er gebeurd is of niet? Wat zijn de
gevolgen van de verschillende handelingsmogelijkheden? Hoe zal elk van de betrokkenen erdoor
geraakt worden? Wat betekent het voor hun relatie? Enz.
Naast het feit dat moraliseren ook op een meer positieve, meer genuanceerde manier ingevuld kan
worden, komt, dat we het niet kunnen vermijden109. De vragen van jongeren naar ‘wat is het goede
om te doen?’ zijn alom tegenwoordig, zeker omdat ze ons vaak contacteren over intermenselijke
problemen.
“iemand wil mijn vriendin zijn maar het is niet wederzijds.
[…] maar niemand van haar vroegere vriendin zit nu op onze school. Dus nu zit ze heel de tijd
aan mij en mijn beste vriendin geplakt. dit vinden wij niet zo leuk omdat ze niet zo ons type
vriendin is […] We proberen soms afstand te nemen maar dat is niet zo gemakkelijk, want ze
plakt echt aan ons. Ik wil ook niet dat het overkomt dat we haar pesten ofzo. mijn vraag is dus
eigenlijk: hoe kan ik op een subtiele en vriendelijke manier afstand van haar nemen?”
(Meisje, 12 jaar)

Daarnaast is het ook niet wenselijk normenvrij te willen antwoorden. Jongeren met ethische vragen
in het ongewisse laten, is het nalaten verantwoordelijkheid op te nemen. In extremis leidt de angst
om te moraliseren tot verwaarlozing 110. Wat bijvoorbeeld als een jongere de zorg voor een vriendin
niet kan dragen?
“En zit een beetje in de knoop met mezelf. Ik heb een super goede vriendin. Iemand die er altijd
zal zijn voor mij en ik ook voor haar. Maar zij heeft het soms nogal moeilijk. Ze heeft ooit aan
zelfverwonding gedaan en ooit gedacht een zelfmoord ook is ze al een paar keer weg gelopen
van huis. Maar zij heeft mij nogal veel verteld over haar verleden enzo. […] Ik vind het nogal
moeilijk dat ik zo n invloed op haar heb. We kennen elkaar ook slecht [kort]. Ik weet niet of het
juist goed of slecht is dat we elkaar hebben en of het goed is dat je zelfs weet [een geheim].
Help me plies”
(Meisje, 15 jaar)

Doordat Awel normenvrij beantwoorden predikt vanuit een beperkte of foute perceptie van waar
moraliseren voor kan staan, en dit tegelijk niet mogelijk is, is er voor de beantwoorders nauwelijks
een kader voor handen. We zien dan dat beantwoorders alsnog op het eigen waarden- en normenkader
terugvallen, vaak zonder het gevraagde bewustzijn. Zo’n onduidelijke situatie is alvast niet wenselijk.
“Awel: ik zou zeggen : geloof in jezelf en denk niet aan wat anderen van je denken
Jongere: ik heb schrik dat als ik niet denk aan wat anderen van mij vinden, dat ik mij niet aanpas
dat ik ze zal kwijt raken of dat ik niet leuk overkom...
Awel: ik denk als je niet denkt aan wat anderen van jou vinden dat je dan heel spontaan
overkomt en helemaal jezelf bent en niet gekunsteld bent”
(Jongen, 18 jaar)

In bovenstaand voorbeeld geeft de beantwoorder een advies dat erg gekleurd is door een
romantisch waardenkader: wees je authentieke zelf, en zo’n ‘zelf’ is alleen maar ‘goed’ 111. Er
ontstaat geen dialoog waarbij wat de jongere inbrengt -‘rekening houden met anderen’- ook naar
‘waarde’ wordt geschat, waarbij verschillende handelingsmogelijkheden en hun gevolgen verkend
worden enz. En de jongere tenslotte een weloverwogen keuze kan maken.
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HOE KAN AWEL JONGEREN HELPEN BIJ ETHISCHE DILEMMA’S?
Hoewel in de gesprekken met Awel al altijd ethische dilemma’s aan bod zijn gekomen, zijn
beantwoorders hier dus naar goeddunken mee aan de slag moeten gaan. Het is ook eigen aan
deze dilemma’s dat er geen pasklaar antwoord op is. Wat de jongere ook beslist te doen of niet te
doen, ergens zal iemand schade ondervinden. Ook Awel kan niet van bovenaf een ‘goed antwoord’
opleggen. We kunnen de jongere wel helpen meer duidelijkheid, inzicht, overzicht… te krijgen om
van daaruit een weloverwogen keuze te maken.
Het is aan de beantwoorder om in het concrete gesprek met de specifieke jongere op een
democratische manier aan de slag te gaan met de voorliggende vraag. Heel concreet kunnen we
hiervoor de stappenplannen die binnen Moreel Beraad gebruikt worden volgen 112. De beantwoorder
loodst de jongere dan doorheen de verschillende stappen:
1. Waar gaat het over? Wat zijn de feiten?
2. Hoe luidt het dilemma: hoor ik ‘dit’ of ‘dat’ te doen?
3. Hoe voel je je hierbij?
4. Wie zijn belanghebbenden? Wie wordt hierdoor geraakt? Is er niemand over het hoofd
gezien?
5. Welke handelingsmogelijkheden zijn er?
6. Bestaan er regels, wetgeving… die de handelingsmogelijkheden beperken?
7. Verken de handelingsmogelijkheden in de diepte. Welke waarden worden tegen elkaar
afgewogen? Welke gevolgen zijn er voor de verschillende belanghebbenden? Hoe voel je
je daarbij?
8. Maak een afgewogen keuze. Deze afweging is niet alleen gebaseerd op een rationele
afweging, maar houdt ook rekening met hoe je je bij de keuzemogelijkheden voelt 113.
9. Kan, durf of wil je deze keuze ook in realiteit uitvoeren?
Naast het aanreiken en bewaken van de structuur, kan de beantwoorder inhoudelijk bijdragen door:
▪

Vragen te stellen waardoor de jongere zelf beter zicht krijgt op zijn probleem of dilemma.

▪

Het perspectief van de jongere te helpen verkennen: “Hoe voel jij je hierbij? Wat betekent
dit voor jou?”

▪

Het perspectief van andere belanghebbenden te verkennen: “Wat zou dit kunnen
betekenen voor je vriend?”

▪

De jongere correcte informatie aan te reiken over bestaande regels, wetgeving… die van
invloed zijn op de handelingsmogelijkheden van de jongere.

▪

Waarden in te brengen in de dialoog die het afwegen waard zijn.

▪

Oog te hebben voor mogelijke ‘blinde vlekken’ en deze te benoemen: “Kan het zijn dat
ook… hierdoor geraakt wordt? Zijn er nog mogelijkheden van handelen die we over het
hoofd hebben gezien?”

Dit is slechts een eerste aanzet voor een kader dat Awel ook op andere vlakken verder dient te
ontwikkelen. Awel botst immers ook geregeld op ethische dilemma’s bij het beantwoorden 114, of in
het omgaan met haar vele vrijwilligers.

▪

Waar het gevaar bestaat op onnodige schade aan derden dit benoemen en ontmoedigen.
Dit betekent dat Awel soms ook standpunten inneemt.

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN
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SAMENVATTING
Het is geen eenvoudige opdracht de grote diversiteit aan vaststellingen uit deze analyse samen te
vatten. Ook in de wetenschappelijke literatuur lezen we dat er weinig grote theorieën of kaders rond
het thema vriendschap voor handen zijn. Veel onderzoek gaat in op specifieke topics, maar het
ontbreekt aan integratie 115.

GESCHONDEN VERWACHTINGEN VAN VRIENDSCHAP
Wanneer we kijken naar de grote thema’s die opduiken in deze analyse, dan stellen we echter vast
dat het vaak gaat over het niet voldaan zijn aan bepaalde verwachtingen die, al dan niet bewust,
samenhangen met vriendschap. Denk aan vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid,
respect, vertrouwen, loyaliteit, het beste willen voor de ander… 116
Grote verschillen bijvoorbeeld zorgen ervoor dat de gelijkheid en de ermee samenhangende
gelijkwaardigheid in de vriendschap in het gedrang komen. Jongeren vernoemen verschillen in
persoonlijkheid, maturiteit, in aantrekkelijkheid en populariteit, origine, sociaaleconomische status,
seksuele geaardheid, in temperament, kwetsbaarheid of gekwetst zijn, in normen en waarden, en
grenzen meegekregen uit het gezin van herkomst 117. Deze verschillen zorgen voor soms sterke
gevoelens van frustratie, onrecht, minderwaardigheid, jaloezie, onzekerheid, bezorgdheid… 118 We merken
ook op dat het veelal gaat over verschillen waar jongeren zelf weinig impact op hebben en waar ze niet
verantwoordelijk voor gesteld kunnen worden.
Sommige vriendschappen kennen grote machtsverschillen. Bijvoorbeeld wanneer de ene vriend de
vriendschap meer verlangt dan de andere, er zich meer voor inspant, zich meer moet laten welgevallen
aan ‘onvriendschappelijk’ gedrag. Naast de gelijkwaardigheid, blijkt ook de wederkerigheid hier
zoek. In vriendschappen kan daarnaast groepsdruk spelen waarbij meerdere vrienden samen bij
een vriend verwacht gedrag proberen af te dwingen. Soms is dit vanuit bezorgdheid. Maar het
gebeurt ook dat een jongere door vrienden onder druk wordt gezet om geheimen te delen of door te
vertellen. Het (mogen) hebben en al dan niet (moeten) delen van geheimen, maar bijvoorbeeld ook
het doen of afdwingen van beloftes hebben niet enkel met ‘vertrouwen’ te maken. Jongeren
beschrijven ze ook als voertuigen waarlangs macht verdeeld wordt.
We verwachten van vrienden dat ze zorg voor elkaar dragen. Ook deze verwachting is niet altijd
vervuld of vervulbaar. Aan de ene kant zijn er de jongeren voor wie het zorg dragen te zwaar op de
schouders weegt. De relatie tussen kwetsbaarheid en macht blijkt complex. Aan de andere kant
lezen we de verhalen van jongeren die zich op dit vlak in de steek gelaten voelen door vrienden.
Een vriend wil geen zorg dragen.
Of meer nog: het zijn net vrienden die grensoverschrijdend gedrag stellen en de jongere kwetsen.
Een voorbeeld daarvan is het schenden van vertrouwen, onder andere door het doorvertellen van
geheimen, het lachen met kwetsbaarheden, het roddelen, het verspreiden van leugens en het beschadigen
van de reputatie… door vrienden. Ook fysieke agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en
pesten komen aan bod in de gesprekken.
Maar kwetsuren kunnen evengoed voorkomen uit misverstanden en ambivalentie in de
communicatie. De ene keer gedraagt een vriend zich als vriend, in een andere context lijken ze geen
vrienden meer. Grappen kunnen fout lopen. Ook een gebrek aan empathie van een vriendin ervaren

jongeren als kwetsend. Ze voelen zich hierdoor onder andere geraakt in hun nood aan waardering
en erkenning.
In deze analyse zijn de sociale media opvallend afwezig als bron van problemen. Het lijkt er eerder
op dat problemen die zich offline afspelen ook online voorkomen of verdergezet worden 119. Wel
geven sommige jongeren aan dat ze online gemakkelijker over kwetsbaarheden kunnen praten of
kwetsbare boodschappen kunnen brengen.

Exclusiviteit sluit evenmin aan bij wat we van vriendschap verwachten. Vriendschap is geen
partnerrelatie. Onze vrienden mogen ook andere vrienden hebben. Jongeren hebben het hier soms
moeilijk mee. Het hebben van meerdere ‘beste’ vrienden op hetzelfde moment en in hetzelfde verband,
is soms een moeilijke oefening. Het verlangen om de enige beste vriend te zijn, plaats een jongere in
een kwetsbare positie. Jaloezie en uitsluiting liggen op de loer.
Vriendschap is bovendien een ‘veranderlijk’ gegeven. Jongeren staan voor de opdracht een
identiteit te ontwikkelen en doen dit voor een groot stuk in interactie met hun vrienden 120. Ze kunnen
zich afvragen of hun vrienden bij hen passen of vice versa. Of ze wel ‘echt’ zijn indien ze zich
aanpassen om erbij te horen 121. Hun nood aan autonomie botst met de nood om erbij te horen of
loyaal te zijn.
Daarnaast merken ze soms dat niet alleen zijzelf, maar ook hun vrienden ‘veranderen’, onder andere
door de puberteit, en soms niet langer met hen willen optrekken. Vaak gaat dit samen met grote
overgangen zoals bijvoorbeeld die naar de middelbare school, maar ook die naar het hoger
onderwijs. Deze betekenen vaak het achterlaten van een vertrouwde peergroup, vriendengroep en
routine. Ze openen ook een potentiaal aan nieuwe vrienden. Maar zoals we net vernoemden is het
aangaan van nieuwe vriendschappen en het hebben van meerdere vrienden niet altijd
vanzelfsprekend.
Ook verliefdheid en de ontwikkelende seksuele nood doorkruisen bestaande vriendschappen op
velerlei manieren. Eén van de vrienden wordt verliefd, maar dat gevoel is niet wederkerig. Twee
vriendinnen zijn verliefd op dezelfde persoon. Een jongen flirt met het lief van zijn beste vriend. Een
meisje verliest haar vriendengroep aan haar ex-lief enz.
Hoewel problemen in de vriendschap vaak samenhangen met het niet voldaan zijn aan
verwachtingen van wat vriendschap hoort te zijn of van wat vrienden horen te doen, willen we de
volgende vaststelling hier sterk benadrukken: veel jongeren blijven de ander ‘vriend’ noemen,
blijven investeren in de relatie, ook als niet voldaan is aan een minimum van gelijkwaardigheid,
vrijwilligheid, wederkerigheid, zorg dragen enz. Vriendschap bestaat ook in een donkere vorm 122 en kan
een beschadigende relatie zijn.

VRIENDSCHAP DIENT BELANGRIJKE NODEN
We kunnen dit vasthouden aan vriendschappen die ‘niet goed genoeg’ zijn, begrijpen vanuit de
fundamentele menselijke nood aan verbondenheid 123. Het schrikbeeld of de ervaring alleen te staan,
alleen te zijn, zorgen ervoor dat jongeren heel veel verdragen van elkaar. Soms zien ze zich ook
geconfronteerd met de sterke nood van een andere jongere om zich bij hen aan te sluiten. Schrijnend
zijn de getuigenissen van jongeren die geen vrienden hebben, die moeite hebben om contact te leggen.
Of van de jongeren die geen ‘echte’ vrienden hebben, moeite ondervinden zich kwetsbaar op te stellen
of persoonlijke dingen toe te vertrouwen.
Die nood aan verbondenheid merken we ook op in het alomtegenwoordig zijn van het thema
‘afwijzing’ 124. Jongeren worden mogelijk zelf afgewezen als vriend omdat voor de ander niet (langer)
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voldaan is aan één of meerdere verwachtingen van vriendschap. Het kan gaan om grote
verschillen, een machtsonevenwicht, té aanklampende zorgvragen… die in de loop van de tijd zijn
ontstaan. Jongeren zijn zich doorgaans bewust van hoe pijnlijk afwijzing is en passen het daarom
zelf niet graag toe. Ze staan stil bij de legitimiteit van de afwijzing en de gevolgen -ook voor henzelf.
Afwijzing wordt vaak onrechtstreeks gegeven, waardoor het een ambivalente boodschap wordt.
Opvallend is dat jongeren die zo’n afwijzing expliciet benoemen en aanklagen, daarna vaak
geconfronteerd worden met een harde, expliciete boodschap van afwijzing. Er zijn ook jongeren bij
wie het vermoeden rijst dat ze hypergevoelig zijn voor afwijzing, mogelijk door vroegere ervaringen.

HET COPEN VORMT EEN PROBLEEM OP ZICH
Het feit dat vriendschap raakt aan fundamentele noden, verklaart deels waarom de emoties die
gepaard gaan met problemen in de vriendschap zo heftig zijn. En dit verklaart mogelijk op zijn beurt
waarom het copen met deze problemen niet altijd goed verloopt 125.
Eén van de knelpunten die we vaststelden bij het copen is dat het confronteren van een vriend vaak
leidt tot een escalatie van het probleem. We vermoeden dat dit komt omdat dit confronteren als
agressie wordt ervaren, bijvoorbeeld door de manier waarop het gebeurt of doordat de inhoud
beschuldigend klinkt of schaamte oproept. Het antwoord dat volgt, is vaak meer agressie, en de
vriendschap lijkt verderaf dan ooit. Tegelijk zijn veel jongeren zich hiervan bewust en proberen ze
net een confrontatie uit de weg te gaan omdat ze ruzie vrezen. Ook zij blijven niettemin zitten met
negatieve gevoelens.
Beantwoorders van Awel geven regelmatig het advies om (opnieuw) in gesprek te gaan met de
vriend, zonder de jongere daartoe de nodige handvatten aan te reiken. Daarom hebben we beroep
gedaan op een expert in bemiddeling bij en door jongeren. Sabine Coppens ontwikkelde een
handtool (p.71) die zowel de beantwoorder als de jongere zelf kunnen gebruiken om tot betere
conflicthantering te komen.
Een volgend knelpunt is dat vriendschap en problemen erbinnen niet plaatsvinden in een
hermetisch gesloten bubbel. Zowel ouders, leerkrachten, maar vooral ook de ruimere peergroup
bemoeien zich met de vriendschappen van jongeren. Ze doen dit bijvoorbeeld door bepaalde
vriendschappen goed- of af te keuren, door gedrag van vrienden tegenover elkaar te beoordelen.
Problematisch is het wanneer ze actief kant gaan kiezen in een ruzie tussen vrienden. Jongeren
vertellen ons geregeld dat ze zich in de ruzie met een vriend ineens geconfronteerd zien met -soms
erg ruime- coalities die tegen hen gesloten worden.
Mogelijk zorgt deze neiging om actief kant te kiezen ervoor dat jongeren soms zelf geen steun durven
te zoeken bij ouders, die bijvoorbeeld de vriendschap kunnen verbieden of die de hulp van
leerkrachten willen inschakelen. Of rechtstreeks bij leerkrachten die de situatie soms klassikaal
aankaarten. Dit sluit vaak niet aan bij wat de jongere voor ogen heeft. Hij vreest dat het herstellen
van de vriendschap er verder door bemoeilijkt wordt. Sommige jongeren hebben ook de ervaring
of de vrees dat zorgleerkrachten of leerlingenbegeleiders niet discreet omgaan met wat hen werd
toevertrouwd.
Problemen tussen vrienden zijn daarenboven intermenselijke problemen. Dat betekent dat de
oplossing ervan niet enkel in de handen ligt van de jongere die ons contacteert. Soms willen jongeren
heel graag bevriend zijn of blijven met iemand die duidelijk aangeeft dit niet te willen. Jongeren die
afgewezen worden, kunnen heel lang blijven hopen. Ze blijven contact zoeken en stapelen afwijzing
na afwijzing op. Sommigen vermelden gevoelens van wanhoop en hopeloosheid, voelen zich

depressief. Het verschil met een ‘normaal’ rouwproces is niet eenvoudig te maken. We zien een
gelijkaardig ‘vasthouden’ bij jongeren die zich tot in het extreme aanpassen om alsnog aanvaard te
worden door een vriendengroep die hen uitsluit en zelfs pest. Het alternatief is vaak, zoals eerder
aangegeven, dat ze alleen staan.
Nog een moeilijkheid bij het copen is dat jongeren zich regelmatig in situaties bevinden die niet
eenvoudig opgelost kunnen worden. Ze willen het ‘juiste’ doen, maar wat de jongere ook beslist of
doet, hijzelf of zijn vriend zal schade lijden. Omgaan met ethische dilemma’s, waaronder ook
loyaliteitsconflicten, kan erg belastend zijn 126. We stelden vast dat Awel haar beantwoorders ook hier
weinig houvast biedt. In de angst om te bevoogden, luidt de richtlijn: ‘Probeer normenvrij te
beantwoorden. Wees je bewust van eigen waarden en normen en houd deze zoveel mogelijk buiten
het gesprek.”. Er zijn meer realistische en meer wenselijke alternatieven om jongeren te helpen bij
ethische dilemma’s. Awel zet hier nog maar de eerste aarzelende stappen in een veld dat we nog
volop moeten verkennen. Maar bijvoorbeeld de stappenplannen toegepast in moreel beraad kunnen
vertaald worden naar jongeren en als leidraad gebruikt worden voor een democratische dialoog met
jongeren over ethische dilemma’s.
Copingstrategieën worden ook beïnvloed door de machtsverhouding tussen twee vrienden. Zich
verontschuldigen is wellicht helpend indien het de juiste jongere is die zich verontschuldigt om de
juiste reden en de ander die verontschuldiging kan aanvaarden. Moeilijker is het wanneer een
jongere het doet omdat de ander meer macht heeft. Soms moet een jongere door het stof blijven
kruipen. Het kan ook dat een vriend echt schuld draagt, maar met onoprechte of ‘te lichte’
verontschuldigen komt en vervolgens gewoon weer doorgaat met hetzelfde gedrag. Ook ‘vergeven’
waar de ander daar niet om vraagt of ‘het geven van geschenken’ kunnen beladen copingstrategieën
zijn.
Ook negeren is een complexe copingstrategie. Jongeren kunnen het toepassen om niet in te gaan
op provocerend gedrag, om ruzie uit de weg te gaan, om afwijzing niet te moeten erkennen enz.
Negeren is echter zelf een sterke boodschap van afwijzing die de ander aantast in belangrijke noden,
waaronder de nood aan erkenning. Daardoor is het mogelijk eerder olie op het vuur dan een dovende
strategie. In dezelfde lijn ligt het stilletjes afstand nemen van vrienden of zelfs een duidelijke
boodschap van het verbreken van de vriendschap. Jongeren die dit doen, worden soms
geconfronteerd met pesten door voormalige vrienden.
Om af te sluiten: onder de jongeren die Awel contacteren zit mogelijk een extra kwetsbare groep.
Jongeren die gevoelig zijn aan stress, een moeilijke thuissituatie kennen, mogelijk deels daardoor
ook problemen met vrienden ervaren enz. Deze jongeren vernoemen depressieve gevoelens,
automutilatie en zelfdodingsgedachten. Het is moeilijk hen binnen de context van Awel duurzaam toe
te leiden naar minder beschadigende copingstrategieën. Doorverwijzing dringt zich op, maar
hierdoor bouwen we ook een extra drempel in voor de jongeren die het hardst hulp nodig hebben.
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AANBEVELINGEN
DE NEGATIEVE KANTEN VAN VRIENDSCHAP MEER ERKENNEN
▪

We moeten met zijn allen naar een meer realistische perceptie van vriendschap. Indien we
blijven uitgaan van vriendschap als een eenzijdig positieve relatie, dan miskennen we heel
wat van de ervaringen die jongeren in hun vriendschappen opdoen. Het risico bestaat dan
dat we hen alleen laten met harde, kwetsende ervaringen. Deze kunnen schade
berokkenen die hun welzijn, hier en nu, maar ook in de toekomst aantast 127.

▪

Wetenschappelijk onderzoek naar de problematische kant van vriendschap lijkt schaars. Er is
bijvoorbeeld wel heel wat onderzoek naar pesten. Maar weinig onderzoek naar pesten door
vrienden 128. Daardoor zijn er ook weinig onderbouwde interventies voor handen 129. Meer
bewustzijn van de problematische kant van vriendschap, gevolgd door meer onderzoek
hiernaar, zou kunnen leiden tot concrete, helpende interventies.

TOEGANKELIJKE HULPVERLENING VOOR DE MEEST KWETSBARE JONGEREN
▪

Zo’n interventies zijn vooral van belang voor jongeren die zich extra kwetsbaar tonen wat
betreft vriendschappen. Denk aan de eenzame jongeren in dit rapport die er niet in slagen
contact te maken met anderen, die geen vertrouwen durven te stellen in een ander, terwijl
ze daar hoge nood aan hebben. Of de jongeren met problemen op het thuisfront die
negatieve emoties afreageren op hun vrienden en daarmee een relatie die steunend zou
kunnen zijn en die ze hard nodig hebben, beschadigen 130. Er zijn ook nog de jongeren die
getuigen van een bijzonder laag zelfwaardegevoel, zeker wanneer ze vastzitten in
vriendschappen waar ernstig grensoverschrijdend gedrag naar hen toe gesteld wordt. Of
meer in het algemeen, die jongeren die met chronische afwijzing te maken krijgen 131.

▪

Voor deze jongeren, die gebaat zijn bij een meer intensieve begeleiding, moet Awel blijvend
werken aan een systeem van warme doorverwijzing naar anonieme onlinediensten van
eerstelijnsorganisaties zoals het JAC en het CLB. Een aantal van deze erg kwetsbare
jongeren hebben echter nood aan therapeutische begeleiding op de tweede lijn. Indien dit
gratis, anoniem en online zou kunnen, dan worden heel wat drempels voor hen weggewerkt.

JONGEREN GEPASTER HELPEN BIJ CONFLICTEN
Met dank aan Sabine Coppens die ons hielp deze aanbeveling op te stellen.
▪

Er is dan wel weer veel onderzoek naar conflict, ook binnen vriendschappen van jongeren.
Maar het uitganspunt is hier vaak dat conflicten die jongeren hebben in hun vriendschappen
‘vormend’ zijn, dat het een leerschool voor later is 132. Mogelijk geldt dit positieve gevolg
enkel voor occasionele, conflicten die constructief zijn aangepakt binnen een
ondersteunende vriendschap. De gevolgen van frequente, dwingende conflicten, in
vriendschappen die op zich al weinig steun bieden, zijn eerder schadelijk 133. Er is weinig
aandacht voor het feit dat bij sommige jongeren conflicthantering niet vanzelf gaat134.

Sommigen, en misschien zelfs velen, verwerven niet zomaar de nodige vaardigheden om
conflicten constructief aan te pakken. Ze doen geen positieve ervaringen met
conflicthantering op in hun vriendschappen. Ze hebben geen positieve rolmodellen. Bij
deze jongeren moeten we conflicten in hun vriendschap durven problematiseren. Dat
betekent dat de volwassenen die deze jongeren omringen verantwoordelijkheid opnemen
en hen helpen bij het hanteren van deze conflicten, hen expliciet kennis, inzichten,
vaardigheden en houdingen aanreiken om met conflicten om te gaan.
▪

Uit wat jongeren ons vertellen, spreekt ook een duidelijke vraag naar volwassen derden die
zich de conflicten van jongeren aantrekken. Leerkrachten en andere volwassenen die met
jongeren in groep te maken hebben, moeten er zich voor hoeden eenzijdig ‘kant’ te kiezen bij
ruzies tussen een jongere en zijn vrienden. Jongeren vragen om gehoord te worden. Ze
willen veelal hun vriendschap verder kunnen zetten en vragen om een oplossing waar ze
zelf -indien dit kan- een bijdrage aan kunnen leveren. Hoewel we geneigd zijn om een kant
te kiezen, is het dus belangrijk om te luisteren naar de verschillende perspectieven, naar
allen die betrokkenen zijn bij de ruzie en hierbij iedereen op eenzelfde manier te benaderen.
Niet om te veroordelen maar om op te merken waar onrecht erkend moet worden en waar
mogelijk jongeren -na de nodige erkenning- te helpen zich in te leven in de ander. Indien
volwassenen dit kantkiezen niet los kunnen laten, is het beter de bemiddeling aan iemand
anders door te geven 135.

▪

We willen ook pleiten voor meer discretie 136 bij het aanpakken van deze ruzies en zelfs voor
situaties van pesten (door vrienden). Het is belangrijk dat scholen zich publiekelijk en in het
algemeen duidelijk uitspreken tegen pesten. Tegelijk moeten ze ook oog hebben voor de
nood van gepeste jongeren. En dat is vaak in de eerste plaats dat er iemand naar hen
luistert. Het klassikaal aankaarten van concrete situaties van pesten strookt dikwijls niet
met deze nood. Voor gepeste jongeren wordt de situatie hierdoor soms erger. Geleden
gezichtsverlies wordt hen aangerekend, er volgt meer uitsluiting op en soms het einde van
een vriendschap. Het is een belangrijke reden waarom jongeren pesten niet durven te
melden bij leerkrachten. Het is meer aangewezen de jongeren die schade hebben
ondervonden elk apart bij zich te roepen en te horen. Dit betekent ook dat andere jongeren
die niet direct betrokken zijn bij de ruzie er buiten gehouden worden.

JONGEREN BETER INFORMEREN OVER BEROEPSGEHEIM EN MELDINGSPLICHT
▪

Hierbij sluit ook een ruimere vraag naar meer duidelijkheid over het beroepsgeheim en de
meldingsplicht aan. Zelfs indien jongeren er zelf niet naar vragen, is het van belang dat
volwassenen hen informeren over wat er wel en niet tussen hen blijft. Jongeren geven
soms aan dat hun vertrouwen in (zorg)leerkrachten of CLB-medewerkers geschonden is
wanneer deze anderen inlichten over de hun toevertrouwde problemen. Als gevolg hiervan
willen of durven ze soms geen beroep meer op hen doen. Dit probleem kaartten jongeren
ook in vorige analyses aan 137.
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HET BELANG VAN VRIENDSCHAP ERKENNEN
▪

Vriendschap komt tegemoet aan de existentiële nood aan verbondenheid, maar ook aan
de nood aan waardering en erkenning. Indien we ons niet voldoende bewust zijn van hoe
belangrijk vriendschap daarmee is, loert het gevaar dat we bijvoorbeeld niet begrijpen
waarom een jongere blijft investeren in een problematische vriendschap. Een rationeel
advies, om schadelijke vriendschappen te verbreken, gaat mogelijk volledig voorbij aan de
beleving van de jongere die zonder deze vriendschap ‘alleen staat’ 138. Er is geen eenvoudig
antwoord op dit vraagstuk. Mogelijk moet in iedere situatie, met de specifieke jongere en
diens vriend, binnen de aanwezige context, afgewogen worden welk handelen het minst
schadelijk is.

HERBEZINNEN OVER DE PLAATS VAN WAARDEN EN NORMEN
▪

Dit is meteen één voorbeeld van de vele ethische dilemma’s waar beantwoorders in de
gesprekken met jongeren op botsen 139. Uit deze analyse kwam sterk naar voor dat Awel zich
moet herbezinnen over de plaats van normen en waarden in de gesprekken. Normenvrij
beantwoorden is niet mogelijk, noch wenselijk. Awel heeft in eerdere analyses de
verwachte houdingen van een beantwoorder bij Awel scherp gesteld 140. Deze zijn een
bruikbaar vertrekpunt. Een democratische dialoog dringt zich echter op om na te gaan waar
bijsturing nodig is, onder andere naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen en
nieuwe wetenschappelijke inzichten. Maar ook om handvatten te bieden bij de ethische
dilemma’s, waar de verwachte houdingen met elkaar in conflict komen. Het zou goed zijn indien
de organisatie beroep doet op deskundigen ter zake om dit proces te begeleiden.

▪

Daarnaast moeten we ook jongeren die worstelen met ethische dilemma’s beter helpen. Awel
kan hiertoe alternatieven zoals democratisch moraliseren 141 of moreel beraad met jongeren
verder verkennen, en de vrijwilligers hierin opleiden. Er is nog veel werk voor de boeg!

ONDERZOEKSOPZET
We geven hieronder slechts een korte beschrijving van de opzet en de uitvoering van deze analyse.
Geïnteresseerde onderzoekers kunnen de studiedienst van Awel contacteren voor meer
gedetailleerde info (elke@awel.be).

KEUZE VOOR DIT THEMA
Het thema ruzie of problemen met vrienden staat steevast in de top 10 van gesprekonderwerpen bij
Awel. Het is mogelijk dat relationele thema’s meer besproken worden bij Awel omdat
beantwoorders steeds met de jongere op zoek gaan naar steunfiguren. Dus zelfs als de jongere
met een ander probleem komt aankloppen, is het mogelijk dat tijdens het gesprek ook problemen
in allerhande belangrijke relaties van de jongere aan het licht komen.
Deze zoektocht naar een steunend netwerk is belangrijk omdat de veerkracht van de jongere voor
een groot stuk afhangt van hechte relaties met anderen. Dat stelden we ook in onze analyse ‘Awel,
wat moet ik doen?’ vast 142. Andere relationele thema’s aan de top waren het voorwerp van vorige
analyses: bijvoorbeeld ‘de ouder-kindrelatie’ en ‘liefde in de kno(o)p’. Problemen met vrienden’ is
een logische, volgende keuze. Indien we jongeren kunnen ondersteunen om de bijzonder
belangrijke relatie met vrienden te handhaven, te verbeteren… dan werken we meteen ook aan de
veerkracht van de jongere 143 en kan deze ook andere problemen beter het hoofd bieden 144.

ONDERZOEKSVRAGEN
We hebben ons doorheen deze analyse gericht op het beantwoorden van drie vragen:
▪

Welke problemen ervaren jongeren binnen hun vriendschappen?

▪

Hoe copen ze met deze problemen? Wat maakt het copen moeilijk? Wat helpt hen om te
copen?

▪

Hoe kan Awel jongeren het best helpen om veerkrachtig om te gaan met problemen binnen
vriendschappen?

STEEKPROEF
We hebben gespreksverslagen geselecteerd die door onze beantwoorders geregistreerd werden
onder het thema ‘ruzie of problemen met vrienden’.
We kozen 90 gesprekken uit 2.353 gespreksverslagen met betrekking tot dit thema van het jaar 2017.
Deze verslagen zijn recent genoeg om relevant te zijn, maar verminderen de mogelijkheid dat
verhalen door betrokkenen herkend worden 145.
Het gaat steeds over momentopnames. We hebben geen ‘vervolggesprekken’ geanalyseerd. Omdat
we gespreksverslagen geanonimiseerd opslaan, kunnen we deze niet terugleiden tot dezelfde
jongere.
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We deden dit voor drie van onze vier contactkanalen: chat, e-mail en forum 146. We analyseerden 30
gesprekken per contactkanaal.
Aanvankelijk hebben we willekeurig gekozen uit de gespreksverslagen die we verkregen via deze
zoekacties. Na verloop van tijd hebben we specifieker gekozen voor die verslagen die nieuwe
informatie bevatten. We hebben echter niet gecontroleerd of we hiermee tot saturatie van de
aanwezige informatie kwamen. Het is dus mogelijk dat jongeren nog meer verteld hebben over dit
thema dan wat in dit rapport is weergegeven.
We hebben bij de eerste 60 gespreksverslagen niet geselecteerd op geslacht. Voor de bijkomende
30 gespreksverslagen zijn we wel specifieker op zoek gegaan naar gespreksverslagen met jongens
omdat zij anders sterk ondervertegenwoordigd zouden zijn. Er waren geen gesprekken met
jongeren die expliciet aangaven dat ze ‘transgender’ waren of niet pasten binnen de binaire jongenmeisje indeling. Vandaar namen we ze ook niet op in de weergegeven tabellen. We hebben wel
voorzien om jongeren aan te vinken als ‘vermoedelijk’ jongen/meisje. Dit voor gesprekken waar het
geslacht niet werd vernoemd maar de voornaam van de jongere of elementen in het verhaal een
specifiek geslacht deden vermoeden. We hebben deze in de tabellen in het rapport samengenomen
met de categorie ‘jongen’ dan wel ‘meisje’. Omdat het geen kwantitatief onderzoek betreft, leent
deze opdeling naar geslacht er zich hoogstens toe hypotheses op te werpen over eventuele
verschillen tussen jongens en meisjes. Wat deze cijfers wel tonen, is dat zowel jongens als meisjes
met dezelfde problemen geconfronteerd worden (zij het dat de mate waarin hypothetisch blijft) 147.
Omdat Awel anoniem werkt en de leeftijd in de meeste gesprekken onvermeld blijft, hebben we niet
geselecteerd op leeftijd. Wanneer jongeren hun leeftijd niet vermeldden, maar wel het leerjaar
waarin ze zaten, kenden we hen toch een leeftijd toe. Met name de leeftijd die ze ‘moesten’ bereiken
in dat kalenderjaar om toegelaten te worden tot dat leerjaar. (Bijvoorbeeld 12 jaar voor het eerste
middelbaar enz.) Het is weliswaar een grove maat voor de leeftijd van een jongere, maar beter dan
deze info verloren te laten gaan.
Voor de geanalyseerde gesprekken was de verdeling over geslacht en leeftijd als volgt:
STEEKPROEF LEEFTIJD
VERSUS GESLACHT

Vermoedelijk
meisje

Meisje

Vermoedelijk
jongen

Jongen

Ongekend

Totaal

10 jaar of 5de leerjaar

0

1

0

0

0

1

11 jaar of 6de leerjaar

1

0

1

1

0

3

12 jaar of 1ste middelbaar

3

2

1

0

0

6

13 jaar of 2de middelbaar

1

1

1

0

0

3

14 jaar of 3de middelbaar

1

1

2

0

0

4

15 jaar of 4de middelbaar

5

0

6

0

0

11

16 jaar of 5de middelbaar

1

0

2

1

0

4

17 jaar of 6de middelbaar

0

0

0

1

0

1

18 jaar of 1ste jaar hoger
onderwijs

1

0

2

0

0

3

18+

0

0

1

0

0

1

18

13

12

4

6

53

31

18

28

7

6

90

Ongekend

Totaal

TABEL 11 | KRUISTABEL STEEKPROEF: LEEFTIJD VERSUS GESLACHT.

GROUNDED THEORY ALS INSPIRATIEBRON
Onze analyse is geïnspireerd op de Grounded Theory. Dit betekent dat we zoveel mogelijk vertrokken
zijn vanuit de gesprekken zelf zonder ons blikveld te laten beïnvloeden of te verengen door
bestaande theoretische inzichten over vriendschap. Dat is niet eenvoudig omdat je als onderzoeker
geneigd bent de ideeën, concepten, theorieën… die je al kent op de gespreksgegevens te
projecteren 148.
We hebben dit ondervangen door het open coderen. We zijn zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid
van de jongeren gebleven door aan kleine stukjes tekst per keer codes toe te kennen 149, in de vorm
van werkwoorden 150, aansluitend bij het eigen taalgebruik van jongeren 151.
Concreet werden er per contactkanaal 5 gesprekken ‘open gecodeerd’, waarna een collega deze
codes heeft nagekeken, aangevuld en suggesties heeft gedaan. Hierna werden nog 10 gesprekken
per contactkanaal ‘open gecodeerd’.
Hierna zijn we overgegaan op gefocust coderen 152. We hebben alle codes samen bekeken en
vergeleken, overlappingen samengevoegd, te ruime codes verder opgesplitst, weinigzeggende
codes verwijderd. Hoewel we hierbij ook theoretische codes hebben gebruikt zoals ‘afwijzing’,
‘coping’… hebben we, zoals eerder aangegeven, geen eventueel bestaand theoretisch raamwerk
over vriendschap toegepast op de gegevens. Door dit groeperen doken een aantal thema’s op uit
het geanalyseerde materiaal.
Ideeën, vragen, veronderstellingen die tijdens dit proces opdoken, hebben we neergeschreven in

memo’s 153. Een aantal vragen werden voorgelegd aan de collega’s, en hun antwoorden eveneens
bijgehouden in memo’s. Deze memo’s vormden een eerste aanzet tot het zoeken van verbanden
tussen verschillende codes, groepen codes…
Met de ontwikkelde codes hebben we vervolgens bijkomende gesprekken geanalyseerd. Afwijkend
van de Grounded Theory zijn we specifiek op zoek gegaan naar gesprekken met jongens en naar
ontbrekende thema’s. Daar waar de Grounded Theory bijkomende gesprekken selecteert om
theorie in de diepte uit te werken, is het voor Awel relevanter een zo breed mogelijk zicht te krijgen
op de problemen die jongeren ervaren in hun vriendschappen. We willen immers geen nieuwe
theorie ontwikkelen, maar onze beantwoorders zo goed mogelijk toerusten met kennis en
vaardigheden om jongeren bij specifieke problemen te helpen.
We gebruikten bij dit alles Nvivo10 als software.
Na het analyseren van 90 gesprekken zijn we overgegaan tot het formuleren van antwoorden op onze
onderzoeksvragen. Voor de eerste twee onderzoeksvragen deden we dit aan de hand van de
thema’s en eventuele relaties ertussen die opdoken, zoals gebruikelijk in de Grounded Theory. We
zijn hierbij geëvolueerd van meer beschrijvend bij de eerste onderzoeksvraag naar meer
interpreterend bij de tweede. Voor het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag konden we
volop beroep doen op de belangrijkste vaststellingen bij de eerste twee onderzoeksvragen. Maar
ook op de vragen, bedenkingen en frustraties die doorheen de analyse bijgehouden werden in de
memo’s. Twee knelpunten sprongen eruit, namelijk de gebrekkige conflicthantering van de
jongeren die ons contacteerden en de vele ethische dilemma’s waarmee ze worstelden. Dit
gekoppeld aan de vaststelling dat Awel haar vrijwilligers onvoldoende toerust om jongeren hierbij
te helpen. We hebben beroep gedaan op deskundigen om deze derde onderzoeksvraag heel
concreet te beantwoorden voor deze twee knelpunten.
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BEPERKINGEN
Hoewel meerdere collega’s op verschillende manieren en momenten hebben bijgedragen aan deze
analyse, is deze analyse grotendeels door één persoon gebeurd. Om een zekere transparantie en
controle toe te laten hebben we in dit rapport telkens een tabel met de gehanteerde ‘codes’ bij elk
vastgesteld thema opgenomen. Daarnaast hebben we ook veel tekstfragmenten uit de gesprekken
met jongeren voorzien, gekoppeld aan deze codes. Het is mogelijk dat andere onderzoekers andere
codes en andere interpretaties zouden voorstellen.
Veel is wellicht ook onbenoemd en onontdekt gebleven in de geanalyseerde gesprekken. We
haalden ook reeds aan dat we dit thema niet ‘uitputtend’ behandeld hebben. Het is best mogelijk
dat er nog andere vragen en verhalen bij jongeren leven met betrekking tot vriendschap. Niettemin
vertrouwen we erop dat wat wel werd vastgesteld de moeite waard is en ertoe kan bijdragen dat
jongeren in de toekomst (nog) beter geholpen kunnen worden.
Het is ook mogelijk dat de jongeren die Awel contacteren een meer ‘kwetsbare’ groep vormen, namelijk
die kinderen en jongeren die niet bij ouders of een ander steunend netwerk terecht kunnen. De
resultaten van deze analyse zijn dus niet te veralgemenen.
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EINDNOTEN

Awel slaat de chatgesprekken en e-mails op in een registratieprogramma. Bij dit opslaan wordt er automatisch
geanonimiseerd. Achternamen, e-mailadressen, namen van steden en gemeentes en nicknames worden omgezet zodat ze
onherkenbaar zijn. De forumgesprekken zijn publiek toegankelijk op de website van Awel en worden waar nodig
gemodereerd om de anonimiteit van de jongere te garanderen.

1

Bij de geciteerde chatgesprekken geven we steeds aan of het ‘de jongere’ of ‘Awel’ is die iets zegt. Awel biedt geen ‘peerchat’
aan.
2

DENYS, E., Awel, wat moet ik doen? De veerkracht van jongeren bij Awel onderzocht. AWEL VZW, 2015.

Het viel op dat in de doorgenomen (filosofische) literatuur met betrekking tot vriendschap vooral verder gebouwd wordt op
Aristoteles die vriendschap als een ‘moreel goed’ beschouwde. Het blijkt moeilijk hedendaagse, filosofische literatuur te
vinden die ‘geleefde’ en niet ‘ideale’ vriendschappen als uitgangspunt neemt. NEHAMAS doet dit wel expliciet: ”Yet the
Aristotelian tradition, which has been so influential that it informs commonsensical views to this day, has tended to turn away
from friendship’s darker, more painful, and more compromising sides. In praising friendship we often forget that the everyday
interactions of friends are much more often than not commonplace and trivial. We forget as well the grief that comes with
the end of a frienship. We ignore the fact that friendships, even good friendships, can sometimes be quite harmful. And we
overlook the fact that even the best of friendships sometimes conflict with the morally right thing to do- when loyalty to a
friend, for example, takes precedence over discharging one’s duty for others. Friendship, I will argue, has a double face.”
NEHAMAS, A., On friendship. New York, Basic Books, 2016, pp.5-6.
3

En ook bij BECKER, BRUGMANS & HERMENS lezen we: “In het ideaalbeeld van vriendschap dat Aristoteles en Montaigne
beschrijven is louter plaats voor positieve ervaringen. […] Goede vriendschap kent ook pijnlijke momenten. […] pogingen
om met de schurende en wringende momenten in vriendschap om te gaan.” BECKER, M., BRUGMANS, E. & HERMENS,
J. (red.), Filosofische beschouwingen rondom vriendschap. Zoetermeer, Klement, 2015, pp.12-13.
Actief betrokken zijn in hechte vriendschappen is een voorspeller voor een gezonder, langer en meer gebalanceerd leven.
Sociale verbondenheid helpt ons onder andere bij het hanteren van stress. DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY,
C., Friends forever: How girls and women forge lasting relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.2 en p.15.

4

Specifiek voor vrouwen heet het dat ze binnen hechte relaties aan zelfonthulling kunnen doen (wat goed voor hen zou zijn),
emotionele veerkracht kunnen opbouwen en beroep kunnen doen op een grote amalgaam van copingstrategieën die hen
helpen in moeilijke tijden. Vriendschap bevordert hun mentale en fysieke welzijn. GREIF, G.L., Buddy system:
Understanding Male Friendships. New York, Oxford University Press, 2009, p.129.
“Close friendships portend higher levels of self-esteem, psychosocial adjustment, and interpersonal sensitivity.” KING, A.R.,
RUSSELL, T.D. & VEITH, A.C., Friendship and mental health functioning. In: HOJJAT, M. & MOYER, A., (eds), The
psychology of friendship. New York, Oxford University Press, 2017, p.250.
“[…] having fewer and lower-quality social relationships is associated with poorer physical health and greater risk for early
mortality […] While being socially connected can be protective, friendships may also have a deleterious effect on health via
encouraging unhealthy and risky behaviors and/or by serving as sources of stress.” HOLT-LUNSTAD, J., Friendship and
health. In: HOJJAT, M. & MOYER, A., (eds), The psychology of friendship. New York, Oxford University Press, 2017, p.233
& p.238.
5

6
Ook in het boek ‘The psychology of friendship’ is er expliciet aandacht voor deze donkere kant van vriendschap: “[…]
research suggests that friendships constitute one of the most common contexts in which people encounter transgressions,
provocations, betrayals, and related experiences such as hurt feelings and hurtful messages. […] friendships are the
breeding grounds for many of the events and experiences that elicit offense, injury, and upset and therefore common
contexts in which issues of forgiveness and revenge arise.” HOJJAT, M., BOON, S.D., LOZANO, E.B., Transgression,
forgiveness, and revenge in friendship. In: HOJJAT, M. & MOYER, A., (eds), The psychology of friendship. New York, Oxford
University Press, 2017, pp.196-197.

De vriendschappen waarmee jongeren bij ons aankloppen zijn mogelijk niet zozeer alleen maar ‘slecht’ maar vooral
‘ambivalent’: ze hebben zowel positieve als negatieve kanten. HOLT-LUNSTAD geeft aan dat ongeveer de helft van de
vriendschappen van mensen uit ambivalente relaties bestaat. Dit terwijl deze schadelijke gevolgen voor de gezondheid
hebben. Bovendien blijven mensen vaak investeren in deze relaties waardoor het negatieve effect chronisch wordt. Zie ook
eindnoot 49. HOLT-LUNSTAD, J., Friendship and health. In: HOJJAT, M. & MOYER, A., (eds), The psychology of friendship.
New York, Oxford University Press, 2017, pp.242-243.
BECKER stelt hetzelfde vast: “[…] het begrip is zo rekbaar als elastiek gebleken.” BECKER, M., BRUGMANS, E. &
HERMENS, J. (red.), Filosofische beschouwingen rondom vriendschap. Zoetermeer, Klement, 2015, p.7.

7
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RAWLINS, W.K., Foreword. In: HOJJAT, M. & MOYER, A., (eds), The psychology of friendship. New York, Oxford
University Press, 2017, pp.xi.
8

Zie ook eindnoot 116.
PINKER haalt aan dat we ontdekt hebben dat onze relaties met betekenisvolle anderen net zo belangrijk zijn voor ons
overleven als bijvoorbeeld water. En ze voegt eraan toe: “[…] not just any kind of social contact, mind you, but the kind that
takes place in real time, face-to-face.” PINKER, S., The village effect: why face-to-face contact matters. London, Atlantic
Books, 2015, p.7.
9

10
NEHAMAS duidt erop “that friendship requires time and familiarity” (p.82) en dat “friendship, in modern times […] is
manifested in the most, well, ordinary situations- situations that all but the friends themselves are likely to find almost
inconsequential and often irredeemably boring.” (p.87). Het is dus geen hoog verheven goed, maar iets wat soms zelfs
ongemerkt groeit in het alledaagse leven, in het delen van doodgewone tijd en ruimte. NEHAMAS, A., On friendship. New
York, Basic Books, 2016.

Bij BAUMEISTER & LEARY lezen we dat ‘nabijheid’ de belangrijkste factor is om banden met anderen aan te gaan. Dat
verklaart waarom mensen ook bevriend worden met ‘anderen’ die niet noodzakelijk erg op hen lijken: “Several other studies
suggest how little it takes (other than frequent contact) to create social attachments. […] Festinger, Schachter, and Back
(1950) found that mere proximity was a potent factor in relationship formation; people seemed to develop social bonds with
each other simply because they lived near each other. Nahemow and Lawton (1975) replicated those findings and showed
that pairs of best friends who differed by age or race were particularly likely to have lived very close together, suggesting
that extreme proximity may overcome tendencies to bond with similar others. Wilder and Thompson (1980) showed that
people seem to form favorable views towards whomever they spend time with, even if these others are members of a
previously disliked or stereotyped outgroup.” BAUMEISTER, R. & LEARY, M., The need to belong: desire for interpersonal
attachments as a fundamental human motivation. In: Psychological Bulletin, 1995, Vol.117, No3, p.501.
GREIF gebruikt eerder de term ‘ontmoeten’. Vriendschap begint met een ontmoeting van de ander. Hij geeft aan dat die
ontmoeting eerder gebeurt met iemand die dezelfde interesses heeft of ‘dichtbij’ is, maar het kan ook online gebeuren.
GREIF, G.L., Buddy system: Understanding Male Friendships. New York, Oxford University Press, 2009, pp.33-34.
DEGGES-WHITE noemt drie wegen waarlangs we vrienden vinden: de eerste is nabijheid, de tweede is het deelnemen
aan gedeelde activiteiten, de derde is het op hetzelfde moment meemaken van belangrijke levensgebeurtenissen (of grote
overgangen). DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY, C., Friends forever: How girls and women forge lasting
relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, pp.34-36.
11

12
Afgetoetst bij Dr. Joris Van Ouytsel, Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in onderzoek naar digitale media en
relatiebeleving bij jongeren. Hij zag ook niet meteen een andere verklaring.
13
Bijvoorbeeld: gaat onlinetijd ten koste van vriendschap, omdat er intussen niet in real life geïnvesteerd wordt? Of is het
een handig hulpmiddel om vriendschappen te onderhouden die daarnaast in real life bestaan? Of is het een toegangspoort
naar een ruimer, losser netwerk van vrienden dat andere doelen kan dienen, bijvoorbeeld het inwinnen van (informele)
informatie? Enz. Zie eindnoot 119 voor een aantal antwoorden.
14
In het onderzoek van GREIF vernoemen zowel mannen als vrouwen ‘begrepen worden, vertrouwen, op elkaar kunnen
rekenen en loyaliteit’ als sleutelelementen van vriendschap. GREIF, G.L., Buddy system: Understanding Male Friendships.
New York, Oxford University Press, 2009, p.159.
15
BAUMEISTER & LEARY hebben een belangrijk artikel geschreven om aan te tonen dat “[…] the need to belong is a
powerful, fundamental, and extremely pervasive motivation.” BAUMEISTER, R. & LEARY, M., The need to belong: desire
for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. In: Psychological Bulletin, 1995, Vol.117, No3, p.497.

Bij LIEBERMAN klinkt het: “Being socially connected is a need with a capital N. […] our biology is built to thirst for connection
because it is linked to our most basic survival needs.” LIEBERMAN, M.D., Social: Why our brains are wired to connect.
Oxford, University Press, 2015, p.43.
16
Hoewel we soms de reflex hebben jongeren gerust te stellen dat vooral de kwaliteit van een vriendschap van belang is,
doet het aantal vrienden er wel degelijk ook toe: “Overall, research suggests that having more and better quality relationships
is associated with beneficial effects, while fewer and negative relationships are associated with detrimental effects on health
[…].” HOLT-LUNSTAD, J., Understanding social relationship maintenance among friends: why we don’t end those frustrating
friendships. In: Journal of social and clinical psychology. June 2009, 28, 6, p.750. Zie ook eindnoot 36.

In dit verband is wat GREIF zegt erg interessant. Volgens hem is er een groot verschil in hoe mannen en vrouwen naar
vriendschap kijken en de manier waarop ze vrienden ‘zijn’. Mannen komen samen en ‘doen’ dingen. Hun vriendschappen
en interacties daarbinnen verlopen schouder-aan-schouder. Terwijl vrouwen eerder praten over persoonlijke dingen en faceto-face vriendschappen hebben. Hij denkt dat ook mannen bij momenten nood hebben om kwetsbare dingen te kunnen
toevertrouwen aan een vriend, maar dat ze dit door socialisatie niet als een mogelijkheid zien. GREIF, G.L., Buddy system:
Understanding Male Friendships. New York, Oxford University Press, 2009, pp.6-7.
17

Zelfonthulling is belangrijk. Het op het juiste moment en gepast uitwisselen van persoonlijke informatie creëert vertrouwen,
wat op zich weer een voorwaarde is voor vriendschap. DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY, C., Friends forever:
How girls and women forge lasting relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.31.
18

Bij LIEBERMAN lezen we dat “[w]e all have a need to belong. Signs that others like, admire and love us are central to our
well-being.” Het beloningssysteem in onze hersenen zorgt ervoor dat we snakken naar positieve evaluaties van anderen.
LIEBERMAN, M.D., Social: Why our brains are wired to connect. Oxford, University Press, 2015, pp.476-80.
19

Jongeren zoeken in hun vriendschappen naar aanvaarding. Ze bouwen doorheen deze vriendschappen ook hun identiteit
op. GREIF, G.L., Buddy system: Understanding Male Friendships. New York, Oxford University Press, 2009, p.164.

20

21
LIEBERMAN haalt aan: “[…] we think people are built to maximize their own pleasure and minimize their own pain. In
reality, we are actually built to overcome our own pleasure and increase our own pain in the service of following society’s
norms.” LIEBERMAN, M.D., Social: Why our brains are wired to connect. Oxford, University Press, 2015, p.226.

Niemand kan ongebreideld zijn eigen driften of impulsen uitleven zonder daarvoor maatschappelijk afgestraft te worden.
Een beetje aanpassen, ook in vriendschappen is noodzakelijk. BUKOWSKI, W.M. & RAUFELDER, D., Peers and the self.
In: BUKOWSKI, W., LAURSEN, B. & RUBIN, K.H., (eds), Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups. New
York, The Guilford Press, 2018, p.147.
22

“Unfair treatment is demoralizing and often leads to a host of negative feelings.” LIEBERMAN, M.D., Social: Why our
brains are wired to connect. Oxford, University Press, 2015, p.72.
23

24
GREIF deed gelijkaardige vaststellingen: “Sometimes longstanding relationships end for reasons that are easily
understood – betrayal, hurt feelings, a perceived injustice, or a shift in power to a point at which the friends are no longer
”equal” […].” GREIF, G.L., Buddy system: Understanding Male Friendships. New York, Oxford University Press, 2009, p.84.

Wederkerigheid is essentieel voor een gezonde vriendschap. Het betreft niet een strikt ‘voor wat hoort wat’, maar wel de
verwachting dat ook de ander zal investeren in de vriendschap. DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY, C., Friends
forever: How girls and women forge lasting relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.34.
25

“Without a sense that one will get back what is given, a sense of equity, the friendship fades.” GREIF, G.L., Buddy system:
Understanding Male Friendships. New York, Oxford University Press, 2009, p.64.
We deden dezelfde vaststellingen m.b.t. vriendschap en verliefdheid in ons rapport Liefde in de Kno(o)p. Verliefdheden
en partnerrelaties spelen zich af in de vriendengroep en ruimere peergroup van de jongere. Aanvullende vaststellingen
waren dat jongeren soms een partnerrelatie aangaan met een vriend terwijl ze niet verliefd zijn omdat ze de vriendschap
niet willen verliezen, dat de peergroup mee oordeelt over de geschiktheid van een bepaalde partner en gedrag binnen een
partnerrelatie en dat dit oordeel voor jongeren belangrijk is. Tot slot bemiddelen vrienden in elkaars partnerrelatie. Ze helpen
bijvoorbeeld de eerste contacten te leggen. DENYS, E. & MANDONX, L., Awel… Liefde in de kno(o)p. AWEL VZW, 2017.
26

Vriendschappen over de geslachten heen zijn een relatief recent gegeven. Voorheen was de maatschappij veel meer
gesegregeerd en waren dat soort contacten verboden door maatschappelijke en religieuze voorschriften. Ook vandaag de
dag zijn de seksuele grenzen binnen deze vriendschappen vaak ambigu. GREIF, G.L., Buddy system: Understanding Male
Friendships. New York, Oxford University Press, 2009, pp.122-123.
27

“[…] competition is seen as a cost to same-sex friendship and is often characterized by cruel behavior, sexual rivalry, and
even mate stealing […]” HIBBARD, D.R. & WALTON, G.E., Competition in friendship. In: HOJJAT, M. & MOYER, A., (eds),
The psychology of friendship. New York, Oxford University Press, 2017, p.220.
28

DEGGES-WHITE stelde in haar onderzoek vast dat vriendschappen tussen vrouwen soms lijden onder de competitie
voor een man. “Gossip and malicious rumors were often cited by the women we interviewed as reasons they found some
of their friendships crumbling.”. DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY, C., Friends forever: How girls and women
forge lasting relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.25.
29

De vraag rijst of het formeel uitspreken van een vriendschap, en zeker een ‘Best Friend Forever’- vriendschap, bijdraagt
aan de kwetsbaarheid ervan? Watzlawick spreekt bijvoorbeeld bij ‘een formeel huwelijk’ van de overgang van iets analoog
naar iets digitaal. Analoge communicatie bijvoorbeeld zit vol nuances, ambivalentie, complexiteit enz. Digitale communicatie
bestaat uit 0 of 1, alles of niets. Dit formaliseren maakt een relatie mogelijk kwetsbaarder voor beëindigen bij kleine
wijzigingen. WATZLAWICK, P., BEAVIN BAVELAS, J. & JACKSON, D.D., Pragmatics of human communication: a study of
interactional patterns, pathologies, and paradoxes. New York/London, W.W. Norton, 2011, pp.41-48.
30

31

Zie eindnoot 59 voor een mogelijke verklaring.

Jongeren blijven weg van leeftijdsgenoten met wie ze weinig gemeen hebben of die ze als een bedreiging zien.
Gemeenschappelijkheid is belangrijk en vrienden gaan doorgaans steeds meer overeenkomst vertonen. BUKOWSKI, W.M.
& RAUFELDER, D., Peers and the self. In: BUKOWSKI, W., LAURSEN, B. & RUBIN, K.H., (eds), Handbook of Peer
Interactions, Relationships, and Groups. New York, The Guilford Press, 2018, p.145.
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Uit onderzoek blijkt dat we vrienden kiezen die op ons lijken. Dit verlaagt de kans op conflicten. DEGGES-WHITE, S. &
BORZUMATO-GAINEY, C., Friends forever: How girls and women forge lasting relationships. Plymouth, Rowman &
Littlefield, 2014, p.30.
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Ook GREIF vermeldt dat het gemakkelijker is een vriendschap te onderhouden met iemand op wie je lijkt. Hij vernoemt
als belangrijke domeinen voor overeenkomst: ras, etniciteit, leeftijd, religie, opleiding, familiestructuur, genen, smaken en
interesses, maar ook het gegeven dat de ander jou ook leuk vindt wat je zelfwaardering ondersteunt. GREIF, G.L., Buddy
system: Understanding Male Friendships. New York, Oxford University Press, 2009, pp.27-28.
34

Tegelijk moeten we jongeren wellicht ook uitnodigen om eens uit hun comfortzone te komen. Jongeren die alleen maar
vrienden hebben die op hen gelijken kunnen zich erg comfortabel voelen. Indien ze daarnaast echter ook een vriendschap
kunnen aangaan met iemand die ‘anders’ is, kan dit een positief effect hebben op hun redeneervaardigheden, hun
schoolambitie… Het zorgt voor een positievere houding tegenover ‘andere’ groepen, meer empathie en een grotere
bereidheid vooroordelen in vraag te stellen. MALACARNE, T., Rich friends, poor friends: inter-socioeconomic status
friendships in secondary school. In: Socius, Volume 3:1-13, 2017, p.1.
Het is interessant dat ‘het hebben van eenzelfde persoonlijkheid’ in onderzoek niet naar voor komt als een sterke
voorspeller van vriendschap. DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY, C., Friends forever: How girls and women
forge lasting relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.32. Het is dus mogelijk dat dit een verschil is waar veel
vrienden mee geconfronteerd worden.
35

36

De persoonlijkheid van een jongere heeft een invloed op zijn vriendschappen en vice versa.

Doorgaans zijn extraverten het meest zichtbaar sociaal. Ze halen energie uit de interactie met anderen. Ze hebben meer
vrienden en brengen vele uren met hen door. Introverten zijn echter ook vaak sociaal. Ze investeren veel tijd en energie in
een paar vrienden. Hun vriendschappen kennen een hoge intimiteit en zijn intenser. DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATOGAINEY, C., Friends forever: How girls and women forge lasting relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.46.
Bij sommige jongeren vormt hun temperament een nadeel wat betreft vriendschap. COPLAN & BULLOCK vernoemen onder
andere ‘verlegen’ kinderen, die minder vriendschappen aangaan, maar in die vriendschappen ook minder sociaal competent
zijn. Ze worden vaker uitgesloten en afgewezen door de peergroup.Dat geldt ook voor jongeren die gevoelens van woede
en frustratie niet goed kunnen reguleren. Ze zijn bijvoorbeeld minder sociaal competent, stellen minder prosociaal gedrag
en hebben vaker conflicten met hun leeftijdsgenoten. COPLAN, J.R. & BULLOCK, A., Temperament and Peer Relationships.
In: ZENTNER, M. & SHINER, R.L., (eds), Handbook of Temperament. New York, The Guilford Press, 2012, pp.446-449.
Merk op dat ‘introvert’ en ‘verlegen’ twee verschillende dingen zijn. Het eerste is niet problematisch wat betreft vriendschap,
het tweede is dat wel. In de gesprekken merken we echter dat jongeren ‘introvert zijn’ als ‘probleem’ aanhalen. Mogelijk
heeft dit te maken met het gegeven dat ‘extravert’ zijn in westerse culturen hoger ingeschat wordt. Daar komt bij dat het
aantal vrienden dat je hebt er wel degelijk toe doet: “[…] having a large number of friends improves physical and mental
health […] each additional friend increases an individual’s health measure by 6,6%.” HOLT-LUNSTAD, J., Friendship and
health. In: HOJJAT, M. & MOYER, A., (eds), The psychology of friendship. New York, Oxford University Press, 2017, p.240.
Zie ook eindnoot 16.
CALKINS & MACKLER halen aan dat leeftijdsgenoten elkaar helpen bij de ontwikkeling van zelfregulatie. Ze kunnen een
belangrijke bron van steun zijn bij het copen met stress, maar ze geven ook feedback over het ‘gepast zijn’ van het uitdrukken
van emoties. Boosheid, bazigheid en agressie, maar ook overdreven positieve emoties uitdrukken, kan leiden tot uitsluiting
of afwijzing. Het is een manier van jongeren om andere jongeren te socialiseren tot meer gepast gedrag. CALKINS, S.D. &
MACKLER, J.S., Temperament, Emotion Regulation and Social Development. In: UNDERWOOD, M.K. & ROSEN, L.H.,
(eds), Social Development: Relationships in Infancy, Childhood and Adolescence. New York/London, The Guilford Press,
2011, pp.58-59.
37
Jongeren die opgroeien in een gezin met veel conflict hebben het vaak ook moeilijker om vrienden te maken dan hun
leeftijdsgenoten uit ‘gelukkige’ gezinnen. Ze moeten bij problemen meer een beroep doen op hun vrienden. Ze kunnen ook
minder op hun ouders rekenen als bron van steun wanneer ze problemen met vrienden hebben. DEGGES-WHITE, S. &
BORZUMATO-GAINEY, C., Friends forever: How girls and women forge lasting relationships. Plymouth, Rowman &
Littlefield, 2014, pp.69-70.

Verschillen kunnen een vriendschap negatief beïnvloeden wanneer vrienden zich niet meer als ‘gelijken’ of ‘gelijkwaardig’
voelen. DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY, C., Friends forever: How girls and women forge lasting
relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.33.
38

Deze vaststelling staat tegenover de vaststelling in het onderzoek van MALACARNE. Hij stelde vast dat ‘rijk zijn’
voordeliger uitpakt wat betreft aantal vrienden als er weinig anderen ook ‘rijk zijn’. Als je arm bent daarentegen heb je meer
vrienden indien veel anderen op de school ook arm zijn. MALACARNE, T., Rich friends, poor friends: inter-socioeconomic
status friendships in secondary school. In: Socius, Volume 3:1-13, 2017, p.7.
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In zijn boek wijst GREIF herhaaldelijk op de angst voor homoseksualiteit die leeft onder westerse mannen en de grote
impact daarvan op hun vriendschappen. GREIF, G.L., Buddy system: Understanding Male Friendships. New York, Oxford
University Press, 2009, pp.24-25.
40

“[…] being gay does matter. […] Gay and straight men often struggle with acceptance of the other and operate at some level
of distrust. They can be “casual” friends but are rarely emotionally close with each other.” GREIF, G.L., Buddy system:
Understanding Male Friendships. New York, Oxford University Press, 2009, p.33.
Mannen geven in zijn onderzoek ook geregeld aan dat ze mannelijke vrienden zoeken die ‘even mannelijk’ zijn. Voor
vrouwen is de ‘vrouwelijkheid’ van een vriendin veel minder een zorg. GREIF, G.L., Buddy system: Understanding Male
Friendships. New York, Oxford University Press, 2009, p.156 & p.158. We zijn ook in onze selectie gesprekken geen
problemen in vriendschap tegengekomen met betrekking tot lesbisch zijn, dit in tegenstelling tot homoseksueel zijn.
In tegenstelling tot ‘persoonlijkheid’, is ‘het hebben van gelijkaardige attitudes in en tegenover het leven’ wel een
belangrijke voorspeller van vriendschappen. We worden bevriend met mensen die onze waarden en normen delen.
DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY, C., Friends forever: How girls and women forge lasting relationships.
Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.32.
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“Secure and affirming parent-child relationships have been predictive of close and sustainable young adult friendships
[…] Conversely, childhood maltreatment and other forms of developmental adversity may have deleterious effects on the
capacity of the child to develop healthy friendships and other interpersonal relationships.” KING, A.R., RUSSELL, T.D. &
VEITH, A.C., Friendship and mental health functioning. In: HOJJAT, M. & MOYER, A., (eds), The psychology of friendship.
New York, Oxford University Press, 2017, p.250.

Zie ook eindnoot 130.
Ook GREIF stelde een sterke invloed van ouders vast op de vriendschappen van hun kinderen. Hij vernoemt onder andere
de keuze om in een bepaalde buurt te gaan wonen, de schoolkeuze en hoe ze hun kinderen hun vrije tijd laten invullen. Elk
van deze heeft immers invloed op het al dan niet in contact komen met bepaalde leeftijdsgenoten. Maar daarnaast hebben
ze ook een invloed door ‘vriendschap voor te leven’. Kinderen zien of hun ouders al dan niet vrienden hebben, hoe belangrijk
ze die vinden, hoe ze zich gedragen in hun vriendschappen enz. GREIF, G.L., Buddy system: Understanding Male
Friendships. New York, Oxford University Press, 2009, pp.25-26.
43

Gedurende de adolescentie staan jongeren voor de taak een samenhangende identiteit te ontwikkelen. Vrienden spelen
een belangrijke rol bij het ontdekken van ‘wie ik ben’. DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY, C., Friends forever:
How girls and women forge lasting relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.76.
44

DEGGES-WHITE koppelt grote overgangen of ‘life events’ en het ‘veranderen’ van ‘identiteit’ aan elkaar: “Each of these
[life] events, and others like them, will move us further along the path to finding new friendships based on fresh aspects of
ourselves that come into our awareness and bring influence on our lives. As we grow into the “next stage”, however we
define this, we may lose some of our existing friendships and feel the push to forge new alliances. The changes we witness
in ourselves and our networks may alter our social identity and our own perceptions of our core identity.” Ze voegt eraan toe
dat het belangrijk is niet alleen maar vrienden te hebben met wie we één aspect van onze identiteit of één levensgebeurtenis
delen. Voor een gebalanceerde identiteit moeten we zorgen voor diversiteit in onze sociale netwerken en meerdere
perspectieven op ons ‘zelf’ integreren. DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY, C., Friends forever: How girls and
women forge lasting relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, pp.35-36.
45

“Teens with multiple friendships tend to have higher self-evaluations that may stem, in part, from having friends who see
them in a variety of environments, thus reflecting back to the teen a more engaging, multifaceted view of themselves.”
DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY, C., Friends forever: How girls and women forge lasting relationships.
Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.68.
46
Eenzaamheid wordt wel vaker gerapporteerd door eerstejaarsstudenten. DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY,
C., Friends forever: How girls and women forge lasting relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.75.

Meisjes hangen graag rond de meisjes die door de jongens aantrekkelijk gevonden worden en die daardoor ‘macht’
hebben. Ze hopen dat deze status op hen zal afstralen. Omgekeerd vermijden deze populaire meisjes contacten met meisjes
met een lagere sociale status om hun eigen status niet in gevaar te brengen. DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATOGAINEY, C., Friends forever: How girls and women forge lasting relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.62.
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LIEBERMAN stelt dat je vriendschappen eventueel kan zien als een middel dat toegang verschaft tot een doel, namelijk
meer (hulp)bronnen. Als dat zo is dan is het bijhouden van ‘geven’ en ‘nemen’ van elk van de partners van tel. Daarnaast
kan vriendschap ook een doel op zich zijn. Hij hechter vrienden worden, hoe minder ze gaan bijhouden wie wat gedaan
heeft. Het feit dat de ander een ‘vriend’ is, heeft waarde op zich. LIEBERMAN, M.D., Social: Why our brains are wired to
connect. Oxford, University Press, 2015, pp.24-25.
48

HOLT-LUNSTAD onderzocht waarom mensen vasthouden aan ambivalente relaties, waarin ze zowel erg positieve als
erg negatieve gevoelens ervaren en waarvan uit onderzoek gebleken is dat ze erg schadelijke effecten op onze gezondheid
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kunnen hebben. Eén verklaring is dat de positieve ervaringen voldoende zijn om nog in de relatie te willen investeren. Ze
stelde ook vast dat mensen eerder dan zo’n relatie te verbreken, afstand nemen, zowel fysiek als emotioneel.
HOLT-LUNSTAD, J., Understanding social relationship maintenance among friends: why we don’t end those frustrating
friendships. In: Journal of social and clinical psychology. June 2009, 28, 6, pp.749-778.
Ze haalt ook HESS aan die stelt dat mensen negatieve relaties behouden wanneer ze deze niet als ‘vrijwillig’ ervaren,
bijvoorbeeld de relatie is ingebed in een grotere sociale groep waar de persoon bij betrokken wil blijven, fysieke nabijheid
met deze persoon is niet te vermijden… of wanneer bepaalde ‘denkpatronen’ in de weg zitten: bijvoorbeeld zichzelf zien als
iemand met veel vrienden, of als iemand die afwerkt waar hij aan begonnen is, sterk vasthouden aan de idee van vergeving
enz.
HOLT-LUNSTAD, J., Understanding social relationship maintenance among friends: why we don’t end those frustrating
friendships. In: Journal of social and clinical psychology. June 2009, 28, 6, pp.753-754.
Jaloerse jongeren kennen meer negatief conflict in hun vriendschappen. LAURSEN, B. & ADAMS, R., Conflict between
peers. In: BUKOWSKI, W., LAURSEN, B. & RUBIN, K.H., (eds), Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups.
New York, The Guilford Press, 2018, p.277.
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Zie eindnoot 92. Een jongere die zich ‘afgewezen’ voelt, kan daarop reageren met agressie.

GREIF beschrijft dat mannen in hun vriendschappen emotionele en fysieke nabijheid vrezen omdat ze dit linken aan
homoseksualiteit. Daarnaast heerst onder mannen ook vaak competitie en een angst om kwetsbaar te zijn. Bovendien
worden ze van jongs af aan geleerd om hun emoties onder controle te houden. Dit alles zorgt ervoor dat ze soms moeilijk
in verbinding komen met anderen. GREIF, G.L., Buddy system: Understanding Male Friendships. New York, Oxford
University Press, 2009, pp.36-39.
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Zie eindnoot 30.

Ook in dit artikel wordt aangehaald dat groepsdruk zowel negatieve als positieve effecten kan hebben: OVERGAAUW, S.
& VAN HOORN, D., Sociale ontwikkeling in de adolescentie. In: DE KOGEL, K., PETERS, S., e.a. (red.), Brein in de groei:
Over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag. In: Biowetenschappen en maatschappij, kwartaal 1, 2019, pp.2328.
54

Jongeren brengen meer tijd door met leeftijdsgenoten en hechten meer waarde aan wat zij van hen vinden. Ze hebben
vaak het gevoel dat anderen hen constant in de gaten houden en beoordelen, het zogenoemde ‘imaginary audience’. Ze
nemen meer dan volwassenen ook het perspectief van anderen mee in hun zelfevaluaties. Naar het einde van de
adolescentie toe zien ze doorgaans in dat het wel meevalt en dat anderen ook meer met zichzelf bezig zijn. VAN DER AAR,
S. & VAN DER CRUIJSEN, R., Zelfbeeld, wie ben ik? In: DE KOGEL, K., PETERS, S., e.a. (red.), Brein in de groei: Over
ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag. In: Biowetenschappen en maatschappij, kwartaal 1, 2019, pp.35-37.
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Jongeren laten zich gemakkelijker beïnvloeden door leeftijdsgenoten om vooral niet afgewezen te worden.
VANDENBROUCKE, A., NAUTA-JANSEN, L. & DE KOGEL, K., Van (katten)kwaad tot erger. In: DE KOGEL, K., PETERS,
S., e.a. (red.), Brein in de groei: Over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag. In: Biowetenschappen en
maatschappij, kwartaal 1, 2019, pp.43-46.
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Zie eindnoot 72 en eindnoot 87.

SCHOLTE, R.H.J. & VAN AKEN, M.A.G., Peer relations in adolescence. In: JACKSON, S. & GOOSSENS, L., (eds),
Handbook of Adolescent Development. Hove/NewYork, Psychology Press, 2006, p.180.
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Vanuit haar eigen onderzoek concludeert DEGGES-WHITE: “backstabbing or talking behind a friend’s back is at the heart
of teen girl drama. Girls in middle school were especially susceptible to not knowing who their friends were due to breaches
in confidence or just plain malicious statements by girls claiming to be friends. […] The most toxic breach of trust is when
one girl shares statements of another girl shared in confidence about a third party to either that third party or, even worse,
to the entire gang.” DEGGES-WHITE, S. & BORZUMATO-GAINEY, C., Friends forever: How girls and women forge lasting
relationships. Plymouth, Rowman & Littlefield, 2014, p.67.

PINKER stelt dat terwijl jongens meer openlijke agressie gebruiken om hun status te behouden of te verhogen, er bij meisjes
meer sprake is van bedekte vijandigheid: “[…] girls are also the targets of sly nubs, nasty rumors, and cutting comments
from other girls.” Ze zouden dit doen om deze meisjes uit te sluiten en zo de groep te verkleinen, wat evolutionair voor
vrouwen een voordeel was. Ook nu nog hebben meisjes een voorkeur voor kleinere groepen dan mannen. PINKER, S., The
village effect: why face-to-face contact matters. London, Atlantic Books, 2015, pp.187-188.
60
LIEBERMAN vermeldt dat het bieden van sociale steun, zelfs als we daardoor dichter bij iemands pijn komen, ons een
goed gevoel geeft. Dat onze hersenen zo gebouwd zijn dat het bieden van steun belonend is voor onszelf. LIEBERMAN,
M.D., Social: Why our brains are wired to connect. Oxford, University Press, 2015, p.91.
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Zie eindnoot 52.

Awel analyseerde in 2013 een 20-tal gesprekken over het thema zorg dragen voor vrienden. Ook hier deden we de
vaststelling dat jongeren ons contacteren omdat de zorgen te zwaar wegen. JONG, R., Daar zijn vrienden voor. 2013, AWEL
VZW (intern document).
62

Dit onvermogen kan ook inhouden dat jongeren zich onvoldoende (kunnen) inleven in een vriendin door een empathische
dip in de puberteit. DIRKS, M.A., DUNFIELD, K.A. & RECCHIA, H.E., Prosocial behavior with peers: Intentions, outcomes
and interpersonal adjustment. In: BUKOWSKI, W., LAURSEN, B. & RUBIN, K.H., (eds), Handbook of Peer Interactions,
Relationships, and Groups. New York, The Guilford Press, 2018, p.250.
63

We doelen hier op de 4 vlaggen waarmee Sensoa in het vlaggensysteem seksueel gedrag beoordeelt: normaal, licht,
ernstig en zwaar grensoverschrijdend gedrag. https://www.sensoa.be/over-het-sensoa-vlaggensysteem
64

Het is niet vanzelfsprekend voor een kind om te erkennen dat het gepest wordt door een vriend, noch voor ouders of
leerkrachten om gedrag onder vrienden te herkennen als ‘pesten’. Ook het onderscheid tussen ‘pesten’ en ‘conflict’ is niet
altijd gemakkelijk te maken. MISHNA, F., PEPLER, D. en WIENER, J., Some of my best friends: Experiences of bullying
within friendships. In: School Psychology International, 2008, 29, p.549 & p.561.
65

SALMIVALLI & PEETS halen aan dat recente inzichten aantonen dat pesten ook als ‘functioneel’ gedrag kan beschouwd
worden. In die zin dat het gebruikt wordt om bijvoorbeeld meer status te verwerven of een hogere status te behouden.
SALMIVALLI, C. & PEETS, K., Bullying and victimization. In: BUKOWSKI, W., LAURSEN, B. & RUBIN, K.H., (eds),
Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups. New York, The Guilford Press, 2018, pp.305-306.
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Volgens HOJJAT, BOON & LOZANO doen we binnen vriendschappen veel ervaringen met beledigingen, kwetsuren,
boosheid… op. Daarmee zijn ze een context bij uitstek voor thema’s als vergeving en wraak. Zie ook eindnoot 6.

HOJJAT, M., BOON, S.D. & LOZANO, E.B., Transgression, forgiveness, and revenge in friendship. In: HOJJAT, M. &
MOYER, A., (eds), The psychology of friendship. New York, Oxford University Press, 2017, p.197.
OLWEUS maakt een duidelijk verschil tussen een conflict en pesten: “[…] we do not call it bullying when there is a conflict
or aggressive interchange between two persons of approximately the same physical or mental strength.” Hij voegt aan de
elementen die we in eindnoot 69 vermelden nog toe dat pesten geen reactie is op een provocatie. OLWEUS, D., Cyber
bullying: a critical overview. In: BUSHMAN, B.J., Aggression and Violence: A social psychological Perspective. New
York/Oxon, Routledge, 2017, p.226.
68

“[…] three elements have long been considered the defining characteristics of bullying: (1) a power differential between
the targeted child and the perpetrator, (2) repetition over time, and (3) intent to harm.” Ze stellen daarbij in vraag of ‘herhaling’
wel een noodzakelijk gegeven is om van pesten te kunnen spreken. En stellen voor er ook aan toe te voegen dat pesten
doelgericht gedrag is. De pester wil er iets mee bereiken. SALMIVALLI, C. & PEETS, K., Bullying and victimization. In:
BUKOWSKI, W., LAURSEN, B. & RUBIN, K.H., (eds), Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups. New
York, The Guilford Press, 2018, p.303.
69

Ook SALMIVALLI & PEETS geven bijvoorbeeld aan dat er sprake moet zijn van een machtsonevenwicht om van pesten
te kunnen spreken. Het onderscheid zich daarin van ‘ruzie’ dat zich afspeelt tussen individuen die fysiek of psychisch even
sterk zijn of eenzelfde status hebben. SALMIVALLI, C. & PEETS, K., Bullying and victimization. In: BUKOWSKI, W.,
LAURSEN, B. & RUBIN, K.H., (eds), Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups. New York, The Guilford
Press, 2018, p.303. Zie ook eindnoot 68.
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71
Er bestaat nog maar weinig onderzoek naar afwijzing vanuit het perspectief van degene die de afwijzing geeft. ZADRO,
L., e.a., Creating the silence: Ostracism from the perspective of the source. In: WILLIAMS, K.D. and NIDA, S., Ostracism,
exclusion, and rejection. London, Routledge, 2017, p.131.

REN, HALES & WILLIAMS stellen dat afwijzing drie functies heeft: “to protect, to correct, and to eject.” Het wordt gebruikt
om de groep te beschermen tegen contact met ‘gevaarlijke’ of niet-coöperatieve individuen, om leden van de groep duidelijk
te maken dat ze hun (ongepaste) gedrag moeten aanpassen en om leden eruit te gooien die dit niet doen. REN, D., HALES,
A.H. & WILLIAMS, K.D., Ostracism: being ignored and excluded. In: WILLIAMS, K.D. and NIDA, S., Ostracism, exclusion,
and rejection. London, Routledge, 2017, p.12.
72

Hoewel pubers sowieso gevoeliger zijn voor uitsluiting (zie eindnoot 75), zijn er jongeren die zich extra kwetsbaar tonen.
Door vroegere ervaringen met uitsluiting, bijvoorbeeld pesten op de lagere school, is het ‘alarmsysteem voor uitsluiting’ in
hun hersenen gevoeliger afgesteld en reageren ze sneller op nieuwe afwijzing. WILL, G.-J., Sociale acceptatie en afwijzing.
In: DE KOGEL, K., PETERS, S., e.a. (red.), Brein in de groei: Over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag. In:
Biowetenschappen en maatschappij, kwartaal 1, 2019, pp.35-37. Zie ook eindnoot 87.
73

Bij SHUO JIN & JOSEPHS lezen we dat chronische uitsluiting verregaande gevolgen kan hebben: “Social support buffers
an individual from acute stress, and the negative consequences of exposure to chronic stress. By and large, these
protections are missing when an individual is socially excluded […] Social support has been associated with an attenuated
cortisol response following stressful events […], decreased incidence of mental illness […] and increased longevity […]. In
contrast, a lack of social support has been associated with anxiety disorders […], mood disorders […], cardiovascular
disease […] and immunoincompetence […].”. SHUO JIN, E. & JOSEPHS, R.A., Acute and chronic physiological
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consequences of social rejection. In: WILLIAMS, K.D. and NIDA, S., Ostracism, exclusion, and rejection. London, Routledge,
2017, p.85.
75
Voor jongeren is afwijzing door leeftijdsgenoten extra pijnlijk. Ze maken zich meer zorgen over aanvaarding door
leeftijdsgenoten dan volwassenen en laten hun gevoel van eigenwaarde sterker bepalen door wat deze van hen vinden.
WILL, G.-J., Sociale acceptatie en afwijzing. In: DE KOGEL, K., PETERS, S., e.a. (red.), Brein in de groei: Over ontwikkeling
van het adolescente brein en gedrag. In: Biowetenschappen en maatschappij, kwartaal 1, 2019, pp.35-37.

Door deze hypersensitiviteit kunnen afwijzing en uitsluiting door leeftijdsgenoten tijdens de adolescentie beschadigende
gevolgen hebben, o.a. op het zelfwaardegevoel. Herhaalde uitsluiting is bovendien een sterke voorspeller voor eenzaamheid
en depressie. BUKOWSKI, W.M. & RAUFELDER, D., Peers and the self. In: BUKOWSKI, W., LAURSEN, B. & RUBIN, K.H.,
(eds), Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups. New York, The Guilford Press, 2018, p.149.
Bij LIEBERMAN lezen we dat we in onze hersenen sociale pijn op een gelijkaardige manier als fysieke pijn ervaren.
Daardoor hebben we volgens hem een levenslange nood om sociaal verbonden te blijven. LIEBERMAN, M.D., Social: Why
our brains are wired to connect. Oxford, University Press, 2015, pp.4-5.
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111

Of nog, bij LIEBERMAN: “Our brains are built to ensure that we will come to hold the beliefs and values of those around us.
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“Onderzoekers ontdekken dat emoties een belangrijke rol spelen bij ethische besluitvorming en niet zomaar opzij gezet
kunnen worden. […] Daaruit wordt duidelijk dat emoties niet altijd belemmerend zijn, maar ook informatie kunnen geven,
bijvoorbeeld over de manier waarop je in een bepaalde situatie gehandeld hebt, over de ethische kenmerken van de situatie
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zijn bij het ethisch handelen juist serieus genomen worden, eventueel zelfs gestimuleerd worden en ook tot uiting mogen
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van schadelijke vriendschappen of niet, hoe victim blaming vermijden bijvoorbeeld bij jongeren die hypergevoelig zijn aan
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Met het beeld dat opduikt, sluiten we aan bij het standpunt van NIKKEN: “De meeste jongeren gebruiken sociale media
als een verlengstuk om in contact te blijven met vrienden. Ze delen meer met elkaar en worden daar blij van. Bij andere
jongeren met bijvoorbeeld een depressie of een negatief zelfbeeld kunnen negatieve reacties via sociale media versterkend
werken; daarom moeten we aan het socialemediagebuik van deze jongeren extra aandacht besteden. Media versterken
dus vooral bestaande ervaringen, positieve en negatieve.” NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT, Nieuws uit het jeugdveld:
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‘existentiële dingen’ zoals steun bij ziekte, een knuffel die je vertrouwen opkrikt of zelfs het samen lachen om een grap, dan
kunnen cybercontacten niet op tegen elkaar ontmoeten in ‘het echte leven’. PINKER, S., The village effect: why face-to-face
contact matters. London, Atlantic Books, 2015, p.42.
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voordeel bij hebben. Jongeren die echter niet sociaalvaardig zijn en het internet net gebruiken om in contact te komen met
mensen die ze niet kennen, worden er ongelukkiger van. PINKER, S., The village effect: why face-to-face contact matters.
London, Atlantic Books, 2015, pp.193-194.
“During the preteen and teenage years, adolescents focus on their selves and in the process become highly socialized
by those around them.” LIEBERMAN, M.D., Social: Why our brains are wired to connect. Oxford, University Press, 2015,
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Er bestaat niet zoiets als een absoluut ‘Zelf’. Het denken en voelen over ‘ons Zelf’ hangt net in belangrijke mate samen
met onze ervaringen in interactie met ‘anderen’. BUKOWSKI, W.M. & RAUFELDER, D., Peers and the self. In: BUKOWSKI,
W., LAURSEN, B. & RUBIN, K.H., (eds), Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups. New York, The Guilford
Press, 2018, p.147.
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Het is wel van belang dat mensen een zekere continuïteit en samenhang in die zelfbeleving ervaren. Zie eindnoot 83.
Dat is ook de conclusie in volgend onderzoek: MISHNA, F., PEPLER, D. en WIENER, J., Some of my best friends:
Experiences of bullying within friendships. In: School Psychology International, 2008, 29, p.564. “It seems reasonable then
to question how we define and understand friendships. Perhaps it must not be assumed for instance that friendships are
‘voluntary’ or more or less mutual and equal with respect to power.”
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Zie eindnoot 15. Een andere verklaring is te vinden in het ambivalente karakter van de vriendschap. Zie daarvoor
eindnoot 49.
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BRUGMANS zegt daarover: “Menselijke relaties wankelen tussen miskenning en erkenning, afwijzing en aanvaarding,
ijdelheid en liefde. Daarom, denk ik, bestaat vriendschap daar waar mensen elkaar in dit wankelmoedig samenleven niet
opgeven […]” BECKER, M., BRUGMANS, E. & HERMENS, J. (red.), Filosofische beschouwingen rondom vriendschap.
Zoetermeer, Klement, 2015, p.189.

Daar komt bij dat dit alles voor adolescenten nóg heftiger voelt. In de adolescentie worden vrienden steeds belangrijker.
Jongeren brengen steeds meer tijd met hen door. Hun relaties met leeftijdsgenoten krijgen meer diepgang, worden intiemer.
Dit vanuit een diepe behoefte aan verbondenheid. Tegelijk is er een disbalans in de ontwikkeling van de hersenen: enerzijds
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zijn de emotiegebieden uitgerijpt waardoor jongeren emoties erg intens ervaren. Anderzijds zijn de controlegebieden, die
onder andere helpen met het reguleren van deze emoties, nog volop in ontwikkeling. Het gevolg is dat jongeren veel
emotionele stress kunnen ervaren en sociale situaties vaak erg intens beleven. Evaluatie of uitsluiting door leeftijdsgenoten
bijvoorbeeld zijn erg stressvol. Jongeren reageren ook erg emotioneel. Ze zijn ook gevoeliger voor groepsdruk.
OVERGAAUW, S. & VAN HOORN, D., Sociale ontwikkeling in de adolescentie. In: DE KOGEL, K., PETERS, S., e.a. (red.),
Brein in de groei: Over ontwikkeling van het adolescente brein en gedrag. In: Biowetenschappen en maatschappij, kwartaal
1, 2019, pp.23-28.
We haalden in ons rapport ‘Awel, wat moet ik doen?’ (p.39) reeds MEAD aan: “Humans need a social world that makes
sense to them, where beliefs, attitudes and behaviors are coherent and consistent. In the absence of such consistency,
people experience psychological discomfort and have trouble planning and engaging in effective interpersonal relations
(Mead, 1943).” FORGAS, J.P.& HARMON-JONES, E., Motivation and its regulation: the control within. New York/London,
Psychology Press, 2014, p.6.
126

127
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Hove/NewYork, Psychology Press, 2006, pp.184-186.
131

132
“Conflicts can even be seen as a potential developmetal force […] conflicts can have positive effects in that conflicts
provide opportunities for friendship growth and improvement of the relationship.” SCHOLTE, R.H.J. & VAN AKEN, M.A.G.,
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