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Samenvatting 
 

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief 

Stabiliteit en verandering in gerapporteerde levensgebeurtenissen over een 
periode van vijf jaar 
 

Het belangrijkste doel van dit longitudinale, exploratieve onderzoek is het in kaart brengen 

van de dynamica van het autobiografisch geheugen over de levensloop. Het onderzoek beslaat 

een periode van vijf jaar waarin de Levenslijn Interview Methode drie keer werd afgenomen 

bij een groep van 98 mannen en vrouwen ongeveer gelijk verdeeld over een jonge (18-30 

jaar), middelbare (31-55 jaar) en oudere leeftijdsgroep (55-84 jaar). Autobiografische 

herinneringen en verwachtingen zijn geanalyseerd vanuit het perspectief van aantal, affect en 

inhoud van gerapporteerde gebeurtenissen. Hierbij werd het effect van leeftijd, geslacht en 

tijdsperspectief op stabiliteit en verandering bepaald.  

 

In Hoofdstuk 1 wordt allereerst een kort overzicht gegeven van de geschiedenis en de positie 

van het onderzoek naar het autobiografisch geheugen. In de onderhavige studie wordt 

‘autobiografisch geheugen’ ruim gedefinieerd als ‘een deel van het episodisch geheugen voor 

zowel retrospectieve (herinneringen) als prospectieve informatie (verwachtingen) gerelateerd 

aan het zelf’. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende methoden die in de 

literatuur genoemd worden om autobiografische data te verzamelen. In het huidige onderzoek 

werd autobiografische informatie verzameld met behulp van de Levenslijn Interview Methode 

(LIM), een semi-gestructureerd interview waarbij een kwalitatieve en kwantitatieve 

benadering gecombineerd worden. De achtergrond en de toepassing van deze methode 

worden gedetailleerd beschreven. Afname van de LIM resulteert in een levenslijn, een serie 

chronologisch geordende levensgebeurtenissen en een levensverhaal. In deze studie wordt de 

analyse van de data beperkt tot de analyse van levensgebeurtenissen. Om de gerapporteerde 

gebeurtenissen te ordenen werd een speciale LIM-categorieënlijst ontwikkeld. Het hoofdstuk 

eindigt met een beschrijving van het onderzoeksdesign, de steekproef, de afname van de LIM 

en de statistische analyse van de LIM-data.  

 

In Hoofdstuk 2 wordt het aantal gebeurtenissen dat respondenten noemen en de verdeling van 

deze gebeurtenissen over de levensloop in kaart gebracht. Het gemiddelde aantal 



gebeurtenissen dat respondenten over de totale levensloop rapporteren, bedraagt in dit LIM-

onderzoek 7.03 voor de eerste golf, 7.52 voor de tweede golf en 8.25 voor de derde golf. Een 

opmerkelijke bevinding is dat de som van autobiografische gebeurtenissen uit verleden en 

toekomst constant is over de levensloop; dit wordt het ‘Principe van het Constante 

Levensperspectief’ genoemd. Levensverhalen van alle leeftijdsgroepen worden 

gekarakteriseerd door een groter aantal gebeurtenissen in het verleden dan in de toekomst. 

Oudere respondenten noemen echter meer gebeurtenissen in het verleden dan jongere 

respondenten, terwijl jongere respondenten meer gebeurtenissen in de toekomst noemen dan 

oudere respondenten. Over drie golven neemt het aantal gebeurtenissen dat respondenten over 

hun gehele levensloop noemen significant toe, wat toegeschreven wordt aan een test-hertest 

effect. Naarmate respondenten ouder worden, neemt de ratio tussen gebeurtenissen uit het 

verleden en het totale aantal gebeurtenissen toe, d.w.z. dat respondenten meer gebeurtenissen 

in het verleden noemen en minder in de toekomst. Er is een tendens dat de verandering in 

deze ratio het sterkst is voor de jongste leeftijdsgroep en afneemt naarmate mensen ouder 

worden.  

 De verdeling van gebeurtenissen in het verleden laat een sterk ‘recency effect’ voor de 

jongste leeftijdsgroep zien, d.w.z. dat respondenten uit deze groep meer gebeurtenissen uit het 

recente verleden rapporteren dan uit het verdere verleden. Voor de verdeling van 

gebeurtenissen voor de toekomst werd een ‘proximity effect’ gevonden, d.w.z. dat 

respondenten meer gebeurtenissen in de nabije toekomst verwachten dan in de verre 

toekomst. Dit recency/proximity effect verplaatst zich met de leeftijd van de respondent. Voor 

de oudere leeftijdsgroep werd naast een recency/proximity effect ook een geheugen ‘bump’ 

gevonden, d.w.z. dat oudere respondenten een groter aantal gebeurtenissen rapporteren uit de 

periode van de adolescentie en vroege volwassenheid dan verwacht kan worden op basis van 

de klassieke vergeetcurve van Ebbinghaus. De verdeling van gebeurtenissen voor de 

middelste groep laat een opkomende bump zien en een recency/proximity effect. Er worden 

verschillende verklaringen voor het fenomeen van de bump gegeven en bediscussieerd. De 

gemiddelde leeftijd waarop de eerste gebeurtenis genoemd wordt, ligt rond de leeftijd van 12 

jaar. Hierbij werd geen effect van leeftijd of geslacht gevonden. De gemiddelde leeftijd van 

de laatst genoemde gebeurtenis, die meestal in de toekomst ligt, en de gemiddelde leeftijd 

waarop respondenten verwachten te overlijden blijkt afhankelijk van leeftijd te zijn; oudere 

respondenten noemen deze gebeurtenissen op een latere leeftijd dan jongere respondenten.  

 

In Hoofdstuk 3 wordt allereerst het affect van elke specifieke gebeurtenis bepaald. Vervolgens 



wordt de verhouding tussen (zeer) positieve en (zeer) negatieve gebeurtenissen onderzocht 

evenals de verdeling van (zeer) positieve en (zeer) negatieve gebeurtenissen over de 

levensloop. In het algemeen rapporteren respondenten evenveel positieve als negatieve 

gebeurtenissen over de gehele levensloop en voor verleden en toekomst afzonderlijk, d.w.z. 

de algemene affectieve waardering voor het gehele leven, en voor verleden en toekomst 

afzonderlijk blijkt neutraal te zijn. Er werd een tendens gevonden dat jonge vrouwen 

positiever over hun gehele leven zijn dan jonge mannen, terwijl middelbare mannen positiever 

zijn dan middelbare vrouwen en oudere mannen en vrouwen ongeveer even positief (of 

negatief). Ook blijkt dat naarmate respondenten ouder zijn, ze positiever over het verleden 

zijn en negatiever over de toekomst. Wat betreft het percentage ‘zeer positieve’ en ‘zeer 

negatieve’ gebeurtenissen werd gevonden dat meer gebeurtenissen in het verleden gepaard 

gaan met een intens affect dan in de toekomst. Voor het verleden geldt dat er meer ‘zeer 

negatieve’ dan ‘zeer positieve’ gebeurtenissen genoemd worden terwijl de percentages ‘zeer 

negatieve’ en ‘zeer positieve’ gebeurtenissen voor de toekomst niet significant van elkaar 

verschillen.  

De verdeling van positieve en negatieve gebeurtenissen over de levensloop laat een bump 

voor positieve gebeurtenissen zien voor de middelste en oudste leeftijdsgroep. Voor de oudste 

leeftijdsgroep is er ook een smalle bump voor negatieve gebeurtenissen die begint bij het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is er voor alle leeftijdsgroepen een recency 

effect voor negatieve gebeurtenissen en een proximity effect voor positieve gebeurtenissen die 

zich verplaatsten met de toenemende leeftijd. De verdeling van ‘zeer positieve’ en ‘zeer 

negatieve’ gebeurtenissen toont ongeveer hetzelfde patroon voor de jongste en middelste 

groep als de verdeling van positieve en negatieve gebeurtenissen. Voor de oudere groep zijn 

‘zeer positieve’ en ‘zeer negatieve’ gebeurtenissen onregelmatig verdeeld over de levensloop 

zonder een specifiek patroon. De eerste belangrijke gebeurtenis die respondenten in het 

verleden noemen, betreft meestal een negatieve gebeurtenis. Wat betreft de laatst genoemde 

gebeurtenis in het leven is er een tendens dat oudere respondenten het meest negatief zijn over 

deze gebeurtenis. De beste periode in het leven, geoperationaliseerd als de decade waarin de 

verhouding tussen het aantal positieve en het totale aantal gebeurtenissen het grootst is, is de 

periode tussen ongeveer 20 en 40 jaar. De slechtste periode in het leven, geoperationaliseerd 

als de decade waarin de verhouding tussen het aantal negatieve gebeurtenissen en het totale 

aantal gebeurtenissen het hoogst is, is de periode van 70 tot 80 jaar gevolgd door de 

kindertijd.  

 



In Hoofdstuk 4 zijn de data van de eerste golf geanalyseerd met betrekking tot de inhoud van 

herinneringen en verwachtingen. Ook werd het gemiddelde affect van de specifieke 

gebeurtenissen bepaald. Hiertoe werden LIM-gebeurtenissen geclassificeerd in 40 

subcategorieën verdeeld over negen categorieën: Relaties, School, Werk, Gezondheid, Groei, 

Wonen, Geboorte, Dood en Rest. Per decade werd de verdeling van gebeurtenissen over 

(sub)categorieën bepaald en de (sub)categorieën die het meest frequent genoemd werden, 

werden geselecteerd. Dit resulteerde in een beschrijving van de modale levensloop voor de 

gehele groep en voor mannen en vrouwen van drie leeftijdsgroepen afzonderlijk. Voor de 

gehele groep blijken de kindertijd en de adolescentie in het teken te staan van School en 

Wonen, de jongvolwassenheid van Relaties, de middelbare leeftijd van Werk en de ouderdom 

van Gezondheid en Dood. De inhoud van autobiografische herinneringen en verwachtingen 

blijkt afhankelijk te zijn van leeftijd en geslacht, bijvoorbeeld jonge vrouwen verwachten 

Geboorte Kind eerder dan jonge mannen, Dood Ouders wordt vaker door middelbare mannen 

dan door middelbare vrouwen genoemd, en oudere mannen noemen vaker Dood Partner in de 

toekomst dan oudere vrouwen. Het verleden wordt gekarakteriseerd door meer persoonlijke 

herinneringen terwijl de toekomst meer stereotype is. Naarmate mensen ouder worden, 

verandert het beeld dat ze van het verleden en de toekomst hebben hetgeen een meer 

dynamische visie op de menselijke levensloop ondersteunt.  

 

De resultaten van de eerste golf vormen de basis voor Hoofdstuk 5 waarin de stabiliteit en 

verandering van (patronen van) levensgebeurtenissen over een periode van twee en vijf jaar 

worden geanalyseerd. Allereerst wordt de inhoud van de tweede en de derde golf op dezelfde 

wijze geanalyseerd als die van de eerste golf en worden de resultaten van de drie golven met 

elkaar vergeleken. Voorbeelden van stabiele patronen zijn: oudere respondenten vermelden 

vooral gebeurtenissen uit de bump periode die een begin of een ontwikkeling aangeven en die 

positief beleefd worden; mannen zijn meer gericht op Werk terwijl vrouwen meer gericht zijn 

op Gezondheid en Geboorte; mannen zijn afhankelijker van ouders en partner dan vrouwen; 

oudere respondenten noemen minder gebeurtenissen in de categorie Groei dan jongere 

respondenten.  

 Op de tweede plaats wordt de intra-individuele stabiliteit van gebeurtenissen over drie 

golven bepaald. Stabiliteit wordt gedefinieerd als het noemen van dezelfde gebeurtenissen, 

d.w.z., de betreffende gebeurtenissen zijn geclassificeerd in dezelfde (sub)categorieën, door 

dezelfde respondenten bij verschillende metingen. Over een periode van vijf jaar wordt 

ongeveer een derde van alle gebeurtenissen bij elke golf genoemd. Het beeld dat mensen van 



hun verleden hebben is stabieler dan dat van de toekomst. Vooral jonge mensen hebben een 

erg instabiel beeld van de toekomst. De periodes in het leven die relatief het meest stabiel 

blijken over drie golven zijn de kindertijd en de periode van 20 tot 30 jaar. Voor het verleden 

geldt dat negatieve gebeurtenissen stabieler zijn dan positieve gebeurtenissen. Voor de 

toekomst zijn positieve gebeurtenissen stabieler voor vrouwen dan voor mannen terwijl 

negatieve gebeurtenissen stabieler zijn voor mannen dan voor vrouwen. Gebeurtenissen 

binnen de categorie Relaties zijn het meest stabiel in het levensverhaal gevolgd door School, 

Dood en Rest, terwijl gebeurtenissen in de categorie Groei het minst stabiel zijn. 

Gebeurtenissen binnen de subcategorieën Relaties Anderen, Reizen, Problemen Werk, Dood 

Familie, Einde Relaties, Geboorte Familie, Oorlog en Overig, die bijna allemaal gepaard gaan 

met een negatief affect – behalve Reizen en Geboorte Familie - , zijn het meest stabiel. Over 

het algemeen hebben mensen normatieve verwachtingen voor de toekomst. Ook verwachten 

ze minder gebeurtenissen in de nabije toekomst dan er daadwerkelijk plaatsvinden. De meeste 

van deze onverwachte gebeurtenissen zijn negatieve non-normatieve gebeurtenissen. Dit 

patroon is sterker naarmate respondenten jonger zijn. Het huidige onderzoek is vooral gericht 

op de stabiliteit van gebeurtenissen. Op basis van theorieën over het geheugen en op basis van 

vergelijkingen van verschillende versies van het levensverhaal worden mogelijke verklaringen 

voor veranderingen in het levensverhaal gegeven. Er wordt geconcludeerd dat het 

levensverhaal constant gereconstrueerd wordt. 

 

In Hoofdstuk 6 worden verschillende aspecten van de methodologische benadering die in dit 

onderzoek gevolgd is – exploratief, kwantitatief en kwalitatief, meer inductief dan deductief, 

idiografisch en nomothetisch - bediscussieerd.  Er wordt beargumenteerd dat het onderzoek 

dankzij de gekozen benadering rijke informatie opgeleverd heeft over het autobiografisch 

geheugen en de subjectieve levensloop. Een belangrijke bijdrage van het huidige onderzoek 

aan de kennis over het autobiografisch geheugen ligt in het feit dat het een longitudinaal 

onderzoek betreft en dat het zowel het retrospectieve geheugen als het prospectieve geheugen 

omvat. Er worden praktische implicaties van de bevindingen van dit onderzoek voor het 

individuele leven van mensen en voor het uitzetten van beleid op verschillende terreinen 

genoemd. Vervolgens worden verschillende mogelijkheden voor klinische toepassing van de 

LIM toegelicht; zo kan de LIM gebruikt worden als uitgangspunt bij counseling, als een 

diagnostisch instrument en als een therapeutisch hulpmiddel. Daarna wordt een schets 

gegeven van mogelijkheden voor toekomstig onderzoek gebaseerd op de volledige LIM-data 

set die een vierde golf omvat, een levenslijn, een levensverhaal en verschillende vragenlijsten. 



Uiteindelijk worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd in termen 

van Wetmatigheden, d.w.z. robuuste resultaten die ook in ander onderzoek gevonden zijn, 

Hypotheses, d.w.z. resultaten die in dit specifieke LIM-onderzoek gevonden zijn, en 

Tendensen, d.w.z. resultaten waarvoor een trend werd gevonden. Er wordt geconcludeerd dat 

de contouren van de dynamica van het autobiografisch geheugen over de levensloop duidelijk 

gemarkeerd zijn.  

 

 


