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Vriendschap 
 

 

Voor veel mensen is vriendschap een woord dat ze niet lichtzinnig willen gebruiken. Een 

vriend, een vriendin, dit zijn de weinige mensen waarin je veel vertrouwen stelt. Daarom 

maken veel mensen zich zorgen over het feit dat je in sociale netwerken zoals Facebook met 

maar één klik vrienden kunt maken. Vandaag zie je dat ook op het internet vriendschappen 

gecultiveerd en gevonden worden. Hier en daar spreekt men over de devaluatie van de 

vriendschap. Maar er zijn ook positieve aspecten: er zijn mensen die elkaar bijvoorbeeld via 

online gamen leren kennen en gemeenschappelijke belangen delen zonder elkaar daarbij te 

hoeven zien.  

 

Plan van aanpak: vriendschap 

 

° Welke soorten vriendschap ken je?  

 

° Welke verschillende soorten vriendschap bestaan er? Hoe onderscheiden ze zich? 

 

° Wat is het verschil tussen virtuele vriendschap en echte vriendschap?  

 

° Wat onderscheidt een vriend(in) van een "Facebook-vriend(in)"? 

 

° Wat verwacht je van een vriend of vriendin? 

 

° Wat bepaalt een goede vriendschap? 

 

° Wat is het verschil tussen vrienden/vriendinnen en familie? 

 

° Wat is een vriend? een vriendin? 

 

° Wat is het verschil tussen vrienden en kennissen? 
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Activiteit: Vriendschap 

 

Om een relatie als vriendschap te kwalificeren, kun je nadenken over bepaalde kwaliteiten 

van vriendschap.  

a     Maak een lijst met daarop de kwaliteiten voor vriendschap 

 

b     Maak een tekening van "Vriendschap” 

 

Vergelijk de lijsten en tekeningen en zoek samen naar verschillen en overeenkomsten. 

 

Activiteit: De echte vriend 

Bespreek de inhoud van het gedicht. Overweeg of je van je vriend verwacht dat hij je altijd de 

waarheid vertelt. 

 

VRIEND 

Je hebt iemand nodig, 

eerlijk en oprecht. 

Die, als het er op aan komt 

voor je bidt en voor je vecht. 

 

Pas als je iemand hebt 

die met je lacht en met je grient, 

Dan pas kan je zeggen...  

Ik heb een vriend. 

Toon Hermans 
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Oefening: Soorten vriendschap 

De filosoof Aristoteles onderscheidt 3 soorten vriendschap, die van nut, die van lust en de 

ware perfecte vriendschap.9   Probeer ook 3 verschillende soorten vriendschappen te 

karakteriseren en denk goed na over wat het verschil is.  
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9 Witthus Analena, Freundschafts-WIKI Universität Bielefeld, http://wwwhomes.uni-
bielefeld.de/awitthhus/ZusammenfassungA. pdf  


