
Interview Emily  
 
Algemeen  
Emily Hortulanus is 17 jaar en komt uit Baarn. Zij zit in 5 havo. Buiten school werkt zij in een restaurant en 
rijdt zij paard. Daarnaast vind ze het erg leuk om uit te gaan en af te spreken met haar vrienden. Paardrijden 
doet ze vaak alleen maar soms ook samen.  
 
Cultuur en sociologie  
Haar vrienden heeft ze vooral leren kennen op school en werk. De vrienden die zij heeft, heeft ze grotendeels 
leren kennen op de middelbare school. Toch heeft ze nog een paar vrienden van de basisschool. Haar oudste 
vriendschap heeft ze vanaf haar geboorte. De rest kent ze een jaar of vier.  
Zij verstaat onder vriendschap dat je jouw vrienden kan vertrouwen, dat je voor elkaar klaar staat en dat je het 
lekker gemakkelijk met elkaar gezellig hebt. Je kunt eerlijk zijn tegen over elkaar. Goed met elkaar kunnen 
praten is ook belangrijk. Vrienden hoef je niet wekelijks te zien. Het gaat om de kwaliteit en niet om de 
kwantiteit. Daarom is afstand niet heel belangrijk. Toch wonen de meeste vrienden wel in buurt. Uit de 
begrippen die zij kon kiezen, vond ze delen, ruzie, Facebook, van elkaar leren, vakantie, gezelligheid, verdriet 
maar dan in de zin van voor elkaar zijn. Ook jaloezie past bij vriendschap, maar dan meer op materialistisch 
niveau. Maar dat wordt elkaar wel gegund. Leeftijd speelt geen rol, als je maar goed met elkaar kan 
communiceren en een beetje op hetzelfde denk niveau zit. haar vriendschappen onderhoudt ze voornamelijk 
door te bellen en te sms’en. Facebook en andere social media is voor erbij. Dat is meer om foto’s te delen en 
in de gaten te houden waar iedereen mee bezig is. Als ze met haar vrienden afspreekt gaan ze meestal ergens 
winkelen, lunchen of een filmpje kijken. Ze heeft geen verschillende vrienden voor verschillende activiteiten. 
Als ze gaat winkelen met vriendinnetjes letten ze niet erop wat ieder koopt. Ze hoeven niet in dezelfde outfit 
te lopen. Alleen op sommige feestjes.  
 
Technologie  
Emily gebruikt Hyves, Facebook, Twitter, YouTube en MSN. Hiermee leert zij gemakkelijker vrienden 
kennen. Je komt gemakkelijk met elkaar in contact en je kunt ze eerst bekijken hoe iemand is. Het is 
makkelijker om daar contact te leggen dan in het echt. Door social media spreekt ze haar vrienden vaker. Als 
social media er niet zouden zijn, dan zouden of de vriendschappen minder hecht zijn of ze zou ze vaker in het 
echt zien. Door social media kan je met minder moeite meerdere vriendschappen onderhouden.  
 
Vertrouwelijk  
Op de schaal van 1 op 10 geeft ze toch wel een 10 aan vriendschappen. Het is een van de belangrijkste dingen 
op het moment. Ze heeft in totaal zeven beste vriendinnen. Het grote verschil tussen gewone vrienden en 
beste vrienden is dat je met je beste vrienden alles deelt. Haar beste vrienden weten alles van haar. Dat doe je 
niet zo snel met gewone vrienden. Daar kan je gewoon goed mee lachen. Bij haar vrienden voelt ze zich 
volledig op haar gemak en voelt ze zich ook helemaal gewaardeerd. Ze is vroeger ooit gepest door een meisje 
in de straat. Maar dat was niet heel erg. Gelukkig nu niet en dat zou ze op dit moment ook niet pikken. Het 
maakt er nu niet zo veel uit wat mensen van haar vinden.  

 


