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Rapport no. 631 

Een experiment t.b.v. een onderzoek 
naar de invloed van partikels op 
declaratieve vraagzinnen 

M. Keulers 

TUE-stage uitgevoerd o.l.v. Ir. R.J. Beun 



SAMENVATTING 

Op het IPO wordt onderzoek verricht naar natuurlijke taal mens-machine 
dialogen. Binnen dit onderzoek zijn een aantal experimenten gedaan naar 
de functie van mededelende zinnen in (gesproken) dialogen. Hieruit bleek 
dat het gebruik van partikels ( dus, toch, ook, etc) en prosodie wellicht van 
invloed waren op de keuze van een proefpersoon of hij/ zij een mededelende 
( declaratieve) zin als vraagzin ervaart. Om linguistische invloeden te onder
scheiden van auditieve is een vergelijkbaar visueel experiment opgezet. De 
stageopdracht was de opzet en uitvoering van dit experiment te verzorgen. 

In het experiment werden in totaal 600 zinnen op beeldscherm aangebo
den waarbij een proefpersoon antwoord moest geven op de volgende vragen: 
"Is de aangeboden zin een vraag'?" of "Is de aangeboden zin een antwoord'?". 
Uit de resultaten blijkt dat de toevoeging van partikels ie een zin een be
langrijke rol kan spelen in de respons van een proefpersoon. Behalve met 
partikels dient men ook rekening te houden met andere inhoudelijke as
pecten van de zin. 
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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

In dit verslag wordt een experiment in het kader van het onderzoek naar 
natuurlijke taal mens-machine dialogen beschreven. Het gaat hier om een 
visueel experiment dat het herkennen van de communicatieve functie (CF) 
van zinnen, die het syntactische kenmerk van een declaratief bezitten, on
derzoekt. Dit experiment is een voortzetting van het onderzoek van Beun 
(1986). De stageopdracht was tweedelig. Het eerste deel bestond uit het 
herschrijven van een computerprogramma (Keulers, 1988) en het tweede 
deel bestond uit het verzorgen van opzet en uitvoering van het experiment. 
In dit verslag wordt het tweede deel van de stageopdracht uitgelegd 

In hoof dstuk 2 zal kort ingegaan worden op de theorie die ten grondslag 
ligt aan het projekt waarbinnen het experiment plaatsvindt. Verder zal aan 
de hand van een voorbeeld aangegeven worden wat een declaratieve zin is 
en hoe dit syntactisch kenmerk kan samenhangen met de communicatieve 
functie van de zin. 

In het experiment is gebruikt gemaak van zinnen uit een eerder dia
loogexperiment (Cramer, 1985 en Priist, 1984). De zinnen die hieruit gese
lekteerd zijn waren alien declaratieve zinnen. Zo'n declaratieve zin kan, 
afhankelijk van bepaalde kenmerken, als CF een vraag hebben, we spreken 
dan van een declaratieve vraagzin. Het verschil met de interrogatieve zin 
wordt toegelicht in paragraaf 2.2. 

Uit het onderzoek van Beun (1986) kwam naar voren dat partikels 
wellicht invloed hebben op de beslissing of een persoon een declaratieve 
zin als vraagzin ziet. In het experiment is onderzocht of enkele partikels 
( dus, en, toch, oh, ook, niet en wel) van invloed waren op de responsie van 
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proefpersonen. 
Het experiment is visueel gedaan. Dit is om linguistische invloeden 

te kunnen onderscheiden van auditieve invloeden. Hoe het een en ander is 
opgezet wordt in hoofdstuk 3 beschreven. De uitvoering van het experiment 
en een samenvatting van de resultaten worden beschreven in hoofdstuk 4. 
In hoofdstuk 5 staan de conclusies vermeld en worden enkele aanbevelingen 
gedaan aangaande de opzet en uitvoering van het experiment. In de bijlagen 
tenslotte vindt men een lijst van proefpersonen en een lijst van gebruikte 
zmnen. 
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Hoofdstuk 2 

THEORIE 

De filosofen Austin (1962) en Searle (1969) worden beschouwd als de grond
leggers van de zogenaamde taalhandelingstheorie. Austin ontdekte dat de 
betekenis van sommige zinnen niet alleen waarheidsconditioneel te pakken 
was. Over "Het regent" kan gezegd worden dat het waar of niet waar is. 
Dat kan over "lk beloof Je morgen te komen" niet gezegd worden. lk beloof 
zorgt er namelijk voor dat er iets verandert in de mentale toestand van de 
toegesprokene en spreker en wordt daarom ook wel taalhandeling genoemd. 
Searle heeft het werk van Austin verder uitgewerkt. Searle kwam tot twee 
niveau 's van handelen: 

• het niveau van de inhoud van de zin. 

• het niveau van de illocutie. 

Een taalhandeling (ook wel illocutieve handeling) 1 bestaat uit een proposi
tionele inhoud en een illocutieve kracht. Deze illocutieve kracht geeft aan 
tot welk type handeling de uiting gerekend moet worden. Zo is de illocutieve 
kracht van "lk beloof Je moergen te komen" een belofte en de propositionele 
inhoud een propositie van bijvoorbeeld de vorm komen (spreker, morgen). 

2.1 TENDUM 

Austin en Searle zijn een belangrijke inspiratiebron geweest voor de theorie 
over dialooghandelingen zoals ontwikkeld in het kader van het TENDUM-

1 Hier is de literatuur niet eenduidig over. 
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projekt. De TENDUM-theorie gaat echter niet uit van alle types taal
handelingen die er bestaan, maar gebruikt een deelverzameling hiervan, 
namelijk taalhandelingen die in een informatieve dialoog gebruikt wor
den. Hierin hebben de deelnemers aan de dialoog geen antler doel dan 
het uitwisselen van feitelijke gegevens, Bunt e.a. (1984). 

De taalhandelingen in een informatieve dialoog worden dialooghandelin
gen genoemd. Ze worden beschouwd als signalen van de spreker aan de 
hoorder over de kennistoestand en de doelen van de spreker. De TENDUM
theorie kent globaal twee catogorieen: de Informing Acts en de Questioning 
Acts. 

Searle spreekt over de illocutieve kracht van een taalhandeling. In de 
TENDUM-theorie wordt niet gesproken over de illocutieve kracht maar 
over de communicatieve functie (CF) van een dialooghandeling. De CF 
van een uiting wordt gedefinieerd op grond van een aantal precondities; 
dit zijn condities waaraan voldaan moet zijn om de handeling uit te voeren 
volgens de regels die de taalgebruikers hiervoor hanteren in een informatieve 
dialoog. Om het begrip precondities iets duidelijker te maken volgen enkele 
voorbeelden. Eerst volgen de precondities voor een yes/no question. Een 
vraag waar alleen ja of nee op geantwoord hoeft te worden. (Sis de spreker, 
His de hoorder en pis een propositie.) 

S wil weten of p 

S vermoedt dat H weet of p 

Een volgend voorbeeld zijn de precondities voor een check. 

S wil weten of p 

S vermoedt p 

S vermoedt dat H weet of p 

2.2 De declaratieve vraagzin 

In onze taal bestaan vele zintypes. Een hiervan is de declaratieve zin. Er 
volgen enkele voorbeelden. 

De trein vertrekt om twee uur. 

U voelt zich niet lekker. 
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Het vliegtuig vertrekt over een uur. 

Normaal is declaratieve zinnen de volgordesubject-predikaat, maar er zijn 
natuurlijk uitzonderingen: 

Morgen ga ik naar huis. 

Het blijkt dat de CF van declaratieve zinnen vele vormen kan aannemen. 
Het kan een bewering zijn, een vraag, een antwoord, etc. Voor het experi
ment is nu de declaratieve zin met als CF een vraag, Questioning Acts, be
langrijk. Een declaratieve zin met als CF een vraag wordt ook declaratieve 
vraagzin genoemd. Voor een preciese definitie van de declaratieve vraagzin 
wordt verwezen naar Beun (1986). Het verschil tussen de declaratieve zin 
en de interrogatieve zin is ruwweg dat de interrogatieve zin als kenmerk 
heeft: 

• of een vragend voornaamwoord aan het begin van de zin, 

Hoe laat vertrekt de trein? 

• of een inversie van subject en predikaat ten opzicht ven de declaratieve 
zm. 

Vertrekt de trein om twee uur? 

Uit het onderzoek van Beun (1986) bleek dat declaratieve zinnen met een 
partikel wellicht eerder als vraagzin door een proefpersoon gezien werden 
dan een declaratieve zin zonder partikel. 

2.3 Het partikel 

Een preciese definitie voor het begrip partikel is moeilijk te geven. De in 
dit experiment gehanteerde definitie is de volgende (van der Auwera, 1984). 
Een partikel is een woord dat: 

• onvervoegbaar is. 

• funktiewoord is. 

• geen bijwoord, voegwoord of voorzetsel is. 
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Het begrip funktiewoord houdt in dat het een woord is dat een(enkele) 
woord(en) in een zin benadrukt en/of naar de voorgrond haalt (onder de 
aandacht van de lezer /hoorder brengt). De partikels die in het experiment 
voorkomen vindt men terug in Tabel 3 in paragraaf 3.2. 

De in het experiment gebruikte partikels waren partikels die in eerder 
opgenomen dialogen veelvuldig voorkwamen. Verder kwamen zij uit de au
ditieve experimenten van Beun (1986) als vraagmarkeerders van declaratie
ve zinnen naar voren. 
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Hoofdstuk 3 

OPZET VAN HET 
EXPERIMENT 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we kennis gemaakt met de theorie 
aangaande dit experiment. In dit hoofdstuk wordt de opzet van het experi
ment toegelicht. In de hieronder staande paragrafen zal eerst de hardware 
en zijn omgeving beschreven worden. Daarna wordt in paragraaf 3.2 ver
klaard waar de zinnen (stimuli) vandaan kwamen en hoe de twee sets van 
300 zinnen gevormd zijn. Verder wordt er een onderverdeling van de zinnen 
gegeven naar woordvolgorde. In paragraaf 3.3 zal kort uiteengezet worden 
wat aan de proefpersonen verteld werd voordat een sessie begon en hoe het 
experiment ingericht was. 

3.1 De apparatuur 

Bij dit experiment is gebruik gemaakt van een Apple-Macintosch personal 
computer met bijbehorende pascal software. De proefpersonen kregen bij 
een sessie zinnen op een beeldscherm aangeboden. De karakters waren 
zwart, de achtergrond grijs-wit. Het gebruikte lettertype was "FIP0-18". 
De achtergrond van de opstelling was geel gemaakt door middel van grote 
stoffen borden. Het licht en ook de afstand tussen beeldscherm en proef
persoon werden aan de wensen van de individuele proefpersoon aangepast. 

Voor de beantwoording van de vragen hadden de proefpersonen de 
beschikking over een kastje met twee druktoetsen. Deze waren rood en 
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groen gekleurd. Indien de proefpersoon een vraag bevestigend wou beant
woorden moest hij/zij de groene knop indrukken indien niet bevestigend de 
rode knop. De groene knop was rechts gesitueerd, de rode links. Door in
drukking van een van de twee knoppen verscheen automatisch de volgende 
zin op beeldscherm; correctie was na het indrukken van een toets niet meer 
mogelijk. De minimale tijd die elke zin nodig had om op beeldscherm te 
verschijnen bedroeg ongeveer een seconde. 

N aast de gebruikte datafile werden de voornaam van de proefpersoon, de 
reactie op elke afzonderlijke stimulie en de daarvoor benodigde reactietijd 
in tienden van seconden geregistreerd. 

3.2 De stimuli 

De aangeboden stimuli bestonden uit twee gelijke sets van 300 zinnen. De 
sets verschilden slechts in volgorde van de zinnen. In de gebruikte datafiles 
TEXTVREEN.DAT en TEXTANTWEE.DAT is de zinsvolgorde dezelfde. 
Zo ook voor TEXTVRTWEE.DAT en TEXTANEEN.DAT. (zie voor da
tafi.les het eerste deel van het verslag.) Het verband tussen de eerste twee 
datafiles en de laatste twee wordt gegeven door de formule: 

voor 1 ~ ; < 151 geldt: I := i x 2 

voor 151 ~ i ~ 300 geldt: I := ( ( i - 150 ) x 2 ) - 1 

Hierin is: 

i: Het nummer van een zin uit de datafiles TEXTVREEN.DAT of 
TEXTANTWEE.DAT. 

I: Het daarmee corresponderende nummer uit de datafiles 
TEXTVRTWEE.DAT of TEXTANEEN .DAT. 

Deze formule geeft het verband weer tussen de zinnen uit de datafi.les 
TEXTVREEN.DAT en TEXTANTWEE.DAT en de datafiles 
TEXTVRTWEE.DAT en TEXT ANEEN .DAT. 

De zinnen die ten grondslag liggen aan de twee sets van 300 zinnen waren 
geselekteerd uit een eerder dialoogexperiment {Cramer, 1985) en aangevuld 
met enkele zelf geconstrueerde zinnen. In deze zinnen kwam geen partikel 
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voor. In Tabel 1 vindt men een ruwe grammatikale indeling van deze zinnen. 

42% onderwerp/persoonsvorm/bepaling 
"Het vliegtuig vertrekt om zeven uur" 

9% bepaling/persoonsvorm/ onderwerp 
"Om zeven uur komt de trein aan" 

49% aanwijzend voornaamwoord/persoonsvorm/bepaling 
"Dat zijn drie vluchten in twee dagen" 

Tabel 1. Grammatikale indeling van de in het experiment gebruikte zinnen 
en de frequentie van voorkomen. 

De zinnen met de woordvolgorde onderwerp/persoonsvorm/bepaling zijn 
nog onder te verdelen in een aantal categorieen. In Tabel 2 vindt men deze 
onderverdeling. 

26% onderwerp = IK 
"Ik moet daar ongeveer om twee uur zijn" 

30% onderwerp = U 
"U vertrekt om tien uur 's avonds" 

44% onderwerp = rest 
"Het vliegtuig vertrekt om zeven uur" 

Tabel 2. Onderverdeling naar onderwerp van zinnen met de woordvolgorde 
onderwerp/persoonsvorm/bepaling. 

In totaal werden 51 verschillende zinnen op de volgende manier ver
werkt. Van al deze zinnen werden groepen van zes zinnen gemaakt. Hierbij 
werd de zin eenmaal onveranderd gelaten, <lit is de basiszin. Vijf maal werd 
de zin veranderd volgens de volgende regel: de grammatikale constructie 
werd gehandhaafd maar het object en/ of subject werden veranderd en er 
werden een of meer partikels toegevoegd. De aan de zinnen toegevoegde 
partikels vindt men in Tabel 3. 
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27% dus 
20% toch 
20% oh 
12% en 
11% niet 

7% ook 
3% wel 

Tabel 3. Partikels en de frequentie van voorkomen in het experiment. 

17% van de zinnen bevatte meer dan een partikel. Verder had ongeveer 
de helft van de zinnen een onderwerp van de vorm dat of die. Van de 306 
voorhanden zinnen zijn er 300 gebruikt. Zie bijlage 2. 

3.3 De procedure 

De procedure van het experiment is als volgt: de proefpersonen kregen op 
een Apple-Macintosch personal computer twee sets van 300 zinnen aange
boden. Bij een set van 300 zinnen moesten de proefpersonen bij elke zin 
beslissen of zij de aangeboden zin een vraag was, bij de andere set van 300 
zinnen of de aangeboden zin een antwoord was. De op beeldscherm afge
beelde zinnen begonnen met een hoofdletter en de punktuatie was wegge
laten op een enkele komma na waar <lit de leesbaarheid van de zin ten goede 
kwam. Vraagtekens of uitroeptekens kwamen niet in de zinnen voor. 

De twee sets bevatten dezelfde zinnen, maar in een andere volgorde en 
ervoor gezorgd werd <lat de helft van de proefpersonen begon met het beant
woorden van de vraag "Is de aangeboden zin een antwoord ?" en de andere 
helft met "Is de aangeboden zin een vraag ?" is gepoogd het volgorde/-effect 
te beperken. 

De proefpersonen werden ingelicht omtrent de oorsprong van de zinnen: 
een dialoog tussen een informatrice (Schiphol) en een informatievrager. 
Verder werd hun het aantal (300) medegedeeld en welk de vraag voor de 
eerste set van 300 zinnen was (zo ook voor de tweede set). Tussen twee sets 
van 300 zinnen werd er een pauze van ongeveer 10 minuten gehouden. 

Aan de proefpersonen werd geen tijdslimiet medegedeeld. Wel werden 
zij door een elektronisch geluidsignaal op de hoogte gehouden hoe ver zij 
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waren met een set. De computer genereerde bij zin 50, 150 en 250 een 
( telkens verschillend) geluidsignaal. De betekenis van de geluidsignalen 
was de proefpersonen van te voren medegedeeld. Er deden 15 mannen en 
9 vrouwen aan het experiment mee. 
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Hoofdstuk 4 

RESULTATEN 

De in dit hoofdstuk vermelde resultaten staan gedeeltelijk vermeld in Beun 
(1988). Zij worden in dit verslag kort vermeld om een totaal overzicht van 
het experiment mogelijk te maken. Er volgen een paar afkortingen die 
gebruikt worden bij de resultaten. 

(ja)antwoord: de zin is door de proefpersoon geinterpreteerd als een ant
woord bij de vraag "Is de aangeboden zin een antwoord?". 

(ja)vraag: de zin is door de proefpersoon geinterpreteerd als een vraag bij 
de vraag "Is de aangeboden zin een vraag?". 

(-Jzin: een zin zonder partikels. 

( + Jzin: een zin met een partikel. 

In Tabel 4 staan de percentages positieve antwoorden vermeld op beide 
aangeboden vraagzinnen. PA- en PA+ zijn hier het percentage (ja)ant
woorden op respectievelijk een (-Jzin en een ( + )zin. Voor Pv _ en Pv + 
geldt hetzelfde voor de (Ja)vraag. 
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II II 
en 880 83 56 11 32 
dus 1000 91 18 8 83 
toch 960 94 16 6 87 
ook 200 91 86 8 17 
niet 360 77 67 25 34 
wel 280 81 71 18 23 
oh 840 81 44 16 44 

Tabel 4. Totaal aantal responsies (n) en et percentage (ja)antwoorden 
en (ia)vragen op (-Jzinnen (respectievelijk PA- en Pv- en op (+Jzinnen 
(respectievelijk PA+ en Pv+)-

We zien in Tabel 4 bijvoorbeeld dat een zin zonder het partikel en 
voor 83% geinterpreteerd wordt als antwoord. Daarentegen wordt een zin 
met het partikel en voor 56% geinterpreteerd als antwoord. Kijken we nu 
naar de vraagkant dan zien we dat een zin zonder het partikel en voor 11 % 
geinterpreteerd wordt als vraag en met het partikel en voor 32%. Het meest 
in het oog springend is het verschil tussen (-)zin en ( + )zin bij de partikels 
dus en toch. De ( + Jzinnen met dus en toch verschillen signifikant met de 
(-Jzinnen zowel bij de vraag "ls de aangeboden zin een vraag '?" als bij de 
vraag "ls de aangeboden zin een antwoord'?". 

Het aantal responsies n per partikel in Tabel 4 is als volgt samengesteld: 
er zijn 22 ( + Jzinnen met het partikel en en 22 vergelijkbare (-Jzinnen, 
verder zijn er 20 proefpersonen, dus 880 ( = 2 x 20 x 22 ) responsies. 

Bekijken we als laatste alle (-Jzinnen in Tabel 4 dan blijkt dat deze 
voor 86% geinterpreteerd worden als een (ja)antwoord voor 11 % als een 
(ja)vraag. Voor berekening van deze getallen moet men voor alle partikels 
de gewogen PA- en Pv- bij elkaar optellen en door zeven delen. 

In de pauze en na de sessie werden aan de deelnemers enkele vragen 
gesteld. Een veel gehoorde opmerking van de proefpersonen was dat de 
zinnen erg veel op elkaar leken. Sommigen dachten dat enkele zinnen dubbel 
aangeboden werden. Veel proefpersonen meenden dat de enkele zinnen 
zowel antwoord als vraag konden zijn. 

Enkele proefpersonen herhaalden de zinnen hardop, de meesten deden 
dat in "zichzelf'. Motivatie hiervoor was om te "horen" hoe de zin klonk. 
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De meeste proefpersonen hielden een dialoog tussen een informatrice op 
Schiphol en een informatievrager in hun achterhoofd. Sommigen gingen 
zelfs zover dat ze meenden dat het onderwerp Ik een vraag/ antwoord van de 
aanvrager was en het onderwerp U een vraag/ antwoord van de informatrice 
was. 

Een klein deel van de proefpersonen zag dat het om twee dezelf de sets 
van zinnen ging, alleen doorelkaar gegooid. Geen van de proefpersonen gaf 
te kennen dat hij/zij nog wist wat hij/zij bij de eerste set van 300 zinnen 
had geantwoord. Bijna allen hadden af en toe de neiging om hun antwoord 
te verbeteren en zouden graag een correctie-mogelijkheid willen hebben. 
Een paar gaven aan dat ze het experiment door hadden, ze konden redelijk 
aangeven waar het om ging. Men noemde hierbij de invloed van "enkele 
woordjes" op de keuze. Als voorbeelden van deze invloed werden gegeven: 
dus, toch en oh. Maar ook woorden als Ik en U werden genoemd. Geen van 
allen kon precies aangeven waar het om ging in het experiment. 

De sessies zijn gedraaid tussen 23 januari en 5 februari 1987 (zie bijlage 
1). De gemiddelde tijdsduur van een sessie was 75 minuten waarbij een 
pauze van 10 minuten in rekening gebracht moet worden. 
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Hoofdstuk 5 

CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN 

Voor een uitvoerige beschrijving van de conclusies wordt verwezen naar 
Beun ( 1988). In dit hoofdstuk worden alleen die conclusies vermeld die 
afwijken van Beun (1988). De aanbevelingen in dit hoofdstuk gaan over de 
opzet van het experiment. 

5.1 Conclusies 

Uit Tabel 4 bleek, zie hoofdstuk 4, dat 86% van de (-)zinnen als een 
(ja)antwoord wordt ge'interpreteerd bij de vraag "ls de aangeboden zin een 
antwoord'?". Zo wordt 11 % ge'interpreteerd als een (ja)vraag bij de vraag 
"Is de aangeboden zin een vraag '?". Ten aanzien van dit laatste resultaat 
mogen we stellen dat 89% de (-)zinnen niet als vraag ziet. Dit impliceert 
niet dat de (-)zinnen dan als antwoord gezien worden. Dit in tegenstelling 
tot Beun (1988) waarin gesteld wordt dat ongeveer 90% van de proefper
sonen een (-}zin zien als een antwoord. 

5.2 Aanbevelingen 

Er client opgemerkt te worden dat indien men een zin met punktuatie wil 
afbeelden op beeldscherm men er rekening mee moet houden dat het let
tertype "FIPO 18" niet alle punktuaties kent. 
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Ten aanzien van de zinnen kan gezegd worden dat bij een volgend (soort
gelijk) experiment er minder in de zin veranderd dient te worden. Hiermee 
wordt bedoeld de in paragraaf 5.2 beschreven veranderingen aan de ba
siszin. Doordat er te veel veranderd werd ten opzicht van de basiszin is 
de veranderde zin, later bij de resultaatberekening, niet meer te vergelijken 
met de basiszin. Een voorbeeld: 

Basiszin 

"U zei twaalf uur" 

Veranderde zin 

"En u zei dat er ook overstappen bij" zit" 

In de veranderde zin komen twee partikels voor, en en ook, en is het 
object zodanig veranderd dat dit een predikaat en een partikel bevat. Indien 
men de invloed van afzonderlijke partikels op de keuze van proefpersonen 
wil meten dan moet men niet alleen rekening houden met het partikel en 
maar ook met het partikel ook en wellicht met het predikaat van het object. 

Een andere opmerking betreft het meerdere keren voor laten komen van 
een zin. Hiermee kan getest worden of een proefpersoon gedurende een set 
consequent is in zijn antwoorden. De test of een en dezelfde zin in twee 
sets met verschillende vragen verschillend beantwoord wordt, hoeft geen 
antwoord te geven op de vraag of de proefpersoon consequent geantwoord 
heeft. Een proefpersoon kan zich een heel andere voorstelling maken bij 
de vraag "Is de aangeboden zin een antwoord'?" dan bij de vraag "Is de 
aangeboden zin een vraag'?". Zodoende kan hij/zij op beide vragen negatief 
antwoorden en toch consequent zijn gedurende de ene en andere set van 
zinnen. 

Bij het geven van inlichtingen en bij het ondervragen van proefpersonen 
is het nuttig om dat wat men wil weten en vertellen van te voren schriftelijk 
vast te leggen. Men mag er dan redelijkerwijs van uitgaan dat de proefper
sonen allemaal dezelfde voorkennis hebben en na de sessie dezelfde vragen 
hebben beantwoord. Dit is bij dit experiment niet gebeurt. 
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BIJLAGE 1 

In deze bijlage staat een lijst met proefpersonen afgedrukt die aan het 
experiment hebben meegedaan. Verder wordt vermeld op welke dag de 
proefpersoon zijn/haar sessie deed, uit welke twee sets van zinnen de sessie 
bestond en hoe Jang de proefpersoon over de sessie deed. 
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LIJST VAN PROEFPERSONEN 

II NAAM I DATUM I EERSTE SET I TWEEDE SET I TIJD II 
IRENE0l 230187 TEXTANEEN 13.00 - 14.00 
LIDWIEN 230187 TEXTANEEN 14.40 - 15.20 
JORIS 230187 TEXTVREEN TEXTANEEN 15.30 - 17 .00 
JAN 270187 TEXTANEEN 14.00 - 15.05 
MARC 270187 TEXTVREEN TEXTANEEN 15.10 - H},.10 
REINIER 270187 TEXTVRTWEE TEXTANTWEE 16.30 - 17 .30 
KARIN0l 290187 TEXTANTWEE TEXTVRTWEE 09.00 - 10.25 
IRENE02 290187 TEXTVRTWEE TEXTANTWEE 10.30 - 11.50 
PETRA 290187 TEXTVRTWEE TEXTAVTWEE 12.30 - 13.40 
WERNER 290187 TEXTANTWEE TEXTVRTWEE 14.00 - 15.10 
JOHN 290187 TEXTVRTWEE TEXTANTWEE 15.10 - 16.05 
JOEP 290187 TEXTANTWEE TEXTVRTWEE 16.30 - 17.50 
LUCIEN 300187 TEXTANEEN TEXTVREEN 11.00 - 12.30 
ADWIN 300187 TEXTANEEN TEXTVREEN 14.00 - 15.00 
KARIN02 300187 TEXTVREEN TEXTANEEN 15.00 - 16.15 
MARCO 020287 TEXTANEEN 14.00 - 15.10 
EVA 020287 TEXTVRTWEE TEXTANTWEE 15.20 - 16.15 
ANGELA 020287 TEXT ANT WEE TEXTVRTWEE 16.15 - 17.25 
PIETER 050287 TEXTVREEN TEXTANEEN 09.10 - 10.10 
DION 050287 TEXTANEEN TEXTVREEN 10.10 - 11.05 
TOON 050287 TEXTVREEN TEXTANEEN 11.05 - 12.05 
JOYCE 050287 TEXTANEEN TEXTVREEN 12.55 - 14.05 
LEON 050287 TEXTANTWEE TEXTVRTWEE 14.10 - 15.10 
ROB 050287 TEXTANEEN TEXTVREEN 15.10 - 16.25 
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BIJLAGE 2 

In deze bijlage staat een lijst van gebruikte zinnen afgedrukt. In de eerste 
kolom staat het nummer van de zin welk correspondeert met de plaats waar 
de zin voorkomt in de sets TEXTVREEN.DAT en TEXTANTWEE.DAT. 
Voor de berekening van de plaats van dezelfde zin in de sets 
TEXTVRTWEE.DAT en TEXTANEEN.DAT moet men gebruik maken 
van de formule op pagina 15. In de tweede kolom staat een nummer dat 
verwijst naar de 51 basiszinnen die geselekteerd werden (zie paragraaf 3.2). 
Bij elke bladzijde met zinnen hoort een andere bladzijde, die erna volgt, 
waarop vermeld staat welke partikels en welke aanwijzende voornaamwoor
den in een zin voorkomen. Dit wordt aangegeven door middel van een x. 
De eerste kolom met cijfers komt overeen met de eerste kolom met cijfers 
van de bladzijde met zinnen. 
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168 1. Het vliegtuig vertrekt om zeven uur * 
031 De trein vertrekt toch om negen uur * 
121 Die vertrekt dus om zes uur * 
264 Oh, hij vertrekt om vijf over zeven • 
197 Dus ik vertrek toch om negen uur vijf * 
089 De bus vertrekt niet om acht uur * 
266 2. U vertrekt om tien uur 's ochtends • 
055 U vertrekt toch om zeven uur • 
105 Dus u vertrekt om elf uur 's avonds • 
216 U vertrekt niet om zes uur * 
132 Oh, u vertrekt om elf uur * 
189 En u vertrekt tegen de avond • 
015 3. Oat is op zondag * 
116 Oat is dus ook op maandag * 
222 Oat is niet op zaterdagochtend * 
273 Dus dat is niet op dinsdagmiddag • 
196 Oat is toch op vrijdag * 
041 Oat is toch ook op maandag • 
199 4. Daarna blijft het zes over half en zes over heel * 
155 Oh, daarna blijft het vier uur * 
044 Dus het rooster blijft hetzelfde * 
081 En daarna blijft het ieder half uur * 
247 Daarna blijft het toch ieder uur • 
290 Dus daarna blijft het iedere twee uur * 
063 5. Die komt om tien voor zeven vanavond aan • 
151 Het vliegtuig komt om twee over elf vanmorgen aan * 
289 Die komt toch om zeven uur aan * 
191 En die komt om elf over elf aan * 
241 Die komt wel om tien voor tien aan • 
012 Oh, die komt om elf over zeven in Eindhoven aan * 
260 6. Die gaan allemaal naar Munchen * 
032 De treinen gaan toch allemaal naar Breda * 
117 Die gaan niet allemaal naar Tilburg * 
231 Die gaan toch allemaal naar Schiphol * 
185 Oh, en die gaan allemaal naar Parijs • 
160 Dus die gaan allemaal naar Lyon * 
070 7. Ik moet daar ongeveer om twee uur zijn * 
024 U moet daar dus om drie uur zijn • 
162 Hij moet daar vroeg zijn • 
226 Ik moet toch om twee uur op Schiphol zijn * 
281 U moet vier uur vantevoren op Schiphol zijn * 
120 En hij moet om vier uur dus in Eindhoven zijn • 



II nr. I zin II dus I toch I ook I en I wel I niet I oh I die I dat II 
168 1. 
031 X 

121 X X 

264 X 

197 X X 

089 X 

266 2. 
055 X 

105 X 

216 X 

132 X 

189 X 

015 3. X 

116 X X X 

222 X X 

273 X X X 

196 X X 

041 X X X 

199 4. 
155 X 

044 X 

081 X 

247 X 

290 X 

063 5. X 

151 
289 X X 

191 X X 

241 X X 

012 X X 

260 6. X 

032 X 

117 X X 

231 X X 

185 X X X 

160 X X 

070 7. 
024 X 

162 
226 X 

281 
120 X X 



173 8. Het vliegtuig komt dus uit New York • 
238 De trein komt niet uit Breda • 
136 Dus de bus komt uit Tilburg • 
046 Het vliegtuig komt toch uit Montreal • 
212 Die komt dus uit Nice • 
106 Oh, hij komt uit Lissabon • 
268 9. Die vertrekt om negen uur vijfentwintig • 
175 Dus die vertrekt wel om negen uur • 
205 Oh, die vertrekt dus om elf uur • 
240 Hij vertrekt om zes over een • 
122 En die vertrekt om elf uur • 
022 U vertrekt toch om zeven uur • 
110 10. lk moet anderhalf uur voor het vertrek op Schiphol zijn • 
002 En ik moet twee uur voor het vertrek in Parijs zijn • 
179 Dus ik moet acht uur na aankomst vertrekken • 
277 Ik moet toch meteen weer overstappen • 
064 Oh, ik moet dus niet overstappen • 
237 Ik moet dus vijf uur voor het vertrek in Lyon zijn • 
083 11. Hij komt uit Nice • 
053 Oh, hij komt uit Eindhoven • 
200 Oh, die komt uit Amsterdam • 
130 Hij komt dus uit Parijs • 
014 Hij komt uit New York * 
248 En hij komt niet uit Parijs • 
131 12. Dan moet ik met de trein • 
250 Dan moet ik dus met de bus naar Eindhoven • 
103 En dan moet ik niet overstappen • 
170 Oh, dan moet ik zeker vlug zijn • 
050 Dan moet ik toch eerst betalen * 
010 Dan moet ik toch niet overstappen • 
297 13. Vanuit Lyon vlieg je op Parijs en daar stap je over • 
011 Vanuit Eindhoven ga je dus naar Amsterdam en daar stap je over * 
230 Oh, vanuit Breda ga je naar Eindhoven en bier stap je dan over * 
152 Vanuit Montreal vlieg je naar New York en daar stap je toch over • 
115 En vanuit Lissabon vlieg je naar Madrid waar je de trein naar Parijs 

neemt * 
201 En vanuit Lyon vlieg je naar Parijs en dan stap je op de trein naar 

Breda• 
143 14. Dat zijn allemaal aansluitingen vanuit Lyon • 
020 Dat zijn dus allemaal aansluitingen vanuit Parijs • 
060 Dat zijn toch allemaal aansluitingen vanuit Amsterdam • 
259 Oh, dat zijn toch allemaal aansluitingen vanuit Den Bosch • 
184 En dat zijn niet allemaal aansluitingen naar Tilburg • 



II nr. I zin II dus I toch I ook I en I wel I niet I oh I die I dat II 
173 8. X 

238 X 

136 X 

046 X 

212 X X 

106 X 

268 9. X 

175 X X X 

205 X X X 

240 
122 X X 

022 X 

110 10. 
002 X 

179 X 

277 X 

064 X X X 

237 X 

083 11. 
053 X 

200 X X 

130 X 

014 
248 X X 

131 12. 
250 X 

103 X X 

170 X 

050 X 

010 X X 

297 13. 
011 X 

230 X 

152 X 

115 X 

201 X 

143 14. X 

020 X X 

060 X X 

259 X X X 

184 X X X 



013 15. Dat is morgenvroeg * 
263 Dat is dus overmorgen * 
118 Oh, dat is vanochtend * 
079 Oh, hij is er vanavond * 
174 Dus dat is niet morgenavond * 
195 16. Dan moet ik er van te voren zijn * 
071 Dan moet ik toch in Eindhoven twee uur voor het vertrek klaar 

staan * 
140 Oh, dan moet ik er drie uur van te voren zijn * 
093 En dan moet ik er van te voren zijn * 
235 Dus dan moet ik er ook twee uur van te voren zijn * 
287 Dan moet ik er ook twee uur van te voren zijn * 
253 17. Dat is elke dag * 
045 Wei, dat is iedere dag * 
220 En dat is dus elke ochtend * 
009 Dat is om de twee dagen * 
125 Dus dat is niet op maandag * 
150 Dat is toch elke dag * 
148 18. Dat zijn alle vluchten van die dag * 
269 Dat zijn toch niet alle vluchten * 
190 Oh, dat zijn ze allemaal * 
096 Dus dat zijn alle vluchten vandaag * 
057 Dat zijn alle vluchten op maandag * 
229 Dat zijn ook alle vluchten van die dag * 
119 19. Uit New York komt hij * 
203 Dus uit Montreal komt het vliegtuig * 
023 Oh, uit Eindhoven komt de bus * 
234 Uit Nice komt het vliegtuig toch * 
276 En uit Parijs komt het vliegtuig * 
171 Ook uit Montreal komt het vliegtuig * 
202 21. Dat wordt dan half zeven * 
142 Dat wordt toch half acht * 
178 Oh, dat wordt ook op zondag * 
085 En dat kan ook op maandag * 
292 Dat wordt dus elk half uur * 
058 Dus dat wordt niets * 
006 22. Die komt om tien uur vijftig aan * 
267 Die komt niet om elf uur aan * 
204 En die komt om zeven uur aan * 
166 Die komt toch om elf uur aan * 
088 Oh, dus die komt niet aan * 
124 Hij komt om twaalf uur aan * 



II nr. I zin II dus I toch I ook I en I wel I niet I oh I die I dat II 
013 15. X 

263 X X 

118 X X 

079 X 

174 X X X 

195 16. 
071 X 

140 X 

093 X 

235 X X 

287 X 

253 17. X 

045 X X 

220 X X X 

009 X 

125 X X X 

150 X X 

148 18. X 

269 X X X 

190 X X 

096 X X 

057 X 

229 X X 

119 19. 
203 X 

023 X 

234 X 

276 X 

171 X 

202 21. X 

142 X X 

178 X X X 

085 X X X 

292 X X 

058 X X 

006 22. X 

267 X X 

204 X X 

166 X X 

088 X X X X 
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187 23. Dat zijn drie vluchten in twee dagen * 
074 Dat zijn dus zes vluchten in een week * 
019 Dat zijn toch vier vluchten per dag * 
133 Oh, dat zijn zeven vluchten per maand * 
278 Dat is drie keer per week * 
211 Dat zijn ook drie vluchten per dag * 
043 24. Die komt om vijf voor tien * 
232 Die komt dus om zes uur * 
158 Die komt toch om elf uur * 
293 Oh, die komt om negen uur * 
181 Die komt om zes uur dertig * 
129 En die komt om elf uur * 
252 25. Die is er al * 
172 Die is er dus niet * 
021 Oh, die is er nog niet * 
086 Oh, die is er toch nog niet * 
138 Die is er niet * 
284 En die is er al * 
126 26. Dat zijn de enige drie vandaag * 
164 Oh, dat zijn dus de enige twee morgen * 
272 Dat zijn de enige vijf voor vandaag * 
007 En dat zijn ze dus allemaal * 
223 Dat zijn de enige op zondag * 
080 Oh, dat zijn dus de enige vliegtuigen op dinsdag * 
221 27. Dat is vandaag en morgen zo * 
249 Dat is toch alleen vandaag en morgen zo * 
040 Oh, dat is vandaag zo * 
283 De regeling is vandaag zo * 
001 Dus <lat is morgen en overmorgen zo met die vlucht * 
095 Oh, <lat is dus vandaag zo * 
003 29. Dat komt neer op ongeveer twee uur * 
051 En <lat komt neer op een vliegreis van vijf uur * 
299 Wei <lat komt neer op ongeveer een uur busreis * 
146 Het komt neer op drie uur * 
214 Dat komt toch neer op een treinreis van een uur * 
112 Dat komt toch niet neer op vijf uur vliegen * 
163 30. U vertrekt vanuit Eindhoven * 
005 U vertrekt toch vanuit Breda * 
127 Dus u vertrekt vanuit Lyon * 
076 U vertrekt niet vanuit Parijs * 
286 Oh, u vertrekt vanuit Montreal * 
049 En u vertrekt vanuit New York * 



II nr. I zin II dus I toch I ook I en I wel I niet I oh I die I dat II 
187 23. X 

074 X X 

019 X X 

133 X X 

278 X 

211 X X 

043 24. X 

232 X X 

158 X X 

293 X X 

181 X 

129 X X 

252 25. X 

172 X X 

021 X X 

086 X X X 

138 X 

284 X X 

126 26. X 

164 X X 

272 X 

007 X X 

223 X 

080 X X 

221 27. X 

249 X X 

040 X X 

283 
001 X X 

095 X X X 

003 29. X 

051 X X 

299 X X 

146 
214 X X 

112 X X X 

163 30. 
005 X 

127 X 

076 X 

286 X 

049 X 



004 31. De dienst in het weekeinde is hetzelfde * 
154 De dienst in het weekeinde is toch hetzelfde * 
113 En de dienst in het weekeinde is hetzelfde * 
215 En die is in het weekeinde hetzelfde * 
183 De lijndienst in dit weekeinde is wel hetzelfde * 
078 Die in het weekeinde is toch hetzelfde * 
056 32. Dat is h.et enige vliegtuig van die dag * 
018 Dat is toch niet de enige trein * 
180 Oh, dat is dus de laatste trein naar Amsterdam * 
288 Het is het laatste vliegtuig naar Montreal * 
262 Dat is dus de laatste bus * 
066 33. Dat is een uur van te voren * 
280 Dat is toch twee uur van te voren * 
147 lnchecken is drie uur van te voren * 
076 En dat is anderhalf uur van te voren * 
027 En dat is ook een uur vroeger * 
251 Oh, dat is toch een uur erna * 
101 34. Oh, de trein vanuit Eindhoven stopt in Schiphol * 
068 Die vanuit Tilburg stopt in Breda * 
038 Dus de bus vanuit Amsterdam stopt niet in Schiphol * 
282 Het vliegtuig vanuit Lyon stopt in Parijs * 
242 De trein vanuit Eindhoven stopt wel in Amsterdam * 
153 En de bus vanuit Den Bosch stopt in Utrecht * 
227 35. Daar moet ik ongeveer een half uurtje extra voor rekenen * 
033 Daar moet ik toch twee uur extra voor rekenen * 
296 Oh, daar moet ik niets extra's voor rekenen * 
072 Dus daar hoef ik niets extra's voor te rekenen * 
099 Daar moet ik dus vijf uur vrij voor nemen * 
123 Daar moet ik ongeveer vier uur vrij voor nemen * 
107 36. Er is die dag maar een vlucht * 
236 Er is die dag toch maar een verbinding * 
084 Oh, er is morgen maar een bus * 
039 Oh, er is toch morgen een trein * 
176 En er is geen trein morgen * 
265 Er is dus elke dag een vlucht * 
036 37. Tien over een moet ik op Schiphol zijn * 
186 Dus zes over twee moet ik in Lyon zijn * 
271 Oh, tien over drie moet ik in Parijs zijn * 
098 En vier over een moet ik in Montreal zijn * 
062 Zes uur vijf moet ik toch op Schiphol zijn * 
210 Vier uur twintig moet ik wel in Breda zijn * 



II nr. I zin II dus I toch I ook I en I we) I niet I oh I die I dat II 
004 31. 
154 X 

113 X 

215 X X 

183 X 

078 X X 

056 32. X 

018 X X 

180 X X X 

288 
262 X X 

066 33. X 

280 X X 

147 
076 X X 

027 X X X 

251 X X X 

101 34. X 

068 X 

038 X X 

282 
242 X 

153 X 

227 35. 
033 X 

296 X 

072 X 

099 X 

123 

107 36. 
236 X 

084 X 

039 X X 

176 X 

265 X 

036 37. 
186 X 

271 X 

098 X 

062 X 

210 X 



017 38. De trein rijdt twee keer per uur * 
209 Dus de bus rijdt vier keer per dag * 
188 Die vliegt dus zes keer per week • 
279 Het vliegtuig gaat toch vier keer per dag • 
104 Oh, die rijdt twee keer per uur • 
082 Ook de bus rijdt twee keer per dag * 
182 39. Daarheen vliegt er eentje 's avonds • 
108 Daarheen vliegt er toch eentje 's ochtends • 
144 Naar New York vliegt er elk uur wel eentje * 
274 Naar Montreal vliegt er dus een per dag • 
218 Oh, naar Parijs vliegt er eentje per uur * 
035 Naar Lyon vliegt er een per week • 
270 40. Op maandag vliegen ze rechtstreeks op Lyon * 
075 Oh, dinsdag gaan ze niet naar Parijs • 
228 Dus op zondag gaan ze naar Montreal • 
137 Op vrijdag vliegen ze toch naar New York • 
167 Op zaterdag vliegen ze niet rechtstreeks naar Parijs • 
194 Dus op woensdag vliegen ze niet naar Lissabon • 
258 41. De vluchttijd is een half uur • 
059 Oh, die is dus drie uur • 
192 De reistijd bedraagt toch een uur * 
224 Die is een uur • 
026 De reistijd bedraagt ook twee uur • 
156 Dus die bedraagt ook vijf uur • 
198 42. Dat zijn de enige vluchten die hier binnenkomen • 
069 En dat zijn de drie vluchten die hier gemeld zijn • 
025 Dus dat zijn alle treinen die hier aankomen • 
159 Oh, dat zijn de bussen die daar stoppen • 
128 Dat zijn toch de laatste vluchten die daar aankomen * 
298 43. Dat is uit Munchen * 
100 Die is dus niet uit Lyon * 
177 Oh, die komt dus uit Breda * 
208 Oh, die is uit Utrecht * 
052 En die is uit Amsterdam * 
030 44. Daar zit overstappen bij * 
261 Oh, daar zit overstappen niet bij * 
233 Daar zit toch geen overstappen bij * 
065 In Parijs moet je dus overstappen * 
157 Oh, daar zit toch overstaptijd bij • 
097 Ook daar moet u overstappen * 



II nr. I zin II dus I toch I ook I en I wel I niet I oh I die I dat II 
017 38. 
209 X 

188 X X 

279 X 

104 X X 

082 X 

182 39. 
108 X 

144 X 

274 X 

218 X 

035 
270 40. 
075 X X 

228 X 

137 X 

167 X 

194 X X 

258 41. 
059 X X X 

192 X 

224 X 

026 X 

156 X X X 

198 42. X 

069 X X 

025 X X 

159 X X 

128 X X 

298 43. X 

100 X X X 

177 X X X 

208 X X 

052 X X 

030 44. 
261 X X 

233 X 

065 X 

157 X X 

097 X 



207 45. Om zeven uur komt de trein aan * 
016 Om negen uur komt het vliegtuig toch in Parije aan * 
145 Dus om elf uur komt het vliegtuig aan * 
111 Om negen uur komt die toch aan • 
256 Oh, om vijf uur komt die aan * 
073 En om zes uur komt de bus aan • 
134 46. De bus vertrekt om negen uur * 
239 Die vertrekt ook om vijf uur * 
077 Oh, dus die vertrekt niet om negen uur • 
295 De trein vertrekt om twee uur • 
193 De trein vertrekt ook om zes uur • 
028 Het vliegtuig vertrekt wel om zes uur • 
092 48. Ik stap in Madrid over op het vliegtuig naar New York • 
254 Ik stap dus in Parijs over op de trein naar Lyon • 
029 Ik stap toch in Roosendaal over op die naar Parijs • 
161 Oh, ik stap in Montreal over op het vliegtuig naar New York * 
300 En ik stap in Eindhoven over op de bus naar Tilburg • 
225 lk stap toch ook in Parijs over • 
291 49. U vliegt met de KLM naar Lissabon • 
094 Dus u gaat met de trein naar Parijs • 
244 U gaat dus met de bus naar Schiphol • 
135 En u reist alleen * 
213 Oh, u vliegt niet graag * 
047 U vliegt toch met de KLM naar Parijs * 
217 50. De trein komt om negen over zeven aan in Eindhoven • 
037 Het vliegtuig komt dus om kwart over vijf in Parijs aan * 
139 Die komt om negen uur in Breda aan * 
008 Die komt dus om acht uur op Schiphol aan * 
090 En het vliegtuig komt om vijf over vijf in Parijs aan * 
255 Oh, de trein komt om zeven uur in Breda aan * 
206 51. U zei twaalf uur * 
042 Dus u zei dat je daar kunt eten * 
294 U zei toch niets * 
091 En u zei om zeven uur 's ochtends * 
149 Oh, u zei dat niet * 
246 U zei dat er ook overstappen bij zit * 
109 52. U bedoelt het vliegtuig naar Montreal * 
169 U bedoelt wel de trein naar Breda * 
219 U bedoelt toch niet de bus * 
054 Dus u bedoelt dat bet mogelijk is * 
245 Oh, u bedoelt zeven uur veertig * 



II nr. I zin II dus I toch I ook I en I wel I niet I oh I die I dat II 
173 45. 
238 X 

136 X 

046 X X 

212 X X 

106 X 

268 46. 
175 X X 

205 X X X X 

240 
122 X 

022 X 

110 48. 
002 X 

179 X 

277 X 

064 X 

237 X X 

083 49. 
053 X 

200 X 

130 X 

014 X X 

248 X 

131 50. 
250 X 

103 X 

170 X X 

050 X 

010 X 

297 51. 
011 X 

230 X 

152 X 

115 X X 

201 X 

143 52. 
020 X 

060 X 

259 X 

184 X 



048 53. U wilt met de trein naar Schiphol • 
141 U wilt niet met de bus naar Breda • 
114 U wilt dus met het vliegtuig • 
285 Dus u wilt perse met de bus • 
087 Oh, u wilt overstappen in Parijs • 
257 U wilt toch niet naar Montreal • 
165 54. U vermoedt dat de trein om elf uur tien vertrekt • 
243 Dus u vermoedt dat de bus vertrekt • 
061 Oh, u vermoedt dus dat de bus naar Eindhoven niet rijdt • 
102 U vermoedt dat die toch vertrekt • 
034 U vermoedt niet dat de bus vertraging heeft • 
275 U vermoedt dus dat het te laat is • 



II nr. I zin II dus I toch I ook I en I wel I niet I oh I die I dat II 
048 53. 
141 X 

114 X 

285 X X 

087 X 

257 
165 54. 
243 X X 

061 X X 

102 X X 

034 X 

275 X 


