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tekst Kimberly Palmaccio 

Sinds de pandemie zijn we er (bijna) allemaal aan toe: 
een frisse wind door je vriendenbestand. Wat als je klaar 

bent met je inner circle? 

Tabee 
vriendin 
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Een periode 
van sociale 
stilte is hét 

moment van 
reflectie

Zeg eens: heb jij nog steeds dezelfde vrienden als pre-corona? 

Of heb jij de spreekwoordelijke bezem door je  vriendenbestand 

gehaald? Zie je sommige vrienden minder of zelfs helemaal 

niet meer? De kans is groot dat jouw inner circle – je intimi, 

vertrouwenskring, hoe-je-het-ook-wil-noemen – is veranderd. 

Voor harde cijfers is het te vroeg, maar volgens gedragsweten-

schapper Inge Merkelbach van de Erasmus Universiteit Rotter-

dam is er een duidelijke ontwikkeling gaande: vriendschappen 

veranderen sinds de pandemie. Volgens haar kan dat twee 

 redenen hebben. 1: door de maatregelen zoeken we vriend-

schappen dichter bij huis. We drinken koffie met de buren en 

krijgen hechtere banden met huisgenoten. En 2: de pandemie 

is een goede graadmeter om te weten wie tot je inner circle 

behoort. Of beter gezegd: wie je wil dat daartoe behoort. Hoe 

dat komt? ‘Een periode van sociale stilte is een moment van 

reflectie,’ aldus psycholoog Yara van Gendt. ‘Met meer tijd om 

na te denken, kom je er misschien achter dat je sommige vrien-

den liever kwijt dan rijk bent.’ 

Na twee jaar van awkward Zoom-borrels (is er iets op deze 

aardbol ongemakkelijker dan gezamenlijk je glas Pinot voor de 

webcam heffen?) kom je erachter dat je elkaar toch een stuk 

minder te vertellen hebt als de kroegsetting wegvalt. Waar je 

voorheen met Jantje in de kroeg of op een festival stond te 

springen, ben je nu opeens volledig op elkaars persoonlijkheid 

en gespreksniveau aangewezen. Tel daar alle verschillende 

 coronameningen bij op en je kunt je voorstellen dat het niet 

bepaald een goed klimaat schept voor vriendschappen om in te 

floreren. Van Gendt: ‘Sommige vriendschappen verwateren. 

Andere komen je neus uit, omdat je vrienden opeens overal 

een uitgesproken mening over zijn gaan vormen, bijvoorbeeld.’

Herkenbaar? Mijn vrienden (die nieuwe, weet je wel) zijn het 

unaniem eens over het antwoord: ja. Vriendin X: ‘WhatsApp-

berichten zijn korter, antwoorden komen later. We praten niet 

meer bij op Zoom. Er zijn geen Teams-borrels meer. Nemen 

minder de moeite om te vragen hoe het met iemand gaat. We 

zijn het beu om ‘Ik mis je’ en ‘Ik wil dat dit voorbij is’ te zeggen. 

Dus zeggen we niks meer en doen we meer ons eigen ding.’ 

Ik vraag me af: wat als je klaar bent met je inner circle? 

Niet één soort vriendschap  
The New York Times noemt de coronaperiode een friendship 

quiet season. Zoals veel dingen staan ook onze sociale contac-

ten op een lager pitje. Schrijver Kat Vellos geeft aan dat er vier 

basisingrediënten zijn voor een goede vriendschap: fysieke na-

bijheid, op reguliere basis interactie, een verdeelde investering 

in elkaar én een gemeenschappelijke visie op het leven. Vellos 

noemt dit the seeds of connection, vrij vertaald: de zaden van 

verbinding. Als een van de onderdelen niet compleet is, is er 

volgens Vellos een grotere kans op falen.

Van Gendt plaatst daar een kanttekening bij: ‘Vooropgesteld 

bestaat er niet één soort vriendschap. Je hebt vrienden die je 

maanden niet ziet, maar bij wie je altijd kunt aankloppen. Of 

juist vrienden die op het randje van ‘goede kennis’ hangen, 

maar die je toch vaak ziet. Deze tweede categorie zijn mensen 

met wie je heus kunt lachen, maar met wie je niet je diepste 

geheimen deelt (behalve misschien per ongeluk na te veel 

 Pinot op de anderhalvemetervrijmibo). Dat je elkaar regelmatig 

moet zien om de relatie te onderhouden, is het kenmerk van 

Na twee jaar van awkward 
Zoom-borrels blijkt dat je 

elkaar veel minder te vertellen 
hebt zonder kroegsetting
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Als jij het niet eens bent met de 
illegale feestpraktijken van je 
vriendin, kun jij je niet prettig 
voelen bij jullie afspraakje

‘tweederangsvriendschappen’. Echte vrienden blijven. Maar we 

kunnen er niet omheen dat we veel sociale contacten minder 

spreken dan vroeger.’ De derde pijler is ‘een goed verdeelde 

investering’. Met andere woorden: aan wie besteed je energie 

en aandacht en van wie krijg je die terug? Gelukspsycholoog 

Josje Smeets: ‘Als je het idee hebt dat een vriendschap je 

meer energie kost dan dat die je oplevert, behoort iemand niet 

meer tot je inner circle. Vanuit de psychologie is er veel onder-

zoek gedaan naar wanneer je klaar bent met zo’n vriendschap 

en dat is op het moment dat je niet meer zo’n zin hebt om met 

iemand af te spreken. Het kan ook zijn dat jullie levens te ver 

uit elkaar liggen. Dat jullie nog weinig raakvlakken hebben, el-

kaar minder goed begrijpen dan eerst. Aan de andere kant 

vergt een vriendschap ook moeite. Net als bij een liefdesrelatie 

moet je ook aan een vriendschap werken.’ 

Heel ingewikkeld hoeft dat volgens het artikel in The New York 

Times niet te zijn: op reguliere basis een telefoontje plegen kan 

al dé manier zijn om verwatering tegen te gaan. Een andere tip: 

stuur handgeschreven kaartjes. Het heeft iets romantisch en 

laat zien dat iemand echt aan je heeft gedacht. 

Meningen verschillen  
De laatste pijler, ‘een gemeenschappelijke visie op het leven’, is 

volgens Van Gendt vooral in deze tijd cruciaal: ‘Eerder verschil-

de je misschien ook al van mening, bijvoorbeeld over thema’s 

als abortus of vlees eten. Maar omdat het niet je dagelijkse le-

ven beïnvloedt, heb je daar minder last van.’ Als jij fully vega 

bent, maar je vriendin eet dagelijks een biefstukje, kun je dat 

onderwerp nog best vermijden. Het verschil met corona is dat 

het een thema is waar we dagelijks mee te maken hebben en 

dat drastische gevolgen heeft voor ons allemaal. Bovendien: 

als jij het niet eens bent met de illegale feestpraktijken van je 

vriendin, kun jij je niet prettig voelen bij jullie afspraakje. Van 

Gendt: ‘Mensen houden over het algemeen niet van conflic-

ten. Ze gedijen het lekkerst op gezelligheid. Mensen met wie 

je sneller een conflict kunt hebben, ga je sneller uit de weg. 

Nog een reden waarom vriendschappen vervagen.’ 

Monique (47) herkent zich hierin: ‘Astrid en ik zijn al vijftien jaar 

bevriend. We zagen elkaar op regelmatige basis, niet wekelijks, 

omdat we ver van elkaar vandaan wonen, maar we whatsapp-

ten bijna elke avond, urenlang. Elk jaar gingen we een week-

end weg. Corona heeft daar verandering in gebracht. We heb-

ben andere standpunten, verschillen van mening. In het begin 

was het nog agree to disagree. Maar onlangs deelde ik iets 

over corona op social media en ze ging compleet los op mijn 

tijdlijn. Mensen zoals ik ‘zouden ervoor verantwoordelijk zijn 

dat jonge kinderen komen te overlijden’. Ik moest maar eens 

goed gaan nadenken waar ik mee bezig was. Ze hield me nog 

net niet verantwoordelijk voor de hele Afrika-mutatie. Vanaf 

toen was ik er klaar mee. Ik heb er niet op gereageerd. Sinds-

dien negeer ik haar ook op de app. Ze is een leuke vrouw, maar 

opeens komt er een vervelende kant in haar naar boven. Hoe 

ze mij bejegent, vind ik niet normaal. Als ze binnenkort vraagt 

of er iets is, zeg ik er wel wat van. Maar ik denk dat dit einde 

vriendschap betekent.’ Monique is daar best rouwig om, maar 

kan zich er ook bij neerleggen. ‘Sommige vrienden gaan je hele 

leven mee, sommigen verdwijnen na een tijdje. Dan is hun rol 

in jouw leven uitgespeeld. Ik heb het wel vaker meegemaakt, 

dus kan me er nu makkelijker bij neerleggen. Misschien zijn 

Astrid en ik nu op dit punt. Jammer van de vriendschap, maar 

ik ben er klaar mee.’ 

Biedt ook kansen
Het breken met mensen uit je inner circle kan net zo pijnlijk 

aanvoelen als een liefdesrelatiebreuk, aldus Smeets. ‘Dan kom 

je in een rouwproces.’ Van  Gendt voegt daaraan toe: ‘Onze 

identiteit wordt medebepaald door relaties met andere men-

sen. Ze geven ons bevestiging. Als dat contact wegvalt, verlie-

zen we ook een stukje van onszelf. Hoe dichterbij ze staan, hoe 

moeilijker het is om te merken dat je anders denkt en andere 

waarden hebt. Dat is confronterend, want vrienden heb je ge-

kozen. Je wordt aangetrokken door mensen op wie je lijkt, met 

wie je het goed kunt vinden. Dat zit ‘m ook in inhoudelijk den-

ken over bepaalde thema’s. Als blijkt dat jullie het fundamen-

teel oneens zijn met elkaar, ben je in de war: jullie passen toch 

zo goed bij elkaar? Het kan voelen als een vertrouwensbreuk. 

Bovendien houden we over het algemeen van vastigheid en 

weinig verandering. Op het moment dat jouw inner circle weg-

valt, betekent het dat je een nieuwe moet zoeken. Dat kan 

oncomfortabel aanvoelen.’ Smeets tipt dat we niet zo bang 

moeten zijn voor conflict met vrienden. ‘Ga het gesprek 

 gewoon eens aan. Zeggen wat er écht op je hart ligt, kan heel 

verhelderend zijn. Het hoeft niet eens te leiden tot ruzie, ster-

ker nog: het kan ervoor zorgen dat je weer tot elkaar komt. Hoe 

langer je een gesprek uitstelt, hoe ongemakkelijker het wordt 

en hoe meer je je gaat ergeren.’

Volgens Van Gendt biedt de pandemie juist ook kansen als het 

aankomt op vriendschappen. ‘Af en toe is het juist goed om 

dingen te veranderen. Sommige dingen doe je uit gewoonte: je 

gaat elke vrijdag naar vriendin A en B, maar vooral omdat dat 

van je verwacht wordt. Vind je dat nog wel echt leuk? Past het 

nog bij je huidige leven? Door reflectie toe te passen op je le-

ven, kun je de inner circle gaan vormen die beter bij je past. Het 

kan dus ook bevrijdend en uitdagend zijn. Nieuwe mogelijkhe-

den bieden. Verdieping van je leven zijn.’ Kortom: de uitgelezen 

kans om die vastgeroeste vriendschap met Barbara, die je nog 

kent van de basisschool maar met wie je eigenlijk precies niks 

gemeen hebt, lekker dood te laten bloeden. 

The New York Times geeft aan dat het goed kan zijn om zo ie-

mand langzaam naar de buitenste rand van je vriendencirkel te 

schuiven. Maar, zegt Van Gendt, we moeten deze tijdelijke fase 

niet gaan zien als de ultieme vriendschapstest. Voel dus geen 

druk om nu geforceerd al je vriendschapslijntjes te wissen of 

juist te behouden. Het is goed om in gesprek te blijven met 

elkaar. Blijf geïnteresseerd. Oordeel niet te snel. Vraag jezelf af 

waarom iemand bepaalde standpunten heeft. Of je het het 

écht waard vindt om de vriendschap te beëindigen. Je kunt de 

vriendschap ook tijdelijk on hold zetten. Als het sociale leven 

weer verder opent, je weer met Jantje in de kroeg kunt gaan 

springen en we face to face dat glas Pinot kunnen heffen, vind 

je elkaar vast wel weer. En als dat in sommige gevallen niet zo 

is, is er ook geen man overboord. 

Kimberly Palmaccio (26) is redacteur bij &C en nog altijd heel blij 
met haar inner circle. Al vraagt ze zich bij sommige vrienden wel af 
waarom ze niet meer terug appen.


