
en oude schoolvriendin zei eens tegen me: ‘Ik ben 
toch zo jaloers op de vriendengroep die jij en Ron heb-
ben! Zo gezellig, zo hecht!’ Ik voelde me trots toen ze 

dat zei. Het is ook zo, het is echt een leuke groep. 
Toen ik op kamers ging, werd Elvira al snel een vriendin van 
me en haar buurjongen Maxim sloot zich bij ons aan. Af en toe 
nam hij zijn neef en zijn broers mee, die ook weer een groepje 
meiden de groep binnenhaalden. Liefdesrelaties ontstonden 
en daaruit is een vriendengroep ontstaan van vier stellen: Pa-
trice en Maxim, Elvira en Aleksandr, Loubna en Ric, en Ron 
en ik. Onze vrienden betekenen veel voor Ron en mij. Allebei 
wonen we ver weg van onze familie en dan is het fijn om te 
weten dat er mensen in de buurt zijn op wie je kunt rekenen. 

Wanhopig
Althans, ik dácht dat ik altijd op hen kon rekenen, maar dat 
valt toch een beetje tegen. Voor Ron en mij is het heel nor-
maal om klaar te staan voor onze vrienden. Daar denken we 
niet eens over na. Daarom had ik verwacht dat onze vrienden 
ons zouden helpen waar ze konden toen wij een ander huis 
betrokken, een echte eengezinswoning. Er moest nog wel 
heel wat aan gebeuren. Zo gepiept met iedereen bij elkaar, 
dachten we, maar we bleken er alleen voor te staan…
De eerste dag in het nieuwe huis gingen we vol goede moed 
samen aan de slag. Om vijf uur ’s middags ging de bel. Einde-
lijk wat hulp, dacht ik verheugd. Maxim stond voor de deur, 
maar niet om te helpen. Hij stond er in zijn nette pak, hij 
was meteen uit zijn werk gekomen. Hij wilde alleen even 
‘het paleisje met eigen ogen zien’. Uiteraard raakte hij geen 

verfkwast, hamer of spatel aan, daar was hij niet op gekleed. 
Hij was er wel op gekleed om mee te eten van de door ons 
gehaalde chinees en om bier te drinken. Dat viel tegen, maar 
ik dacht: die hulp komt nog wel.
Dat klopte ook, maar veel was het niet. Een uurtje hier, een 
uurtje daar. Soms vroegen we er maar rechtstreeks om via 
WhatsApp: Wat te doen zaterdag? Wij kunnen elke helpende hand 
hier gebruiken! 
Voor ons was het een stressvolle tijd, een drukke periode. Het 
maakte me verdrietig dat er lauw op onze hulpvragen werd 
gereageerd. Na een paar pogingen besloten we op te houden 
met vragen. We vonden het een beetje wanhopig worden. Ron 
haalde zijn schouders erover op. ‘Dan maar niet, hoor,’ zei hij 
luchtig. ‘Weet ik ook wat ik de volgende keer doe als een van 
hen hulp nodig heeft.’
Voor mij lag dat niet zo. Ik had er een rotgevoel over en kon 
er niet luchtig tegenaan kijken. Het voelde eenzaam. Ik wilde 
het dolgraag bespreekbaar maken, maar Ron drong erop aan 
om het te laten rusten. ‘We kunnen het ook best zelf en met 
wat hulp van onze familie in het weekend. We weten nu hoe 
de vriendschap in elkaar zit. Wel de lusten, niet de lasten. 
Als je hierover gaat praten, komt er misschien ruzie en dat 
is het niet waard.’ Een duidelijk standpunt, dat ik met lichte 
tegenzin volgde. 

Gedonder
Toen we eenmaal een week of vier in ons opgeknapte huis-
je zaten, merkte ik dat het allemaal wat wegzakte. Ik dacht 
dat ik het had afgesloten, maar op een verjaardag afgelopen 

weekend kwam ik erachter dat ik er toch nog mee zit. Dat 
kwam door een opmerking van Loubna: ‘Jullie hebben nog 
steeds geen housewarmingparty gehouden! Wanneer is het 
eindelijk zover?’ Het kwam er fel uit, alsof ze het echt niet 
vond kunnen.
Ik stond meteen op mijn achterste benen. Verontwaardigd 
dacht ik: heeft ze nu echt het gore lef om om een feestje te 
vragen? Ik wilde haar vinnig laten weten dat we al een eten-
tje hadden georganiseerd voor familieleden die hadden gehol-
pen. Daaraan wilde ik toevoegen dat zij in mijn ogen niet bij 
de club van helpende handen had gezeten. 
Ron, die erbij stond, zag dat ik op het punt stond om mijn 
ongenoegens eruit te gooien en kwam snel tussenbeide. ‘Er 
zullen nog genoeg feestjes gegeven worden, hoor, Loubna,’ zei 
hij rustig, terwijl hij half voor me ging staan. Ik draaide me 
om en ging naar de wc om te kalmeren. 
Het is goed dat Ron me op dat moment heeft tegengehouden, 
want erover praten kan beter als ik rustig ben. Of in een brief 
of in een mail of zo. Toch twijfel ik nog. Ron raadt het me 
namelijk met klem af. 
‘Er komt gedonder van!’ voorspelt hij. ‘En wat wil je ermee be-
reiken? Dat ze zich schuldig voelen? Dat ze een volgende keer 
wel komen helpen? Nou, laat maar hoor, het is graag of niet.’
Ik weet niet zeker wat ik wil bereiken. Ik denk dat ik ze wil 
laten weten hoe eenzaam het heeft gevoeld, maar misschien 
zet ik de vriendschap daarmee wel op het spel. Aan de andere 
kant: met echte vrienden moet je toch kunnen praten over 
wat je vindt? Als dat niet kan, is de vriendschap niet veel 
waard. Ik blijf twijfelen over wat ik moet doen.”  

Lucinda voelt zich in de steek gelaten

‘GA IK DE CONFRONTATIE MET MIJN VRIENDEN AAN?’
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Als Lucinda (31) en Ron (33) hun droomhuis betrekken, gaan ze er eigenlijk van uit dat hun vrienden tijdens de verbouwing 
zullen helpen. Dat valt enorm tegen: zelfs als ze erom vragen, komt er nauwelijks hulp. Weken na de verhuizing loopt Lucinda 

nog steeds rond met een steen in haar maag: moet ze haar vrienden laten weten dat ze behoorlijk teleurgesteld is?
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