
Interview Pascalle  
 
Algemeen  
Dit interview was met Pascalle Broersen, een meisje van 12 jaar oud uit Roelofarendsveen. Haar 
opleidingsniveau is LWOO, “Niet echt hoog, maar ik houd meer van dingen doen dan luisteren naar een juf”, 
zegt Pascalle zelf. Als vrijetijdsbesteding doet Pascalle heel veel verschillende dingen met vriendinnen, 
daarnaast doet zij in de winterperiode aan schaatsen.  
 

Cultuur en sociologie  
Pascalle verstaat onder vriendschap dat je vertrouwen in elkaar hebt en veel lol kunt hebben samen, dat je met 
elkaar kunt lachen en huilen. De begrippen die zij kon kiezen uit het rijtje, die zij bij vriendschap vindt passen 
zijn: liefde, bescherming, vakanties en gezelligheid. Pascalle kent haar vrienden en vriendinnen van school en 
sport. Deze vrienden kent zij ongeveer acht jaar en komen allemaal uit de buurt van Roelofarendsveen. 
Leeftijd speelt voor haar geen rol in vriendschap, zij vindt dit niet belangrijk. Toch heeft zij niet veel 
vriendinnen die heel veel ouder of jonger (maximaal vier jaar) zijn dan zijzelf. Pascalle besteedt heel erg veel 
tijd aan vriendinnen, maar aan de ene vriendin meer dan aan de andere. Elke dag ziet zij wel een vriend of 
vriendin, of het nou weekend is of doordeweeks en dan is de schooltijd niet meegerekend.  
 
Pascalle vindt het het allerleukste om met vriendinnen te logeren bij elkaar, dit doet zij dan ook best vaak. 
Daarnaast vindt zij het belangrijk dat als ze met vriendinnen afspreekt dat zij lol hebben, bijvoorbeeld met het 
varen in de boot of op de trampoline springen. De meeste vriendschappen zijn ontstaan op haar school, dus 
dit speelt hierbij een grote rol. Zij onderhoudt de relatie met haar vriendinnen door samen af te spreken, 
daarnaast houdt zij ook contact via MSN of op school maar afspreken doet zij het meest.  
 

Technologie  
Pascalle is op het gebied van social media alleen actief op Hyves en MSN. Op Hyves heeft zij op het moment 
van het interview 345 vrienden en op MSN 45. Op MSN spreekt zij de meeste mensen wel vaker, maar op 
Hyves heeft zij ook bijvoorbeeld de buurvrouw als “vriend” en die spreekt zij niet op Hyves. De social media 
hebben wel invloed op haar vriendschappen, omdat zij Hyves en MSN gebruikt om af te spreken met 
vriendinnen. Hier spreken zij elkaar ook vaker als het bijvoorbeeld al laat is en zij niet meer buiten mogen 
spelen of mogen afspreken.  
 

Vertrouwelijk  
Voor Pascalle zijn haar vriendschappen erg dierbaar en zij zou niet zomaar zonder ze kunnen. Op een schaal 
van 1 tot 10 geeft zij haar vrienden een 10 voor dierbaarheid. Zij heeft één allerbeste vriendin, maar daarnaast 
heeft zij ook andere groepjes vriendinnen die zij veel ziet. Pascalle voelt zich veilig bij haar vrienden en kan 
altijd zichzelf zijn. Zij wordt dan ook geaccepteerd hoe ze is en daar is zij blij mee. Zij wordt nooit gepest en 
ook daar is ze erg blij mee, dat lijkt haar helemaal niet leuk. 


