Vrekkenvriendin

In bijna elke vriendenkring zit er wel één. Zo iemand
die nét naar de wc is als het haar beurt is om een
rondje te halen en nooit fooi geeft bij het betalen van
de gezamenlijke rekening. Hoe ga je hiermee om?

068 glamour

zich aangevallen, zal ze haar gedrag
ontkennen en ben je nog verder van
huis.” Hoe pak je het dan wel aan?
“Wees eerlijk, praat er niet omheen
en geef je vriendin de kans om haar
kant van het verhaal te doen,” adviseert Hulzebos. “Maak ook duidelijk
wat het effect van haar gedrag is en
leg haar uit dat het de sfeer in de groep
nadelig beïnvloedt.”

mond open

De ene scrooge is de andere niet. Soms
is een gierige periode tijdelijk, bijvoorbeeld als je vriendin in between jobs is.
Dan hoeft haar krenterigheid geen
probleem te zijn. Maar als je vriendin
een sneaky zakkenvuller is? Dan is
het tijd om haar parasietengedrag
een halt toe te roepen. Want zuinig
zijn oké, maar niet ten koste van jouw
portemonnee. Kijk wel uit dat je je
vriendin niet valselijk beschuldigt.
Vrekkigheid is niet hetzelfde als
zuinigheid. Loes (32) werd in het
verleden uitgemaakt voor schraper
maar is het daar niet mee eens.
“Tijdens mijn studententijd had ik
geen cent te makken. Ik moest alles
zelf betalen, van mijn collegegeld tot
mijn huur. Er bleef weinig over voor
het doen van leuke dingen. Dus ik
lette op mijn geld. Een euro fooi
geven, betekende dat ik twee automaatkoffie minder kon kopen. Ik koos
voor de koffie, dan maar geen fooi.
Als ik tijdens een etentje alleen een
hoofdgerecht had, betaalde ik echt
niet mee aan het voorgerecht van een
ander. Dat vond ik onzin. Nog steeds
trouwens. Ben ik dan een vrek? Ik zie
mezelf liever als zuinig.” G

Waarom is het zo lastig om je vriendin
te confronteren met haar vrekkengedrag? “Het is moeilijk om kritiek
op haar te leveren omdat je bang bent
om jullie relatie te verstoren. Je wilt de
vriendschap niet op het spel zetten en
daarom ga je een dergelijke confrontatie uit de weg,” legt psycholoog
Ria Hulzebos uit. Maar je mond
opentrekken, is wel noodzakelijk.
“Wanneer je je ergert aan haar gedrag,
kun je er beter over praten. Anders
krop je het op en schiet je voor je het
weet tijdens een borrelavond uit je slof
en schreeuw je tegen je vriendin dat
ze een vreselijke krent is. Dan voelt ze

Bye bye Scrooge...
•V
 ertel je vriendin kalm dat je haar

gedrag vervelend vindt.
•M
 aak duidelijk wat de consequenties

van haar gedrag zijn.
•W
 ees niet bang om kritiek te geven.

Zie het als goedbedoeld advies.
•V
 erandert haar gedrag niet? Bedenk

dan waarom je met haar bevriend
bent. Haar positieve eigenschappen
winnen het hopelijk van haar
bijzondere kijk op besparen...

gewoon zuinig of gierig?
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as ging ik met vriendinnen uit
eten bij een tapasrestaurant.
De sangria vloeide rijkelijk, de
hapjes waren smakelijk en het gezelschap was aangenaam. Kortom, een
topavond. Totdat de rekening kwam.
Deze werd tot op de cent gesplitst, wat
zeg ik, tot op de garnaal: “Nee, ik heb
geen gambas al ajillo gegeten. Dus
daar betaal ik niet aan mee. En aan de
sangria ook niet, ik heb maar één glas
gehad,” concludeerde een vriendin.
Een ingewikkelde rekensom volgde.
En dat vanwege een paar euro’s.
Zulke gierigheid maakt het er niet
gezelliger op. Maar niet alleen de sfeer
is er het slachtoffer van. Een krenterige vriendin kan nare financiële
consequenties met zich meebrengen.
Zoals Nancy (24) heeft ervaren. “We
gaan meestal met een vast groepje
van vier vriendinnen uit en geven dan
om de beurt een rondje. Maar als het
Kims beurt is, is ze steevast nergens
te bekennen. Zit ze op het toilet of

rookt ze buiten een sigaret. Ze heeft
me zo al honderden drankjes gekost.
En dan was er nog haar afstuderen.
Ze nodigde ons uit voor een borrel in
onze stamkroeg om het te vieren en
wij kochten een mooi cadeau. Aan het
eind van de avond kwam de rekening.
Kim betaalde, en vroeg vervolgens
aan iedereen een bijdrage. Ik was
flabbergasted. Maar ik durfde er niets
van te zeggen.”

