
Interview Leroy  
 
Algemeen  
Het interview was met Leroy van Aanholt, een jongen van 15 jaar uit Beverwijk. Hij zit op het Technisch 
College Velsen, in de richting VMBO. Buiten school houdt hij erg van stijldansen, hij doet dit dan ook veel als 
vrijetijdsbesteding.  
 
Cultuur en sociologie  
Vriendschap is voor Leroy een persoon waar je alles mee kan bespreken en een gezellige tijd mee kan hebben. 
De begrippen die hij bij vriendschap vindt passen en kon kiezen uit het rijtje, zijn: van elkaar leren, uitgaan, 
Facebook, communiceren en gezelligheid. De vrienden waar hij nu het meest mee omgaat, kent hij van 
stijldansen en school. Daarnaast heeft hij nog wel meer vrienden, maar met deze vrienden gaat hij het meest 
om. Hij kent deze vrienden ongeveer drie jaar en ze komen bijna allemaal uit de omgeving Heemskerk en 
Beverwijk. Voor Leroy speelt leeftijd geen rol, hij heeft er totaal geen moeite mee om met oudere personen 
om te gaan. Dit komt waarschijnlijk door zijn brede interesse en het feit dat hij graag van allerlei dingen meer 
wil weten.  
Leroy besteedt ongeveer twee uur per dag aan zijn vrienden, maar hier is ook de communicatie via MSN 
bijgerekend. De tijd die hij hier besteedt aan zijn vrienden haalt het gemiddelde toch flink omhoog. Als hij met 
vrienden afspreekt gaat hij graag gezellig naar het strand, kijkt hij een film of gaat samen computeren. School 
speelt toch een best grote rol voor zijn vriendschappen, omdat hij met deze mensen dezelfde interesses deelt. 
Hij onderhoudt de relatie met zijn vrienden vooral door af te spreken en het contact dat zij online hebben. 
Daarnaast belt hij ook veel en ziet hij een aantal vrienden ook op school.  
 
Technologie  
Leroy is op verschillende social media actief, zo heeft hij Hyves, Facebook en MSN. Hierbij geeft hij wel aan 
dat hij op Facebook weinig actief is, maar juist meer met Hyves. Op Hyves en MSN heeft hij ongeveer 250 
vrienden, maar deze mensen spreekt hij niet allemaal regelmatig. Volgens Leroy heeft social media wel invloed 
op zijn vriendschappen, omdat hij hierdoor minder afspreekt met vrienden en juist meer online contact heeft.  
 
Vertrouwelijk  
Op een schaal van 1 tot 10 geeft Leroy zijn vriendschappen een 5 met betrekking tot hoe dierbaar deze zijn 
voor hem. Voor dit cijfer heeft hij geen duidelijke reden, het is meer omdat hij niet een vaste vriend heeft waar 
hij niet zonder kon. Doordat hij meerdere vrienden heeft, is er niet een iemand die hem heel erg dierbaar is 
waar hij niet zonder zou kunnen. Hij heeft niet een beste vriend, maar gaat met ongeveer zes vrienden veel 
om. Bij zijn vrienden voelt hij zich veilig en durft hij zichzelf te zijn door onder andere zijn mening te kunnen 
uiten. Hierdoor voelt hij zich ook gezien en geaccepteerd door zijn vrienden, omdat hij kan zijn wie hij is. 
Leroy wordt nooit gepest en jongens uit zijn vriendengroep ook niet. In zijn vriendgroep ervaren zij het als 
‘irritant’ als mensen elkaar pesten.  

 


