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Onderzoeksopdrachten bij hoofdstuk 7, 8 en 9 van Leefwerelden van jongeren
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7 Jongeren en de digitale leefwereld
Anand Sheombar en Joke Hermes

8 Jongeren en de betekenis van media
Joke Hermes en Pippa Sterk, met medewerking van Garjan Sterk

9 De media over jongeren: hypes en 
morele paniek

Koos Zwaan, met medewerking van Femke Kaulingfreks

Gevaarlijke muziek

Al heel lang bestaat er bezorgdheid over de invloed van hiphop en rap op jongeren. Gere-
geld is er opwinding over rap en hiphop, en over de uitingen van rappers. In januari 2019 
was er debat over uitlatingen van rapper Boef. Zo’n tien jaar geleden beweerde minister 
Dijsselbloem dat rap aanzet tot groepsverkrachting. Straatmuziek zou aanzetten tot ze-
denverwildering en geweld, en vrouwen degraderen tot laaggewaardeerde lustobjecten. 
Berichten dat rap en hiphop machogedrag van jongens versterken zijn niet alleen van nu, 
die zijn er al meer dan een kwarteeuw. Hiphop en rap zouden jonge mannen verleiden 
tot machtsmisbruik jegens vrouwen. De jongens worden daarbij afgeschilderd als naïeve 
jongeren die louter hun driften volgen. 
Hoe zit het nu echt met rap en hiphop? Is hier sprake van mythevorming, of zit er een 
kern van waarheid in de zorgen die in de media worden geuit? Omdat het een voorbeeld 
is met een lange geschiedenis, leent straatmuziek zich goed voor een analyse en een af-
gewogen oordeel. Opdracht 1 sluit aan bij hoofdstuk 9, waar het gaat over mythes over 
jongeren in de media. Hij gaat ook over jeugdcultuur en de rol van muziek daarin. Mu-
ziekgenres zijn ‘stijldragers’: ze verbinden groepen fans. Ze worden echter ook gebruikt 
voor het duiden van het gedrag en de intenties van die fans en de grotere groep waartoe 
ze behoren.

Opdracht 1 
Verdiep je in de invloed van rap en hiphop op jongeren. Onderzoek of er sprake is van een 
mythe of dat er een kern van waarheid in de verhalen over deze muziek zit.

a Verzamel informatie. Kijk eerst wat er al aan onderzoek verricht is. Er is inmiddels 
veel geschreven over de subculturen bij rap en hiphop. Zo kun je er een aantal we-
tenschappelijke boeken op naslaan. Popjournalist Hester Carvalho deed dit voor NRC 
Handelsblad in het artikel Op zoek naar de ziel van de rap, gepubliceerd op 30 decem-
ber 2005. In het boek Straatpolitiek van Femke Kaulingfreks uit 2017 gaat het ook over 
rappers, maar dan vanuit een etnografisch perspectief (de auteur beschrijft en inter-
preteert de leefwereld van jongeren zelf).

https://www.nrc.nl/nieuws/2005/12/30/op-zoek-naar-de-ziel-van-de-rap-11062500-a379749
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b Richt je op verdieping van het onderwerp. Gebruik de digitale bibliotheek van je 
onder wijsinstelling, of gewoon de openbare bibliotheek, om je beter over je onder-
werp te informeren en de omgeving te verkennen. Punten waar je op kunt letten: Wie 
zijn de zondebok? Gaat het over de muziek zelf, of over de cultuur eromheen? Welke 
argumenten worden gebruikt?

c Analyseer een specifiek voorbeeld. Berichten over jongeren en rap of hiphop zijn lang 
niet allemaal hetzelfde. Sommige zijn positief, andere getuigen van grote bezorgd-
heid. Analyseer waar die tegenstellingen en zelfs tegenstrijdigheden vandaan komen. 
Hoe zijn de verschillende beweringen onderbouwd? Van welke (verborgen) aannames 
wordt uitgegaan? Heb je nog te weinig materiaal om dat te kunnen beoordelen? Dan 
moet je verder zoeken! Het loont om zo nu en dan de zaak op z’n kop te zetten: Hoe 
erg was het precies? Wat zeggen de feiten? (En zijn de feiten duidelijk?) Let telkens 
op wie de situatie definieert: de jongeren zelf, of de daders, de slachtoffers, of vrien-
den? Wordt duidelijk welke seksuele moraal de auteurs van de stukken die je vindt zelf 
 hanteren? 

d Ga na wat je bevindingen betekenen voor de beroepspraktijk. Op basis van je onder-
zoek tot nu toe ben je tot een aantal inzichten gekomen. Koppel deze aan de dagelijkse 
praktijk. Het herkennen van mythes, van extra betekenislagen en van de heel ver-
schillende betekenissen die bijvoorbeeld hiphop en rap hebben voor jongeren in ver-
gelijking met ‘ouderen’, kan het je in je beroepsleven makkelijker maken. De volgende 
vragen zijn reflectievragen voor verschillende beroepen.

 Voor de mediamaker
 Spannende beelden en verwijzingen kunnen ook ongewenste associaties oproepen of 

een geschiedenis hebben die niet goed werkt voor het verkopen van je boodschap of je 
product. Hoe ver kun je gaan in reclames voor jongeren als je beelden uit de hiphop- 
en rapscene wilt gebruiken? Speciaal voor de social media manager: wat doe je in het 
geval van een twitterstorm?

 Voor de jeugdwerker
 Omgangsvormen in de media, op straat en thuis verschillen. Hoe kun je voorbeelden 

uit rap en hiphop, of het onbegrip van bijvoorbeeld ouders over rap- en hiphopclips en 
posters, gebruiken als ingang voor een gesprek?

 Voor de leraar op (de stage)school
 Als jonge kinderen seksueel getint gedrag vertonen, kun je dit dan eventueel begrijpen 

via verwijzing naar populaire rappers en hiphoppers? Hoe kun je ze bewust maken 
van de extra en niet altijd gewenste betekenissen van krachttermen, kledingcodes en 
omgangsvormen?

e Maak een verslag door je bevindingen samen te brengen in een betoog. Geef weer wat 
de belangrijkste standpunten zijn en welke (onderzoeks)gegevens worden aangehaald 
om de standpunten te staven. Laat zien wat de verschillende argumenten zijn. Laat 
vooral zien wat de rol van de media in dezen is. Geef ten slotte aan wat volgens jou ge-
concludeerd kan/mag worden. Schrijf als laatste een advies voor een van de beroepen 
waarin professionals rechtstreeks met jongeren te maken hebben. Je kunt je bevindin-
gen en conclusies vergelijken met een aantal van de standpunten die hierna staan.

 Onder andere de volgende standpunten kunnen onderscheiden worden:
– De media hebben een lange traditie in het veroordelen van straatcultuur en gebrui-

ken daarvoor een goed gevestigde mythe over media-effecten. Hierdoor is het heel 
gemakkelijk om specifieke voorvallen en het effect van media aan elkaar te koppe-
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len. Hoe erger het ‘werkelijke’ probleem (onderdrukking van vrouwen; seksueel ge-
weld tegen meiden) is, hoe makkelijker de koppeling (‘de media hebben het gedaan’) 
wordt geaccepteerd.

– Islamitische jonge mannen hebben geen respect voor vrouwen en versterken de 
dubbele moraal die meiden het leven moeilijk maakt.

– Hiphopcultuur moet in haar context worden bekeken. En ook niet alle rap gaat ver-
gezeld van aanstootgevende beelden.

– Stoere en beledigende taal over vrouwen is erger dan dezelfde praat over mannen 
en over gezagsdragers.

– Rap en hiphop geven inzicht in de leefwereld van jongeren in groepen die vaak van-
uit vooroordelen worden bekeken.

– Hiphoppers zelf doen nogal eens makkelijk over de aard van teksten en clips. Zulk 
commentaar mag best van enige vraagtekens worden voorzien. Het doel is dan 
weder zijds begrip en respect voor interpretaties van de tekst, waarbij het mogelijke 
en onbewezen ‘gevaar’ van tekst en beeld in hiphopclips geen argument kan zijn.

– Een dubbele moraal is een serieuze kwestie. Daar moet vanuit meer perspectieven 
naar gekeken worden dan alleen dat van de invloed van de media; ook onder meer 
opvoeding, de rol van de ouders, woon-/leefomstandigheden, culturele codes en 
verwachtingen, en constructies van mannelijkheid zijn van belang.

Suggesties voor vindplaatsen en bronnen van informatie
– ‘Boef rapt wat je als kind niet mag zeggen’, artikel van Rufus Kain in Trouw, 30 januari 

2019.
 Een fragment: ‘De immens populaire rapper Boef haalt vaak het nieuws met relletjes. 

Vandaag legde de rechter hem voor anderhalf jaar een rijverbod op omdat hij 300 reed 
met zijn Audi. Wat heeft Boef ons als muzikant te zeggen?’

 www.trouw.nl/cultuur/boef-rapt-wat-je-als-kind-niet-mag-zeggen-~a97cfead/
– ‘Is er een verband tussen rappers, series en criminaliteit? “Zo’n uitspraak maakt dia-

loog met jongeren kapot”’, artikel van AT5, 23 november 2018.
 Een fragment: ‘Burgemeester Femke Halsema schreef het gisteren. “Criminelen wor-

den niet zelden tot een rolmodel verheven, bijvoorbeeld omdat in de rapcultuur, in 
films en series misdaad als aantrekkelijk wordt voorgesteld.” Is dat ook zo? We vroe-
gen het een criminoloog, een hoogleraar en een hiphop-kenner.

 Halsema stuurde namens de burgemeesters van de vier grote steden een brief aan mi-
nister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid. De burgemeesters hebben grote zorgen 
over de ondermijning van de overheid door drugscriminelen.

 Halsema waarschuwt voor de invloed van criminelen op Amsterdamse wijken. “Daar 
zien wij het effect van drugshandel met de toename van excessief geweld in de open-
bare ruimte en de aantrekkingskracht van het snelle drugsgeld op jongeren. Jongeren-
werkers en wijkagenten zien dat het geld uit de drugseconomie kwetsbare wijken en 
buurten binnensluipt.”’

 www.at5.nl/artikelen/188794/stimuleert-popcultuur-jongeren-om-crimineel-te- 
worden-rappers-uit-de-buurt-staan-dichtbij-jongeren

– ‘OM praat met rappers: “Rap vertelt wat zich in onze buurten afspeelt”’, artikel van 
Saul van Stapele in NRC Handelsblad, 6 februari 2019.

 Een fragment: ‘Het OM zoekt actief contact met de Nederlandse rapwereld. Volgens 
Job van Beekhoven (45), hoofd beleid en strategie bij het Functioneel Parket, kan de 
hiphopscene justitie helpen.’

 In dit artikel staan ook drie filmpjes van raps die besproken zijn door het OM.
 www.nrc.nl/nieuws/2019/02/06/rap-vertelt-wat-zich-in-onze-buurten-afspeelt-

a3653159
– ‘Rap en geweld: “Het was juist een rapper die slachtoffer was”. Hiphopwereld wil 

best maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen’, artikel van Atze de Vrieze voor 
3voor12 (VPRO), 12 februari 2019.

http://www.trouw.nl/cultuur/boef-rapt-wat-je-als-kind-niet-mag-zeggen-~a97cfead/
http://www.at5.nl/artikelen/188794/stimuleert-popcultuur-jongeren-om-crimineel-te-worden-rappers-uit-de-buurt-staan-dichtbij-jongeren
http://www.at5.nl/artikelen/188794/stimuleert-popcultuur-jongeren-om-crimineel-te-worden-rappers-uit-de-buurt-staan-dichtbij-jongeren
http://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/06/rap-vertelt-wat-zich-in-onze-buurten-afspeelt-a3653159
http://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/06/rap-vertelt-wat-zich-in-onze-buurten-afspeelt-a3653159


Onderzoeksopdrachten bij hoofdstuk 7, 8 en 9 van Leefwerelden van jongeren
c

  
 u

it
g

e
v

e
r

ij
c

o
u

t
in

h
o 

 

4 van 8

 Een fragment: ‘Het openbaar ministerie wil praten met de rapwereld. Dat kopte NRC 
afgelopen week in een uitgebreid interview met Job van Beekhoven, beleidsmaker van 
het Functioneel Parket. Doel: begrijpen wat in de wijken speelt en een maatschappe-
lijke coalitie aangaan met artiesten die kwetsbare jongeren aanspreken met hun mu-
ziek. Zijn betoog valt in de hiphopwereld een stuk beter dan de oproep van de Rotter-
damse burgemeester Aboutaleb dat rappers hun verantwoordelijkheid moeten nemen 
voor vuurwapengeweld. Dat lijkt weliswaar hetzelfde, maar het verschil is essentieel.’

 3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2019/februari/Rap-en-criminaliteit.html
– ‘Achttien jaar de cel in, maar Djaga Djaga blijft “gewoon lekker” muziek droppen’, ar-

tikel van Haro Kraak in de Volkskrant, 23 april 2019.
 Een fragment: ‘De veroordeelde rapper Djaga Djaga nam zijn hit Ride or Die op in de ge-

vangenis. Welke rol speelt zijn onderwereldimago bij het succes? En: mág dat eigenlijk 
wel, muziek uitbrengen vanuit de cel?’

 www.volkskrant.nl/cultuur-media/achttien-jaar-de-cel-in-maar-djaga-djaga-blijft-
gewoon-lekker-muziek-droppen~b1d57ce0/

http://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2019/februari/Rap-en-criminaliteit.html
http://www.volkskrant.nl/cultuur-media/achttien-jaar-de-cel-in-maar-djaga-djaga-blijft-gewoon-lekker-muziek-droppen~b1d57ce0/
http://www.volkskrant.nl/cultuur-media/achttien-jaar-de-cel-in-maar-djaga-djaga-blijft-gewoon-lekker-muziek-droppen~b1d57ce0/


c
  

 u
it

g
e

v
e

r
ij

c
o

u
t

in
h

o 
 

Onderzoeksopdrachten bij hoofdstuk 7, 8 en 9 van Leefwerelden van jongeren

5 van 8

Het puberbrein

Naast mythes die discriminatie en ongemak in de hand werken, zijn er ook mythes die 
een positief beeld van jongeren geven. Mythes verschillen in allebei de gevallen sterk 
in de mate van ‘waarheid’ die ze bevatten. Of misschien beter: mediaberichtgeving ver-
schilt sterk in de mate waarin er zonder veel onderbouwing op louter beweringen wordt 
gesteund, waarin de mythe juist ook de keuze van onderbouwing stuurt, of waarin een 
mythe wordt genuanceerd. In opdracht 2 vind je enkele voorbeelden die duidelijk maken 
hoe mythes referentiekaders kunnen worden die al te weinig nader worden onderzocht. 
Je kunt meedoen met deze voorbeelden, maar je kunt ook met een eigen voorbeeld het 
stappenplan volgen zoals dat is aangegeven. Andere onderwerpen die zich voor mythe-
vorming lenen zijn bijvoorbeeld comazuipen en internetstress. 
Deze opdracht richt zich vooral op het leren ontrafelen van ‘medialogica’. In hoofdstuk 9 
vond je al een aantal aanwijzingen voor hoe medialogica werkt: harde cijfers doen het in 
de nieuwsgaring altijd beter dan de genuanceerdere uitkomsten van kwalitatief onder-
zoek. Naast ‘facts and figures’ is het prettig als een gevestigde autoriteit verbonden is met 
een onderwerp. Zodra een autoriteit een uitspraak doet, hoeft die namelijk niet meer te 
worden gedubbelcheckt. Dat scheelt tijd en dus geld. Een derde medialogica-ingrediënt 
is dat het prettig is als de groep waarover het begrip gaat makkelijk te herkennen of aan 
te duiden is. ‘Jongeren in het algemeen’ werkt wel, maar het werkt nog veel beter als een 
bericht kan spreken over een specifieke groep jongeren. Woonplaats, etniciteit en sekse 
zijn alle drie goede mogelijkheden.

Opdracht 2
Analyseer de discussies over het puberbrein, de bevindingen waarop een beroep wordt 
gedaan en de betekenis die een en ander voor de werkpraktijk kan hebben. 

a Berichtgeving in de media: wie zegt wat en waarom? Kijk goed naar de bronnen. Welke 
standpunten kunnen worden onderscheiden? Wat zijn de (vermeende) feiten en wat 
zijn de meningen? Welke redeneringen worden gevolgd? Welke consequenties worden 
eraan verbonden? 

b Richt je op verdieping van het onderwerp. Gebruik bibliotheken (IRL, de boeken en de 
tijdschriften op de planken of online) en databases (zoals LexisNexis voor krantenbe-
richten) om meer te weten te komen over het onderwerp van de mythe. Hoe betrouw-
baar zijn de berichtgevingen en de aangehaalde (onderzoeks)gegevens in het licht van 
meer objectieve informatie? Welke vertekeningen en overdrijvingen kom je tegen? 

c Analyseer de kwestie: Wie beweert wat en waarom? Welke argumenten worden er ge-
hanteerd, op welke gegevens zijn ze gebaseerd, en hoe steekhoudend zijn de argumen-
ten? Welke relativeringen zijn op hun plaats?

d Ga de betekenis van de bevindingen na voor de dagelijkse werkpraktijk. Wat betekent 
een en ander voor het beroep van jeugdwerkers, mediaprofessionals en leraren? Wat 
zijn de gevolgen van de beeldvorming (en mogelijk de mythe) die je onderzoekt voor de 
verschillende beroepswerkzaamheden?

e Breng je bevindingen, je analyse en je conclusies samen in een verslag en stel ter af-
sluiting een advies op voor een van de beroepen. Vergelijk je advies met adviezen die 
je online vindt. Zie bijvoorbeeld www.loes.nl. Loes is het gezicht van het onderdeel op-
voedondersteuning binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in diverse Twentse 
gemeenten. Iedere gemeente beschikt sinds 2011 over een CJG, een laagdrempelig, 
centraal punt waar ouders/verzorgers terechtkunnen voor informatie en vragen over 
opvoeden en opgroeien.

http://www.loes.nl
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Suggesties voor vindplaatsen en bronnen van informatie
In 2019 verscheen een nieuwe editie van Puberbrein binnenstebuiten (Het nieuwe puberbrein 
binnenstebuiten. Wat beweegt jongeren en hoe krijg je ze in beweging?) door Huub Nelis en 
Yvonne van Sark. Ook verscheen in 2019 Het geheime leven van het tienerbrein. Hoe we ons-
zelf uitvinden van Sarah-Jayne Blakemore. Deze auteurs komen terug in recensies, inter-
views en artikelen in allerlei kranten. 
Huub Nelis en Yvonne van Sark zijn beiden verbonden aan communicatie- en reclamebu-
reau YoungWorks. Handig is de volgende website: www.youngworks.nl/?s=puberbrein. 
Zoek naar nieuwsberichten over en interviews met de auteurs, zoals dit interview.

De huidige discussie gaat terug op een relatief recente interesse in neuropsychologie. 
De boeken van Dick Swaab en Eveline Crone zijn daarin belangrijk. Aan hun werk wordt 
veel aandacht besteed. 
– Swaab, D. (2010). Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot Alzheimer. Utrecht/Antwerpen: 

Contact.
 Dit is een megabestseller. We moeten het doen met hoe ons brein in de baarmoeder 

wordt gevormd, aldus Swaab, maar dat is maar gedeeltelijk een lotsbestemming. Hij 
bedoelt daarmee dat het een illusie is dat een mens zich op elke mogelijke manier zou 
kunnen vormen. Onze mogelijkheden en talenten liggen al vast en beperken ons in 
onze mogelijkheden. 

– Crone, E. (2008). Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke 
periode van de adolescentie. Amsterdam: Bert Bakker.

 Crone introduceert met prettige voorzichtigheid uitkomsten uit het nieuwe hersenon-
derzoek die duidelijk maken dat pubers vrijwel letterlijk ‘niet zichzelf’ kunnen zijn. 
Wakker worden, concentratie en verantwoordelijkheden serieus nemen zijn allemaal 
heel moeilijk als je hersenen zich nog volop aan het ontwikkelen zijn.

De neuropsychologische insteek (focus op de hersenen) zet zich af tegen een blij beeld 
van de tiener, dat eerder de boventoon voerde. Een voorbeeld is de publicatie Generatie 
Einstein. Slimmer, sneller en socialer van Jeroen Boschma en Inez Groen uit 2006. Net als 
Puberbrein binnenstebuiten voor Nelis en Van Sark is Generatie Einstein onderdeel van de 
marketingactiviteiten van de auteurs. Als bureau verdienen deze jongerenexperts zowel 
aan hun campagneadviezen als aan het geven van bijvoorbeeld lezingen. Ze verkopen zo-
wel een verhaal als een gevoel. Niet onbelangrijk om in alle gevallen te checken waar dat 
op gebaseerd is. Hun eigen sites, die van hun uitgevers en zelfs die van de boekverkopers 
zijn daarin je startpunt: www.inezgroen.nl en www.atheneum.nl.

Kritische geluiden vind je ook, en al lang. Kijk bijvoorbeeld naar publicaties over jon-
geren en mediawijsheid. Voordat de neuropsychologische invalshoek breed verspreid 
raakte, waren onderzoekers als Remco Pijpers en Thomas Marteijn al kritisch. In 2010 
publiceerden zij het rapport Einstein bestaat niet. Over usability en surfgedrag van 
jongeren. Met financiering van onder meer de Europese Unie onderzochten ze of de ge-
neratie  Einstein eigenlijk wel bestaat. Hoe slim en snel zijn jongeren? De auteurs vinden 
het wel meevallen. Jongeren zijn bijvoorbeeld vooral goed in contact houden, maar ze 
zijn geen heel kritische internetgebruikers. Leren omgaan met de digitale leefwereld is 
duidelijk toch van belang.

Ook leuk zijn de vragen die Pedro De Bruyckere en Bert Smits, beiden pedagoog en geïn-
teresseerd in populaire cultuur, in hun blog (xyofeinstein.wordpress.com) stellen rond 
jongeren, media, mediageletterdheid en multitasken. Zij schreven de boeken De jeugd 
is tegenwoordig (2011) en Is het nu generatie X, Y of Einstein? (2009). De Bruyckere schreef 

http://www.youngworks.nl/?s=puberbrein
http://www.ouders.nl/moff2008-puberbrein.htm
http://www.inezgroen.nl
http://www.atheneum.nl
https://www.kennisnet.nl/mijnkindonline/files/Einstein_bestaat_niet_usability_en_surfgedrag_jongeren_2010.pdf
https://www.kennisnet.nl/mijnkindonline/files/Einstein_bestaat_niet_usability_en_surfgedrag_jongeren_2010.pdf
http://xyofeinstein.wordpress.com
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daarna met Linda Duits ook een leuk boek over meiden: Meisjes kijken. Of meisjescultuur 
in de spiegel (2013). Recensies zijn makkelijk te vinden, bijvoorbeeld hier. Of zie hier een 
interview met de auteurs.

Voor artikelen in Psychologie Magazine waarin het gaat over het puberbrein, gebruik je de 
zoekopdracht ‘puberbrein’ op www.psychologiemagazine.nl. Voor niet-abonnees kosten 
de artikelen 70 cent per stuk. Je kunt ze ook vinden in bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek.
De genoemde zoekopdracht levert een lijst met onder andere de volgende artikelen op:
– Puberbrein extra rookgevoelig (december 2010)
– Eveline Crone: ‘Het puberbrein is nog lang niet af’ (november 2008)
– Bezopen toestand (september 2011)
– Wat gebeurt er in dat puberhoofd? (november 2009)
– Jammer dan! (april 2009)
– Het leven van je brein (februari 2010)

http://www.kidsenjongeren.nl/literatuur/recensie-meisjes-kijken
http://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/meisjes-spotten~bd986494
http://www.psychologiemagazine.nl
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Online is offline?

In hoofdstuk 7 stellen de schrijvers dat de online en de offline wereld diep met elkaar 
verweven zijn. In ouder onderzoek werd al duidelijk dat offline vriendschappen online 
worden voortgezet. Vriendschapsonderhoud vindt afwisselend in beide domeinen plaats. 
Tegelijkertijd is het ook niet raar om te zeggen dat in de online en de offline wereld heel 
andere regels gelden. Het gebruik van emoji’s verandert persoonlijke communicatie; het 
gebrek aan zichtbare lichaamstaal kan leiden tot verkeerde interpretaties. Bovendien: in 
de online wereld kun je nog altijd een aparte extra identiteit bouwen. In tegenstelling tot 
op Facebook kun je op YouTube iedereen zijn die je maar wilt als je commentaar geeft of 
filmpjes uploadt (waarin je dan natuurlijk niet je gezicht moet laten zien). Hoofdstuk 8 
verwijst ook naar de mogelijkheden voor trans- en homojongeren om online over hun li-
chaamsbeleving en seksuele voorkeuren te praten – iets wat offline vaak veel moeilijker 
is, al was het maar vanwege de geografische afstand.

Opdracht 3
Doe eerst een klein experiment en interview daarna een paar vrienden van vrienden 
(dus geen mensen die je al goed kent, maar aan wie je wel makkelijk kunt vragen om wat 
tijd voor je vrij te maken).

a Start een dagboek. Hier ga je in bijhouden in hoeverre de online en de offline  wereld 
voor jou met elkaar verbonden zijn. App je met vrienden, zoek je dingen op voor 
schoolwerk, kijk je muziekclips op YouTube: maak er een aantekening van. Noteer 
daarbij ook of de aanleiding voor je online aanwezigheid begon in de offline wereld, of 
andersom: of online contact ervoor zorgde dat je daarna bijvoorbeeld ergens afsprak). 
Besteed aandacht aan die voorbeelden van online zijn die los lijken te staan van je off-
line leven, of waarin de regels totaal anders zijn dan in ‘het echte leven’.

b Doe een experiment: bouw voor jezelf een nieuwe online identiteit. Hoe voelt dat? 
Vrij? Of ongezellig? Of …?

c Neem nu een serie korte interviews af waarin je anderen vraagt naar de verschillen 
tussen hun online en offline levens. Zijn ze wel met elkaar verbonden, maar is bijvoor-
beeld flirten online makkelijker? Is het lekker om zo nu en dan helemaal los te gaan 
waar niemand je kent als een mens van vlees en bloed?

Suggesties voor de uitwerking
Verwerk de aantekeningen van je gesprekken en je dagboekaantekeningen in twee lijst-
jes, met als titels ‘De online wereld en de offline wereld zijn met elkaar verweven’ en ‘De 
online wereld en de offline wereld zijn aparte domeinen’.

Bekijk vervolgens de beide lijstjes om tot een beeld te komen van de ‘eigenheid’ van de 
online wereld. Besluit voor jezelf of je het belangrijker vindt om de twee werelden te be-
grijpen als gescheiden of juist als verweven. Noteer argumenten voor je besluit. Bijvoor-
beeld: ‘Het zijn gescheiden werelden waar aparte regels gelden. Daarom moeten ouders 
jongeren hun privacy gunnen.’ Of juist: ‘Het zijn verweven werelden. Als iemand wordt 
gechanteerd met blootfoto’s, zal hij of zij ook in de rest van zijn of haar leven daar last 
van hebben.’


