
Interview Eveline  
 
Algemeen  
Eveline, 15 jaar en zit 3 Havo, met Spaans als extra vak. Na schooltijd maakt ze huiswerk en gaat ze een beetje 
chillen bij mensen thuis. Daarnaast speelt ze graag hockey.  
 
Cultuur en sociologie  
Ze kent haar vrienden van school en van hockey. Ze heeft ook een baantje bij een ijssalon en daar heeft ze 
ook vrienden gemaakt. Als ze met vrienden afspreekt gaan ze meestal shoppen, naar de stad of op een terrasje 
gezellig wat drinken. De vrienden van hockey ziet ze ook buiten sport om.  
Afstand speelt geen rol, haar vrienden zitten voornamelijk in Baarn, maar ze heeft ook wat vrienden in Parijs. 
Die spreekt meestal via Facebook. Onder vriendschap verstaat ze dat je het gezellig met elkaar hebt en dat je 
alles met elkaar kan delen. Onder vriendschap verstaat ze liefde, delen, Facebook, vakantie, gezelligheid, 
verdriet, van elkaar leren, uitgaan, bescherming en een beetje jaloezie (maar wel gunnen).  
Haar langste vriendin kent ze al wel vanaf groep 1 vanaf de basisschool. Ze heeft zowel vrienden van de 
basisschool als de middelbare school. Deze vrienden zijn wel naar dezelfde middelbare school als haar.  
Ze spreekt haar vrienden dagelijks en als zij ze niet ziet, dan sms’en ze of spreken ze elkaar op Facebook en 
Hyves. School speelt wel een grote rol in de vriendschappen, daar zien ze elkaar elke dag en daar leren ze 
elkaar ook kennen. Om de vriendschappen te onderhouden sms’en ze veel, elke avond bellen, Facebooken. 
Als Facebook er niet was, zou dan dat niet uitmaken. Ze zouden elkaar nog wel even vaak spreken. Ze 
spreken ook even veel af. Dus social media beïnvloedt bij haar niet het daadwerkelijke contact.  
 
Technologie  
Ze gebruikt Hyves, Facebook, Twitter en MSN. Ze is niet heel actief op Twitter en Hyves. Vooral Facebook 
en MSN gebruikt zij dagelijks. Social media heeft wel een beetje invloed op de vriendschappen, je spreekt 
elkaar sneller en iets meer. Daarbij laat je sneller iets achter bij iemand die je nog niet zo heel erg goed kent. 
Daarbij kan je elkaar makkelijk vinden en bekijken.  
 
Vertrouwelijk  
Ze heeft één beste vriendin, die vriendschap zet ze op nummer tien, de rest van haar vriendschappen zijn wat 
minder belangrijk maar zijn nog wel een 8. Het verschil tussen het een beste vriendin en een gewone vriendin 
is dat het met je beste vriendin altijd heel gezellig is en dat je altijd alles aan elkaar kan vertellen. Het is heel 
vertrouwelijk, daar voel ik mij ook heel erg veilig bij. Gelukkig word ik niet gepest.  

 


