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Abstract 

 

Introduction: Memories are important for our daily life. They influence us in mood, choices 

and behavior. That what we can remember, in which form and how intensive these memories 

are, is dependent on our personality. People who are pessimistic will experience and 

remember sad situations in another way than optimistic people do. Because of that this 

research is about if there is a coherence and what kind of coherence there is about de usage of 

personal pronouns with reference to within sad memories and the degree of neuroticism.  

Method: The participants are students from the University of Twente and the Saxion in 

Enschede. A questionnaire about personality is administered: Neuroticism Extraversion 

Openess Five Factor Inventory [NEO-FFI]. 35 participants in the range of 18-30 of age filled 

out the questionnaire and 385 memories were collected. On the basis of a General Linear 

Model - Repeated Measurement ANOVA analysis the use of pronouns with regard to the 

level of neuroticism and sad memories was examined. Therefore the difference in pronoun 

usage between sad memories and a neutral description as well as the pronoun usage with 

reference to different degrees of neuroticism was analysed.  Results: While telling sad 

memories more first person singular pronouns (I) are used than while telling neutral 

description. There is no significant in the usage of ‘we’ and ‘you’ pronouns. Within 

neuroticism there is only a marginal correlation found between the use of the first person 

plural pronouns (we) and the degree of neuroticism. There is no significant in the usage of ‘I’ 

and ‘you’ pronouns. There is also no interaction found within the usage of personal pronouns 

of the degree of neuroticism to memory (sad/neutral) with references to ‘we’ and ‘you’ 

pronouns; however there was a significant found to I-pronouns. Conclusion: The found results 

confirm earlier studies. ‘I’ pronouns are used more often with sad memories than neutral 

descriptions while there is no detectable difference in the use of other pronouns. People who 

have experienced physical or emotional pain (sad experience) use more first person singular 

pronouns and draw a lot of attention to themselves. Neuroticism is only barely, negatively 

associated with the use of first person plural pronouns. When first person singular is used 

there is a marginal interaction effect between the degree of neuroticism and the kind of stories 

(neutral/ sad). The data indicate a potentially important interplay between personality traits 

and use of personal pronouns. 
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Samenvatting 

 

Introductie: Herinneringen maken een belangrijk deel uit van ons dagelijkse leven. Ze 

beïnvloeden ons humeur, onze keuzes en ons gedrag. Wat we precies herinneren, in welke 

vorm en hoe intensief de herinnering is, is afhankelijk van onze persoonlijkheid. Zo beleven 

en herinneren mensen die pessimistisch zijn verdrietige situatie negatiever dan optimistische 

mensen zouden doen. Uit deze reden wordt binnen dit onderzoek gekeken of en welke 

samenhang bestaat tussen het gebruik van persoonlijk voornaamwoorden bij verdrietige 

herinneringen en met de mate hoe neurotisch iemand is. Methode: De participanten zijn 

studenten van de Universiteit Twente en het Saxion in Enschede. Er is een 

persoonlijkheidsvragenlijst afgenomen: Neuroticism Extraversion Openess Five Factor 

Inventory [NEO-FFI]. 35 deelnemers in de leeftijd van 18-30 jaar hebben mee gedaan aan dit 

onderzoek en er zijn 385 herinneringen verzameld. Aan de hand van een General Linear 

Model – Repeated Measures ANOVA analyse is er gekeken naar het gebruik van persoonlijke 

voornaamwoorden met betrekking tot de mate van neuroticisme en verdrietige herinneringen 

tegenover neutrale beschrijvingen. Derhalve is er gekeken naar het verschil in het gebruik van 

voornaamwoord bij verdrietige herinneringen en neutral beschrijvingen zoals naar het gebruik 

van voornaamwoord met betrekking tot verschillende mate van neuroticisme Resultaten: 

Tijdens het vertellen van verdrietige herinneringen worden meer eerste persoon enkelvoud 

pronomina (I) gebruikt dan bij het vertellen van neutrale beschrijving. Bij ‘we’ en ‘you’ is 

geen significante samenhang aan te tonen. Bij neuroticisme is er alleen een marginale 

samenhang gevonden tussen het gebruik van de eerste persoon meervoud pronomina (We) 

naar de mate aan neuroticisme. Bij ‘I’ en ‘You’ is hier geen significante samenhang aan te 

tonen. Er is geen interactie in het pronominagebruik gevonden van neurotische mate naar 

verhaal (verdrietig/neutraal) met betrekking tot ‘we’ en you’, wel bij I-pronomina. 

Conclusie/Discussie: De resultaten van dit onderzoek bevestigen eerder onderzoeken. I-

pronomina worden vaker gebruikt bij verdrietige herinneringen dan bij neutrale 

beschrijvingen, terwijl bij andere pronomina geen verschil aantoonbaar is. Mensen die fysieke 

of emotionele pijn (verdrietige belevenissen) ervaren, gebruiken meer eerste persoon 

enkelvoud pronomina en richten de aandacht naar zichzelf. Neuroticisme is amper negatief 

geassocieerd met het gebruik van eerste persoon meervoud pronomina. Bij eerste persoon 

enkelvoud is er een marginaal interactie-effect aangetoond. De data wijzen een mogelijk 

belangrijke samenspel aan tussen persoonlijkheidstrekken en gebruik van persoonlijk 

voornaamwoord. 
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1. Introductie 
Hoe we over onze herinneringen vertellen verschilt nogal. Als we iets verdrietigs beschrijven, 

gebruiken we andere woorden dan voor iets neutraals en ook vertelt een vrolijke grootmoeder 

anders over haar jeugd dan haar neurotische vriendin. De woordkeuze geeft inzicht in hoe we 

een herinnering bekijken en in onze persoonlijkheid. Dit onderzoek zal nagaan of en welke 

samenhang er bestaat tussen het gebruik van persoonlijk voornaamwoorden bij verdrietige 

herinneringen en met de mate hoe neurotisch iemand is. Hoe mensen herinneringen beleven 

geeft mogelijk inzicht in hoe mensen herinneringen verwerken. Omdat pronominale vormen 

belangrijke aspecten van het beleven van emoties laten zien is dit onderzoek een belangrijke 

stap in het begrijpen hoe mensen hun herinneringen verwerken. Daardoor zouden mensen 

makkelijker handvaten geven kunnen worden hoe zij hun herinnering op een toegepaste, 

snellere manier kunnen verwerken en levert daarmee een bijdrage aan een gelukkiger leven. 

Dit is vooral belangrijk bij mensen die hoog scoren op neuroticisme, deze mensen 

ondervinden ook sneller last van stress en zitten zichzelf vaker in de weg.  

Personaliapronomina in herinneringen 

Hoe herinneringen verwoord worden, geeft inzicht in waar de focus voor de 

vertellende persoon ligt en in welke psychische staat deze zich bevindt (Kacewicz, 

Pennebaker, Davis, Jeon, & Graesser, 2013). Zo wordt bij het vertellen over een als verdrietig 

ervaren herinnering meer eerste persoon enkelvoud pronomina (“ik, me, mij, mijn”) gebruikt 

dan bij het vertellen van een als neutraal ervaren herinnering (Kahn, Tobin, Massey, & 

Anderson, 2007).  

Pronomina zijn belangrijk als referentie voor mensen en gelijktijdig verwijzen deze 

naar de relatie tussen spreker en luisteraar  (Kacewicz, Pennebaker, Davis, Jeon, & Graesser, 

2013). Daarnaast zijn pronomina elementen welke de mens bij het identificeren helpen en 

vervolgens de prioriteiten, intenties en de verwerking van herinneringen kunnen laten zien 

(Seih, Chung, C.K., & Pennebaker, 2011). Veder reflecteert het gebruik van pronomina hoe 

een persoon fysieke of emotionele pijn ervaart. Bij het ervaren van pijn leggen mensen de 

focus op de aandacht voor zichzelf en gebruiken daardoor automatisch meer eerste persoon 

enkelvoud pronomina (Tausczik & Pennebaker, 2010). Dat betekent dat persoonlijk 

voornaamwoord informatie geven over ‘the subject of attention’ (Tausczik & Pennebaker, 

2010). Uit eerdere onderzoeken is duidelijk geworden dat eerste persoon enkelvoud 



5 

 

pronomina vaker gebruikt wordt in bepaalde situaties. Eén bepaalde situatie heeft te maken 

met de attentie voor zichzelf. Eerste persoon enkelvoud pronomina worden geassocieerd met 

de aandacht voor zichzelf (e.g., Davis & Brock, 1975; Duval & Wicklund, 1972). Het lijkt 

verstandig aan te nemen dat frequent gebruik van eerste persoon enkelvoud in de richting 

wijst van egocentrisme. Onderzoek toont aan dat egocentrisme geassocieerd wordt met 

depressie (Rude, Gortner, & Pennebaker, 2004). 

Over eerste persoon enkelvoud pronomina valt het meest onderzoek te vinden terwijl 

eerste persoon meervoud pronomina en tweede persoon enkelvoud pronomina tot zover 

minder aandacht kregen. Het gebruik van eerste persoon meervoud pronomina reflecteert de 

relatie en de emotionele band tot andere mensen (Chung & Pennebaker, 2007). Zo kan tijdens 

het vertellen van een herinnering de focus verschoven worden en een verband met andere 

personen aangetoond worden (Keery, Edwards, Pennebaker, & Slatcher, 2004). Bijvoorbeeld, 

verschuiving van de focus van de verteller zelf naar vrienden van de verteller kan aangewezen 

worden door een wissel van eerste persoon enkelvoud naar eerste persoon meervoud 

pronomina. In tegenstelling tot de eerste persoon meervoud pronomina creëert de tweede 

persoon enkelvoud pronomina persoonlijke afstand tot een bepaald herinnering. De focus 

blijft op andere personen, echter verdwijnt de groepsidentiteit (Zimmerman, Wolf, Bock, 

Peham, & Benecke, 2013). Over de functie van het gebruik van tweede persoon pronomina is 

er nog weinig duidelijkheid (Seih, Chung, C.K., & Pennebaker, 2011). 

De drie beschreven pronominagroepen laten verschillende aspecten van het beleven 

van emoties zien (Van de Mieroop & Louwagie, 2012). Eerste persoon enkelvoud verwijst 

naar zichzelf en geeft aan hoe persoonlijk de belevenis is. Het gebruik van eerste persoon 

meervoud zegt iets uit over de collectieve identiteit terwijl tweede persoon enkelvoud verwijst 

naar hoe persoonlijk een gebeurtenis wordt genomen en hoe een verantwoordelijkheid binnen 

een gebeurtenis wordt geneutraliseerd (zie Tabel 1).  

 

Tabel 1 Overzicht van de pronominale groepen, vormen en vertegenwoordigende 
perspectief 

Groep Pronominale vormen Perspectief 

Eerste persoon enkelvoud Ik, me, mij, mijn Individuele Identiteit 

Eerste persoon meervoud We, wij, ons, onze Collectieve identiteit 

Tweede persoon enkelvoud Je, jij, jou, jouw, u, uw Gebeurtenis neutraliserend 
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Neuroticisme en herinneringen 

Hoe we over onze herinneringen vertellen, wordt niet alleen bepaald door hoe we deze 

beleven, maar ook door onze persoonlijkheid. Onze persoonlijkheid heeft verschillende 

trekken welke door het Big Five model onder te verdelen vallen (Costa en Mc Crea, 2008). 

Hierbij is sprake van vijf persoonlijkheidstrekken die invloed hebben op het algemene gedrag: 

extraversie, neuroticisme, openheid voor ervaringen, nauwgezetheid en vriendelijkheid. Deze 

vijf trekken hebben een verschillend effect op het verwerken van emoties (Rusting, 1998).  

Eén van de trekken is neuroticisme. Neuroticisme zegt iets over de emotionele 

stabiliteit van een persoon en over de neiging van het ervaren van een negatief emotionele 

toestand (Costa & McCrae, 1987). Mensen met een hoge mate van neuroticisme hebben 

vooral te maken met emoties zoals fear, anxiety, sadness, shame, guilt en disparity 

(McAdams, 2009, p.165). Dat zal zeggen dat deze mensen sneller last hebben van stress en 

zichzelf vaker in de weg zitten. De mate van neuroticisme zou vervolgens invloed kunnen 

hebben op de herinneringen en het daarmee verbonden woordgebruik. Iemand die een hogere 

mate van neuroticisme toont verwerkt herinneringen op een andere manier dan iemand die 

minder een minder hoge mate aan neuroticisme toon. (Van Stergen & Everaerd, 2003). Het 

gedrag en acties die mensen ondernemen zijn gehecht aan de persoonlijkheid. Neurotische 

mensen zijn negatief gestemd over het leven en uit dit door zijn gedrag door bijvoorbeeld 

kortaf en geirriteerd of zelfs voorzichtig tegenover anderen te reageren terwijl een niet 

neurotische mens juist vrolijk over komt. Ook onthouden neurotische mensen meer negatieve 

herinneringen dan niet neurotische mensen doen. Herinnert iemand zich aan meer negatieve 

dingen uit het leven, kan dit leiden tot een depressie. 

Hoge score op neuroticisme kan een voorspeller zijn voor depressie. Mensen die 

vooral te maken hebben met negatieve emoties (mensen die hoog scoren op een neuroticisme 

schaal) en daarmee veel negatieve herinneringen onthouden, zijn erg op zichzelf gericht 

(Tausczik & Pennebaker, 2010). Dat zou betekenen dat zich schuldig voelende, depressieve of 

verdrietige mensen meer eerste persoon enkelvoud pronomina gebruiken. In verband met het 

gebruik van taal kan geconcludeerd worden dat taal individuele verschillen reflecteert 

(Tausczik & Pennebaker, 2010). Zo roept het gebruik van veel eerste persoon enkelvoud 

pronomina een grote mate van cognitieve verwerking op bij narratieve verhalen over 

negatieve emotionele ervaringen (Seih, Chung, C.K., & Pennebaker, 2011). De 

persoonlijkheidstrek neuroticisme wordt geassocieerd met het behouden van emotionele 

situaties (Van Stergen & Everaerd, 2003). Omdat pronominale vormen belangrijke aspecten 

van het beleven van emoties laten zien zoals het verwijzen naar zichzelf, de diepgang van de 
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belevenis, de collectieve identiteit en de mate van verantwoordelijkheid binnen een 

gebeurtenis, zal dit onderzoek verder inzicht kunnen leveren in het verwerken van de emoties 

met behulp van de mate van neuroticisme en het herkennen van deze verwerking door het 

gebruik van de pronomina. Verder is tot nu toe taal vanuit identiteitsherinneringen nauwelijks 

gecorreleerd aan de traditionele Big Five categorieën. Om deze reden zou dit onderzoek een 

bijdrage kunnen leveren. 

Onderzoeksvraag en deelvragen 

Uit de bovenstaande literatuur is te herkennen dat verschillende mensen dezelfde 

herinneringen anders zouden vertellen. Hierbij speelt de persoonlijkheid een belangrijke rol. 

Verder is er ook naar voren gekomen dat de taal en in het bijzonder het gebruik van pronomen 

kentekenen zijn voor verschillende persoonlijkheden. Er bestaat veel onderzoek en 

bevindingen over eerste persoon enkelvoud pronomina die geassocieerd kunnen worden met 

persoonlijkheid, maar nog niet veel over andere pronomina vormen. Verder is er ook 

aangetoond dat verschillende persoonlijkheden gebeurtenissen verschillend verwerken. Om 

een bijdrage te kunnen leveren aan dit thema wordt in dit onderzoek gekeken naar het 

volgende: “in hoeverre hangt het gebruik van pronomen tijdens het ophalen van verdrietige 

herinneringen samen met de mate van neuroticisme?” 

 

Op basis van de literatuur kan verwacht worden dat mensen meer enkelvoudige 

pronomina gebruiken als zij verdrietig zijn, zoals bij uitkomende neuroticisme, omdat ze op 

zichzelf gefocust zijn (Tausczik & Pennebaker, 2010). Het gebruik van eerste persoon 

meervoud pronomina reflecteert de emotionele band tot anderen (Chung & Pennebaker, 

2007). Omdat tijdens verdrietige herinneringen over het algemeen meer persoonlijke 

voornaamwoorden gebruikt worden, kan verwacht worden dat eerste persoon meervoud en 

tweede persoon enkelvoud vaker tijdens het vertellen van een verdrietig herinnering gebruikt 

worden dan tijdens een neutrale beschrijving.  

Omdat neurotische mensen over het algemeen meer persoonlijk voornaamwoord 

gebruiken dan mensen die minder neurotisch zijn, is te verwachten dat meer eerste persoon 

enkelvoud, eerste persoon meervoud en tweede persoon enkelvoud pronomina gebruikt 

worden door mensen die neurotisch zijn. Verder valt te verwachten dat vooral het gebruik van 

de eerste persoon enkelvoud pronomina stijgt naarmate de neuroticisme stijgt, omdat 

neurotische mensen vooral op zichzelf gefocust zijn (Tausczik & Pennebaker, 2010). 
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Omdat bij neuroticisme meer persoonlijk voornaamwoord gebruikt worden en ook 

mensen in verdrietige herinneringen meer persoonlijk voornaamwoord gebruiken, wordt 

verwacht dat meer eerste persoon enkelvoud, eerste persoon meervoud en tweede persoon 

enkelvoud pronomina gebruikt worden. 

Het bovenstaande kan in volgende deelvragen en hypothesen worden geformuleerd:  

1) In hoeverre hangt het pronominagebruik samen met verdrietige herinnering? 

- Bij verdrietige herinneringen beschrijving worden meer eerste, 

enkelvoudige pronomina gebruikt dan bij een neutrale beschrijving. 

- Bij verdrietige herinneringen worden meer eerste, pronomina meervoud 

gebruikt dan bij een neutrale beschrijving. 

- Bij verdrietige herinneringen worden meer tweede, enkelvoudige 

pronomina gebruikt dan bij een neutrale herinnering. 

 

2) In hoeverre hangen de mate van neuroticisme en het gebruik van pronomina 

samen? 

- Bij hoge score op neuroticisme worden meer enkelvoudige pronomina 

gebruikt dan bij lage score op neuroticisme. 

- Bij hoge score op neuroticisme worden meer meervoudige pronomina 

gebruikt dan bij lage score op neuroticisme. 

- Bij hoge score op neuroticisme worden meer tweede, enkelvoudige 

pronomina gebruikt dan bij lage score op neuroticisme. 

 

3) In hoeverre is er een interactie tussen neuroticisme en verdrietige 

herinneringen/neutrale beschrijving in het gebruik van pronomina te zien? 

- Bij verdrietige herinneringen met een hoge score op neuroticisme worden 

meer enkelvoudige pronomina gebruikt dan bij verdrietige herinneringen 

met lage score op neuroticisme. 

- Bij verdrietige herinneringen met hoge score op neuroticisme worden meer 

meervoudige pronomina gebruikt dan bij verdrietige herinneringen met 

lage score op neuroticisme. 

- Bij verdrietige herinneringen met hoge score op neuroticisme worden meer 

tweede, enkelvoudige pronomina gebruikt dan bij verdrietige herinneringen 

met lage score op neuroticisme. 
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2. Methode 

2.1 Proefpersonen  

Aan het onderzoek namen 35 studenten tussen de achttien en 30 jaar van de 

Universiteit Twente en de Saxion hogeschool, Enschede, deel. Alle studenten zijn in 

Nederland geboren en Nederlands is hun moedertaal. De data van één proefpersoon werd 

uitgesloten van de analyses. Deze belandde als enige in de vijfde categorie van neuroticisme 

en zou de resultaten kunnen vertekenen. Deze vijf categorieën zijn uiteindelijk ingedeeld in 

drie hoofdcategorieën welke nader toegelicht worden. 

Tabel 2 Demografische gegevens (N=34) 

   Neuroticisme   

  Totaal Laag Middel Hoog 

  N (%) N (%) N (%) N (%) 

Geslacht Man 20 (58,8) 6 (75,0) 11 (68,8) 3 (30,0) 

 Vrouw 14 (41,2) 2 (25,0) 5 (31,2) 7 (70,0) 

Opleiding MB 19 (55,9) 4 (50,0) 8 (50,0) 7 (70,0) 

 Techniek 4 (11,8) 2 (25,0) 2 (12,5) 0 (0,0) 

 GW 11 (32,4) 2 (25,0) 6 (37,5) 3 (30,0) 

Gemiddelde Leeftijd (SD)  23,09 (3,08) 23,75 (2,38) 23,50 (3,76) 21,90 (2,13) 

Gemiddelde Studiejaar (SD)  3,63 (2,62) 4,43 (1,40) 4,20 (3,77) 2,50 (1,43) 

2.2 Procedure 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het onderzoekslab om een neutrale en gelijke 

omgeving te garanderen. Voorafgaand aan het experiment werd aan de proefpersoon 

uitgelegd hoe het onderzoek zou worden uitgevoerd en de proefpersoon heeft het informed 

consent ondertekend. Daarnaast werd verteld dat de data anoniem verwerkt wordt en geen 

persoonlijke data aan derden doorgegeven wordt. Ze werden geïnformeerd dat het onderzoek 

afhankelijk van de proefpersoon één tot anderhalf uur.  

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel werden de proefpersoon 

gevraagd over herinneringen te vertellen. De proefpersoon kreeg verschillende cue-woorden 

te zien en moest over een herinnering vertellen dat past bij dit woord. Er waren in het totaal 

acht cue-woorden (kalm 2x, verdrietig 2x, boos 2x, blij 2x). Dit onderzoek werd vastgelegd 

met een camera en een voice recorder. Deze apparatuur zal zorgen voor een objectieve en 

duidelijke vastlegging van de sessie.  



10 

 

Na elke herinnering werd de proefpersoon gevraagd deze te beoordelen. De 

proefpersoon gaf een titel aan de herinnering en hoe lang deze geleden was. Bovendien werd 

door de proefpersoon op een 6-punt-schaal beoordeeld hoe belangrijk, levendig, blij, boos, 

verdrietig en kalm de herinnering tegenwoordig is. Omdat dit onderzoek een deel van een 

grotere onderzoek is wordt op de beoordeling van de herinneringen niet verder ingegaan. 

De eerste twee herinneringen en beoordelingen, met ‘kalm’ als cue-woord, werden 

gebruikt als een oefening voor de proefpersoon. Bij deze oefening zijn de onderzoekers 

aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en de proefpersoon bij te sturen om eventuele 

fouten te voorkomen. 

Na elke twee cue-woorden werd een tussenoefening gedaan, in totaal drie. De 

tussenoefeningen, voor dit onderzoek waren dat een beschrijving van de reis naar het lab, de 

keuken en de woonkamer van de proefpersoon, zijn belangrijk om het woordgebruik in 

emotionele herinneringen met neutrale beschrijvingen te kunnen vergelijken. 

In het tweede deel van het onderzoek werden de proefpersonen gevraagd om een 

aantal vragenlijsten te beantwoorden. De eerste vragenlijst had als doel de demografische 

gegevens van elke proefpersoon vast te leggen. De tweede en derde vragenlijsten waren de 

Toronto Alexithymia Scale [TAS] en de reminiscence function scale [RFS]. De laatste 

vragenlijst die afgenomen werd was de Neuroticism Extraversion Openess Five Factor 

Inventory [NEO-FFI]. Tot slot werden de proefpersonen bedankt voor hun deelname aan dit 

onderzoek. 

2.3 Materialen 

Algemene voorwaarden/instrumenten. Tijdens het onderzoek werd gewerkt met 

een computer met internet. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Qualtrics vragenlijst. Voor 

de analyse werden twee programma’s gebruikt: Linguistic Inquiry Word Count [LIWC], de 

21e versie van de “Statistical Package for the Social Sciences”[SPSS]. 

Linguistic Inquiry Word Count. Om een uitspraak te kunnen doen over het gebruik 

van pronomina tijdens verdrietige herinneringen moesten de herinneringen getranscribeerd 

worden. Het meten van de pronomina aantallen werd met behulp van de LIWC, een 

“sophisticated word counter”, uitgevoerd (Berdjajew, 1937). Het LIWC is een software 

programma en kan teksten in 70 verschillenden talen analyseren (Pennebaker, Booth  & 

Francis, 2007). Het is gebaseerd op het vergelijken van woorden met een woordenboek 

(Hancock, Landrigan, & Silver, 2007). 
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Het LIWC is gebaseerd op twaalf verschillende hoofdcategorieën met zes 

subcategorieën, zoals functiewoorden (pronomina). Het programma berekent automatisch de 

percentages van de verschillende soorten woorden  uit de te analyseren tekst (Pennebaker et 

al., 2007). Binnen dit experiment neemt het LIWC een belangrijke rol in, omdat het 

programma het percentage van de verschillende pronomina per herinnering (totale aantal 

pronomina, I-pronomina, We-pronomina- You-pronomina, Zelf, anders) berekent. Voor het 

huidige onderzoek zijn de berekende percentages weer omgerekend naar het aantal pronomina 

woorden. Om de psychometrische kwaliteit van het huidige onderzoek aan te kunnen geven, 

wordt eerst die psychometrische kwaliteit van de Nederlandse versie aangetoond.  

Pronomina vallen hier onder de categorie voornaamwoorden. Voor het berekenen van 

de psychometrische kwaliteit van de Nederlandse versie van de LIWC wordt tevens gebruik 

gemaakt van interne consistentie en test-herteststabiliteit. Uit onderzoek van Zijlstra, 

Middendorp, Meerveld en Geenen (2005) komt naar voren dat de test-hertest betrouwbaarheid 

voor voornaamwoorden een α = 0,88 heeft en de interne consistentie van deze woorden bij 

α=0,80 ligt.  

Om de mate van de individualiteit van de verschillenden woordcategorieën te bepalen 

is de interne consistentie, als ook de test-herteststabiliteit, berekend. De betrouwbaarheid van 

het LIWC wordt als hoog beoordeeld (Zijlstra, Middendorp, Meerveld en Geenen, 2005; 

Bantum en Owen, 2009). Concluderend kan van een gemiddeld tot hoge validiteit en 

betrouwbaarheid van de LIWC gesproken worden. 

Pennebaker, Chung, Ireland, Gonzalez and Booth (2007) hebben voor de 

voorwoorden-schaal een Cronbach’s alfa van 0,20 berekend zoals voor de verschillende 

schalen eerste persoon enkelvoudig, eerste persoon meervoudig en tweede persoon 

respectievelijk 0,44, 0,47 en 0,34. Binnen het huidige onderzoek is er een Cronbach’s alfa van 

0.19 voor alle voornaamwoorden berekend, terwijl binnen de verschillende soorten van 

voornaamwoorden (I, We, You) respectievelijk een Cronbach’s alfa van -0,93; 0,73; 0,28. Er 

kan over het algemeen gesproken worden van een heel lage betrouwbaarheid bij pronomina. 

Dit heeft daarmee te doen dat mensen pronomina verschillend vaak gebruiken. 

 

NEO-FFI. De Neuroticism Extraversion Openess Five Factor Inventory [NEO-FFI] 

[NEO-FFI] is een test voor een persoonlijkheidsprofiel van een persoon. De NEO-FFI meet 

vijf schalen: extraversie, openheid voor ervaring, nauwgezetheid, vriendelijkheid en 

neuroticisme. Bij het hoog scoren op de verschillenden schalen zijn de boven beschreven 
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eigenschappen, of facetten, binnen een bepaalde track sterker en bij lage score zwakker. De 

NEO-FFI is in 1995 voor de laatste keer genormeerd. De COTAN heeft dit meetinstrument de 

volgende beoordeling gegeven: uitgangspunten bij de testconstructie, de kwaliteit van het 

testmateriaal en de kwaliteit van de handleiding zijn allemaal met ‘goed‘ beoordeeld. Terwijl 

de normen, betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit met ‘voldoende’ beoordeeld werden, 

kreeg de criteriumvaliditeit een ‘onvoldoende’. Hier moet wel opgemerkt worden dat de 

normen verouderd zijn en dat er naar de criteriumvaliditeit geen onderzoek gedaan wordt 

(Costa R. , 1995). Dat betekent dat deze vragenlijst een goed meetinstrument is. In dit 

onderzoek is sprake van een Cronbach’s α op de neuroticisme schaal van 0,855, wat ruim 

voldoende is om goede uitspraken te doen en gefundeerde conclusies te trekken. 

 Bij het NEO-FFI zijn de rauwscores in stanine (1 tot en met 9) omgerekend. Op de 

NEO-FFI-vragenlijst is op de stanine twee tot en met acht gemiddeld 4,97 (SD=1,93) 

gescoord. De scores op de NEO-FFI van neuroticisme zijn normaal verdeeld (Skewness = -

0.22; Kurtosis = -1.17). Binnen de steekproef scoorde 23,5% van de proefpersonen laag op de 

neuroticisme schaal (stanine 2 en 3), 47,0% gemiddeld (stanine 4, 5, en 6) en 29,4% hoog 

(stanine 7 en 8).  

2.4 Analyse  

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag: ”In hoeverre hangt het gebruik van 

pronomen tijdens het ophalen van verdrietige herinneringen samen met de mate van 

neuroticisme?” en de deelvragen wordt bij de statistische analyse “Statistical Package for the 

Social Sciences”[SPSS] gebruikt, evenals het Linguistic Inquiry Word Count [LIWC]. De 

analyse van het pronominagebruik van de proefpersonen wordt met hulp van het LIWC als 

exploratieve kwantitatieve studie van de pronomina uitgevoerd. Het LIWC heeft alle eerste 

persoon enkelvoud pronomina ingedeeld in de categorie “I”, alle eerste persoon meervoud 

pronomina in “We” en alle twee persoon enkelvoud in “You”. 

De methode General Linear Model [GLM] Repeated Measures ANOVA werd 

gebruikt om de deelvragen te onderzoeken. Binnenpersonen factor was de herhaalde meting 

van aantal pronomina tussen verdrietige en neutrale beschrijving en tussenpersonen factor 

was de categorie van neuroticisme. Dat betekent dat er de beschreven analyse één keer 

uitgevoerd wordt voor alle I-pronomina, één keer voor alle We-pronomina en één keer voor 

alle You-pronomina. Zo kan voor de eerste deelvraag gekeken worden naar het gebruik van 

de I-, We- en You-pronomina van verdrietige herinneringen naar neutrale beschrijvingen. 

Voor de tweede deelvraag wordt vervolgens bekeken  of neuroticisme in het gebruik van I-, 
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We- en You-pronomina  een hoofdeffect laat zien en uiteindelijk voor deelvraag drie of er een 

interactie heeft plaatsgevonden. Bij de derde deelvraag is aanvullend een multivariate analyse 

uitgevoerd om te kijken hoe het verband is tussen verdrietige herinneringen en neutraal 

beschrijvingen naar neuroticisme. Met hulp van het betrouwbaarheidsinterval kan zelfs 

gekeken worden naar de richting van de samenhang. Verder zijn de stanine van neuroticisme 

in drie categorieën samengevat: De eerste categorie (‘laag’) bevat stanine 2 (lage score) en 3 

(lage score), de tweede categorie (‘middel’) bevat stanine 4 (gemiddeld laag), 5 (gemiddelde 

score) en 6 (gemiddeld hoog), en de derde categorie (‘hoog’) bevat stanine 7 (hoge score) en 8 

(hoge score). Er is voor deze indeling gekozen omdat deze overzichtelijker is zeker wanneer 

er, zoals bij dit onderzoek het geval bleek, geen extreme scores zijn. 

Missende waarden kunnen verklaard worden doordat sommige participanten het 

onderzoek mogelijk minder serieus namen of te weinig motivatie hadden goed na te denken 

om op een herinnering te komen. Een aantal proefpersonen (zeven) had bepaalde informatie 

niet ingevuld of bepaalde herinneringen niet beschreven. 

Voor alle analyses werd een α van 0,05 gehandhaafd, resultaten die een p-waarde 

onder de 0,10 bereiken worden als aanwijzing gezien voor een eventuele uitslag in de richting 

van de hypothese.  

 

3. Resultaten 

Demografische Gegevens 

Binnen de steekproef was de leeftijd gemiddeld 23,09 (SD= 3,08), en het aantal 

studiejaren 3,63 (SD = 2,62). Door middel van Skewness en Kurtosis is aangetoond dat 

leeftijd en studiejaar normaal zijn verdeeld. Voor leeftijd werd een Skewness van 0,56 (SD = 

0,40) en een Kurtosis van -0,09 (SD = 0,79) berekend, voor studiejaren 1,30 (SD = 0,45) en 

1,84 (SD = 0,87). 

 

Deelvragen 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag in hoeverre het gebruik van 

pronomen tijdens het ophalen van verdrietige herinneringen met de mate van neuroticisme 

samenhangt, zijn er drie deelvragen opgesteld. Deze zullen hieronder nader besproken 

worden. 
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Deelvraag 1: Hoofdeffect pronomina bij verdrietige herinneringen en een 

neutrale beschrijving. De eerste hypothese gaat na of bij verdrietige herinneringen 

meer eerste, enkelvoudige pronomina gebruikt worden dan bij een neutrale beschrijving. 

Van verdrietige herinneringen naar een neutrale beschrijving werd een significant 

hoofdeffect gevonden (F(1,31) = 35,91; p < 0,05). Bij het beschrijven van verdrietige verhalen 

gebruiken mensen meer eerste persoon enkelvoud pronomina met gemiddeld 42,88 woorden 

(SD = 22,24) dan mensen die een neutraal verhaal beschrijven met gemiddeld 16,73 woorden 

(SD = 13,62). De eerste hypothese dat bij verdrietige herinneringen meer eerste, enkelvoudige 

pronomina gebruikt worden dan bij een neutrale beschrijving wordt daarom aangenomen.  

Als tweede hypothese wordt gekeken of bij verdrietige herinnering meer eerste, 

pronomina meervoud gebruikt worden dan bij een neutrale beschrijving. Van verdrietige 

herinneringen naar een neutrale herinnering werd geen significant hoofdeffect voor eerste 

persoon meervoud pronomina gevonden (F(1,31) = 0,17; p = 0,69). Bij het beschrijven van 

verdrietige verhalen gebruiken mensen niet minder eerste persoon meervoud pronomina met 

gemiddeld 2,18 woorden (SD = 3,21) dan mensen die een neutraal verhaal beschrijven met 

gemiddeld 2,48 woorden (SD = 3,3). De hypothese dat bij neutrale beschrijving minder eerste 

persoon meervoud pronomina gebruikt worden dan bij een verdrietige herinnering wordt 

verworpen.  

“Bij verdrietige herinneringen worden meer tweede, enkelvoudige pronomina gebruikt 

dan bij een neutrale beschrijving” is de derde opgestelde hypothese. Van verdrietige 

herinneringen naar neutrale herinnering werd geen significant hoofdeffect voor tweede 

persoon enkelvoud pronomina gevonden (F(1,31) = 1,53; p = 0,23). Bij het beschrijven van 

verdrietige verhalen gebruiken mensen niet minder tweede persoon enkelvoud pronomina met 

gemiddeld 5,21 woorden (SD = 8,41) dan mensen die een neutraal verhaal beschrijven met 

gemiddeld 3,84 woorden (SD = 3,53). De hypothese dat bij neutrale beschrijving minder 

tweede, enkelvoudige pronomina gebruikt worden dan bij een verdrietige herinnering wordt 

eveneens verworpen. 

Tijdens het vertellen van verdrietige herinneringen worden meer eerste persoon 

enkelvoud pronomina gebruikt dan bij het vertellen van neutrale beschrijving. Tijdens het 

vertellen van verdrietige herinneringen worden niet meer eerste persoon meervoud pronomina 

en niet meer tweede persoon enkelvoud pronomina gebruikt dan bij het vertellen van neutrale 

beschrijving.  

Deelvraag 2: Hoofdeffect van pronominagebruik bij verschillende mate aan 
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neuroticisme. De eerste hypothese stelt dat bij hoge score op neuroticisme meer 

enkelvoudige pronomina gebruikt worden dan bij lage score op neuroticisme. Tussen laag, 

middel en hoge categorie van neuroticisme werd een significant hoofdeffect gevonden voor 

eerste persoon enkelvoud pronomina (F(2,31) = 1,24; p = 0,30). Bij een lage score op 

neuroticisme gebruiken mensen gemiddeld 24,43 (SD = 4,48) eerste persoon enkelvoud 

pronomina, bij een middel hoge score op neuroticisme 29,93 (SD = 3,17), en 33,90 (SD = 

4,01) bij een hoge score. De hypothese dat bij hoge score op neuroticisme meer enkelvoudige 

pronomina gebruikt worden dan bij lage score op neuroticisme wordt verworpen. 

Als tweede hypothese is gesteld dat bij hoge score op neuroticisme meer meervoudige 

pronomina gebruikt worden dan bij lage score op neuroticisme. Tussen laag, middel en hoge 

categorie van neuroticisme werd een marginaal significant hoofdeffect gevonden voor eerste 

persoon meervoud pronomina (F(2,31) = 2,91; p < 0,10). Bij een lage score op neuroticisme 

gebruiken mensen gemiddeld 3,57 (SD = 0,79) eerste persoon meervoud pronomina, bij een 

middel hoge score op neuroticisme 1,39 (SD = 0,56), en 2,84 (SD = 0,71) bij een hoge score. 

90% betrouwbaarheidsintervallen laten zien dat het verschil ligt tussen lage [2,22; 4,91] en 

middel hoge score neuroticisme [0,44; 2,34]. Een lage score op de neuroticisme schaal 

betekent een vaker gebruik van eerste persoon meervoud pronomina. De hypothese dat bij 

hoge score op neuroticisme meer meervoudige pronomina gebruikt worden dan bij lage score 

op neuroticisme niet verworpen. 

De derde hypothese zegt dat bij hoge score op neuroticisme meer tweede, 

enkelvoudige pronomina gebruikt worden dan bij lage score op neuroticisme. Tussen laag, 

middel en hoge categorie van neuroticisme werd een significant hoofdeffect gevonden voor 

tweede persoon eenvoud pronomina (F(2,31) = 0,39; p = 0,68). Bij een lage score op 

neuroticisme gebruiken mensen gemiddeld 5,79 (SD = 1,78) tweede persoon eenvoud 

pronomina, bij een middel hoge score op neuroticisme 4,40 (SD = 1,26), en 3,72 (SD = 1,59) 

bij een hoge score. De hypothese dat bij hoge score op neuroticisme meer tweede, 

enkelvoudige pronomina gebruikt worden dan bij lage score op neuroticisme wordt 

verworpen. 

Deelvraag 3: Interactie tussen mate van neuroticisme en verdrietige 

herinneringen/neutrale beschrijvingen in het gebruik van pronomina. De 

eerste hypothese van deelvraag 3 stelt dat bij verdrietige herinneringen met een hoge score op 

neuroticisme meer enkelvoudige pronomina gebruikt worden dan bij verdrietige 

herinneringen met lage score op neuroticisme. Er is interactie-effect gevonden die marginaal 
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(d.w.z. bij een α van 0,10) significant is voor eerste persoon enkelvoud pronomina van 

verdrietige herinneringen naar neutrale beschrijving met betrekking tot de mate van 

neuroticisme (F(2,31) = 2,95; p < 0,10). Dit toont aan dat bij verdrietige emoties gemiddeld 

minder eerste persoon enkelvoud pronomina gebruikt worden als er hoger op de schaal van 

neuroticisme gescoord wordt. Des te hoger de categorie van neuroticisme des te vaker werden 

eerste persoon enkelvoud pronomina gebruikt en ook bevordert een hogere neuroticisme bij 

verdrietige herinneringen een verdere verhoging op het effect tussen verdrietig en neutraal 

(Figuur 1). Bij het bekijken van de betrouwbaarheidsintervallen (Tabel 3) van het gebruik van 

eerste pronomina bij verdrietig herinneringen en neutrale beschrijvingen is te zien dat over 

alle scores met betrekking tot de verschillende groepen van neuroticisme (mensen die laag, 

gemiddeld en hoog op neuroticisme scoren) een significante uitspraak gemaakt kan worden. 

Een nauwkeurigere evaluatie van de data laat zien dat pronomina over het algemeen meer 

gebruikt worden bij het vertellen van een verdrietige herinnering dan bij een neutrale 

beschrijving. Bij eerste persoon enkelvoud pronomina echter valt op dat de 

betrouwbaarheidsintervallen [BI] overlappen (BI van verdrietige herinneringen: 18,54 tot 

49,21 en BI van neutrale beschrijving: 5,17 tot 24,81). Dat betekent dat de hoeveelheid van 

het gebruik van de eerste persoon enkelvoud pronomina uiteindelijk niet verschilt tussen de 

twee verhalen (verdrietig, neutraal) als de mens een lage score heeft op de neuroticisme 

schaal. 

 

Tabel 3 Demografische gegevens (N=34) 

1e persoon enkelvoud pronomina score op 

neuroticisme 

 Betrouwbaarheidsinterval 

M (SD) Ondergrens Bovengrens 

Verdrietige herinnering bij lage score 33,875 (7,520)  18,539 49,211 

Neutrale beschrijving bij lage score 14,988 (4,816)  5,165 24,811 

Verdrietige herinnering bij gemiddelde score 39,750 (5,317) 28,906 50,594 

Neutrale beschrijving bij gemiddelde score 20,107 (3,406) 13,161 27,052 

Verdrietige herinnering bij hoge score 55,100 (6,726) 41,383 68,817 

Neutrale beschrijving bij hoge score 12,706 (4,308) 3,920 21,491 

 

De hypothese dat bij verdrietige herinneringen met hoge score op neuroticisme meer 

eerste persoon enkelvoudige pronomina gebruik worden dan met lage neuroticisme wordt 

aangenomen.  
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Bij verdrietige herinneringen met hoge score op neuroticisme meer meervoudige 

pronomina gebruikt worden dan bij verdrietige herinneringen met lage score op neuroticisme. 

Er is geen interactie-effect gevonden van verdrietige herinneringen naar neutrale herinnering 

met betrekking tot de mate van neuroticisme (F(2,31) = 0,61; p = 0,55). Er is geen significant 

bewijs gevonden dat bij verdrietige emoties gemiddeld minder eerste persoon meervoud 

pronomina gebruikt worden als er hoger op de schaal neuroticisme gescoord wordt. Een 

grafische weergave laat wel vermoeden dat mensen met een gemiddelde score op 

neuroticisme meer eerste persoon meervoud pronomina gebruiken dan met lage of hoge score. 

De tweede hypothese dat verdrietige herinneringen met hoge score op neuroticisme meer 

eerste persoon meervoud pronomina gebruikt worden dan bij verdrietige herinneringen met 

lage score op neuroticisme wordt verworpen.  

De laatste hypothese zegt dat bij verdrietige herinneringen met hoge score op 

neuroticisme meer tweede, enkelvoudige pronomina gebruikt worden dan bij verdrietige 

herinneringen met lage score op neuroticisme. Er is geen interactie-effect gevonden voor 

tweede persoon enkelvoud pronomina van verdrietige herinneringen naar neutrale herinnering 

met betrekking tot de mate van neuroticisme (F(2,31) = 0,85; p = 0,44). Er is geen significant 

bewijs gevonden dat bij verdrietige emoties gemiddeld minder tweede persoon enkelvoud 

pronomina gebruikt worden als er hoger op neuroticisme gescoord wordt. De grafische 

weergave weerspiegelt dat er geen duidelijk verband te vinden is. De hypothese dat 

verdrietige herinneringen met hoge score op neuroticisme meer tweede, enkelvoudige 

pronomina gebruikt worden dan bij verdrietige herinneringen met lage score op neuroticisme 

wordt verworpen.  

De resultaten wijzen geen verschil aan tussen verdrietige en neutrale beschrijving wat 

betreft het gebruik van eerste persoon enkelvoud pronomina. Over het algemeen lijkt het alsof 

er geen verband bestaat van neuroticisme naar verdrietige herinneringen en neutrale 

beschrijving met betrekking tot het gebruik van eerste persoon meervoud pronomina. Met 

andere woorden, het maakt geen verschil voor de hoeveelheid aan eerste persoon meervoud 

pronomina of iemand wel of niet een verdrietige of neutrale herinnering navertelt, of iemand 

wel of niet neurotisch is. Daarnaast is er geen sprake van dat hoe hoger de score op 

neuroticisme is, des te meer er gebruik wordt gemaakt van de tweede, enkelvoudige 

pronomina. Met andere woorden, het maakt geen verschil voor de hoeveelheid aan tweede, 

enkelvoudige pronomina of iemand wel of niet een verdrietige of neutrale herinnering 

navertelt, of iemand wel of niet neurotisch is. 
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Figuur 1 Gemiddeld gebruik I-pronomina over neutrale en verdrietige herinneringen 
over neuroticisme 
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4. Discussie 
De focus van dit onderzoek was om na te gaan hoe pronominagebruik en neuroticisme 

samenspelen bij verdrietige en neutrale beschrijving. Uit eerder onderzoek was gebleken dat 

we andere woorden gebruiken dan voor iets neutraals als we iets verdrietigs beschrijven en 

dat minder neurotische mensen anders over gebeurtenissen denken en vertellen dan minder 

neurotische mensen. Welke woorden we gebruiken geven inzicht in hoe we een herinnering 

bekijken en in onze persoonlijkheid. 

 

Hoofdeffect in het pronominagebruik bij verdrietige herinneringen naar 

een neutrale beschrijving. De resultaten van dit onderzoek bevestigen eerder 

onderzoeken. Eerste persoon enkelvoud pronomina worden vaker gebruikt bij verdrietige 

herinneringen dan bij neutrale beschrijvingen. Eerste persoon meervoud en tweede persoon 

enkelvoud pronomina worden niet aantoonbaar verschillend vaak gebruikt. In andere 

onderzoeken (Fortanet, 2004) is er sprake van dat eerste persoon meervoud pronomina 

überhaupt minder vaak gebruikt wordt dan andere pronomina. Het gebruik van eerste persoon 

meervoud pronomina richt zich vooral op groepscohesie zoals op sociale connectie met een 

groep (Tausczik & Pennebaker, 2010). Het gebruik van deze soort van pronomina laat de 

kwaliteit van relaties met anderen zien, omdat deze naar elkaar refereren (Tausczik & 

Pennebaker, 2010). De hier gevonden resultaten komen overeen met de literatuur en 

bevestigen deze. In de literatuur komt naar voren dat tweede persoon pronomina zelden 

gebruikt worden. Tweede persoon enkelvoud pronomina maken een duidelijk verschil in 

groepen en in de eigen persoon tegenover een andere (Kuo, 1999). Ze zijn geadresseerd aan 

iemand anders, maar worden in verhalen niet vaak gebruikt. 

De literatuur bevestigt dat mensen die fysieke of emotionele pijn ervaren meer eerste 

persoon enkelvoud pronomina gebruiken (Rude, Gortner, & Pennebaker, 2004). Verder 

worden eerste persoon enkelvoud pronomina geassocieerd met de aandacht naar zichzelf (e.g., 

Davis & Brock, 1975; Duval & Wicklund, 1972). 

 Een kritiekpunt op dit onderzoek is dat de gestelde richting van beïnvloeding 

voorbestemd is. Dit onderzoek gaat ervan uit dat hoe verdrietig een herinnering is het gebruik 

van persoonlijk voornaamwoord hiervan afhangt. Echter is aangetoond dat het waargenomen 

verdriet van een herinnering daalt als deze in plaats van aanvankelijk met eerste persoon 

enkelvoud pronomina verteld werd en daarna met derde persoon enkelvoud pronomina 

verteld werd (Seih, Chung, C.K., & Pennebaker, 2011). Het lijkt alsof het gebruikt van 

pronomina weer het waargenomen verdriet van een herinnering beïnvloedt.  
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Beide richtingen zijn echter valide en verhelderen het samenspel van het verdriet van 

herinneringen en pronomina gebruik. Bij verdrietige herinneringen worden meer eerste 

persoon enkelvoud pronomina gebruikt (Tausczik & Pennebaker, 2010) terwijl bij het 

omschakelen naar andere pronomina de focus veranderd en het ervaren verdriet verminderd 

wordt (Seih, Chung, C.K., & Pennebaker, 2011) . Het lijkt logisch dat de natuurlijke, eerste 

reactie zal zijn om zich aanvankelijk op de pijn de focussen en daarom meer eerste persoon 

enkelvoud pronomina te gebruiken. Een hulpverlener kan dan de aandacht afleiden om de 

ervaren pijn en verdriet te verminderen. 

 

Hoofdeffect van pronominagebruik bij verschillende mate aan 

neuroticisme. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat neuroticisme amper 

negatief geassocieerd is met het gebruik van eerste persoon meervoud pronomina. Een lage 

score op de neuroticisme schaal betekent een vaker gebruik van eerste persoon meervoud 

pronomina. Het gebruik van eerste persoon meervoud pronomina wijst een focus op de groep 

aan waarin zich de verteller bevindt en werd gekenmerkt door collectieve identiteit als 

belangrijk aspect van het beleven van emoties (Van de Mieroop & Louwagie, 2012). 

Als de eigen identiteit als diffuus wordt beschouwd wordt dit met neuroticisme 

geassocieerd (Maka, Heavenb, & Rummerya, 2010). Het lijkt logisch dat een persoon eerst 

een eigen identiteit moet hebben ontwikkelt voordat deze op zich zuiver op anderen kan 

focussen. Aan de andere kant kunnen sociale bindingen negatieve effecten van herinneringen 

tegengaan of juist positiever kleuren.  

Echter zit ook hier het probleem in het bepalen van de richting van de werking. We 

kunnen door de hier verkregen data niet eenduidig concluderen of zich door negatieve 

herinneringen een neurotische houding versterkt of door een neurotische houding 

herinneringen negatiever worden herbeleeft. Wat deze data wel aantonen is dat er 

waarschijnlijk meer inzicht van het samenspel van verdriet en persoonlijkheidstrekken te 

verkrijgen valt. 

 

Interactie tussen mate van neuroticisme en verdrietige herinneringen/ 

neutrale beschrijvingen in het gebruik van pronomina. De resultaten van dit 

onderzoek bevestigen eerder onderzoeken. Bij eerste persoon meervoud en tweede persoon 

enkelvoud pronomina echter worden geen aantoonbaar interactie effect tussen verdrietige 

herinneringen en neuroticisme gevonden. Bij eerste persoon enkelvoud is er een marginaal 
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interactie effect aangetoond. Mensen die laag neurotisch zijn gebruiken vergelijkbaar vaak 

eerste persoon enkelvoud pronomina bij het beschrijven van verdrietige en neutrale 

herinneringen. Mensen die middel of hoog neurotisch zijn gebruiken meer eerste persoon 

enkelvoud pronomina bij het beschrijven van verdrietige herinneringen tegenover neutrale 

beschrijvingen. Dit wijst een mogelijk belangrijke samenspel aan tussen 

persoonlijkheidstrekken en gebruik van persoonlijk voornaamwoord. Omdat dit samenspel 

nog redelijk onbekend is, kan voorlopig uitsluitend het vermoeden ontstaan dat door een lage 

neuroticisme een verdrietige herinnering als minder erg ervaren wordt en de focus niet op 

zichzelf gelegd wordt tijdens het beschrijven.  

 

Sinds verbaal gedrag een belangrijke rol speelt binnen de wetenschap van de 

psychologie, is er veel onderzoek gedaan naar taalgebruik en het uiten van emoties via taal. 

Het pronominagebruik geeft het beleven van emoties tijdens het ophalen van herinneringen 

weer. In dit onderzoek zijn er bepaalde verbanden gevonden worden in het gebruik van 

pronomina.  

Zoals ook in andere onderzoeken duidelijk werd, is in dit onderzoek gevonden dat 

pronomina over het algemeen bij verdrietige verhalen meer gebruikt worden dan bij neutrale 

beschrijvingen. Dit onderzoek heeft evenals eerder onderzoek geen uitspraak kunnen doen 

over tweede persoon enkelvoud pronomina en een beperkte uitspraak eerste persoon 

meervoud pronomina. Wat bij dit onderzoek wel nieuw is en eerder nog niet bekeken werd, is 

of de mate van neuroticisme met de verschillenden pronomina samenhangt. Hier is duidelijke 

aanwijzing voor gevonden. Neuroticisme lijkt op de een of andere manier een rol te spelen in 

hoe bij verschillende soorten verhalen persoonlijk voornaamwoord gebruikt worden. 

Wanneer naar de hoofdvraag gekeken wordt: “In hoeverre hangen het gebruik van 

pronomen tijdens het ophalen van verdrietige herinneringen samen met de mate van 

neuroticisme?” valt te zeggen dat het pronominagebruik bij verdrietige verhalen hoger is dan 

tijdens een neutrale beschrijving.  Dit onderzoek bevestigt dat mensen die fysieke of 

emotionele pijn ervaren meer eerste persoon enkelvoud pronomina gebruiken. Gebruikt de 

persoon veel voornaamwoorden betekent dat dat deze herinnering emotioneel is en dit zou een 

cue voor de gesprekspartner kunnen worden, zodat de gesprekspartner beter om kan gaan met 

de emotionele lading van het gesprek. Een cue is belangrijk voor een hulpverlener om erop te 

kunnen reageren. 

De gevondenen marginale effecten (eerste persoon meervoud pronomina bij 

neuroticisme en  eerste persoon enkelvoud bij een interactie van alle factoren) kunnen door de 
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hier verkregen data niet duidelijk verklaard worden. Zoals in literatuur aangetoond wordt een 

diffuse identiteit als diffuus met neuroticisme geassocieerd. Hieruit zal geconcludeerd kunnen 

worden dat persoon eerst een eigen identiteit moet hebben ontwikkeld voordat deze op zich 

zuiver op anderen kan focussen.  Deze bevinding zou kunnen betekenen dat een therapeut aan 

de hand van het pronominagebruik zou vast kunnen stellen of de persoon een diffuse identiteit 

heeft en dan eerst proberen met deze persoon te focussen op de eigen identiteit voordat het 

waarschijnlijk daaruit ontstaande probleem kan worden opgelost.  Om na te gaan of dit echt 

mogelijk is zou nader onderzoek nodig zijn. 

Het lijkt er verder op dat er een relatie voor het gebruik van voornaamwoorden tussen 

neuroticisme en verdrietige herinneringen bestaat. Dat zou kunnen betekenen dat een bij een 

lage score op neuroticisme een verdrietige herinnering als minder erg ervaren wordt. 

 

4.2 Sterke punten en beperkingen van het onderzoek 

Sterke punten. Tijdens dit onderzoek hadden participanten de tijd om eerst te 

oefenen voordat het experiment begint om aan de situatie te wennen. Door dit soort training 

ontstaat de mogelijkheid om vragen te stellen als er onduidelijkheden zijn over de instructies. 

Hiernaast kunnen participanten een gevoel verkrijgen over hoe lang ze moeten praten, 

waarover ze kunnen praten en hoe ze hun eigen verhalen kunnen construeren. Daarmee zal de 

kans dat er fouten gemaakt worden, zoals het vertellen van algemeen herinneringen, niet in de 

camera kijken of het niet aanhouden tijdsduur van drie minuten, verminderd worden. Tijdens 

de oefeningen kunnen ze op deze fouten gewezen worden. 

Binnen dit onderzoek hebben de mensen hun verhalen met eigen woorden kunnen 

verwoorden. In veel voorafgaande onderzoeken hebben mensen hun verhalen niet kunnen 

vertellen, maar moesten ze hun verhalen opschrijven. Bij vertellen van de verhalen hebben de 

participanten een vrijere woordkeuze en worden niet beperkt in hun associaties. 

Binnen dit onderzoek is er een redelijk goede variatie in de steekproef. Hoewel deze 

steekproef niet groot was (N=35), is het rijk aan variatie van studenten. De variatie in 

studenten met verschillende studierichtingen is breed.  

 

Beperkingen. Mensen interpreteren verschillende cue-woorden anders. Zo zijn er 

verhalen verteld met een cue-woord die overlap hebben met een ander cue-woord. Er zijn 

bijvoorbeeld verdrietige verhalen verteld waarbij de participant ook aan gaf dat hij in deze 
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situatie niet alleen verdrietig maar ook boos was. Er werd niet aangegeven dat binnen één 

verhaal er slechts met één cue-woord gewerkt moest worden. Hier zou een overlap plaats 

gevonden kunnen hebben die de bevindingen over het pronomengebruik bij verdrietige 

herinneringen beïnvloed kan hebben. De eventuele overlap vervaagd de condities en daarmee 

de conclusies die hieruit getrokken kunnen worden. Neuroticisme zou hier een invloed 

kunnen hebben op het verbinden van boze en verdrietige herinneringen. Daarmee is de 

codering van de identiteitsherinneringen erg afhankelijk van de interpretatie van het individu. 

Een voorbeeld hiervan: “Het was een herinnering die heel verdrietig was. Het was voor de 

eerste keer dat ik een relatie had en dat ze uit ging. (…) En we zaten daar achter in, in een 

hokje. En toen kwam er bij haar eruit. Dat was heel erg onverwacht bij mij. Dat was heel 

vervelend. Ja ik was eigenlijk best boos op dat moment omdat ik me aan het lijntje gehouden 

voelde.” Deze identiteitsherinnering bevat zowel verdrietige als ook boze emoties. Bij 

identiteitsherinneringen is het blijkbaar moeilijk duidelijke grenzen te zetten. 

Een ander zwaktepunt van dit onderzoek is dat er een kleine steekproef gebruikt werd 

(N=35). Bij een grotere steekproef zouden er misschien duidelijkere correlaties gevonden zijn 

tussen het gebruik van pronomen bij verdrietige herinneringen en de mate aan neuroticisme. 

Binnen deze steekproef hebben we met één populatie te maken: studenten. Mensen met 

verschillend opleidingsniveaus zouden een andere hoeveelheid en andere pronomina kunnen 

gebruiken. Onder de studentenpopulatie hebben we ook nog te maken met ongeveer 40% 

psychologiestudenten die bepaalde voorkennis hebben in de richting van 

persoonlijkheidstrekken. Bijvoorbeeld iedere psychologiestudent van de Universiteit Twente 

kent de NEO-FFI persoonlijkheidsvragenlijst en weet wat sociaal wenselijk is. Hierdoor 

kunnen de resultaten vertekent zijn en samenhangen niet of onjuist weergeven. 

Naast deze twee beperkingen zijn er nog een paar kleine. Er werd een camera gebruikt 

om te voorkomen dat de onderzoeker door non-verbaal gedrag de participanten beïnvloed. 

Met het gebruik van de camera ontstond een bepaald probleem: de camera ging een paar keer 

uit. Daardoor zijn participanten het verhaal gedeeltelijk opnieuw begonnen en is het 

woordgebruik veranderd. Het is ook niet mogelijk om te bepalen wat voor een impact de 

camera op de participanten heeft gehad. Hierbij kwamen een aantal vragen op: Is het 

gemakkelijker herinneringen te vertellen als er een camera in het onderzoek gebruikt wordt of 

bevordert dit juist ongemak bij de participanten? Deze vragen zouden in een 

vervolgonderzoek kunnen worden onderzocht. Sommige participanten kunnen het onderzoek 

wat minder serieus genomen hebben of ze hadden geen zin er goed over na te denken om op 

een herinnering te komen. Dit zou de missende waarden verklaren. Sommige proefpersonen 
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hebben bepaalde informatie niet ingevuld of bepaalde herinneringen niet beschreven. Naast 

deze gecorrigeerde belemmeringen zou er nog een verdere mogelijkheid van een bias zijn: 

Het onderzoek is uitgevoerd door Duitse studenten terwijl alle participanten alleen uit de 

Nederlandse populatie zijn. Dit zou een invloed kunnen hebben op het opstellen van de 

transcripties en daarmee op de analyse van het woordgebruik. 

Dit onderzoek geeft alleen een momentopname weer, het is een cross-sectioneel 

onderzoek. De generaliseerbaarheid is daarom beperkt. Het zou mogelijk zijn dat mensen 

naarmate ze ouder worden zich anders gaan uitdrukken en andere herinneringen gaan 

vertellen. Binnen dit onderzoek is niet gekeken naar mensen van verschillende leeftijden 

gevraagd worden om een invloed van leeftijd uit te sluiten. 

4.3 Aanbevelingen voor toekomstige onderzoek en de praktijk 

Voor een vervolgonderzoek zouden preciezere instructies gegeven moeten worden. Bij 

bepaalde participanten gebeurde het dat er herinneringen niet verteld werden, maar dat er 

alleen aan gedacht werd of dat de herinneringen alleen aan de hand van de hulpvragen 

beantwoord werden, waardoor de herinneringen meer algemeen besproken werden en het 

verhaal onderbroken werd. Aangezien er een overlap was in de herinneringen zoals door bij 

een verdrietige herinnering te vertellen dat je toen boos was, is het belangrijk vooraf een 

coderingschema op te stellen waarin je herinneringen kan indelen en die twee emotionele 

aspecten kan verbinden. 

Omdat de verkorte persoonlijkheidsvragenlijst gebruikt werd, is het aan te bevelen of 

hier dezelfde bevindingen uitkomen als dit onderzoek met de volledige vragenlijst zou 

worden uitgevoerd, aangezien een kortere vragenlijst tot een ander resultaat op de score of 

neuroticisme zou kunnen leiden. 

Omdat er ook niet bekend was in hoeverre de camera invloed heeft op de participanten 

en de data, is het aan te bevelen om in een vervolgonderzoek een controle conditie te hebben 

om een vergelijking te kunnen maken in hoeverre de camera hier invloed op heeft. 

Om verschillende biases te voorkomen is het noodzakelijk om te letten op: de 

onderzoekers die de respondenten transcriberen zouden dezelfde moedertaal hebben. Er zou 

ook gekeken kunnen worden naar de verschillende opleiding/werk/studies met betrekking tot 

woordgebruik, evenals het verschil in nationaliteit, leeftijdsgroep en sociale economische 

status. 

Hiernaast is het ook interessant om te onderzoeken of de andere 

persoonlijkheidstrekken van de Big Five wel of niet correleren met het gebruik van 



25 

 

pronomina. De mensen zouden opnieuw bevraagd kunnen worden om meerdere soorten 

herinneringen te vertellen waarbij duidelijk moet worden verteld dat het om slechts één 

emotionele toestand gaat per situatie en dat het verhaal nog nauwkeuriger moet worden 

beschreven opdat er geen overlap aan emoties plaatsvindt. Bijvoorbeeld moet een persoon een 

verdrietige herinnering vertellen en erop letten dat het een herinnering is waarbij boosheid 

geen rol heeft gespeeld. Deze mensen zouden dan ook een persoonlijkheidstest invullen om 

alle Big Five categorieën te bekijken. Om te kijken of met toenemend leeftijd de pronomina 

meer worden, of er iets veranderd in de relatie van de Big Five categorieën en het 

pronominagebruik, zouden dezelfde proefpersonen drie jaren later deze test opnieuw moeten 

uitvoeren (longitudinaal design). 
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6. Appendix  

I. Beoordeling van elke herinnering - Vragenlijst 

 

Welke titel zou je deze herinnering geven? ……………………………………. 

Hoe lang geleden vond deze herinnering plaats? … jaar geleden 

 

Bij de volgende vragen kun aangeven in welke mate de vragen van toepassing zijn op 

een schaal van 1 tot 6. 1 betekent helemaal niet en 6 betekent helemaal wel. 

           1        2       3      4      5      6 

Hoe levendig is deze herinnering tegenwoordig voor je?  1 2 3 4 5 6 

Hoe belangrijk is deze herinnering tegenwoordig voor je?  1 2 3 4 5 6 

Hoe blij voel je je tegenwoordig over deze herinnering?   1 2 3 4 5 6 

Hoe verdrietig voel je je tegenwoordig over deze herinnering? 1 2 3 4 5 6 

Hoe boos voel je je tegenwoordig over deze herinnering?   1 2 3 4 5 6 

Hoe kalm voel je je tegenwoordig over deze herinnering?   1 2 3 4 5 6 
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II. Debriefing 

We danken u voor uw deelname aan ons experiment! 

Zoals u misschien aan de vragen van ons heeft opgemerkt, is het doel van dit 

onderzoek niet alleen het ophalen van persoonlijke herinneringen. In dit onderzoek ging het 

over twee verschillende punten: Ten eerste was het van belang om te kijken welke soort 

woorden (emotiewoorden, persoonlijke voornaamwoorden) gebruikt worden om emoties uit 

te drukken tijdens het ophalen van zowel positieve als ook negatieve herinneringen. Ten 

tweede is het de bedoeling om te toetsen of er een samenhang bestaat tussen de verbale 

expressie van emoties en alexithymie of persoonlijkheid. Voor de persoonlijkheid hebben we 

de NEO-FFI gebruikt en voor de mate van alexithymie de TAS. Alexithymie is een 

psychiatrische stoornis waarbij de patiënten moeilijkheden hebben met het identificeren, 

beschrijven en uitdrukken van emoties. 

 Wij willen u nog eens meedelen dat uw data anoniem worden behandeld en niet aan 

derden worden verspreid. 

Uiteindelijk willen wij u nog verzoeken om niets van dit onderzoek aan derden 

(mogelijke proefpersonen) te vertellen. Dit zou namelijk de uitslag kunnen beïnvloeden. 

 Bovendien heb je het recht om één of meerdere onderzoeksverslagen bij ons aan te 

vragen via: L.A.Stahlkopf@student.utwente.nl     of     s.kurney@student.utwente.nl. Deze zal 

u dan na afloop van het onderzoek toegestuurd krijgen. 
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III. Demografische gegevens - Vragenlijst 

Formularbeginn 

Tweede gedeelte 

 

In het volgende gedeelte wil ik u vragen om nog sommige gegevens over jezelf met ons te 

delen. Deze gegevens worden natuurlijk vertrouwelijlk verwerkt en de gegevens dienen alleen 

ter anaylse van de verzamelde data. 

 

Geslacht 

Man 

Vrouw 

41 

 

Leeftijd 

 

42 

 

Studie 

 

43 

 

Studentennummer 

 

44 

 

Sona-nummer 

 

45 

 

In het hoeveelste jaar van uw huidige studie zit u? 
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IV. Informed consent  
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V. NEO-FFI Vragenlijst 

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken door het 

betreffende woord aan te kruisen. U dient per uitspraak één antwoordmogelijkheid te kiezen. 

   

helemaal 

oneens 
oneens neutraal eens helemaal eens 

Ik ben geen tobber. 
       

Ik houd ervan veel 

mensen om me heen te 

hebben. 
       

Ik hou er niet van mijn 

tijd te verdoen met 

dagdromen. 
       

Ik probeer hoffelijk te 

zijn tegen iedereen die ik 

ontmoet. 
       

Ik houd mijn spullen 

netjes en schoon.        

Ik voel me vaak de 

mindere van anderen.        

Ik lach gemakkelijk. 
       

Als ik eenmaal de goede 

manier om iets te doen 

gevonden heb, dan blijf 

ik daarbij. 

       

Ik verzeil vaak in 

meningsverschillen met 

mijn familie en collega's. 
       

Ik kan mijzelf vrij goed 

oppeppen om dingen op 

tijd af te krijgen. 
       

Wanneer ik onder grote 

spanning sta, heb ik        
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helemaal 

oneens 
oneens neutraal eens helemaal eens 

soms het gevoel dat ik er 

aan onderdoor ga. 

Ik zie mezelf niet echt 

als een vrolijk en 

opgewekt persoon. 
       

Ik ben geïntrigeerd door 

de patronen die ik vind 

in de kunst en de natuur. 
       

Sommige mensen vinden 

mij zelfzuchtig en 

egoïstisch. 
       

Ik ben niet erg 

systematisch.        

Ik voel me zelden 

eenzaam of triest.        

Ik vind het echt leuk om 

met mensen te praten.        

Ik vind dat leerlingen 

alleen maar in 

verwarring worden 

gebracht door ze te laten 

luisteren naar sprekers 

met afwijkende ideeën. 

       

Ik werk liever met 

anderen samen dan met 

ze te wedijveren. 
       

Ik probeer alle aan mij 

opgedragen taken 

gewetensvol uit te 

voeren. 

       

Ik voel me vaak 

gespannen en 

zenuwachtig. 
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helemaal 

oneens 
oneens neutraal eens helemaal eens 

Ik ben graag daar waar 

wat te beleven valt.        

Poëzie doet mij weinig 

tot niets.        

Ik ben vaak cynisch en 

sceptisch over de 

bedoelingen van 

anderen. 

       

Ik heb duidelijke doelen 

voor ogen en werk daar 

op een systematische 

manier naartoe. 

       

Soms voel ik me 

volkomen waardeloos.        

Ik geef er meestal de 

voorkeur aan om dingen 

alleen te doen. 
       

Ik probeer vaak nieuwe 

en buitenlandse 

gerechten. 
       

Ik denk dat de meeste 

mensen je zullen 

gebruiken als je ze de 

kans geeft. 

       

Ik verknoei veel tijd 

voordat ik echt aan het 

werk ga. 
       

Ik voel me zelden 

angstig of zorgelijk.        

Ik voel me vaak alsof ik 

barst van de energie.        

Ik merk zelden de 

stemmingen of        
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helemaal 

oneens 
oneens neutraal eens helemaal eens 

gevoelens op, die 

verschillende 

omgevingen oproepen. 

De meeste mensen die ik 

ken mogen mij graag.        

Ik werk hard om mijn 

doelen te bereiken.        

Ik word vaak kwaad om 

de manier waarop 

mensen me behandelen. 
       

Ik ben een vrolijk en 

levendig iemand.        

Ik vind dat we 

beslissingen in morele 

zaken van onze 

religieuze leiders mogen 

verwachten. 

       

Sommige mensen vinden 

mij koel en berekend.        

Als ik iets beloof, kan 

men erop rekenen dat ik 

die belofte nakom. 
       

Wanneer dingen mis 

gaan raak ik maar al te 

vaak ontmoedigd en heb 

ik zin om het op te 

geven. 

       

Ik ben geen vrolijke 

optimist.        

Wanneer ik een gedicht 

lees of naar een 

kunstwerk kijk, voel ik 

soms een koude rilling of 
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helemaal 

oneens 
oneens neutraal eens helemaal eens 

een golf van opwinding. 

Ik ben zakelijk en 

onsentimenteel in mijn 

opvattingen. 
       

Soms ben ik niet zo 

betrouwbaar als ik zou 

moeten zijn. 
       

Ik ben zelden verdrietig 

of depressief.        

Ik heb een jachtig leven. 
       

Ik ben niet erg 

geïnteresseerd in het 

speculeren over het 

wezen van het universum 

of van de mens. 

       

Over het algemeen 

probeer ik attent en 

zorgzaam te zijn. 
       

Ik ben een productief 

mens die een klus altijd 

voor elkaar krijgt. 
       

Ik voel me vaak 

hulpeloos en wil dan 

graag dat iemand anders 

mijn problemen oplost. 

       

Ik ben een heel actief 

persoon.        

Ik heb een breed scala 

aan intellectuele 

interessen. 
       

Als ik mensen niet mag, 

laat ik dat ook merken.        

Het lijkt mij maar niet te 
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helemaal 

oneens 
oneens neutraal eens helemaal eens 

lukken om de dingen 

goed op orde te hebben. 

Soms schaam ik me zo 

dat ik wel door de grond 

wil zakken. 
       

Ik ga liever mijn eigen 

gang dan dat ik leiding 

geef aan anderen. 
       

Ik heb vaak plezier in het 

spelen met theorieën of 

abstracte ideeën. 
       

Als het nodig is ben ik 

bereid om mensen te 

manipuleren om te 

krijgen wat ik wil. 

       

Ik streef ernaar uit te 

blinken in alles wat ik 

doe. 
       

 


