
Het mooiste wat je is overkomen is het vinden van 

een levenspartner~ Wees niet zo arrogant 

iedereen aan te raden jouw pad te volgen maar 

blijf wel je eigen bloemen uit de berm kant 

plukken~                                                                                Het leven 

was nog                                                           nooit       

meer                                                                waardevol                                                                   

dan nu~                                                           Investeer 

alleen in                                                          de mensen  

waar jij gelukkig van wordt en die jou nemen 
zoals je bent~ Het voelt goed om een leven voor 
jezelf te beginnen~ Ik knuffel mijn meisjes, 
dankbaar voor hoe ze me hebben laten inzien wat 
echt belangrijk is~Be yourself, everyone else has 
already been taken.. Hou je taai~ Het leverde 
teveel spanning op waar ik moeilijk mee om kon 
gaan~ Je gaat toch anders met je leven om dan 
tien jaar geleden. Je denkt aan wat er hoe dan ook 
komen gaat ~Vroeger had ik het gevoel dat ik 
mezelf grenzen zet, dit heb ik nu niet meer ~Begin 
in jezelf te geloven en minder te twijfelen. Je kunt 
het, ik geloof in jou~ Dus grijp alle kansen aan die 
je krijgt~ We zijn getrouwd ~Het ga je goed~ 
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Abstract 
The purpose of this study was answering the research question: ‘What are the similarities and 

differences between the (articulated and self-reported) authentic self on the internet and face 

to face?’ The online identity becomes increasingly important in a society where 

internet plays a major role in (our) daily life. The presentation of the authentic self is a part of 

this online identity, but is a field of research that has not yet been studied properly enough. 

This study used ‘letters from the future’, which is a standardized method in which the 

stories that people tell are important. The people who participated in this study wrote a letter 

about an imaginable future to themselves, thereby showing part of their identity. All the 27 

participants have a Dutch nationality, are above 18 years old, and twenty of them are female. 

The participants were asked to write two letters, one to be posted Facebook and one to be read 

to the other participants. On the basis of a qualitative analysis of the letters, categories could 

be made. The occurrence of the categories of personal development, goals, and feelings made 

a letter more authentic. Thirteen participants only wrote one letter, they did not feel a 

differences between the conditions. A notable finding was that almost all the people who 

wrote one letter were the people from the older age group. Fifteen people with two letters 

showed clear differences between the two conditions. With regard to these differences, it is 

clear that the reading condition was always more authentic than in the Facebook condition. 

The letters from the participants with one letter looked the most like the letters from the 

reading condition. Future studies should focus on an extra condition to decide if a control 

condition would make any differences. The participants would have to write an extra letter for 

only themselves, the expectation is that more people want to write two letters. 

Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek was een antwoord zoeken op de vraag: ‘Wat zijn de 

overeenkomsten en verschillen tussen het (gearticuleerde en zelfgerapporteerde) authentieke 

zelf op internet en in vivo?’ Er is al veel onderzoek gedaan naar de zelfpresentatie online 

maar hier is er nog weinig aandacht besteed aan de authenticiteit van deze presentatie. 

Waarom dit belangrijk? Dit is onderzocht door middel van toekomstbrieven, een 

gestandaardiseerde methode waar de verhalen van mensen centraal staan. Ze schrijven een 

brief vanuit een denkbeeldige toekomst aan zichzelf en presenteren daarmee hun identiteit. 

Aan het onderzoek deden 27 Nederlanders van boven de 18 mee waarvan 20 vrouwen, deze 
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personen waren allemaal bekende van de onderzoekster. De respondenten werd gevraagd 

twee brieven te schrijven, één voor op Facebook en één om voor te lezen aan mede 

respondenten. De verzamelde brieven zijn vervolgens kwalitatief geanalyseerd en hieruit zijn 

inhoudelijke categorieën gekomen. Wanneer de categorieën persoonlijke ontwikkeling, 

doelen en gevoelens meer voorkwamen in een brief werd deze als meer authentiek 

beoordeeld. Bij dertien respondenten was het niet mogelijk het verschil tussen de twee 

condities te onderzoeken omdat ze maar één brief hebben geschreven. Ze gaven aan geen 

behoefte te hebben twee brieven te schrijven aangezien het voor hun geen verschil maakte of 

de brief voorgelezen moest worden of op Facebook werd geplaatst. Opvallend was, dat dit 

vooral de mensen waren uit de oudere leeftijdsgroep. De vijftien mensen met twee brieven 

lieten een duidelijk verschil in het presenteren van het authentieke zelf zien. Door deze 

verschillen werd het duidelijk dat de brieven uit de voorleesconditie authentieker waren dan 

de brieven uit de Facebook conditie. De brieven van de respondenten die maar één brief 

hebben geschreven leken het meest op de brieven uit de voorleesconditie. Vervolg onderzoek 

zou moeten uitwijzen of een extra controle conditie een verschil uitmaakt, dus hebben dan 

meer respondenten behoefte aan het schrijven van verschillende brieven. De respondenten 

schrijven dan nog één brief die ze alleen zelf lezen.  
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1. Inleiding 

Toename internetgebruik 

In een tijd waar de technologische vooruitgang niet stil staat en mensen techniek niet meer uit 

hun leven kunnen denken, is het belangrijk om te kijken naar de gevolgen van deze 

ontwikkelingen (Rafla, Nicholas, Carson &  De Jong, 2014). In de afgelopen jaren heeft 

techniek in de vorm van het internet de context en de manier waarop mensen leven sterk 

veranderd (Hassan, Ramayah, Osman Mohamed & Maghsoudi, 2014) maar volgens Flesher 

(2015) zijn deze veranderingen nog niet goed in kaart gebracht. Vooral het grote verschil 

tussen live communicatie en virtuele communicatie is nog te weinig onderzocht. In de digitale 

revolutie waar we ons nu bevinden is virtuele communicatie bijna niet meer weg te denken. 

Het delen van persoonlijke informatie op het internet is dan ook enorm gestegen de afgelopen 

jaren. Bijvoorbeeld 71 procent van de jongeren in 2013 deelt nu hun woonplaats op internet, 

dat is tien procent meer dan 4 jaar geleden (Rafla et al., 2014). De enorme toename van de 

virtuele communicatie roept de vraag op wat die betekent voor de huidige maatschappij.  

 

Algemene voor- en nadelen van internetgebruik 

 De ontwikkeling van een maatschappij waar internet een steeds grotere rol gaat spelen brengt 

zowel voor- als nadelen met zich mee. Volgens Rafla et al. (2014) zijn creatieve burgers en 

meer sociale groepsontwikkeling twee van die voordelen. Ook kan het gebruik van online 

apparaten zorgen voor een verhoogd zelfvertrouwen, meer waargenomen sociale steun en 

meer ruimte voor zelfexpressie (Best, Manktelow & Taylor, 2014).  Nadelen van de toename 

van internet gebruik zijn: weinig privacy, internet verslaving en internet pesten. De nadruk bij  

de nadelen van internetgebruik ligt vooral op het gebrek aan privacy (Bernd et al., 2015). 

 

Voor- en nadelen van identiteitsvorming in een virtuele omgeving 

Het creëren van een identiteit op het internet wordt door veel jongeren als erg belangrijk 

ervaren. Hun sociale contacten gaan voornamelijk via het internet door weinig tijd om live af 

te spreken. Het opbouwen en onderhouden van relaties zijn het hoofddoel van online 

activiteiten geworden (Boyd, 2014), sociale contacten van jongeren gaan dan ook 

voornamelijk via het internet. Volgens Boyd is het noodzakelijk om online aanwezig te zijn 

om een sociale identiteit bij de peer groep te hebben. Gevolgen van deze ‘gedwongen’ vorm 

van contact kan aanleiding zijn tot minder goede coping vaardigheden,  minder empathisch  
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reageren en het nalaten van sociale steun zoeken (Steiner-Adair & Barker, 2013). McAdams 

(2008) voegt hier nog aan toe dat mensen last kunnen krijgen van rolverwarring, wat inhoudt 

dat ze niet zeker zijn van hun eigen identiteit en hun plaats in de maatschappij. 

Door de toegenomen online activiteit kunnen er  problemen ontstaan in het creëren van 

de eigen identiteit (Beynon-Davies, 2011), de oorzaak hiervan zou zijn dat de technologische 

ontwikkeling te snel gaat voor de mens om dit bij te houden. Dit wordt weerlegd door Best, 

Manktelow en Taylor (2014)  die een  narratief systematisch overzicht hebben gemaakt van 

alle beschikbare literatuur over de voor- en nadelen van het vormen van een online identiteit. 

De conclusie die getrokken werd na het beoordelen van de 43 studies was dat internet juist 

een goede plek was om te kunnen experimenteren met het vormen van je eigen identiteit.  

Internetgebruikers, waaronder vooral veel jongeren ontwikkelen verschillende online 

identiteiten en presenteren zichzelf anders per sociale media. Ze hebben bijvoorbeeld een 

Facebook profiel om in contact te blijven met hun vakantie vrienden waar ze een andere 

identiteit laten zien dan op hun MySpace account voor hun schoolvrienden. Rafla, Nicholas, 

Carson en  De Jong (2014) noemen dat er nog een debat speelt of deze verschillende uitingen 

van identiteit juist leidt tot één coherent zelf concept of dit leidt tot rolverwarring (Erikson, 

1968). Waarschijnlijk hangt dit af van persoonlijke risico factoren zoals mentale gezondheid. 

Een persoon met een mentale gezondheid zal eerder een coherent zelf concept ontwikkelen op 

internet dan een persoon die een minder stabiele mentale gezondheid heeft (Sellers, 2006). 

De bovengenoemde voor -en nadelen zijn gevormd door wetenschappelijk onderzoek 

naar internetgebruikers. Deze resultaten spreken elkaar in zekere mate tegen, het is duidelijk 

dat er niet één waarheid bestaat over het vormen van een identiteit op het internet. Er is al veel 

onderzoek gedaan naar de virtuele identiteit, een missend onderdeel in deze studies is de 

authenticiteit. De koppeling tussen authenticiteit en de virtuele identiteit wordt nog niet 

gemaakt. In dit onderzoek zal er getracht worden authenticiteit toe te passen op dit nieuwe 

domein. 

Authenticiteit vorming in de virtuele wereld 

Een onderdeel van identiteit is de mate van authenticiteit van een persoon (Lenton, Bruder, 

Slabu & Sedikides, 2013). Volgens Bohlmeijer (2007) is het authentieke zelf je originele, 

echte persoon met oprechte wensen, behoefte en verlangens. Mensen kunnen verwijderd 

raken van deze authentieke identiteit door de invloeden van anderen (Searle, 2010). Via 

sociale media worden mensen sterk beïnvloed door anderen, hierdoor zouden problemen 

ontstaan in het creëren van de eigen identiteit. Je zou dus verder verwijderd raken van je 
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authentieke zelf. Deze uitspraak werd weerlegd door Best et al. (2014) die noemt dat sociale 

media juist ruimte geeft tot experimenteren met de eigen identiteit. 

Het zou ook zo kunnen zijn dat internet ervoor zorgt dat er een soort extra zelf wordt 

ontwikkeld. Internet heeft ervoor gezorgd om mensen over de hele wereld met elkaar te 

verbinden, de mogelijkheden zijn eindeloos. Chandler (1998) stelt dat wanneer je op internet 

gaat, je een soort virtuele wereld in stapt waar je inderdaad niet hetzelfde bent als in de 

‘echte’ wereld maar daarom niet minder echt. Hij zegt dus dat in de huidige samenleving het 

mogelijk is om twee authentieke persoonlijkheden te hebben. Het verschilt alleen per situatie 

welk authentieke zelf je laat zien. 

 

Verschillende definities over authentieke identiteit 

Een authentiek zelf is de spontaniteit van een actie, interactie en van de persoonlijkheid 

(Goffman, 1955).  Hiermee bedoelt hij dat authenticiteit hetgeen is wat automatisch optreedt 

en niet hetgeen waar over nagedacht is bij het vormgeven zoals dat op sociale media gebeurt. 

Deze opvatting in acht genomen lijkt het dus waarschijnlijk dat er een verschil bestaat tussen 

het presenteren van je zelf online en in vivo. Personen zullen naar aanleiding van deze 

definitie authentieker zijn in een live setting dan in een online omgeving. Om te onderzoeken 

of er inderdaad een verschil bestaat tussen mensen in het uiten van hun authentieke zelf online 

of in live contact is er een eenduidige operationaliseerbare definitie van authenticiteit nodig. 

Deze definitie moet toepasbaar zijn op narratieve toekomstverbeelding, de gekozen 

onderzoeksmethode. Met narratief onderzoek wordt onderzoek bedoeld waar de verhalen van 

mensen centraal staan (Bohlmeijer, 2007).  In deze verhalen geven mensen met behulp van 

taal betekenis aan het beeld dat ze van zichzelf en van de wereld hebben. Door deze 

individuele verhalen te analyseren kun je inzicht krijgen in de identiteit op dat moment. Door 

deze verhalen met elkaar te vergelijken kan er gekeken worden naar terugkomende factoren 

bij verschillende mensen met betrekking tot het tonen van authenticiteit. 

Authenticiteit wordt vaak in één adem genoemd met echtheid, maar wanneer is iemand 

echt? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er gezocht naar een definitie over 

authenticiteit. In de literatuur zijn er verschillende opvattingen gevonden. Allereerst stellen 

Gardner, Avolio, Luthans, May en Walumba (2005) dat een authentiek persoon iemand is die 

consistent is in zijn opvattingen, woorden en acties.  Het gaat hier dus om de zelfpresentatie 

van een persoon. Kernis en Goldman (2006) voegen hier aan toe dat een authentiek persoon 

zich bewust is van zijn eigen doelen, gevoelens en (persoonlijke) ontwikkeling. De definities 
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van Gardner en Kernis sluiten voor een deel op elkaar aan. Je moet eerst jezelf kennen, dus 

opvattingen over jezelf hebben, voor je deze kan uitdragen. 

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen geobserveerde authenticiteit wat goed 

aansluit op de twee definities van Gardner en Kernis en zelfgerapporteerde authenticiteit. Met 

geobserveerde authenticiteit wordt de authenticiteit bedoelt die de schrijver van de narratieve 

toekomstbrief indirect laat zien. Hier gaat het dus om wat de onderzoeker ervaart bij het lezen 

van de brief. De zelfgerapporteerde authenticiteit is de authenticiteit die de schrijver van de 

brief zelf aangeeft. 

 

Conclusie en doel van het onderzoek 

Naar aanleiding hiervan kan de hoofdvraag van het onderzoek worden opgesteld: ‘Wat zijn de 

overeenkomsten en de verschillen tussen het (gearticuleerde en zelfgerapporteerde) 

authentieke zelf op internet/online en in vivo?’ Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden 

zijn er twee condities gecreëerd. De ene conditie zal de virtuele wereld centraal staan, in de 

andere conditie de live omgeving. De onderzoeker moet  dus bepalen of de geobserveerde en 

de zelfgerapporteerde presentatie van het authentieke zelf verschilt tussen de twee condities. 

Door mensen mee te laten doen aan dit onderzoek wordt er meer bereikt dan enkel het 

verzamelen van data. Volgens onderzoek van Westerhof en Bohlmeijer (2012) zorgt het 

schrijven van een toekomstbrief voor meer reflectie naar het eigen zelfbeeld en de stimulatie 

van de eigen identiteitconstructie. Het wetenschappelijke doel is het vergroten van inzicht in 

het verschil tussen het virtuele of het live uiten van authenticiteit. Om goed in te kunnen 

spelen op de al eerder genoemde nadelen van het toegenomen internetgebruik zoals online 

pesten is het belangrijk dat er voldoende kennis over dit domein verzameld is.  
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2. Methode 
Dit onderzoek maakt deel uit van een grotere studie waarin een quasi-experiment is opgezet, 

dat deels kwalitatief en deels kwantitatief van aard was. Dit onderzoek richt zich op het 

kwalitatieve gedeelte van de grotere studie. De verzamelde gegevens zullen ook gebruikt 

worden door een collega onderzoeker die zich focust op hoe iemand zich online en offline 

presenteert met betrekking tot extraversie. In deze paragraaf zullen de  onderzoeksopzet, de 

participanten,de procedure, het gebruikte materiaal en de data-analyse worden besproken. In 

bijlage 1 is het protocol te vinden waarin staat hoe het onderzoek stap voor stap is afgenomen. 

 

2.1 Opzet onderzoek 

Met narratief onderzoek wordt onderzoek bedoeld waar de verhalen van mensen centraal 

staan (Bohlmeijer, 2007).  In deze verhalen geven mensen met behulp van taal betekenis aan 

het beeld dat ze van zichzelf en van de wereld hebben. Door deze individuele verhalen te 

analyseren kun je inzicht krijgen in de identiteit op dat moment. Door deze verzamelde 

verhalen met elkaar te vergelijken kan er gekeken worden naar terugkomende factoren bij 

verschillende mensen en kunnen er conclusies worden getrokken over het authentieke zelf. 

Het verschil tussen een virtuele setting en live setting werd onderzocht door twee 

condities te maken. Conditie 1, de live setting bestond uit een uitleg voor de respondenten 

over het schrijven van een toekomstbrief die ze moesten voorlezen aan de andere 

respondenten. Conditie 2, de virtuele setting, moest respondenten laten geloven dat ze een 

toekomstbrief schreven die uiteindelijk op hun eigen tijdlijn op Facebook werd geplaatst. De 

bedoeling was dat de respondenten in de veronderstelling waren dat hun brieven dus niet 

anoniem zouden blijven. De uitleg voor het schrijven van de brieven was volkomen gelijk 

afgezien van de informatie waar de brief gedeeld moest worden. De volgorde van de twee 

brieven is random toebedeeld. Na het schrijven van de twee brieven moesten de respondenten 

nog verschillende vragen beantwoorden. De vraag relevant voor dit onderzoek was: “Welk 

van de twee brieven past het beste bij jou en waarom?” Verder moesten de respondenten nog 

aangeven in hoeverre ze het eens waren met stellingen die  betrekking hadden op hun mate 

van extraversie. Dit is gedaan voor het onderzoek van een van de andere onderzoekers. Het 

hele onderzoek was online in te vullen waardoor de verschillende onderzoekers geen invloed 

kunnen hebben gehad op de resultaten door bijvoorbeeld een andere instructie te hebben 

gegeven. 



10 
 

2.2 Procedure 
Allereerst is er met de respondenten afgesproken dat er afgezien van de brieven vertrouwelijk 

met de gegevens zal worden omgegaan. Dit houdt in dat de gegevens niet aan derden worden 

verstrekt en niet voor andere doeleinden dan het onderzoek worden gebruikt. Wanneer de 

respondenten de informatie voorafgaand aan het onderzoek hadden doorgelezen en 

toestemming hadden gegeven om aan het onderzoek mee te doen kon zij doorklikken naar de 

volgende pagina. Hier schreven zij de twee brieven en maakten de vragen die daarop volgden. 

Wanneer de respondenten het hele onderzoek doorlopen hadden kwamen zij op een pagina 

waar de debriefing in stond. Hier werd verteld dat de brieven niet gedeeld zouden worden als 

de respondenten dit niet wilden, in het belang van het onderzoek was gezegd van niet. De 

respondenten gaven aan geen behoefte te hebben aan een Facebook pagina waar ze hun 

brieven konden delen. 

2.3 Participanten 
Er zijn participanten gezocht door middel van 'convenience sampling'. De onderzoeker heeft 

vanuit haar omgeving in totaal 27 personen gevraagd mee te doen aan het onderzoek. Tijdens 

het verzamelen van de participanten is er geprobeerd mensen van verschillende leeftijden te 

benaderen. Het gaat hier dus om een doelgerichte steekproef. Tijdens het benaderen van de 

respondenten viel het op dat veel mensen het erg belastend vonden om twee brieven te 

schrijven. Ook stopten er veel mensen tijdens het onderzoek met de reden dat ze absoluut niet 

wilden dat hun brieven openbaar werden gemaakt. De mensen die deze bezwaren als tijd en 

moeite op zij zetten waren voornamelijk vrouwen, de reden die zij hiervoor gaven was dat ze 

het onderzoek erg interessant vonden. 

 Van de 27 personen waren er uiteindelijk in totaal 20 vrouw. Er is getracht tijdens het 

verzamelen van participanten een gelijkwaardige verdeling van mannen en vrouwen te 

maken. Dit bleek alleen niet realistisch doordat vrouwen een grotere interesse lieten zien dan 

mannen. De participanten zijn ingedeeld in zeven leeftijdsgroepen, dit is gedaan om een 

onderscheid te laten zien tussen de wat jongere deelnemers en de wat oudere. In tabel 1 is 

deze informatie nog eens duidelijk weergegeven.  De leeftijdsgroep  tussen de 18 en 25 

bestond uit de meeste participanten, namelijk 18. De participanten beheersen allemaal de 

Nederlandse taal. Verder is er gevraagd of de participanten al eens eerder een toekomstbrief 

hebben geschreven, wanneer dit het geval was moet er rekening worden gehouden met een 

bias. Bij de verzamelde participanten was dit niet het geval. 
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Tabel 1 

Demografische gegevens 

Variabele Categorie Aantal 

   

Geslacht Man 7 

 Vrouw 20 

 

Leeftijd 

 

18-25 

 

18 

 26-35 2 

 36-45 - 

 46-55 6 

 56-85 1 

 

2.4 Materiaal 
De opdracht omschrijving die de respondenten ontvangen is grotendeels overgenomen van het 

bestaande onderzoek naar toekomstverhalen van het levensverhalenlab van de Universiteit 

Twente. Aangezien het doel van dit onderzoek verschilt met dat van het levensverhalenlab 

zijn er enige aanpassingen aangebracht in de instructie die de respondenten ontvangen. De 

instructie is meer gestandaardiseerd, de respondenten mogen niet meer zelf bepalen naar wie 

ze de brief schrijven en hoever ze in de toekomst gaan. Dit is gedaan om de condities beter 

vergelijkbaar te maken. De verschillen en overeenkomsten die dan in de condities tot uiting 

komen zijn dan niet het resultaat van deze variabele. De respondenten mogen nu enkel een 

brief naar zichzelf schrijven, dit is gedaan omdat de inhoud van brieven erg kan gaan 

verschillen wanneer de ene persoon bijvoorbeeld naar haar oma schrijft en de andere persoon 

naar zijn kind. Niet relevante variabelen kunnen op deze manier het onderzoek beïnvloeden. 

Hetzelfde geldt voor hoever de respondenten in de toekomst gaan, wanneer de ene persoon 

1000 jaar verder gaat en de andere persoon maar twee maanden, verschilt de inhoud van de 

brieven enorm, maar ligt dit verschil niet meer aan de verschillende condities. Er is gekozen 

voor de toekomstbrieven aangezien deze goed operationaliseerbaar zijn voor het meten van 

zelfpresentatie. Ze zijn eenvoudig toe te passen omdat er veel informatie in staat en de brieven 

erg goed vergelijkbaar zijn. 
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2.5 Data- analyse 
Om de hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden is hij opgedeeld in twee deelvragen. Dit 

onderzoek heeft vooral een inductief karakter, dat wil zeggen dat tijdens het onderzoek 

gezocht wordt naar een structuur in de verzamelde data (Swanborn, 2010). Dit wordt ook wel 

een kwalitatieve ‘bottom up’ analyse genoemd. Het onderzoek is ook deels ‘top down’ 

analyse uitgevoerd, met behulp van de theorieën van Bohlmeijer, Gardner en Kernis zal er 

gekeken worden wanneer een brief als meer authentiek wordt beoordeeld. 

 

2.5.1 Deelvraag 1 

De eerste deelvraag is: ‘Is er een verschil tussen de twee condities wat betreft de authentieke 

zelfpresentatie?’ Om deze vraag te beantwoorden zijn er eerst categorieën gemaakt, dit is 

gedaan door samen met de andere onderzoeker alle brieven afzonderlijk te bekijken, hier gaat 

het dus om de ‘bottom up’ analyse. Bij brief één zijn de eerste categorieën bedacht, wanneer 

er in een brief hierna een categorie naar voren kwam die nog niet bestond werd die nieuw bij 

gemaakt. Na brief tien kwamen er geen nieuwe categorieën bij, dit betekent dat het 

verzadigingspunt was bereikt (Baarda & Goede, 2001), de brieven bevatten geen nieuwe 

onderwerpen waar nog geen categorie voor was. Er is ervoor gekozen om dit proces samen uit 

te voeren, dit om tot intersubjectieve afstemming te komen. Wanneer de onderzoekers het niet 

eens waren over een categorie gingen ze hierover in discussie totdat de best passende 

categorie werd gevonden. Bij twijfelgevallen werd de meest dominante categorie gekozen, de 

keuze beïnvloedde de resultaten niet wezenlijk. De categorieën zijn wederzijds uitsluitend, dit 

betekent dat een opmerking van een respondent niet in twee categorieën ingedeeld kon 

worden. De brieven zijn niet in een speciale volgorde bekeken, de onderzoekster is begonnen 

bij respondent één, vervolgens respondent twee en is zo doorgegaan ongeacht of iemand één 

of twee brieven had geschreven. Dit is gedaan om meteen de verschillen tussen de twee 

condities waar te kunnen nemen. Tijdens het categoriseren van brieven was de onderzoeker 

zich er dus van bewust met welke conditie zij op dat moment bezig was. Bij het voor de eerste 

keer bekijken van de brieven is er vooral gelet op de inhoud van de brieven, hiermee worden 

de verschillende categorieën bedoeld. Vervolgens zijn alle brieven nogmaals doorgenomen en 

hierbij is vooral gelet op de vorm van de brieven.  

De inhoudelijke categorieën die hieruit naar voren kwamen waren: partner, familie, 

woonsituatie, carrière, vrienden, maatschappelijke leefomgeving, hobby’s, wijze boodschap, 

persoonlijke ontwikkeling, doelen, levensloop, karakter, gezondheid, gevoelens en coping. De 
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categorieën zijn gebaseerd op letterlijke opmerkingen van de respondenten. Er moest 

vervolgens een onderscheid gemaakt worden tussen mensen die bijvoorbeeld familie één keer 

noemden en mensen die een hele brief wijdden aan hun familie. Om dit verschil duidelijk te 

maken is er een rating gemaakt. Familie, 1 betekent dat iemand kort zijn familie noemt. 

Familie 2, is iemand die het onderwerp met meer dan één zin noemt maar met minder dan vier 

zinnen en Familie 3, is iemand die meer dan vier zinnen wijdt aan zijn familie. Deze rating is 

onafhankelijk van de lengte van de brief. Per respondent is er vervolgens gekeken of ze 

verschil lieten zien in de categorieën en zo ja wat die verschillen dan waren.  

Vervolgens is er gekeken of de vormkenmerken van de brieven verschillen of 

overeenkomsten lieten zien. Er is hierbij gelet op overstijgende verschillen; is een brief in de 

ene conditie persoonlijker, positiever of gedetailleerder dan de brief in de andere conditie? 

Deze overstijgende verschillen zijn opgenomen in de analyse om te voorkomen dat er zo 

waardevolle informatie verloren ging. 

  Tenslotte werd er een inschatting gemaakt van de authenticiteit van de zelfpresentatie 

op basis van twee criteria. Wat betreft het eerste criteria, de inhoudelijke kenmerken, is er 

onder andere uit gegaan van de definitie van Kernis en Goldman (2006), brieven waarin de 

categorieën doelen, gevoelens en (persoonlijke) ontwikkeling meer aan bod komen zullen als 

authentieker worden beoordeeld dan brieven waar dit niet het geval is. Om de verschillen 

tussen de condities te toetsen zal er een Pearsons Chi-Square toets worden uitgevoerd. Als er 

een significant verschil (p<0,05) wordt gevonden, betekent dit dat in één conditie een 

categorie meer optreedt dan in de andere conditie.  

Verder zijn de inhoudskenmerken nog beoordeeld op basis van de definie van Gardner 

et al. (2005) wanneer er duidelijk werd uit de brieven dat iemands woorden, opvattingen en 

acties consistent waren werd deze brief als meer authentiek beoordeeld. De definitie van 

Bohlmeijer (2007) kan toegepast worden op zowel de inhoud als vorm kenmerken, het tweede 

criteria. Een persoon die wensen, behoefte en verlangens in zijn brief laat zien wat valt onder 

de categorie ‘doelen’ wordt als authentieker beoordeeld dan een persoon die dit niet doet. Het 

eerste gedeelte van de definitie van Bohlmeijer: ‘een origineel, echt persoon’ beslaat het 

tweede criteria, de vorm kenmerken.  

Een combinatie van de inhoud en vorm kenmerken moet bepalen of de brieven in een 

conditie authentieker zijn dan in de andere conditie. Door deze informatie kan er een 

antwoord op een deel van de hoofdvraag worden gevormd, namelijk of de geobserveerde 

authenticiteit verschilt in de twee condities. 
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2.5.2 Deelvraag 2 

 De tweede deelvraag is: ‘Bij welke toekomstbrief vinden de respondenten zichzelf het beste 

passen en waarom?’ Deze vraag kan beantwoord worden door naar de antwoorden op deze 

vraag uit het onderzoek te kijken: “Je hebt net twee brieven geschreven. De ene heb je 

geschreven terwijl je wist dat hij op Facebook zou worden geplaatst, de andere brief heb je 

geschreven terwijl je wist dat hij voorgelezen zou worden. Welke van de twee brieven vind jij 

het beste passen bij jou als persoon?” Allereerst is er gescoord of de respondenten een brief 

beter bij zichzelf vonden passen of niet. Vervolgens zijn de antwoorden opgedeeld in 

inhoudelijke categorieën: Facebook is oppervlakkiger, Facebook is anoniemer, Facebook is 

niet bedoeld voor uitgebreide verhalen, voorlees brief is persoonlijker, geen verschil tussen de 

condities. Nadat alle antwoorden gecategoriseerd waren werd er gekeken naar 

overeenkomsten en verschillen, hierbij is gelet op de frequentie van het optreden van de 

categorieën. 
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3. Resultaten 
In deze paragraaf wordt eerst een algemene indruk gegeven van de gegevens van de 

participanten. Vervolgens worden  de gevonden categorieën besproken en  worden de twee 

deelvragen beantwoord.  Ten slotte wordt met behulp van deze bevindingen  een antwoord 

gezocht op de hoofdvraag.  

3.1  Algemene bevindingen 
Als eerste viel het op dat er van de 27 respondenten, twaalf personen waren die maar één brief 

hebben ingeleverd. Zij vonden het dus niet uitmaken in welke conditie ze een brief schreven. 

De respondenten die wel twee brieven hebben geschreven lieten  wel grote verschillen zien 

wat betreft authenticiteit. De meeste respondenten gaven zelf ook aan dat ze de brief in de 

voorleesconditie authentieker vonden.  

3.2  Deelvraag 1: Is er een verschil tussen de twee condities 

wat betreft de authentieke zelfpresentatie? 
Er bleken verschillen in de condities op te treden die het vermelden waard zijn, hoewel die 

niet onderwerp waren van de aanvankelijke vraagstelling. De verschillen traden vooral op 

tussen mannen en vrouwen en tussen de leeftijdsgroepen. Deze bevindingen worden eerst 

besproken, vervolgens wordt er gekeken naar de resultaten die de deelvraag kunnen 

beantwoorden. Allereerst zijn de respondenten met twee brieven besproken, dit waren er in 

totaal vijftien. Vervolgens is er gekeken naar de overige respondenten die maar één brief 

hadden geschreven, dit waren er in totaal twaalf. Per respondent zijn de meest opvallende 

bevindingen opgeschreven, deze zijn terug te vinden in bijlage 2.  Deze bevindingen zijn niet 

opgenomen in het hoofdverslag aangezien het bij het beantwoorden van de deelvraag ging om 

de overstijgende overeenkomsten en verschillen.  

Bij het analyseren van de data vielen vooral de ‘gender’ verschillen op. Allereerst dat 

de mannen het vaker niet nodig vonden om twee verschillende brieven te schrijven, namelijk 

50 procent. Bij de vrouwen was dit 40 procent. Enkele categorieën lieten ook verschillen 

tussen de geslachten zien, in de categorie ‘gevoelens’ het duidelijkst. Veertien van de 

negentien vrouwen noemen dit in hun brieven terwijl twee van de acht mannen dit maar doet. 

De mannen noemen wel bijna allemaal, namelijk zes van de acht, een wijze boodschap. Van 

de vrouwen noemen maar elf dit. Overeenkomsten waren te zien in de categorieën relatie, 

familie, woonsituatie, carrière, persoonlijke ontwikkeling en levensloop, zowel de mannen als 

de vrouwen noemde dit erg vaak. Ook  moet opgemerkt worden dat het vooral de mannen 
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waren, namelijk 50 procent, die maar één brief schreven, dit is ook terug te vinden in tabel 

drie. 

Ook zijn er interessante verschillen te zien in de leeftijdsgroepen. De zeven mensen 

boven de 46 noemen bijvoorbeeld in vier van de brieven hun gezondheid. De mensen in de 

overige categorieën hebben het hier helemaal niet over. Ook noemt de ‘oudere’ groep mensen 

allemaal hun gezin, de jongere groep noemt zijn gezin maar in de helft van de gevallen. De 

oudere groep noemt daarentegen weer nooit hun vrienden, de jongere groep doet dit vijf keer. 

Het grootste verschil tussen de twee leeftijdsgroepen is te vinden in de categorie ‘wijze 

boodschap’, bijna alle jongere mensen (zeventien) noemen dit en maar twee personen uit de 

oudere groep hebben het hierover. Een andere opvallende bevinding staat in tabel 2, hier is te 

zien dat de mensen in de ‘oudere’ groep veel minder behoefte hadden aan het schrijven van 

twee brieven.  

Tabel 2 

Leeftijdsgebonden verschillen in brieven per conditie (n= 27) 

Leeftijdsgroep 1 brief geschreven 2 brieven geschreven Totaal  

18-34 5 15 20 

35-85 6 1 7 

 

De respondenten tussen de achttien en vijfendertig laten juist het tegenovergestelde zien. Om 

te onderzoeken of dit verschil tussen de leeftijdsgroepen ook daadwerkelijk significant was, is 

er een Chi-Square toets uitgevoerd, de resultaten hiervan staan in tabel drie, hieruit is af te 

lezen dat de leeftijdsgroepen inderdaad significant verschillen (p=0,005). 

Tabel 3 

Chi-Square test voor de verschillen tussen de leeftijdsgroepen 

 

 Waarde df 

Asymmetrisch 

Significant  

(2 zijdig) 

Pearson Chi-Square 7,917a 1 ,005 

Continuity Correctionb 5,602 1 ,018 

Likelihood Ratio 8,264 1 ,004 
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3.2.1 Gevonden categorieën 

In deze paragraaf worden de hoofdcategorieën besproken, dit zijn: familie, relatie, carrière, 

hobby’s, woonsituatie, vrienden, doelen, wijze boodschap, maatschappelijke leefomgeving, 

karakter, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, levensloop, gevoelens en coping. De 

categorieën worden kort beschreven en er wordt een voorbeeld gegeven. Deze voorbeelden 

zijn citaten letterlijk overgenomen uit de dataset van dit onderzoek. 

 

Familie 

Alle opmerkingen of zinnen met betrekking tot een familielid, zoals kinderen of ouders, 

vallen onder deze categorie. “[…] de eerste keer dat 1 van je meiden er was met je eerste 

kleinkind. leuk hoor. overigens was de hele keet vol. alle 7 kinderen waren thuis, sommige met 

partner en 1 dus met nageslacht.” 

 

Partner 

Alle woorden gerelateerd aan liefdesrelatie en levenspartner vallen onder het thema partner. 

“De relatie met J. ging uit maar dat was te verwachten. We horen niet bij elkaar. Maar nu 

heb ik de man voor het leven gevonden.”  

 

Carrière 

Bij dit thema kan er gedacht worden aan opmerkingen die refereren naar werk, loopbaan, 

studie en school.“[…] Maar we hebben er ook hard voor gewerkt. Nadat we zijn afgestudeerd 

hebben we eerst een poosje als freelancer gewerkt, evenementen organiseren, dat soort 

dingen.” 

 

Hobby 

Alle activiteiten die de respondenten hebben genoemd om te ontspannen vallen onder deze 

categorie, bezigheden die dus als vrijetijdsbesteding worden gezien. “Graag lees ik, ben ik 

met mijn handen bezig of doe een dag helemaal niks en geniet van mijn welverdiende rust.” 

 

Woonsituatie 

Deze categorie beslaat het huis en zijn omgeving, een beschrijving van de buurt of de stad valt 

hier ook onder. “De laatste keer woonde ik nog niet waar ik nu woon. Sinds 8 jaar woon ik in 

een bungalow aan de rand van het bos in Hattem.” 
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Vrienden 

Onder deze categorie vallen alle opmerkingen die te maken hebben met een vriendschap zelf 

en activiteiten ondernomen met vrienden. “Het heeft even geduurd, omdat veel van mijn 

vrienden nog steeds daar wonen. Ik spreek ze echter nog steeds regelmatig.” 

 

Doelen 

Alle opmerkingen te maken met wensen, verlangens en doelen van de respondenten in het 

leven vallen onder deze categorie. Dit kan op een abstract niveau: “Ik heb het eigenlijk wel 

goed voor elkaar gekregen, denk ik bij mezelf,” maar het doel kan ook heel letterlijk 

geformuleerd zijn: “Hopelijk komt er dan nog een keer een moment dat ik echt mijn eigen film 

mag produceren of regisseren.” 

 

Wijze boodschap 

Deze categorie is meestal aan het eind van de brief te vinden, de respondent wil nog iets aan 

de lezer meegeven. Dit kan een advies zijn om iets te veranderen, aansporingen om jezelf te 

blijven en wijze lessen die ze in de loop van het leven hebben geleerd. “Dat belangrijkste is 

accepteren dat iedereen van zich zelf gelukkig kan zijn. Wat verleden is blijft verleden en wat 

de toekomst brengt dat weet niemand. Dus be happy for the moment.” 

 

Maatschappelijke leefomgeving 

Een opmerking over cultuur, de gemeenschap of de omgang met de medemens vallen onder 

maatschappelijke leefomgeving.“Je leeft hier in een samenleving waar men elkaar 

persoonlijk kent, wanneer nodig helpt en openstaat voor veranderingen in haar omgeving.” 

 

Persoonlijke ontwikkeling 

De persoonlijke ontwikkeling is wat de respondent geleerd of overwonnen heeft. Dit kan ook 

betrekking hebben op een nare gebeurtenis waar nu vrede mee is gesloten. “In deze 30 jaar 

heb je veel meegemaakt en veel over jezelf geleerd. Je hebt geleerd waar je persoonlijke 

grenzen liggen en hoe je hier mee omgaat.” 

 

Levensloop 

Onder deze categorie vallen alle opmerkingen die de respondent maakt over het verloop van 

zijn of haar leven, dit kunnen bijvoorbeeld belangrijke gebeurtenissen zijn of het terugkijken 
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op een levensfase.“De laatste tien jaar hebben veranderingen met zich mee gebracht. Veel 

positieve veranderingen, maar ook wel negatieve dingen die er gebeurd zijn.” 

 

Karakter 

Wanneer de respondent zelf karaktereigenschappen noemt of wanneer dit heel duidelijk in de 

brief naar voren komt valt dit onder de categorie karakter.“Ook al was je soms bang om 

beslissingen te nemen of durfde je niet te zeggen en te denken wat je van plan was om te 

doen.” 

 

Gezondheid 

Elke opmerking die refereert naar de lichamelijke of geestelijke gezondheid valt onder de 

categorie gezondheid. Kenmerkende woorden hiervoor waren: mobiliteit, therapie en 

psychiater.“Ik ben niet meer zo mobiel als tien jaar geleden.” 

 

Gevoelens 

De categorie gevoelens beslaat opmerkingen als: blij, bedroefd, teleurgesteld of opgelucht 

over een bepaalde gebeurtenis.“[…] ik heb gemerkt dat je je hierdoor alleen maar beter 

voelt.” 

 

Coping 

De manier waarop mensen omgaan met problemen en gebeurtenissen waar ze tegen aan lopen 

in het leven valt onder de categorie coping. Een voorbeeld hiervan is de natuur in trekken: 

“Ontspanning vind jij door je in de natuur te begeven, hier kan je tot rust komen en de 

dagelijkse gang van zaken vergeten. Je leeft dan in het hier en nu.” 

 

In tabel vier staan alle categorieën nog eens genoemd, hier is in terug te lezen hoe vaak en in 

welke mate een categorie voor kwam in de twee verschillende condities. Ook zijn de 

categorieën gescoord voor de respondenten die maar één brief hebben geschreven. 
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Tabel 4 

Optreden van de categorieën in de verschillende condities 

Categorieën Facebook 

conditie 

Ø 

rating 

 

Voorlees 

conditie 

Ø 

rating 

 

Dezelfde 

brieven 

Ø   

rating 

 

 n=15 (1-3) n=15 (1-3) n=12 (1-3) 

Familie 8 (53,3%) 1,6 9 (60%) 1,4 9 (75%) 2,3 

Relatie 7 (46,6%) 1,9 3 (20%) 2 6 (50%) 2,2 

Carrière 9 (60%) 2,3 7 (46,6%) 1,9 8 (66,6%) 2,3 

Hobby‘s 2 (13,3%) 2 5 (33,3%) 1,8 1 (8,3%) 2 

Woonsituatie 10 (66,6%) 1,5 7 (46,6%) 1,6 9 (75%) 2,3 

Vrienden 4 (26,6%) 1,3 4 (26,6%) 2 - - 

Doelen 6 (40,6%) 1,4 7 (47,3%) 1,5 2 (16,6%) 1 

Wijze boodschap 9 (60%) 1,9 9 (60%) 2,4 8 (66,6%) 2 

Maatschappelijke 

leefomgeving 

2 (13,3%) 2 3 (20%) 2,1 - - 

Karakter 6 (40%) 1,8 7 (46,6%) 1,9 2 (16,6%) 1,5 

Persoonlijke 

ontwikkeling 

8 (53%) 1,3 10(66,6%) 1,8 7 (58,3%) 2,4 

Gezondheid 1 (6,66%) 2 - - 4 (33,3%) 1,5 

Levensloop 6 (40%) 2 4 (26,6%) 2,8 10 (83,3%) 1,6 

Gevoelens 7 (46,6%) 1,3 9 (60%) 1,7 9 (75%) 1,4 

Coping 3 (20%) 1,7 3 (20%) 1,3 1 (8,3%) 2 

 

3.2.2 Analyse van de respondenten met twee brieven 

Van de vijftien mensen die twee verschillende brieven hebben geschreven, laten de meeste 

grote verschillen zien qua inhoud. Vier van deze vijftien mensen hebben inhoudelijk niet heel 

verschillende brieven geschreven. Wat opviel was dat deze mensen meer over hun gevoel en 

familie praatten in de voorlees conditie. De brieven werden bij deze vier mensen haast 

identiek geschreven, er werden alleen in de voorlees conditie enkele zinnen aan toegevoegd. 
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Respondent vijf heeft in de brief bedoelt voor het voorlezen twee zinnen toegevoegd: “Zeker 

weten dat je je daarna voldaan en een stuk zelfverzekerder voelt. Je wilt het wel maar je durft 

het niet.” De eerste zin valt onder de categorie persoonlijke ontwikkeling en de tweede zin 

onder gevoelens. Respondent twaalf laat iets soortgelijks zien, zijn brieven lijken ook erg veel 

op elkaar alleen hij noemt in zijn brief voor Facebook zijn carrière en in de brief voor het 

voorlezen zijn persoonlijke ontwikkeling: “Je hebt geleerd waar je persoonlijke grenzen 

liggen en hoe je hier mee omgaat. Vroeger trok je je erg veel aan van wat andere mensen van 

jou vonden. Dit heb je afgeleerd en je volgt nu je hart.” Respondent negen laat ook bijna twee 

identieke brieven zien, alleen in de categorie doelen is een duidelijk verschil te zien: “Als ik 

een schopje van mijn derde kleintje in mijn buik voel, denk ik dat ik aardig op weg ben om dit 

doel te bereiken.”  

De vier respondenten laten dus weinig verschil zien in de verschillende condities, maar 

door de verschillen die ze laten zien wordt het toch duidelijk dat de brieven voor de voorlees 

conditie authentieker zijn. In de voorlees conditie wordt namelijk hoger gescoord in de 

categorieën persoonlijke ontwikkeling, doelen en gevoelens wat kenmerkend is voor een meer 

authentieke brief volgens Kernis en Goldman (2006). Dat hoger scoren in de categorie doelen 

inderdaad als meer authentiek wordt gekenmerkt wordt ook bevestigd door Bohlmeijer 

(2007). 

Bij de overige elf personen viel het op dat ze in de Facebook conditie in veel 

categorieën een 1 scoorden, dit betekent dus dat ze het over veel verschillende onderwerpen 

kort hebben. Een voorbeeld hiervan komt van respondent negentien: “Een flat in Berlijn en 

een leuke baan die elke dag om je best vraagt. Natuurlijk, het is soms wel lastig op werk en ik 

twijfel soms nog steeds aan mezelf. Kan ik dit wel? Is dit niet een stapje te ver? Maar dit 

hoort ook wel bij het mens zijn, en het hoort ook bij jou en mij.” In enkele zinnen komen hier 

de categorieën: woonplaats, carrière, karakter en persoonlijke ontwikkeling voorbij. Hij gaat 

nergens heel diep op in maar stipt wel meerdere onderwerpen kort aan. Deze manier van 

schrijven is kenmerkend voor de Facebook conditie. Dit betekent dat een vorm kenmerk van 

de brieven, namelijk mate van detail, duidelijk maakt dat de brieven op Facebook minder 

authentiek zijn.  

In de voorlees conditie werd vaak uitgebreider over gevoel gesproken, wat een 

indicatie is van een authentiekere brief. Respondent negentien laat dit duidelijk zien. In de 

Facebook conditie scoort hij een 1 op gevoel met deze zin: “Met een gevoel van tevredenheid, 

misschien ook wel een klein beetje trots.” In de voorlees conditie scoort hij een 3 op gevoel 

met deze verschillende opmerkingen: “Om eerlijk te zijn voel ik een beetje weemoed, maar ik 
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ben ook blij. En ik ben tevreden. ~Ook al was je soms bang om beslissingen te nemen.~ Ik 

herinner me nog goed hoe bang je soms was. Hoe onzeker je was om het leven aan te gaan. 

Hoe je soms gewoon niet wist wat het leven met zich mee brengt – en hoe je dit überhaupt aan 

kunt.” Deze bevinding is bevestigd met een Pearsons Chi-Square toets, hier kwam een 

significant verschil uit tussen de twee condities wat betreft gevoel, namelijk p=0,038. 

  Ook scoorden de respondenten hier hoger in de categorie ‘wijze boodschap’. Een 

voorbeeld hiervan is van respondent 4: “Dat belangrijkste is accepteren dat iedereen van zich 

zelf gelukkig kan zijn. Wat verleden is blijft verleden en wat de toekomst brengt dat weet 

niemand. Dus be happy for the moment.” Ook in de categorie ‘persoonlijke ontwikkeling’ 

wordt in de voorlees conditie hoger gescoord (p=0,011).  Persoonlijke ontwikkeling is weer 

één van de categorieën die aangeeft welke brief authentieker is. Een voorbeeld hiervan is: “ik 

denk aan hoe fijn het is dat ik daar nu beter mee om kan gaan en ben dankbaar voor hoe ze 

me hebben laten inzien wat echt belangrijk is.” De categorieën gevoelens en persoonlijke 

ontwikkeling zijn alleen getoetst om een significant verschil te vinden aangezien deze 

categorieën relevant waren om de authenticiteit te onderzoeken. De categorie doelen is tijdens 

het kwalitatief analyseren van de brieven niet in het bijzonder opgevallen, na het toetsen 

kwam hier ook geen significant verschil uit (p=0,158).  

3.2.3 Analyse van de respondenten met één brief 

Dertien respondenten hebben maar één brief geschreven omdat ze niet het gevoel hadden 

andere dingen te willen delen op Facebook of live. Na het indelen van deze brieven is te zien 

dat hun brieven meer lijken op de brieven voor de voorlees conditie dan voor de Facebook 

conditie. Dit komt omdat ze vaak hoog scoren, dus met een drie, in de categorieën ‘wijze 

boodschap’, ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘gevoel’. Dit zijn ook de categorieën die veel in 

de voorlees brieven naar voren kwamen.  

3.2.4 Antwoord op deelvraag 1 

Twaalf respondenten hebben er dus voor gekozen om dezelfde brief voor de twee 

verschillende condities in te dienen, dit waren vooral de respondenten boven de 35. De 

overige vijftien respondenten hebben wel twee brieven geschreven. Wat opviel was dat er vier 

respondenten van de vijftien weinig verschil lieten zien in de verschillende condities, maar 

door de verschillen die ze laten zien wordt het toch duidelijk dat de brieven voor de voorlees 

conditie authentieker zijn. In de voorlees conditie wordt namelijk significant hoger gescoord 

in de categorieën persoonlijke ontwikkeling en gevoelens. De elf mensen die twee heel 

verschillende brieven hadden geschreven scoorden op gevoelens, persoonlijke ontwikkeling 
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en wijze boodschap hoger in de voorlees conditie. De eerste twee categorieën duiden aan dat 

de brieven voor het voorlezen dus authentieker zijn. De brieven van de respondenten die maar 

één brief hebben geschreven lijken het meest op de brieven uit de voorleesconditie. Er kan 

dus gesteld worden dat er bij de vijftien mensen met twee brieven een duidelijk verschil in het 

presenteren van het authentieke zelf te zien is. De brieven uit de voorleesconditie zijn 

authentieker dan de brieven uit de Facebook conditie. Bij de overige twaalf mensen met één 

brief geldt dit niet, dit waren vooral de respondenten uit de oudere groep. 

3.3 Deelvraag 2: Bij welke toekomstbrief vinden de 

respondenten zichzelf het beste passen en waarom? 
De respondenten moesten bij de vraag: ‘Welke van de twee brieven vind jij het beste passen 

bij jou als persoon?’ een keuze maken tussen de conditie Facebook, de conditie voorlezen of 

aangeven dat het voor hen geen verschil maakte. Hier antwoordden twee personen dat ze de 

brief bedoeld voor op Facebook persoonlijker vonden dan de brief bedoeld voor het 

voorlezen. Als reden gaf persoon 1  hiervoor dat ze ‘meer affiniteit met het geschreven woord 

had’ en persoon 2 noemde als reden dat Facebook anoniemer was en je dus makkelijker meer 

van jezelf kon laten zien. Elf personen gaven aan de brief bedoeld voor het voorlezen 

passender te vinden. De redenen hiervoor staan in tabel vijf.  

 

Tabel 5 

Redenen voor de voorlees conditie 

Categorie Aantal 

  

Facebook is oppervlakkiger 3 

De voorlees brief is geschreven voor contact 2 

De voorlees brief is veel specifieker 3 

De voorleesbrief is realistischer 4 

 

Respondenten vonden dus vooral dat de brief uit de voorleesconditie realistischer was, dit 

kwam omdat ze “bij het schrijven een gezicht voor zich zagen” en een andere reden hiervoor 

was: “ik was onbewust bezig met mijn brief verantwoorden aan het publiek.” De overige 

veertien personen gaven aan dat de brieven in hun ogen niet veel verschil lieten zien. Dit 

kwam vooral doordat beide brieven alle twee niet anoniem zouden blijven en omdat mensen 

aangaven geen geheimen te hebben. Één van de respondenten gaf ook aan geen geheimen te 
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hebben maar noemden verder nog: “iedereen mag dit weten, het is recht uit mijn hart 

geschreven.”  

Twee personen gaven aan geen verschil in de brieven te zien terwijl de brieven 

inhoudelijk wel verschilden. Ze hebben dus twee verschillende brieven geschreven in de twee 

verschillende condities, dit beslaat de gearticuleerde authenticiteit. Hun gearticuleerde en 

zelfgerapporteerde authentieke zelf komt hier dus niet overeen, want wanneer hen gevraagd 

was waarom de brieven verschilden geven ze aan dat er geen verschil is. 

Het antwoord op deze deelvraag is dus dat de respondenten de brief voor Facebook haast 

nooit beter bij zichzelf vinden passen. Dit waren namelijk maar twee van de 27 respondenten. 

De voorlees conditie past beter bij elf van de respondenten en de overige veertien personen 

geven aan geen verschil te merken in hun brieven. De bevindingen op deelvraag twee sluiten 

goed aan bij de bevindingen van deelvraag één. Dit betekent dat het zelfgerapporteerde en 

gearticuleerde authentieke zelf veelal overeenkwam. 
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4. Discussie en Conclusies 
In dit onderzoek zijn de verschillen en overeenkomsten tussen het (gearticuleerde en 

zelfgerapporteerde) authentieke zelf op internet en in vivo onderzocht. Concluderend kan er 

gezegd worden dat uit dit onderzoek blijkt dat mensen bijna nooit een authentieker 

gearticuleerd of geobserveerd zelf laten zien wanneer ze in de veronderstelling zijn dat de 

toekomstbrief op Facebook geplaatst zou worden. Ongeveer de helft van de respondenten liet 

een authentieker , geobserveerd en gearticuleerd, zelf zien in de voorlees brieven. Dat er een 

verschil optrad in de verschillende condities is bepaald door middel van twee verschillende 

definities over authenticiteit. Oorspronkelijk zou dit gedaan worden met drie definities, 

namelijk met die van Gardner (2005), Kernis (2006) en Bohlmeijer (2007), maar tijdens het 

analyseren van de brieven bleken deze drie niet allemaal even bruikbaar. Volgens Gardner, et 

al. (2005) is een authentiek persoon namelijk iemand die consistent is in zijn opvattingen, 

woorden en acties. Deze definitie was alleen moeilijk toepasbaar in een onderzoek met behulp 

van toekomstbrieven. Hierin staan namelijk alleen de ‘woorden’ en kan er niet gekeken 

worden of dit consistent is met iemands opvattingen en daden.  

De voorlees conditie is dus als authentieker beoordeeld uitgaande van de definities van 

Bohlmeijer en Kernis; brieven die meer ingaan op het gevoel, doelen en de persoonlijke 

ontwikkeling  zijn dan authentieker. Deze conclusie is getrokken door de brieven samen te 

scoren met de mede onderzoekster. Dit is gedaan om de subjectiviteit  tot het minimum te 

beperken. Helemaal geen subjectiviteit is bij een kwalitatief onderzoek vaak niet haalbaar. 

Een sterk punt van dit onderzoek is dan ook de intersubjectieve afstemming tussen de twee 

onderzoekers wat betreft het maken en toekennen van de categorieën over de inhoud van de 

brieven. Doordat dit in overleg is gedaan heeft dit de betrouwbaarheid van de resultaten 

verhoogt. Na het opdelen van de categorieën is er gekeken naar de verschillen tussen de 

condities, een significant is hier gevonden bij de categorieën gevoelens en persoonlijke 

ontwikkeling. Deze categorieën traden significant vaker op in de brieven bedoelt voor het 

voorlezen. De condities verschilden niet significant wat betreft de categorie doelen, aan deze 

conditie kan alleen niet te veel waarde worden gehecht. De vijftien respondenten die twee 

brieven schreven vormen een erg kleine steekproef, voor een kwantitatieve analyse zou het 

beter zijn een grotere groep respondenten te verzamelen om gegronde uitspraken te doen over 

de gevonden significantieniveaus. 

Een mogelijke verklaring voor het gevonden  verschil in de brieven is dat mensen 

beter nadenken wat ze op internet zetten (Hu, Zhao & Huang, 2015), mensen zijn zich meer 
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bewust van wat ze delen online dan live. Ze denken dus beter na wat ze in de brief zetten, dit 

zorgt wel weer voor een verlaging van de spontaniteit van een tekst (Goffman, 1955) en dit 

kan een mogelijke verklaring zijn voor de mindere mate van authenticiteit in de virtuele 

conditie. Goffman zegt namelijk dat authenticiteit automatisch op moet treden en niet hetgeen 

is waar al over nagedacht is zoals online veel gebeurt. 

De conclusie dat de brieven bedoelt voor het voorlezen authentieker zijn kan alleen 

niet zonder kanttekeningen worden aangenomen, Chandler (1998) zegt namelijk dat het 

overbodig is om te zoeken naar de presentatie van het meest authentieke zelf. Hij stelt dat er 

inderdaad een verschil is tussen de presentatie online en in vivo, maar dat het heel goed 

mogelijk is om twee authentieke persoonlijkheden te hebben. Voor dit onderzoek zou dat 

betekenen dat het gevonden verschil niet meteen impliceert dat het om meer authenticiteit in 

de ‘live’ wereld gaat maar dat het duidt op een ander soort authenticiteit.  

 De andere helft van de respondenten gaf aan geen verschil te voelen tussen de twee 

condities. Onderzoek van Best, et al. (2014) biedt een mogelijke verklaring voor het niet 

vinden van een verschil tussen de twee brieven. Zij stelden namelijk al dat de virtuele wereld 

ook een geschikte plek was om je eigen identiteit te vormen en het dus geen verschil zou 

moeten maken of de authenticiteit online of live geuit zou worden. Dit werd bevestigd door 

Goffman (1955), hij noemt een authentiek persoon iemand die spontaan is in zijn acties en 

opmerkingen. In de beide toekomstbrieven ontbrak de mogelijkheid tot spontaniteit. Door de 

toekomstbrieven in de vorm van een interview af te nemen wordt deze spontaniteit wel 

gewaarborgd. De respondenten zouden dan dezelfde instructie krijgen als in de 

toekomstbrieven maar in plaats van een brief te schrijven zouden ze meteen een toekomst 

‘verhaal’ moeten presenteren aan de interviewer. Deze vorm van onderzoek is alleen erg 

tijdintensief voor de onderzoeker en daarom niet altijd haalbaar. Ook treedt er dan een 

mogelijke bias op, de aanwezige onderzoeker ( de interviewer) zou de resultaten kunnen 

beïnvloeden.  

 Een andere verklaring voor het feit dat de helft van de mensen geen verschil liet zien 

wordt aangedragen door Davies (2012). Hij zegt dat sociale media zoals Facebook een plek is 

voor mensen om bewust zichzelf te kunnen presenteren. Mensen krijgen duidelijke en 

expliciete controle over wat ze van zichzelf willen laten zien aan de buiten wereld. In vivo 

gaat de interactie met de buitenwereld meestal veel sneller en heb je dus minder tijd om na te 

denken over de manier waarop je overkomt. Maar dit verschil gaat in het gebruik van de 

toekomstbrieven niet op, hier presenteren mensen namelijk altijd een zelf waar over 

nagedacht is. Wanneer er een andere onderzoeksvorm was gekozen was er wellicht bij meer 
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respondenten een verschil gevonden tussen een virtuele en ‘live’ conditie. Dit is in dit 

onderzoek niet gedaan omdat de toekomstbrieven uit de twee condities nu gestandaardiseerd 

waren wat ervoor zorgde dat er een goede vergelijking gemaakt kon worden. 

Veertien mensen geven dus aan geen verschil in de brieven te laten zien omdat ze bij 

beide brieven zichzelf moeten presenteren. Voor vervolg onderzoek  zou het daarom nuttig 

om ook een controle groep te maken waar de brieven alleen voor zichzelf zijn geschreven en 

vervolgens kijken of er dan meer mensen behoefte hebben aan het schrijven van twee brieven.  

Dit was ook de intentie voor dit onderzoek, dus de respondenten drie brieven te laten 

schrijven voor de Facebook, voorlees en de individuele conditie. Er is toen besloten om de 

individuele conditie weg te laten omdat het schrijven van drie brieven de respondenten te veel 

zou belasten. In het vervolg onderzoek zou je dan drie groepen respondenten krijgen;  één 

groep die een brief schrijft voor de voorlees en de Facebook conditie, één groep die een brief 

schrijft voor de voorlees conditie en een individuele brief schrijft en de laatste groep die een 

brief schrijft voor op Facebook met daarbij een brief alleen voor zichzelf. Op deze manier 

schrijven alle respondenten maar twee brieven wat niet te intensief is, maar wordt er wel een 

onderzoek gecreëerd waar waarschijnlijk meer mensen de behoefte voelen om verschillende 

brieven te schrijven. 

Dit onderzoek heeft gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode ‘toekomstbrieven,’ 

in deze brieven zegt de ene helft van de respondenten een authentiekere brief in de voorlees 

conditie te hebben geschreven en de andere helft zegt hierin geen verschil te hebben gemaakt. 

Een mogelijk nadeel van de gekozen onderzoeksmethode is dat de brieven een 

momentopname zijn. Een respondent die haar brief op haar werk heeft geschreven, heeft 

mogelijk hoger gescoord in de categorie ‘carrière’ dan een respondent die haar brief op 

vakantie schreef. De validiteit van het onderzoek kan hierdoor omlaag zijn gegaan. De 

onderwerpen uit de brieven zijn dus waarschijnlijk niet consistent over tijd. Het laat zien waar 

een persoon op dat moment mee bezig is. Wanneer het onderzoek nog een keer bij dezelfde 

groep respondenten wordt afgenomen zullen er waarschijnlijk heel andere brieven worden 

geschreven. Om meer standaardisatie tussen de respondenten te verkrijgen is het een 

mogelijkheid om de respondenten in dezelfde omgeving de brieven te laten schrijven. Dit 

brengt alleen wel wat praktische bezwaren met zich mee omdat je het onderzoek dan niet 

meer online kan afnemen. Een ander perspectief hierop is dat het presenteren van het zelf 

altijd om een momentopname gaat. Het doel van dit onderzoek was niet om een continue 

authentiek zelf te vinden, het ging om het vinden van verschillen en overeenkomsten in de 

twee condities en dat is gebeurt.  
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Een onverwachte opvallende bevinding in dit onderzoek was dat de ‘oudere’ groep een 

significant verschil liet zien in vergelijking met de jongere groep, de oudere  respondenten 

schreven bijna allemaal maar één brief. Interessant zou zijn om uit te zoeken wat hier de 

oorzaak van is. Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat jongere mensen actiever zijn op 

Facebook (Arfaa & Wang, 2014). Vervolg onderzoek zou dus kunnen uitzoeken of er een 

verband is tussen activisme op Facebook en mate van authenticiteit in de Facebook brief. 

Verder wordt in de inleiding nog gesteld door Westerhof en Bohlmeijer (2012) dat het 

schrijven van een toekomstbrief zorgt voor een reflectie op het zelfbeeld en de stimulatie van 

de identiteitsconstructie. Deze opvatting werd veel bevestigd door de respondenten zelf op 

een informele manier. Na het schrijven van de toekomstbrieven hadden veel respondenten de 

behoefte om hier over na te praten, ze kwamen dan zelf met opmerkingen als: ‘Ik vond het erg 

lastig om een brief te schrijven, ik moest erg goed nadenken over wat ik nog wil bereiken en 

hoe ik wil worden later.’ Door aanvullend onderzoek kan er op een wetenschappelijke grond 

onderbouwd worden of het schrijven van toekomstbrieven inderdaad zorgt voor een reflectie 

op het zelfbeeld. Dit onderzoek zou dan bestaan uit het schrijven van een brief met daarbij 

meer ruimte voor evaluatie door middel van vooraf vastgelegde vragen. 

Ondanks de bovengenoemde tekortkomingen van dit onderzoek is het toch mogelijk 

geweest de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden. Er kan namelijk gesteld worden 

dat mensen zichzelf nooit meer authentiek vinden als ze een brief schrijven voor op Facebook. 

Ze vinden zichzelf óf authentieker in de in vivo conditie óf ze zien geen verschil. Dit gaat om 

de zelf gearticuleerde authenticiteit maar dit is ook bevestigd door te kijken naar het 

geobserveerde authentieke zelf. Buiten het doel van het onderzoek om zijn er ook nog andere 

interessante bevindingen gedaan. De oudere groep personen had er bijna nooit problemen mee 

om een persoonlijk verhaal als een toekomstbrief online te plaatsen, ze schreven dan ook 

voornamelijk maar één brief. Het zou dus interessant zijn om vanuit maatschappelijk oogpunt 

te kijken hoe ouderen omgaan met hun privacy online. De ouderen geven nu vaak de jongeren 

les over veiligheid op internet maar in het licht van dit onderzoek zouden deze rollen 

misschien wel omgedraaid moeten worden.  
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Bijlage 1 

Aanwijzingen voor het schrijven van de brief 

De volgende instructie is bijna letterlijk overgenomen uit het Levensverhalenlab van de 

Universiteit Twente. De instructie voor het schrijven van de brieven was in beide condities 

bijna identiek. Het enige verschil is de beschrijving van de condities. Eerst volgt nu de 

algemene uitleg en daarna de twee verschilden instructies om het onderscheid tussen de twee 

condities duidelijk te maken. 

Aanwijzingen voor het schrijven van de brief 

De volgende aanwijzingen zijn tips om u een idee te geven wat de bedoeling is van de brief en 

waar u aan kunt denken. Voel u vrij om vanuit deze aanwijzingen de brief op uw eigen wijze 

te schrijven.  

 

Waar en wanneer: 

Stel je voor dat je in een tijdmachine stapt die je 10 jaar in de toekomst brengt. 

Stel je voor waar je je bevindt als je in de toekomst bent aangekomen.  

Wanneer: Het tijdstip in de toekomst is 10 jaar later dan nu, dus je bevindt je in het jaar 2025. 

Waar: Voorbeelden van de plaats, plek of ruimte in de toekomst waar u aan kunt denken zijn 

Nederland, een ander land, de ruimte; in je eigen huis of tuin, buitenshuis, in de natuur, in de 

stad, op het water, in de lucht; een plek met veel andere mensen of juist een lege ruimte; een 

kleurrijke ruimte? Een lawaaierige ruimte of stille? etc. 

  

Wat? 

Stel je voor dat een aantal positieve wensen, veranderingen en dromen in je leven zijn 

uitgekomen.Vertel jouw verhaal van een concrete dag, een specifiek moment, of een concrete 

gebeurtenis waarin duidelijk wordt hoe je een bepaald probleem hebt opgelost of een goede 

manier heeft gevonden om ermee om te gaan. Zorg dat hierdoor duidelijk wordt hoe jouw 

toekomstige zelf is. Vertel wat achteraf het meest heeft geholpen en hoe je (dan) op het leven 

van nu terugkijkt. Gebruik volop je verbeeldingskracht: Bedenk dat het gaat om iets wat nog 

niet gebeurd is en dat het een kans is om te verzinnen wat er zou kunnen gebeuren.  

  

Aan wie? 

Je schrijft de brief aan je huidige ik (je geeft dan een wijze, vrolijke, of andere positieve 

boodschap aan jezelf). De brief is niet langer dan 400 woorden. 
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De Facebook conditie: De brief wordt openbaar gemaakt op de tijdlijn van het Facebook 

profiel “Narratieve toekomstverbeelding Universiteit Twente”. Jij en de andere deelnemers 

hebben vrije toegang tot de brieven. 

 

De voorlees conditie: De brief die je schrijft zal gedeeld worden in een live setting met 

mensen die het onderzoek ook doorlopen hebben. 
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Bijlage 2 
In deze bijlage zijn de opvallendste bevindingen van de respondenten te vinden die twee 

brieven hebben geschreven: 

 

Bij respondent 1  zijn er geen grote verschillen in de brieven te zien, wel heeft hij in de 

Facebook brief zijn relatie uitgebreid genoemd en in brief twee niet. Kijkend naar het geheel 

van de twee brieven is de persoon erg positief over zijn toekomst.  

Bij respondent 2 zijn er grote verschillen te zien in zijn brief, in de Facebook conditie 

praat hij over zijn vrienden en persoonlijke ontwikkeling, bij het voorlezen laat hij dit volledig 

weg maar gaat heel diep in op  zijn karakter. Wanneer er naar het geheel van de twee brieven 

wordt gekeken is te zien dat hij de onderwerpen in de Facebook brief steeds kort aanstipt, 

terwijl hij in de voorlees conditie er veel dieper op in gaat, verder is zijn toekomstbeeld niet 

erg positief .  

Respondent 4 laat in haar Facebook brief veel over haar familie weten, in de voorlees 

brief doet ze dit niet, maar gaat ze wel heel diep in op haar gevoelens en karakter.  

Respondent vijf heeft bijna identieke brieven geschreven, het verschil is dat ze in de 

voorleesconditie bij de categorie gevoelens veel hoger scoort. De brieven bestaan verder 

vooral uit het uiten van een wijze boodschap en zijn positief ingesteld. Respondent zes heeft 

in twee categorieën verschil in haar brieven, ze vertelt in de Facebook conditie  uitgebreid 

over haar familie en scoort een twee in de categorie ‘wijze boodschap,’ in de voorleesconditie 

wordt dit beide niet genoemd. 

Respondent zeven heeft twee heel verschillende brieven geschreven. In de Facebook 

conditie stipt ze veel categorieën kort aan terwijl ze in de voorlees conditie een vier scoort in 

de categorie ‘wijze boodschap,’ verder noemt ze geen andere onderwerpen. 

 

Respondent negen verschilt in de categorieën ‘levensloop’ en ‘doelen,’ in de brief voor 

Facebook noemt ze dit namelijk niet en bij de brief voor het voorlezen scoort ze hier een drie 

voor levensloop en een twee voor doelen. 

Respondent twaalf heeft het in zijn brief voor Facebook wat meer over zijn werk, hier 

scoort hij een twee, in de voorlees brief heeft hij het hier helemaal niet over. Wel vertelt hij 

uitgebreid over zijn persoonlijke ontwikkeling en scoort hier een drie op. 

Respondent zestien vertelt in haar brief voor Facebook over haar relatie (2) en over 

haar gezondheid (2), hier heeft ze het in de voorlees conditie niet over maar hier noemt ze 

weer specifiek haar familie (2). 
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Respondent negentien vertelt in zijn Facebook brief veel over zijn carrière en scoort 

daar een drie op. In zijn voorlees brief komt dit niet terug maar scoort hij wel een 3 in de 

categorie ‘gevoel’ en ‘vrienden’.  

Respondent twintig heeft wel twee verschillende brieven geschreven maar qua inhoud 

scoort ze niet heel anders per categorie. Het enige verschil is dat ze in de Facebook conditie 

een 2 scoort op ‘relatie’ en in de voorlees conditie een 3. 

Respondent vierentwintig laat in haar brieven vooral verschil zien in de categorie 

‘wijze boodschap’ in de Facebook conditie scoort ze hier een 1 en in de voorlees conditie een 

3. Wel vertelt ze in de Facebook conditie meer over haar levensloop (3), in de 

voorleesconditie noemt ze dit niet. 

Respondent vijfentwintig noemt in haar brief voor Facebook haar hobby’s uitgebreid 

(3) terwijl ze in de voorlees brief het hier niet over heeft. Wel scoort ze daar een 3 in de 

categorie ‘maatschappelijke leefomgeving.’ Ook haar persoonlijke ontwikkeling (2) en een 

boodschap (1) komen wel voor in de voorlees conditie en niet in de Facebook conditie. 

Respondent zesentwintig schrijft eigenlijk twee identieke brieven, het enige verschil is 

dat ze in de voorlees brief de zin noemt: ‘Ik kan niet geloven dat ik echt kinderen heb.’ 

Respondent zevenentwintig heeft twee heel verschillende brieven, de grootste 

verschillen zijn te zien in de categorie‘wijze boodschap’  waar in de voorleesconditie een 3 op 

wordt gescoord en in de Facebook conditie niet genoemd wordt. Ook de categorieën ‘coping’ 

en ‘karakter’ worden wel in de voorlees maar niet in de Facebook genoemd. 

Respondent achtentwintig stipt veel categorieën kort aan in de Facebook conditie, op 

de categorie ‘karakter’ en ‘doelen’ scoort ze een 3. In de voorlees conditie komen al deze 

categorieën niet voor maar scoort ze wel een 3 op ‘persoonlijke ontwikkeling’ en hobby’s’. 

Ook gevoelens noemt ze kort (1). 

 


