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I. SA}1I.]NVATTING

ln rlit onder?,o('k wensten wc d(. i:rvl o, r! v;ri; r:r t rir.-r i;i sehe en

sJrntactische relaties na te fl,r3Ír bi j een visuel e woorCherkenni ng:;-
taak. Met de tachistoscoop werden woordpírr.en aangeboden die al dan
niet zo een relatie hadden. De resultaten tonen duideLijk aan, dat
de senantiek r)en belangrijke hulp is bij woordherkenning, voor de
syntax kunnen we dit echter niet hard maken. Opvallend, maar gez.en
de literatuur we1 te vcrwachten, is de veel betere herkennine van
woorden rechts versuÍl Iinks aangeboden. Eveneens vonden we be1anfl-
rijke verschillen volgens de wocr dsoort: adjectieven en substantie-
ven worden twee rnaal beter herkend dan werkwoorden; een verklarins
ligt hier niet meteen voor de hand.
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If. ïNLEIDfNG

Het visueel woordherkenningsond.erzoek is de laatste Jaren in
een fase beland waarin nen vooral oog heeft voor de relaties die
eventueel kunnen helpen biJ lezen of herkenning. Dit is eigenlijk
een toepassing op het gegeven dat tael per definitie redundant is.

Hierbij denken we aqÍr de reeks onderzoekingen op geng gebracht
door Neely (19?6) en Schuberth & Einas (1977), die aantoonden dat
stukken zinloos nateriaal slecht gelezen werden door toedoen van
de iaterferentie. Met interferentie wordt dan in dit geval bedoeld
de negatieve invloed van de kennis van een woord of woord.Broep op

de herkenning van een nnder woord of een andere woordgroep. Een

belangriJke bijdrage op dit terrein werd geleverd door Becker
(1980), die zich toespitste op de invloed van senantiek biJ woord-
herkenning. Naest interferentie vond hij ook een positief effect
vrll senrntische context, waerbiJ hiJ etelde dat het niveeu ven

voorspelbaarheid de belangriJkste factor is. Bovendien beweren

Snith (1971), Runelhart (19??) en Mc0lelland & Runnelhert (1981),
det niet noodzakeltjk elke letter moet veryerkt worden, naar dat
dank zíJ de overtolligheid van taal, of door erwaring net bepaalde
patronen, men woorden kan identificeren op basis van een gedeelte-
lijke herkeruring. Ook op het f.P.O. werd aangetoond dat niet elke
letter ele zodanig herkend noet wordenr on eventueel toch ged,eel-

teliJk ververkt te word,en.

Naast de senantiek, o.8. onderzocht d.oor n""X"t (1980), kan ook

een andere context-redundantie van belang ziJn: de e;rntax. Bij het
invoeren van deze s;mtax speelt de volgorde van aanbieding een ro1.
fn het opzet dat Becker gebruikte, was dit geen probleem: hij bood

de stinuli na elkaar aan en bleef dus niet birTnen één oogf ixatie.
Bovendien hield hij de woordlengte niet onder controle. In ons



experinent bieden we twee woorden van geliJke lengte samen aan.
Aangezien we naast de semantiek ook de s;rntax wil-len onderzoeken,

speelt de vclgorde dus een rol. Dit zou problemen kunnen opleveren
wanneer het tweede woord van het paar links van het eerste
(foveale) woord wordt aangeboden. Schiepers (198O) stelt echter,
dat het foveaal aangeboden woord het eerst gelezen wordt. Toch

zullen we noeten onderzoeken of de rlinkse positier geen bijkonende
negatieve invloed heeft op de herkenning bij syntactische relatie.
Onder deze voorwaarden menen víe s;mtactische en senantische hulp
bij de herkenning te kunnen aantonen.
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rTT. METHODEN

1.1. Proefopzet

Daar we semantische en slmtactische relaties willen onderzoeken
binnen één oogfixatie, bieden we twee vierletterwooro.en sanen ê&Í1.

Hierwoor moeten we vier groepen woordparen maken die, in combinatie,
(al dan niet) senantisch en/of s;mtactisch ziJn. In e1k van d.eze

groepen creëren we bovendien twee subgroepen (van elk 20 itens)
waarin de woordsoorten verschillen; hierdoor kunnen we ontdekken
of enerzi jds de senantiek,/syntax-conbinatie bepalend is, of er
anderzijds ook nog een invloed is van de woordsoorten. Dit levert
dan 8 groepen op (zLe tabel ,.1.).

,groep relaties eerste woord-tweede woord voorbeeld
SeenSB

AhI

SyAS

SyStrJ

SeAA

SeSS

SeSyAS

Seen

syntactisch
s;rntactisch
senantisch
senantisch

sen. &. synt.
s€t[. & synt.

substantief-bijwoord
ad jec bief-werkwoord
ad J ec t ie f -sub stant i e f
sub stant ie f -werkwoord
adJectief-adjectief
sub stant i e f - sub stant i e f
ad j ect i e f -substant i e f
sub s tant i e f -we rlnrroord

paal best
heus waag

late acus
haak wast
hoog laag
gaÍrg tra
lege fle

ta

s

tkind liS

t bll t.t.

Het eerste woord word.t telkens foveaal aangeboden, het tweede
woord op een afstand van twee graden llnks of rechts (t of R) van
d.e fovea. Daarbij bouwen we voor elke groep itens een neutrale
controlecondihie (N) in, waarbij foveaal streepJes (--) staanr €n
links of rechts een tweede woord van de desbetreffende groep. Zo

konen we bij een totaal van )2 groepen (16 net twee woorden, 16

net één woord).

Se
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7.2. Ratj-ng

Voor de oorspronkelijke 8 groepen (zíe tabel ,.1.) selectereg
we via computerliJsten telkens een dertigtal woordpapen. Denc

l:rten we in een randon vorgorde door 10 ppn raten op een schaal
van1tot7op2manieren:

in welke mate tienkt u clat de kennis van het eerste woord u zou
kunnen helpen bij het raden van het tweede woord? (IseraantischeI
rating)

in welke mate kunnen deze woorden volgens u in deze volgorde
en onmid,deltijk na erkaar in een zin voorkonen? ( t s;mtactische'
rating)

Aan de hand van de resultaten varl deze rating zull.en de ninst
goede items van elke groep kunnen afvallen.

1. ]. Woordherkenninggryeramen!.

De 224 overgebleven stinuli (160 woordparen, 64 Ineutralel
aanbiedingen) worden at randon op 4 rolren geprint voor een
tweebaanstachistoscoop (net automatische regelspringer) in het
Iettertype tcourrier 10f. Aangezien we werken net vierletterwoorden,
overspant ieder woord precies één graad. Deze rollcn worden in
een telkens gewijzigde volgorde aan de ppn aangeboden. on het
leereffect zo veer nogeliJk uit te schakelen worden de net de
rating verríorlpen woordparen op een proefrol gezet, die vóór het
eigenliJke experiment wordt aangeboden.

De belangrijkste bedoeling van het experinent is het vergelijken
van de herkenningspercentap5es van de volgende groepen:

a) SedÏ (geen semantische en geen syntactische relatie); in deze
groep verryachten we een slecht resultaat vanwege het interferen-
tie-effect
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b) neutraal (één woord in plaats van een víoordpaar); omdat de

interferentie hier uitgeschakeld is, verwachten we een

hoger herkenningspercentage
c) en d) s?sy (een slrntactische re)-rrtie) en BeSy (een senan-

tische relatie); hier kan de reLatie voor een beter resultaat
zorSen

e) sesy (een semantische én een slmtactise.he relatie); door de

hulp van beide relaties verwachten we in deze groep het
hoogste herkenningspercentage

i{et experiment wordt ged.aan net 10 ppn. De aanbiedingstijd
bliJft voortdurend 1OO rnsec voor alle ppD. Om een aanvaardbare
discrinineerbaarheid te hebben, zullen we echter niet de resultaten
van alle ppn gebruiken: resulta.ten bent'rlr:n ZAiI, of boven 3'Tá uorclcn

buiten beschouwi:ng gelaten. "

ïet; eerste woord van het woordpaar (of de streepjes in de

neutrale conditLe) wordt foveaal gegeven op een fixatlepunt in
het tweede veld van de tachistosicoop. (Beide velden zijn geijkt op

een lirminantie van l+o cd,/m?).
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IV. R}'SULTATEN

tl .1. ll:rtinF

De resultaten (zic taber 4.1.) geven voor enkele groepen
duidelijk de nogelijkheid tot selectie. De enige probleengroepen
zijn in feite de groepen ) en 4 (syAS en sysw), die wér s;rntac-
tisch maar niet sernantisch zijn. In deze groepen moesten zelfs
een aantal conbinaties a1s syntactisch beschouwd worden, terwijl
ze toch genidrlerd mind.er dan twee op de I syntactische I rating
scoordeD.

groep Ser Svr
SB

AW

SyAS

SySW

SeAA

SeSS

SeSyAS

SeSySl'I

1J2
1 ,15
1r11
1,2(o

7 16)
) ,16
2 

'77,,r?

1t79
1r)B
2'12
? r?)
1 ,')5
1,,97

7 r77
6,14

2 r?l
l rgo

Í:t
sd:

2 tgz
I ,77

r QrlJ
?ibcl a.r.: aa r.tultston o, Óc r" at1'Gh'(ri") 6 iFt'Illtc

( !,rr) t t1!G' tÓot ó' O Srotpt!'

Verder rnerken we aan de gemidCelden en de ptandaard.afwiJkingen,
dat beide ratinpls quasi dezelfde globale resultaten hebben, terwij)-
de comelatiecoëf f iciënt (r = Q r17) aantoont dat ze elkaar niet
beinvloed hebben. Bovendien waren de ppn zeer eens€lezind.
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4 . 2. toqrdherkenningse11renmen!

! z? z1 z -ll e gg gl9 
- re sel !g!91

Van de 10 ppn bleven er uiteindelijk 26 met bruikbare
resultaten over. De vier overigen hadden opurerkelijk slechte
resultaten: ze hadden allen een herkenningspercentage dat
duideliJk lager lag dan ZV/o. De resultaten van de overgebleven
26 ppn liepen van 21 ,4% tot 72rr%, met als gemiddelde 41 ,'l%.

De belangrijkste resultaten in de verschillende condities
ziJn weergegeven op grafiek 4.1, en in tabel 4.2.. (Meer

gedetailleerde resultaten ziJn vanzelfsprekend vooraan in de

bijlage te vinden).

t
Cr!Í.rl l.l.rt. Ati ?.

.ltr
d. hrrlrrolnSs crc.ntrzc. vo tl( troapoDi
ncurn.li ).-Gryr 4. -r{t; J. m-y
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groep o/*.orrect

119 ,4í)
5<) t',/t)

"tr,114
6tt Jt
4r rt9

s?sT

neutraal
sesy

seíy
sesy

Deze resultaten wijzen duidelijk in cle richting van seman-

tische hulp bij de herkenning. Ook het interferentie-effect is
aanwezigr maar de syntactische relatie schijnt geen rol te
spelen. Bij de derde groep (s?sy) is imners een onverwachte
daling te merken in de curv€.

De hier vennelde verschillen ziJn statistisch sig,ni-ficant
(-í < O ,O1rlL1 anova ).

4.2.?. Biizondere resultaten

4.2.2.1. Links en rechts

In de condities waarin iret ttweeder woord zich rechts varr

het f ixatieprrat bevond was het herkenningspercentage >O t21%. In
de linkse condities was dit slechts gemiddeld. t1 $r')i.. Deze

resultaten zijn significant met 11Or1arí, (T-test).

!.?.?.?._Dg yogr9soorten

Het verschil tussen de woordsoorten werd enkel onderzocht in
de neutrale conclitie (daar is imners geen senantische en/of
syntactische invloed). De herkenning van de adJectieven en die
van de substaltieven lopen zo goed als gelijk (resp . )1 ,689'o en
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J1 ,97/o, geen sign. verschil; T-test), maar de werkwoorden scoren
opmerkelijk (en stat. sign. met d1Qr1lLl 2 T-tests) slechter:
2r196% (zíe graf i 4.?-.). Deze resultaten trekken zich echter
grotendeels cloor in de niet-neutrale condities. Hierdoor kunnen

we ons Baan afvragen of dit geen vertekening van de resultaten
inhoudt: in alle resultaten kornen immers werkwoorden voor,
behalve biJ de senantische (maar niet syntactische) relatie.

rtrt r.l. rslgt.
0'|"1ol 4.2.t da È.rltulnarparccntaara pat icor{aoott.

4.?.7,. Algenene resultaten zonder de werkwoorden

Omdat cle louter sem;rntische relatie wel eens een positief
vertekend herkenningspercentage zou kunnen hebben, herhalen we

nu de ulgemene resulteten, waarin we eclrter die condities waarin
werkwoorden voorkomen buiten beschouwing laten. Deze resultaten
vinden we in tabel 4.1. en op grafiek 4.j..
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sesy
neutraal

s-esy

ses-y

sesy

tr r77
48 16'2

)2 ,7s1

66 t>O

60,96

o/ocoffect

hbel l. l

tA.3'rs
cFttGLa.r.r d. b.rl.mlt{.p.rc.Dtra.r Yu ó' Gto'9tD (3o!ótr n)

r. Siii; ?. ..utnl; 3- írr;r a' ..ti l' Ir''

. De conclusies hier blijven dezelfde als in 4.2.1., hoewel

de resultaten een beetje minder significant zijn (<< OrOlJLl

anova). Het verschil tussen de groepen 4 en

zoals dat nog wel voorkwam in 4.2.1., is hier verdwenen, maar

opmerkelijk blijft het feit dat de syntax niet schijnt te
he}.pen:decurvezaktvan2naar1,enstijgtniétvan4naar>.
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4.2.4. fnvloed van semantiek en/of gvtlsr

4 .2.4.1 . Met werkwoorden

We hernemen nu de resultaten uit 4.2.1 . op eelr andere manier
(zíe grafiek 4.4.), om te onderzoek of er enenzijds inderdaad
aIleen een invloect van de semantiek is, en of er andersziJds ook

een syntactische invloed is. lJe merken ook (a 1OrOl%1 anova), dat
er een significante negatieve invloed is van de s;mtax als er ook

een semantische relatie is. We kunnen ons echter weer afvragen
of dit geen vertekening is door de slechte herkenning van de

werkwoorden.

rrirt ra. tr^

oraít"l a,a.t óc àert.MÍat.ptrc.ntrÍ.3 vun Ar .cl .n Dlrt
.rrntl.cht c ndttt.t. Et óc lmt.ltt!ch. rll.tl. rlt prnn iat.
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!. ?. !. ?. _Zggder_we rkwo ord en

We merken op grafiek 4.7. meteen, dat de twee rechten hier
quasi gelijklopen. De interactie van de syntax met de semantiek
is dan ook verdwenen: er is geen significant verschil meer
( anov:r ) .

datl.À ra.

Ontl.f a.5. r tla barltmlntr pltcaltra.a ru d. Ël ah dai
.Grut1rcb. coDdttl.r. rt da atllrltl.cb. nlrt!. al.
plru.t.r ( toaórr m. )

We stellen dus inclerdaad vast, dat de s;rntax hier geen invloed
heeft uitgeoefend op de herkerming. Bij de louter slmtactische
relatie zouden de slechte resultaten dan ook door interferentie
kunnen verklaard worden. Het effect van de semantiek is daarentegen
vrij duideliJk aanwezí9.
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! :? :2 : -Pe - :ev I g e I -v s! -9 
g 

- lrl\e g 
- 

p g : i ! I g 
- 

g p 
-1 : - :r: ! l=

De vraag kan gesteld worden of de linkse positie (waar de

woorden in tvcrkeerder volgorde staan) toch Been extra-
negatieve invloed heeft op het herkennen in een syntactische
relatie. Tabel 4.4. en grafiek 4.6. tonen echter dat dit niet
zo is: de invloed van rlinksr is zelfs iets kleiner bij de

s;rntax.

t. synt.
links 27 ,98 4, ,8>
rechts )5 ra3 58,OB

?rbcl a.a.! dc h.rkculn.aD
aD rtcÀla,

rc.atrl"r vlD d..tntu blJ llnt.

t
3c rl.t

c2

s0

iF tl^
Ontl.l 4. G ! d. hGrt.hninr:.9tÍcanli;" t'n d' al 'ií !l't

rtDt.tlt.ch. coDóttiGt D.t llBtr .n r'chtt 
'lt P'nh'ttr'
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! z? z9 z -I ggles9rs gg e sl g

We deelden de gemaakte fouten op in 5 groepen: daar waar

niets gezien werd (= Iniets'), daar waar wel correcte letters
gezien werden nÍrerr niet het juistc woord (= rbijna goedt ),
da:rr waar correcte letters p:ezir:n w<,'rden en een semantiselre
relatie gemaakt werd (= rsem. rel-. t ), daar waar een slmtactische
relatie genaakt werd (= rs;mt. rel.') en daar waar beide relaties
genaakt werden (= rsem./synt. rel.t). Tabe1 4.>. toont (ía %)

hoe de fouten over deze groepen verdeeld werden.

soort fout o/,

niets
bijna goed

Sê!ll. fel.
synt. rel.

s€n. / sWt. r€1 .

77 ,72
2' g1

7 r89
6 r29
4,69

irbcl | . !.

Ue merken dat er relatief weinig senantische en/of s;mtac-
tische relaties gemaakt werden; alleszins niet hoger dan men

kal veruachten door het toeval.
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4.1. De corrclatie tussen tle rating en de h,oordherkerming

fn tabel 4.6. hernemen we de resultaten cp de senerntische
en syntaetische ratings, aangevuld met de herkenningspercentages
vaur de acht groepen.

groep Ser syr o/*orcect

SB

AW

SyAS

SyStrJ

SeAA

SeSS

SeSyAS

SeSySW

1'12
1r15
1'11
I r2O

7 161

7 176

1r17
2 r75

1r?9
1)rB
2 r12
2 r25
1 ,95
1.g7
6J4
,,?>

77 rt7
2, rOB

72 rr1
20 t'8
66 r>4
61 ,77
60 196

29 r3l
'ïl^l;li.x;::l:::':.:l:: #.;:::' 'D 

oP d'

De comelatie tussen de syntactische
is slechts Or17. Dez.e van de sem:rntische
is echter Or89, met als regressierechte
(zíe grafiek 4.7.).

rating en de

rating en de

Y/Xt 8,8!x +

herkenninpS

herkenning
1717 = y

a

-ci

ttSt
Gnltrl l.?. r d. tG,'r!!l.rochtc t/I

ln ÍunklÍ! vln d? tr.u)t^t.n oD alc

5 6 ?ttutlrciÍliil
van hrt hltl?nnlntrpltcantrt.
r"ilntlacht 16tln8.
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V. BESPREKING

Waarschijnlijk is het belanfrijkste resultaat van dit experiment

wel de bevestiging van een aantal zaken die reeds bekend waren uit
vroegere onderzoekingen. Dit is niet zo evident als het lijkt: we

werken immers met een nethode die zo goed als geen experimentele
traditie heeft, namelijk de tachistoscopische aanbieding van twee

woorden sanen. Deze Eethode levert, hoewel ze meer mogelijkheden
biedt en (dus) complexer is dezelfde globale resultaten op; denken

we maar aan het overduidelijke verschil in de herkenning van

woorden links of rechts van heb.tix;rtiepwtt (in dit geval links oÍ
recirts van het centrale, foveale woord).

Ook d.e slechte herkenninE van de werkwoorden is in vorige
onderzoekingen al opgedoken; en ook in dit erperiment schiJnt er
geen artefact te zítt,en dat dit effect zou kunnen verklaren: we

hebben van de eomputerlijsten Been werkwoorden geselecteerd net
een te lage frequentie, de werkwoorden zitten niet vaker in <ie

condities die iiberhaupt slecht herkend worden. Hoe komen de

werkwoorden dan wel aan dit resultaat? Dit is een bijzonder
moeilijke vraa€!. i{et j.s i,nmers zeer onlogisch, dat de werkwoorden

een bepaalde eigenschap (met een negatieve invloed op de herkenning)
zouden bezitten die niet bij a:rclere woordsoorten (althans niet
bij substantieven, adjectiiivr',ll of bijwoorden) aanwezig is.

Een vemassend resultaat is echter dat de -s;rntax geen invloeC
zou hebben op de herkenning. Als we dit mogen veralgdmen,.:n r:ír1lr

het 1ezen, moeten we besluiten dat s;mtax-redundantie ons bij het
lezen niet he1pt. Dit is zo goed als ondenkbaar. Hoe verklaren
víe dan dit resultaat in het erperinent? Gebeurt de s;mtax-vepw€p-
king op een ander (hoger) niveau dan het hier onderzochte? Of is
het onmogelijk (of kont het onlogisch over) een s;rntax te creëren
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met slechts twee woorden; net andere woorden, werken we hier
met een kunstnatige s;rntax? De vraagr €D hierrnee de nogelijkheid
voor verder onderzoekr bliift op€D.

Wat de s1mtax betref t is er trouwens nog een probleem: de

resultaten op de rs;mtactischef rating correleren noch net de
fsemantischer rating (r = Or11), noch net de resultaten van het
woordherkenningse)q)eriment (r = O J7). We l<wrnen ons bii gevolg

de rraag steIlen, wat we in wezen gemeten hebben met deze ratlng.
Peilt de vraag ttil welke mate kurvten deze twee woorden volgens
u in deze volgorde en onniddellijk na elkaar in een zin voorkomen?"

werkeliJk naar het syntactisch-zijn van een relatie tussen twee

woorden? Irnmsrs, het na elkaar kunnen voorkomen in een zin is een

geval met maar twee nogelijkheden: het kal, of het kan niet. EIke

tussenvorm heeft te maken met subjectief aanvoelen. De nogelijkheid
bestaat dat deze vraag anders en beter gesteld had noeten worden.

Het hoofdresultaat van het onderzoek is echter de hulp die
een sernantische relatie kan bieden bij het woordherkenningsex-
perinent. Ook dit resultaat lijkt niet afkornstig van een artefact:
het effect komt voor over de gehele liJn' bii alle nogelijke
cornbinaties, en ook de mogelijkheid naar een bewust gokken in de

riciiting van een semantische relatie (zonder dat het tweede woord

zou moeten gelezen ziin) wordt tegengesproken, naÍoliJk door

het bijzonder lage percentage fgemaakter (maar oncorrecte)
relaties.

Het effect van de senantiek is dug in ieder geval aangetoond.

Hier hebben we p;eselecteerd op d.e vraag "in welke mate denkt u
dat de kennis van het eerste woord u zou ktrnnen helpen bij het
raden va:r het tweede víoord?". fn felte is de hoge correlatie van

deze rating net de resultaten van het woordherkenningserperirnent
(errr nisschierr ivel .iit onderzoek in het algeneen) niet meer of
niet rninder diur een bevestiging van de stelling van Beckert dat
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het niveau van de voorspelbaarheid in dit soort onderzoek de

belangrijkste factor is.
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