
Interview Storm de Quay  
 
Algemeen  
Storm is een rustige verlegen jongen van 14 jaar oud en woont in Amsterdam Zuid. Hij zit in de tweede klas 
van het Fons Vitae in Amsterdam Oud Zuid. Zijn vrijetijdsbestedingen zijn: voetbal, lezen, en piano spelen.  
 
Cultuur en Sociologie  
Storm geeft aan dat vriendschappen voor hem erg dierbaar zijn. Hij zegt dat bescherming en eerlijkheid een 
grote rol spelen bij zijn vriendschappen. Ook geeft hij aan dat gezelligheid en warmte een rol spelen. Bij 
vriendschap denkt hij aan zijn beste vriend die altijd voor hem klaar staat. De volgende begrippen passen 
volgens Storm bij vriendschappen: bescherming, ruzie, delen, gezelligheid. Storm kent zijn vrienden van de 
lagere school, de jongens waarmee hij ongeveer acht jaar in de klas heeft gezeten zijn nu nog steeds zijn 
vrienden en een daarvan is zijn beste vriend. Zijn vrienden komen bijna allemaal uit de buurt, Amsterdam 
Oud Zuid, maar er wonen er ook een paar in West en in het centrum van Amsterdam. De leeftijd van zijn 
vrienden zijn bijna allemaal gelijk, het speelt voor hem geen grote rol maar hij gaat niet snel met oudere 
jongens om, die doen nog heel stoer volgens hem. Hij ziet zijn beste vrienden vier keer per week en op school 
ziet hij sommige vrienden elke dag. Als hij dan met ze afspreekt na school dan gaan ze de hele dag en avond 
‘chillen’. Met chillen bedoelt Storm: hangen op de bank, voetballen, tennis, praten over meisjes, en op de 
computer. Zoals al eerder aangegeven speelt school een grote rol op het gebied van vriendschappen voor 
Storm, hij heeft zijn beste vrienden op school ontmoet. Hij onderhoudt zijn vrienden door met ze af te 
spreken. Ook spreekt hij ze wel eens op sociale netwerken zoals Hyves en Facebook maar dit is vaak alleen als 
hij geen tijd heeft om af te spreken of als hij geen beltegoed meer heeft.  
 
Technologie  
Storm gaf eerder al aan dat hij op Hyves en Facebook actief is. MSN heeft hij gedaan maar was voor hem niet 
leuk meer. Op Hyves geeft hij aan 350 vrienden te hebben en op Facebook heeft hij er 250. In het stukje 
hierboven staat beschreven wat voor een invloed deze media heeft op de vriendschappen van Storm.  
 
Vertrouwelijk  
Storm geeft aan hier liever niet op in te gaan omdat hij wel eens is gepest vroeger. Nu heeft hij nergens meer 
last van maar hij wil hier liever niet over praten.  

 


