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1. SAMENVATTING 

In dit onderzoek is gepoogd de invloed van een zinscontext op de 
herkenning van woorden aan te tonen. Om dit te bereiken werden drie 
woorden tegelijkertijd tachistoscopisch aan de proefpersonen 
aangeboden. Deze drie woorden vormden in de helft van de gevallen een 
kort zinnetje, en in de andere helft van de gevallen waren ze niet 
gerelateerd. 

Het bleek dat de woorden in de zinscontext inderdaad beter werden 
herkend dan in de niet zinvolle context. We kunnen dan ook inderdaad 
van een soort "sentence superiority effect" spreken. 

3 



2. INLEIDING 

Dit onderzoek is een poging de invloed van semantische relaties 
op visuele woordherkenning aan te tonen in een situatie die al veel 
met normaal lezen te maken heeft. Het is in feite een uitbreiding van 
het onderzoek van Bartels en Wauters (1985), die met woordparen 
werkten, welke gelijktijdig met behulp van een tachistoscoop 
aangeboden werden. Deze woordparen waren al dan niet semantisch aan 
elkaar gerelateerd. Er werd inderdaad een sterke bevoordeling van de 
semantisch gerelateerde woordparen aangetoond. De semantische relatie 
in dat experiment was echter in de helft van de gevallen van de soort 
"hoog - laag", "vlug - snel", "dame - heer", en weerspiegelt dus niet 
erg sterk de relaties tussen woorden in een normale zin. De 
resultaten van het experiment Bartels / Wauters laten zich dus ook 
niet erg gemakkelijk gebruiken in het onderzoek naar gewoon lezen. 

In dit onderzoek willen we proberen drie woorden gelijktijdig aan 
te bieden. Van drie woorden kunnen we namelijk al korte zinnetjes 
maken, waardoor we al veel dichter bij de normale leessituatie komen. 
We zoeken naar het verschil in herkenning van woorden ingebed in een 
zinscontext en dezelfde woorden in een context, die geen zin vormt. 
De resultaten die dit oplevert zullen dus een bijdrage kunnen leveren 
aan de pogingen om tot modelvorming te komen van de mentale processen 
tijdens normaal lezen. 
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3. OPZET VAN HET EXPERIMENT 

Bij de proef werd gebruik gemaakt van een 
tweekanaals-tachistoscoop die gestuurd werd door een microcomputer. 
De proefpersonen kregen na een druk op de knop gedurende 150 msec een 
stimulus te zien van drie woorden, die op een van de twee volgende 
manieren gerangschikt stonden: 

1 
xxxxx xxxxx xxxxx 

1 

of: xxxxx xxxxx xxxxx 
1 

----~---------- - ------ - - - -
-3.0 -1 .5 0 +1.5 +3.0 graden 

fixatiepunt 

De rangschikking van de drie woorden was zodanig, dat of het eerste 
woord of het laatste woord op het fixatiepunt valt. Op elk van de 
posities met een x kon een letter staan of, afhankelijk van de lengte 
van het woord, een spatie. De woorden waren 3, 4 of 5 letters lang, 
en ze werden zoveel mogelijk gecentreerd op de woordposities. Het 
gebruikte lettertype was courier 10. De stimuli werden afgedrukt op 4 
papierrollen van 52 of 53 stimuli ieder, die met behulp van de 
regelspringer gepresenteerd werden. De letters waren zwart op wit 
papier. 

De kijkafstand was 58 
2.54 rmn), zodat één 
luminanties van stimulus
vierkante meter geijkt. 

3.2. De stimuli 

centimeter, en 
letterpositie 

en rustveld 

de letterbreedte 0.1 inch(= 
0.25 graden opspande. De 
waren op 100 candela per 

De helft van de aangeboden stimuli bestond uit zinvolle 
combinaties van 3 woorden, en de andere helft uit onzincombinaties. 
De zinvolle combinaties waren als volgt samengesteld: 
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1. 30 zinnetjes met het werkwoord op de eerste woordpositie, 

2. 30 zinnetjes met het werkwoord op de tweede woord positie, 

3. 30 zinnetjes met het werkwoord op de laatste woord positie, 

4. en 15 combinaties van twee bijvoegelijke naamwoorden met een 
zelfstandig naamwoord. 

In alle zinvolle combinaties samen kwam elk woord maar een keer voor, 
en de onzincombinaties werden gevormd uit weer precies deze 
verzameling woorden. Daar uit verschillende experimenten tot nu toe 
is gebleken dat werkwoorden slechter worden herkend dan andere 
woordsoorten (bij voorbeeld bij Bartels en Wauters (1985)), is er op 
gelet dat ze eerlijk over alle posities verdeeld werden. Op deze 
manier zullen ze bij deze proef geen specifieke invloed hebben op de 
resultaten. 

In totaal ZlJn zo 210 verschillende stimuli geconstrueerd, die at 
1 

random over de posities links en rechts verdeeld werden en op 4 
papierrollen voor de tachistoscoop gedrukt werden. Voor een 
totaaloverzicht van alle stimuli zie appendix A. 

3.3. De procedure 

De proefpersonen hoefden van elke stimulus steeds slechts een 
woord te rapporteren, en dit werd ze ook van te voren medegedeeld. 
Dit kon zijn: 

1. het gefixeerde woord (fov), of 

2. het middelste woord van het "zinnetje" van drie woorden 
(mdl), of 

3. het buitenste, zo ver mogelijk van het fixatiepunt afstaande 
woord (out). 

Een complete sessie verliep nu als volgt: Eerst werd er met de 
proefpersonen gedurende een hele rol van 52 of 53 stimuli geoefend. 
Ze mochten 17 of 18 keer alle drie de rapportagevormen proberen, en 
wel 1n de volgorde zoals hierboven. Daarna kregen ze per 
rapportagevorm een hele rol, dus 111 totaal nog drie rollen. De 
mogelijke volgordes van deze rapportages en van de rollen werd steeds 
gevarieerd om leer- en vermoeidheidseffecten uit de resultaten te 
houden. De proefpersonen gaven mondeling door welk woord ze op de 
gevraagde positie herkend dachten te hebben, waarna dit door de 
proefleider ingetypt werd. Er werd geen mededeling gedaan over het al 
dan niet juist z1Jn van de rapportage. De proefpersonen werden 
verzocht om zoveel mogelijk te raden wat ze dachten dat ze gezien 
hadden en pas in het uiterste geval "niet gezien" te melden. De 
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rapportages werden onmiddelijk met de computer gescoord op 
correctheid, waarbij slechts helemaal juiste woorden meetelden. 

Het bleek dat de proefpersonen geen van allen echt 1n de gaten 
hadden dat de opzet van het experiment lag in de al of niet aanwezige 
zinvolheid van de aangeboden woordcombinaties. Hiervoor was de 
aanbiedingsduur te kort. 

3.4. De proefpersonen 

Van de 24 proefpersonen waren er 19 medewerkers van het IP0. Van 
hen had een groot percentage reeds eerder met tachistoscopische 
leesexperimenten meegedaan. De overige S waren studenten, die nog 
geen ervaring met dit soort experimenten hadden. 

In totaal hebben er 4 vrouwen en 20 mannen deelgenomen. 

Van alle deelnemers 
aan 1. Deze visus 
contactlenzen zoals die 

bleek de binoculaire visus groter of gelijk 
werd bepaald met de eventuele brillen of 
ook tijdens het experiment werden gedragen. 

De leeftijd van de proefpersonen lag tussen de 20 en 
hoewel de gemiddelde leeftijd zeker niet hoger was dan ca. 
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4. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

4.1. De ongefilterde reaultaten 

De onbewerkte resultaten per proefpersoon kunt u vinden 1n 
appendix B. Gemiddeld over alle proefpersonen kunnen we de volgende 
tabel opstellen: 

Tabel 4.1.1. De gemiddelde resultaten uitgedrukt als fractie van het 
totaal aantal aanbiedingen in die categorie. 

1-------1---------------------1---------------------

:;~f;::1 __ ~~~~~-::1::;~~~~: __ --~~~~~-~~"::~~~~~: __ 
fov 0.983 1.000 0.984 0.988 
mdl 0.607 0.752 0.474 0.545 

--~~~-- --~~=~~--- --~~==~--- --~~~~=---\--~~~~~---
In een figuur ziet dit er als volgt uit: 

!• 
9o 

JO 

"lO 

o.--------------------------------4 -3 - 2. -l 0 

Figuur 4.1.1. Herkenning van enkelvoudige woorden op 5 posities 1n %. 
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De proporties correcte herkenning werden geanalyseerd met een 
3-factor variantieanalyse over proefpersonen. Het factorieel schema 
was 3x2x2: voor drie eccentriciteiten (+3, +1.5 en 0 graden, ofwel 
woordposities out, mdl en fov), het o~derscheid zinvol/onzin, en 
linkse of rechtse aanbieding. 

Het hoofdeffect van woordpositie ( fov, 
significant met p < 0.00005 (F(2,46) = 322.84). 

md 1, out) blijkt 

Het hoofdeffect zinvol/onzin blijkt significant met p < 0.00005 
(F(l,23) = 51.71). 

Het hoofdeffect links/rechts blijkt significant met p < 0.00005 
(F(l,23) = 43.07). 

De interactie tussen woordpositie en onzin/zinvol blijkt ook z~er 
significant met p < 0.00005 (F(2,46) = 21.87). Dit betekent dat de 
invloed van de zinvolheid op de herkenning significant verschillend is 
voor de drie woordposities. 

De interactie tussen rechts/links en onzin/zinvol blijkt ook 
significant met p = 0.0007 (F(l,23) = 15.29). Dit betekent dat de 
invloed van de zinvolheid op de herkenning voor links en rechts 
gepresenteerde stimuli significant verschillend 1s. 

Voor een totaal overzicht 
variantieanalyse zie appendix C. 

4.2. Discussie van de resultaten 

4.2.1. Links/rechts 

van alle resultaten van de 

Uit deze gegevens zijn een aantal dingen meteen duidelijk. We 
vinden bij voorbeeld heel duidelijk terug dat de herkenning in het 
rechter blikveld een stuk beter gaat. Dit is iets dat al tientallen 
jaren bekend is, en wordt hier slechts voor de zoveelste keer 
bevestigd. (Zie bijvoorbeeld Bartels en Wauters (1985) p. 7, of 
Bo u wh u i s ( l 9 7 9 ) p . 6 2 ) . 

4.2.2. De foveale woorden 

We zien ook meteen dat de herkenning van het gefixeerde '-Uord 
bijna foutloos ging. De invloed van de context op deze herkenning kan 
dan ook slechts marginaal zijn. Dat we toch een iets hoger percentage 
voor de zinvolle combinaties vinden 1s meegenomen, maar is niet 
significant (p = 0.1, zie app. C.3.). 
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Er is echter een ander probleem. De hoge scores bij de foveale 
woorden zorgen ervoor dat we geen significante verschillen vinden voor 
de verschillende condities (zie app. C.3.). Het zou ook vreemd z1Jn 
als bij de herkenning van woorden die je goed kunt zien de omgeving 
van die woorden een grote rol zou spelen. Er is daarom ook iets voor 
te zeggen om de variantieanalyse van alle resultaten ook een keer te 
herhalen zonder de foveale scores. Dit is gebeurd 1n appendix C.2. 
Omdat nu de residuele variantie 1n de data iets groter is (de 
variantie in de data van de foveale woorden is door de hele hoge 
scores heel klein), worden alle effecten iets minder significant. De 
effecten die in 4.1. als significant vermeld werden, blijven dit 
gelukkig toch. We zien dus dat er geen wezenlijke verschillen 
optreden, waardoor onze conclusies niet hoeven te veranderen. 

4.2.3. Woordpositie versus zinvol/onzin 

Als we verder van het fixatiepunt af gaan zien we de verschillen 
111 herkenning onder invloed van de zinvolle context toenemen. Dit is 
ook iets wat je verwacht; als de hoeveelheid visuele informatie die .it, 
over een bepaald woord kunt krijgen afneemt, zal de informatie die via 
de context tot je komt belangrijker worden voor de herkenning. We 
kunnen de verschillen in invloed van de zinvolheid per woordpositie 
zien in de volgende tabel: 

Tabel 4.2.3.1. Herkenning per woordpositie onder invloed van 
de zinvolheid in%. 

-------- ------- ------- -------
zinvol 99.4 64.9 35.7 
onzin 98.4 54.0 19.5 

-------- ------- ------- -------! 

Zoals 1n 4.1. bleek, zijn deze verschillen significant. 

4.2.4. Links/rechts versus zinvol/onzin 

Als we de redenering in de vorige paragraaf klakkeloos overnemen 
zouden we verwachten dat de hulp die we van de zinvolheid ondervinden 
bij links aangeboden stimuli groter zou z1Jn dan bij de rechts 
aangeboden stimuli. Links wordt namelijk gemiddeld duidelijk slechter 
herkend, waardoor de invloed van de context zich sterk zou kunnen doen 
gelden. We vinden de volgende situatie: 
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Tabel 4.2.4.1. Herkenning rechts/links onder invloed van 
de zinvolheid in%. 

1--------1--------1-------1 
rechts !' 1 inks 'i -------- -------- -------

zinvol 76.0 57.3 

,_onzin __ / __ 62.6 __ / __ sz.o_, 

Het blijkt dus, dat de stijging in herkenning onder invloed van 
de zinvolheid rechts groter is dan links! Dit verschil is zelfs 
significant, zoals we in 4.1. zagen. Een mogelijke verklaring 
hiervoor ligt in het feit dat bij rechts aangeboden stimuli de context 
beter gezien wordt, doordat in het rechter blikveld alle woorden beter 
gezien worden. Links wordt het te rapporteren woord al slechter 
gezien, maar dit geldt natuurlijk ook voor de daarbij behorende 
context. Zodoende is het niet onredelijk te veronderstellen dat de 
invloed van de context rechts ook groter zal zijn dan links. Dit 1s 
nu juist wat we hierboven vonden. 

11 



5. CONCLUSIES 

De rechtstreekse conclusie die uit ons experiment getrokken kan 
worden, is dat woordherkenning van woorden in een zinvol zinsverband 
inderdaad beter gaat dan in een niet zinvolle context. Dit effect is 
heel duidelijk door ons gemeten, ondanks het feit dat de proefpersonen 
meestal zelf niet in de gaten hadden dat ze naar complete zinnetjes 
afgewisseld met onzincombinaties zaten te kijken. De invloed van de 
zinvolheid speelde zich dus op een onbewust vlak af. We kunnen dan 
ook stellen, dat we naast het bekende "word superiority effect" nu ook 
een "sentence superiority effect" aangetoond hebben. 

De aanzet tot dit soort onderzoek wordt gegeven door de 
nieuwsgierigheid naar de globale mentale processen die zich afspelen 
tijdens het lezen. Dit nu weer is interessant om het leren lezen en 
het bestrijden van de hierbij bij veel kinderen optredende problemen 
te optimaliseren. Het begrip dat men zich tot nu toe op basis van d~ 
vele experimenten als deze heeft kunnen vormen is echter nog zeer vaag 
en onvolledig. Ik hoop dat die hier gevonden resultaten voor 
toekomstige onderzoekers nuttig mogen blijken voor het oplichten van 
de sluier, met name om weer een stapje verder te komen bij de 
constructie van modellen van de globale mentale activiteiten, die 
bovengenoemde practische toepassingen bij het leesonderwijs toelaten. 
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Appendix A. DE STIMULI 

A.l. De zinvolle stimuli: 

wij telen fruit 
zij komen hier 
hij zwemt sne 1 
men praat vaak 
wie kijkt zwart 
jij gaat ver 
g1J woont thuis 
wat ligt ginds 
ovens zijn heet 
dwang maakt ziek 
lood weegt zwaar 
vuur walmt we 1 
vrede wint toch 
dons lijkt zacht 
brood bevat meel 
piet wordt lang 
kees heeft geld 
jan had dorst 
karel zoekt goud 
marie weet niets 
jet sliep nooit 
annie laat los 
t r ud y staat s t i 1 
loes kan alles 
ton haat vlees 
arie maalt graan 
nel lijdt pijn 
truus dook onder 
els lust koek 
hans hoedt vee 
groen glas smelt 
ruwe olie plakt 
mijn hond blaft 
onze auto rijdt 
hun hond gaapt 
jouw kind lacht 
blank ijzer roest 
mooie ogen wenen 
haar baby huilt 
sterk zuur bijt 
wiens beker barst 
dunne bomen bogen 
vers bloed stolt 
felle storm luwt 
harde wind loeit 
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het schip zinkt 
een dame sprak 
drie heren lezen 
twee bazen eisen 
die vrouw wacht 
deze rebel vecht 
vier boten varen 
vijf apen beven 
acht dagen leven 
alle zaken delen 
elf liter lozen 
negen ossen laven 
we 1 ke me id huwt 
ieder wezen doolt 
menig mens faalt 
vindt tante dat 
loopt water weg 
lust oma thee 
reist mama graag 
rookt opa veel 
valt regen neer 
vist vader ooit 
bakt boter bruin 
raakt oom onwel 
duren uren kort 
voelt stoom warm 
bindt touw vast 
leren beren vlot 
maken bijen was 
ruikt tabak fijn 
hol vlug door 
eet rode kool 
gil dan klaas 
denk iets beter 
deel kaas uit 
snoep geen drop 
stop daar maar 
sla hem dood 
hak gauw hout 
vil dit dier 
maai rijp koren 
breek zijn benen 
gooi met keien 
vlieg rappe vogel 
hozen stom rund 
zoete witte wijn 
hoge kale berg 
koud guur weer 
oude kleine man 
domme brave knul 
grote fiere kerel 
d ikke vet te koe 
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vieze gore drab 
zeer koel bier 
rul los zand 
droog gee 1 hooi 
diep blauw meer 
druk vol cafe 
beste vrome pater 
slome trage slak 

A.2. De onzin stimuli: 

thuis kind dikke 
benen dwang deze 
ijzer sliep menig 
vindt weegt kleine 
rul kerel gaapt 
hans snel witte 
bijt wacht woont 
pijn zijn blank 
touw weg pater 
maalt drab gaat 
lust dons huwt 
rijp beste droog 
keien kaas t rudy 
bloed varen ogen 
man oude brood 
delen koek denk 
marie niets bier 
gil een hier 
stoom bogen kool 
ton ver beker 
hozen vil leren 
vers piet mens 
grote telen koren 
dan zuur 1 igt 
dagen ooit koud 
slome jouw fiere 
liter bijen storm 
baby ginds bruin 
vieze guur rode 
geel kan lijkt 
truus jan harde 
sterk maai glas 
fijn hoedt kijkt 
dame veel los 
vogel tabak vlot 
trage weer kar el 
tante boten onder 
uit dier lacht 
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bevat kort wij 
wat heren druk 
goud zand elf 
mooie lust beren 
hem stom stop 
rappe koel sprak 
klaas luwt vlees 
was maken lang 
neer vee bomen 
stil duren smelt 
water uren heeft 
zoete laven hij 
walmt zinkt vrome 
toch hol huilt 
alles regen met 
bindt wenen men 
barst graag weet 
stolt dook kale 
haat vrede mijn 
breek daar blaft 
sla ovens huwt 
wiens negen dood 
kees felle diep 
drie hooi gauw 
vaak hout vijf 
maakt praat fruit 
groen iets gij 
meid brood loes 
vol meer oma 
ossen graan dit 
vrouw rund wel 
dunne zeer apen 
brave dorst drop 
zwaar vette doolt 
eisen zacht nooit 
wezen oom beven 
dagen berg ruikt 
twee alle beter 
die warm ruwe 
vader slak vist 
hond vier ieder 
ziek acht wordt 
arie boten staat 
haar onwe 1 koe 
wijn auto wie 
vecht reist bakt 
deel eet annie 
snoep jet wint 
zij vlieg els 
lood rookt thee 
gooi blauw heet 
komen raakt loopt 
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cafe voelt loeit 
hoge door lozen 
olie schip knul 
mama nel laat 

va 1 t zoekt 1 ij d t 
plakt lezen bazen 
zwart boter onze 
domme los gore 
wind het hond 
had roest zaken 
hun maar hak 
geen vast jij 
geld rijdt zwemt 
vuur welke dat 
v 1 ug fa a 1 t z i j n 

A.3. Rol 1: --------

benen dwang 
ijzer sliep 
gil dan 

vindt weegt 
maai rijp 

rookt opa 
nel 1 ijdt 
rul kerel 

bijt wacht 
plJn zijn 
touw pater 

maalt drab 

vier boten 

1 ust dons 

keien kaas 

dons 1 ijkt 

1 

2 
3 
4 
5 

vers bloed stolt 
thuis kind dikke 
deze 

menig 
klaas 

arme 
koren 
hol vlug door 

J lJ gaat ver 
veel 
pijn 

gaapt 
hans snel witte 

woont 
blank 

weg 
gaat 

truus dook onder 
varen 

lust oma thee 
huwt 
rijp beste droog 

trudy 
bloed varen ogen 
zacht 
man oude brood 
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rul los zand 
Vil dit dier 

dwang maakt ziek 
onze auto rijdt 

delen koek denk 
druk vol cafe 

eet rode kool 
annie laat los 
mar ie niets bier 
gil een hier 

wiens beker barst 
stoom bogen kool 

twee bazen eisen 
ton ver beker 

hun hond gaapt 
hozen Vil leren 
vers piet mens 

grote telen koren 
denk iets beter 
dan zuur 1 igt 

dagen ooit koud 
slome jouw fiere 

ruwe olie plakt 
liter bijen storm 
domme brave knul 

baby ginds bruin 

A.4. Rol 2: 

1 
2 
3 
4 
5 

vieze guur rode 
geel kan 1 ijkt 
die vrouw wacht 

truus jan harde 
gooi met keien 

voelt stoom wann 
sterk maai glas 
arie maalt graan 
fijn hoedt kijkt 

dame veel los 
vogel tabak vlot 

duren uren kort 
trage weer karel 
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tante boten 

goud zand 

rappe koel 

drie heren 

st i 1 duren 
water uren 

een dame 
walmt zinkt 
diep blauw 
toch hol 

grote fiere 

alles regen 

wie kijkt 
sla hem 

barst graag 

breek ziJn 

alle zaken 

A. S Rol 3: 

kees 
onder 
uit 

bevat 
wat 
elf 
jan 

mooie 
koud 
hem 

sprak 
klaas 
sterk 

was 
lezen 
valt 
zij 

ieder 
neer 

smelt 
heeft 
zoete 
sprak 
vrome 

meer 
huilt 
kerel 
marie 

met 
bindt 
zwart 
dood 
weet 

stolt 
maken 
benen 

haat 
vindt 
delen 
breek 

1 
2 

3 
4 
5 

heeft geld 

dier lacht 
kort wij 

heren druk 

had dorst 
lust beren 
guur weer 
stom stop 

luwt vlees 
zuur bijt 

maken lang 

regen neer 
komen hier 
wezen doolt 
vee bomen 

laven hij 

weet niets 

wenen men 

dook kale 
bijen was 

vrede mlJn 
tante dat 

daar blaft 
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vuur walmt wel 
sla ovens huwt 

wiens negen dood 
vist vader ooit 

felle s to rrn luwt 
blank ijzer roest 

kees felle diep 
men praat vaak 
drie hooi gauw 
vaak hout Vijf 

vlieg rappe vogel 
wij telen fruit 

acht dagen leven 
maakt praat fruit 
droog geel hooi 

groen iets giJ 
zeer koel bier 
jouw kind lacht 

arme oude man 
brood bevat meel 

ruikt tabak fijn 
meid brood loes 

trudy staat stil 
het schip zinkt 

zoete witte wijn 
vol meer oma 

deel kaas uit 
ossen graan dit 
piet wordt lang 

vrouw rund wel 
reist mama graag 

dunne zeer apen 
brave dorst drop 

snoep geen drop 
zwaar vette doolt 
eisen zacht nooit 

wezen oom beven 
bakt boter bruin 

mooie ogen wenen 
dagen berg ruikt 

twee alle beter 
dunne bomen bogen 

raakt oom onwel 
vrede wint to.::h 

die warm ruwe 
stop daar maar 
gij woont thuis 

vader slak vist 
bindt touw vast 

mijn hond blaft 
hond vier ieder 
deze rebel vecht 
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A.6. Rol 4: 

1 
2 
3 
4 
s 

ovens zijn heet 
jet sliep nooit 

ziek acht wordt 
staat boten arie 

haar onwel koe 
wijn auto wie 

karel zoekt goud 
beste vrome pater 

vecht reist bakt 
deel eet annie 

snoep jet wint 
negen ossen laven 

zij vlieg els 
lood rookt thee 

groen glas smelt 
gooi blauw heet 

leren beren vlot 
komen raakt loopt 

lood weegt zwaar 
ton haat vlees 

els lust koek 
loopt water weg 
cafe voelt loeit 

slome trage slak 
elf liter lozen 
hoge kale berg 
hoge door lozen 

vieze gore drab 
olie schip knul 

mama nel laat 
valt zoekt 1 ij dt 
haar baby huilt 
Vijf apen beven 

plakt lezen bazen 
zwart boter onze 
domme los gore 

hozen stom rund 
hans hoedt vee 

loes kan alles 
wind het hond 

had roest zaken 
menig mens faalt 

wat ligt ginds 
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hak gauw hout 
hun maar hak 
hij zwemt snel 
geen vast jij 

harde wind loeit 
zwemt rijdt geld 

welke meid huwt 
vuur welke dat 

faalt vlug ZlJO 

dikke vette koe 
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~ndix B. DE RESULTATEN PER PROEFPERSOON 

rechts links 
pp rap onzin zinvol onzin zinvol 
----------------------------------------------------
1. fov 0.889 1.000 1.000 1.000 

mdl 0.417 0.733 0 .111 0.250 
out 0.563 0.917 0 .143 0.091 

2. fov 1.000 1.000 1.000 0.938 
md 1 0.667 0.647 0.727 0.700 
out 0.438 0. 500 0.214 0.455 

3. fov 1. 000 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.667 o. 778 0 .632 0.800 
out 0.067 0.412 0 .182 0.200 

4. fov 1.000 1.000 0.909 1.000 
mdl 0.833 0.600 0.333 0.313 
out 0.222 0.444 0.053 0.067 

5. fov 1.000 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.400 0.471 0.364 0.800 
out 0.250 0.600 0 .111 0 .125 

6. fov 1.000 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.500 0.667 0.714 0.909 
out 0 .133 0 .4 71 0.091 0.000 

7. fov 1.000 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.444 0.889 0.421 0.733 
out 0.083 0.800 0.000 0.375 

8. fov 1.000 1.000 1.000 0.900 
mdl 0.688 0.750 0.500 0.545 
out 0.556 0. 778 0.053 0.067 

9. fov 0.917 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.667 0.824 0.909 1.000 
out 0.688 0.917 0.071 0.455 

10. fov 1.000 1.000 0.895 0.933 
mdl 0.583 0.933 0 .111 0 .125 
out 0.250 0.333 0.071 0.273 

11. fov 1.000 1 .000 0.909 1 .000 
mdl 0.500 0.667 0.333 0 .188 
out 0.222 0.222 0.211 0.267 
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12. fov 1.000 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.889 1.000 0.421 0.667 
out 0.333 0.647 0.273 0.300 

13. fov 1 .000 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.467 0.706 0.636 o. 700 
out 0.250 0.267 0 .111 0.063 

14. fov 1.000 1.000 1.000 0.938 
mdl 0.438 0.750 0.714 0.545 
out 0.067 0 .235 0.273 0.300 

15. fov 0.875 1.000 1.000 1 .000 
mdl 0. 556 0.889 0.474 0.333 
out 0.333 0.600 0 .111 0 .188 

16. fov 1.000 1.000 1 .000 1 .000 
mdl 0.563 0.667 0.429 0.636 
out 0.222 0.333 0.105 0.133 

1 7. fov 1.000 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.733 0.706 0.636 0.900 
out 0.813 1.000 0 .143 0.364 

18. fov 1.000 1.000 1 .000 1.000 
mdl 0.917 0.667 0 .111 0.313 
out 0.313 0.583 0.000 0.091 

19. fov 1.000 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.917 0.933 0. 778 0.813 
out 0.333 0.667 0.053 0.133 

20. fov 1.000 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.778 0.889 0.421 0.600 
out 0 .133 0.412 0.091 0.000 

21. fov 1.000 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.800 0.824 0.636 0.400 
out 0.333 0.467 0.000 0 .125 

22. fov 1.000 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.444 0.889 0.316 0.267 
out 0. 16 7 0.533 0.000 0.188 

23. fov 0.917 1.000 1.000 1.000 
mdl 0.375 0. 500 0.000 0.000 
out 0 .133 0.294 0.000 0 .100 

24. fov 1 .000 1.000 0.909 1.000 
mdl 0.313 0.667 0.643 0.545 
out 0.000 0.222 0.105 0 .133 
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APPENDIX C. DE VARlANTlEANALYSE 

C.l. Variantieanalyse over alle data 

PO= woordpositie (fov, mdl,out) 
RL =rechts/ links 
NS= onzin/ zinvol 
PP = proefpersonen 

, ___ soURCE ____ /DFll __ DF2_, ____ F _____ ,_P_VALUE __ 

PO 2/ 46 322.8414 0.0000 
RL 1/ 23 43.0661 0.0000 
PO RL 2/ 46 11.4679 0.0001 
NS 1/ 23 51.7108 0.0000 
PO NS 2/ 46 21.8689 0.0000 
RL NS 1/ 23 15.2897 0.0007 
PO RL NS 2/ 46 3 .1936 0.0503 
pp 23 
pp PO 46 
pp RL 23 
pp PO RL 46 
pp NS 23 
pp PO NS 46 
PP RL NS 23 
PP PO RL NS 1 46 

------------- ---------- ---------- ----------
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MEAN SQ SUM OF SQ 
--------- ---------

12.2358 24 .4 716 
1.5334 1.5334 
0.4062 0.8124 
0.6301 0.6301 
0.1424 0.2848 
0.1175 0.1175 
0.0305 0.0609 
0.0713 1.6391 
0.0379 1. 7434 
0.0356 0.8190 
0.0354 1. 6294 
0.0122 0.2803 
0.0065 0.2995 
0 .0077 0 .1767 
0.0095 0.4389 

--------- ---------



C,2, Variantieanaly11 zonder dt tove1l• woord@n 

PO= woordpositie (mdl, out) 
RL =rechts/ links 
NS= onzin/ zinvol 
PP = proefpersonen 

SOURCE DFl/ DF2 F 
------------- ---------- ----------

PO 1/ 23 112.9884 
RL 1/ 23 40.7515 
PO RL 1/ 23 2.0516 
NS 1/ 23 48.9857 
PO NS 1/ 23 5.3540 
RL NS 1/ 23 14.8708 
PO RL NS 1/ 23 1.2911 
pp 23 
pp PO 23 
pp RL 23 
pp PO RL 23 
pp NS 23 
pp PO NS 23 
pp RL NS 23 
pp PO RL NS 23 

------------- ---------- ----------

• VALUE I MEAN SQ ISUM OF SQ 

0.0000 4.8578 1 4.8578 
0.0000 2.2421 2.2421 
0.1655 0 .1030 0.1030 
0.0000 0.8778 0 .8778 
0.0300 0.0346 0.0346 
0.0008 0.1577 0.1577 
0.2675 0.0197 0.0197 

0 .1034 2.3771 
0.0430 0.9889 
0.0550 1.2654 
0.0502 1.1552 
0.0179 0.4121 
0.0065 0 .1487 
0.0106 0.2439 
0.0153 0.3513 

---------- --------- ---------

C.3. Variantieanalyse van de foveale woorden 

RL =rechts/ links 
NS= onzin/ zinvol 
PP = proefpersonen 

SOURCE DFl/ DF2 
------------- ----------

RL 1/ 23 
NS 1/ 23 
RL NS 1/ 23 
pp 23 
pp RL 23 
pp NS 23 
pp RL NS 23 

F 
----------

0.6177 
3.0284 
1.1593 

------------- ----------,----------
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p VALUE MEAN SQ SUM OF SQ 
---------- --------- ---------

0.4399 0.0007 0.0007 
0.0952 0.0025 0.0025 
0.2928 0.0010 0.0010 

0.0007 0.0165 
0.0012 0 .0277 
0.0008 0.0189 
0.0009 0.0204 

---------- --------- ---------


