
Mijn telefoon trilde in mijn zak. Ik zette mijn koffie 
neer en haalde hem eruit om te zien wie me belde. 
Dagmar, zag ik op het scherm staan. Ik zuchtte. Na 

een kleine aarzeling drukte ik haar weg. Geen zin in nu. Ik 
legde mijn telefoon op tafel. Na een paar seconden verscheen 
er een berichtje op het scherm.  Lekker even winkelen vanmid-
dag? X Dagmar, las ik. 
Nee, sorry Dagmar, dacht ik. Ik ben al aan het winkelen, maar 
eens een keer met iemand anders dan met jou. 
Natuurlijk had ik er wel over nagedacht om haar mee te vra-
gen, maar daarbij voelde ik zo veel tegenzin dat ik dacht: nee, 
ik doe het niet. 
Daarom was ik nu alleen in de stad en zou ik zo een van mijn 
andere vriendinnen, Lisette, gaan ontmoeten om samen op 
jacht te gaan naar een nieuwe winterjas. Ik had geen zin ge-
had om dat met Dagmar te doen.
Dagmar belde die avond om te vragen waarom ik niet op haar 
berichtje had gereageerd. Natuurlijk had ze aan de blauwe 
vinkjes gezien dat ik het had gelezen. 
“Sorry, glad vergeten, ik liep al in de stad.”
“O, jammer.” Ze vroeg niet waarom ik haar niet had meege-
vraagd, maar haar stem droop van teleurstelling. Een licht 
schuldgevoel bekroop me.
“Laten we dan zaterdag naar de stad gaan! Dan eten we ergens 
wat en duiken we daarna de kroeg in!” stelde ze enthousiast 
voor. “Of misschien een nachtje weg? Naar Maastricht, of Val-
kenburg of zo. Ja, dat gaan we doen! Ik heb wel weer eens zin 
om een avond lekker los te gaan.”
Ik reageerde niet echt. Ik had er helemaal geen zin in, maar 

dat kon ik toch niet zo ronduit tegen haar zeggen, vond ik.
Dagmar en ik hebben elkaar leren kennen, toen onze doch-
ters bij elkaar in de kleuterklas kwamen. Haar enthousiasme 
trok me aan. We gingen vaak wat doen met onze meiden er-
bij. De meiden zijn nu groter en uit elkaar gegroeid, maar 
Dagmar en ik niet en dat komt eigenlijk omdat Dagmar zich 
nog steeds met volle enthousiasme in onze vriendschap - en 
op mij - stort. Ze sleept me mee voor van alles en nog wat. 
Winkelen, sporten, avondjes naar de bingo en we zijn zelfs 
twee keer een weekendje weg geweest. Ik sta altijd overal 
voor open, maar de laatste tijd realiseer ik me dat we eigenlijk 
heel verschillend zijn. Ik houd van wat rustigere activiteiten, 
Dagmar hangt graag de beest uit. Dagmar is geïnteresseerd 
in restaurants en terrassen en de plaatselijke likeurtjes, om 
daarna te gaan dansen en flirten. Ik vind het heerlijk om 
voor twaalf uur mijn bed in te duiken. Na de tweede keer een 
weekend weg, besloot ik het niet meer te doen. En ik weet nu 
ook, na al die jaren ‘vriendschap’, dat ik geen type ben voor 
bootcamp of een dancefeest. Uiterlijk vind ik belangrijk, maar 
niet zo belangrijk als Dagmar. Ik wil geen wimperextensions 
of gelnagels, ik hoef er ook niet alles van te weten. 
Zie hier de verschillen tussen Dagmar en mij. Natuurlijk zijn 
er ook overeenkomsten. Als we bij elkaar zijn, is er heus altijd 
wel iets om over te praten. Je zou kunnen denken: wat is dan 
het probleem?
Na die middag in de stad waarbij ik zo overduidelijk helemaal 
geen zin in haar had, heb ik er eens goed over nagedacht: ik 
ben Dagmar-moe. Ik ben haar enige vriendin, dus als ze wat 
wil doen, bombardeert ze me met haar plannen, net zo lang 

totdat ik uiteindelijk overstag ga. Met tegenzin ga ik dan met 
haar mee, terwijl ik me ondertussen zit te verbijten omdat ik 
liever andere dingen had willen doen. Met andere vriendin-
nen, die ik ook heb, of met mijn gezin bijvoorbeeld. 
Ook nu is ze bezig om me over te halen. Weet je al of je zaterdag 
meegaat? 
Ik antwoordde niet meteen, maar na haar derde berichtje 
moest ik wel. Nee. Veel wedstrijden van de kinderen dit weekend. 
Ze liet het er niet bij zitten. Ze vond dat ik dan best na de 
wedstrijden met haar kon meegaan. Die zouden toch niet tot 
’s avonds laat duren? Ik verzon de smoes dat ik de volgende 
dag een drukke zondag had, maar daarop kwam ze met het 
voorstel om dan het weekend daarna samen iets te gaan doen. 
Of desnoods het weekend dáárna.
Ook dat heb ik weer met een smoesje kunnen afhouden, 
maar zo gemakkelijk kom ik niet van haar af. Dagmar weet 
namelijk niet van ophouden. Ze wil per se een datum prikken 
voor een ‘leuk uitje’ samen, maar alles in me schreeuwt: nee! 
Ik wil niet! Ik ga dan liever met Lisette bijvoorbeeld, maar 
dan krijg ik van Dagmar natuurlijk de vraag: waarom dan niet 
met mij? 
“Nou Dagmar, omdat ik tegenwoordig af en toe een kop koffie 
met jou meer dan genoeg vind,” zou ik het liefst tegen haar 
willen zeggen. Maar daar kwets ik haar natuurlijk mee en dat 
is nou ook weer niet mijn bedoeling. 
Ze is een beste meid, echt waar, maar ze past gewoon niet – 
meer - bij mij. Zij lijkt dat echter niet in te zien. Hoe kan ik 
haar nu duidelijk maken dat ik een beetje minder Dagmar in 
mijn leven wil, zonder haar te kwetsen? L

Karins vriendin past  niet meer bij haar

‘HOE KOM IK NETJES VAN HAAR AF?’
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Karin (41) is door de kinderen bevriend geraakt met Dagmar (38). Vaak gingen ze samen met hun dochters iets leuks doen, 
maar nu die groter zijn wil Dagmar steeds vaker alleen met Karin op stap. Andere vriendinnen heeft Dagmar niet. 

Karin merkt dat ze Dagmar een beetje zat wordt, maar hoe moet ze daarmee omgaan?


