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Woordassociatienormen met 
reactietijden 

A.M.B. de Groot* 

A new corpus of Dutch norms of free, discrete, word 
associations is introduced, that contains the word-as 
sociation latencies in addition to the word associations 
themselves. The set of words to which the subjects as 
sociated consisted of 240 nouns, Bo adjectives, and Bo 
verbs. Out of the 240 nouns, 160 constituted a 2 (im 
ageability) x 2 (word frequency) x 40 (stimulus 
words) design. The remaining Bo nouns, together with 
the adjectives and verbs, constituted a 3 (grammatical 
form class) by 2 (word frequency) x 40 (stimulus 
words) design. 
The only main effect of form class was that the associ 
ation frequency of the primary response (AFPRIM) 
was somewhat higher for adjectives than it was for 
nouns. Further analysis indicated that high-frequency 
adjectives with an antonym as primary response were 
mainly responsible for this AFPRIM-difference be 
tween nouns and adjectives. In addition to this interac 
tion with form class, the only further effect of word fre- 

quency was that high-frequency words produced a 
slightly larger number of different responses than low 
frequency words. 
The variable imageability showed large effects on 
word association: The AFPRIM was larger for high 
imageability (HI) words than it was for low-image 
ability ( LI) words, the median RT of the primary re 
sponses (PR/Ms) to Hl-words was shorter than that to 
LI-words, and LI-words showed a more diverse pat 
tern of responses than HI-words did. These differ 
ences between HI- and LI-words were attributed to the 
architecture of the mental lexicon, where the represen 
tations of Hl-words may be embedded in tighter struc 
tures than those of LI-words. 
Finally, Thumb and Marbe's (1901) finding that the 
association frequency and RT of response words are 
inversely related to one another, was replicated in the 
present study. 
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Inleiding 

Bij enkelvoudige, vrije woordassociatie wordt aan 
proefpersonen gevraagd om op elk van een aantal 
woorden ( de 'stimuluswoorden') dat hen schriftelijk 
of mondeling wordt aangeboden, te reageren met 
één woord, namelijk het eerste woord dat bij hen op 
komt bij het lezen of horen van dat stimuluswoord. 
De 'woordassociatienormen' die ontstaan wanneer 
op deze wijze een groot aantal reactiewoorden op 
een groot aantal stimuluswoorden wordt verzameld, 
kunnen voor verschillende doeleinden worden ge- 
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bruikt (zie Van der Made-Van Bekkum, 1973; en De 
Groot, 1980). Eén hiervan, die de belangrijkste aan 
leiding vormde voor het verzamelen van dit nieuwe 
corpus van associatiegegevens, is het verkrijgen van 
aanwijzingen over de opbouw van het woordgeheu 
gen van de taalgebruiker en over de wijze waarop 
hieruit informatie wordt opgediept. Woordassocia 
tienormen kunnen hiervoor niet alleen rechtstreeks, 
maar ook op een indirecte manier worden benut, na 
melijk als bron voor de selectie van stirnulusrnate 
riaal in onderzoek naar het optreden van 'semanti 
sche priming' (zie De Groot & Thomassen, 1984), 
dat eveneens onder meer gericht is op het verwerven 
van kennis over het woordgeheugen. 
Sinds kort kunnen gebruikers van woordassociaties 
voor het Nederlands beschikken over drie corpora 
van gepubliceerde normen: de schriftelijke woordas 
sociatienormen van Van der Made-Van Bekkum 
(1973), de mondelinge woordassociatienormen van 
De Groot (1980) en de schriftelijke woordassociatie 
normen van Lauteslager, Schaap en Schievels 
(1986). Zij vertellen de gebruiker welke de stimulus 
woorden waren in het associatie-experiment, welke 
reactiewoorden er voorkwamen op elk van die stimu 
luswoorden en hoe vaak. Geen van deze verzamelin 
gen van woordassociaties bevat informatie over de 
snelheid waarmee de proefpersonen hun woordasso 
ciaties gaven. Deze informatie is echter vaak wense 
lijk, o.a. in bovengenoemd onderzoek van het 
woordgeheugen. Zo kan zij bijvoorbeeld een aanwij 
zing verschaffen over het bestaan van verbindingen 
tussen woordrepresentaties in het woordgeheugen. 
Het ontbreken van reactietijden in bovengenoemde 
associatienormen vormde de belangrijkste aanlei 
ding voor het verzamelen van dit nieuwe corpus, nu 
dus met deze informatie. Een andere aanleiding was 
de constatering dat het stimulusmateriaal in de reeds 
beschikbare normen in een aantal opzichten weinig 
representatief is voor het Nederlands. Zo bestaat het 
bijna uitsluitend uit substantieven. Alleen de stimu 
luslijst van Van der Made-Van Bekkum vormt hier 
op een uitzondering. Bovendien, zo heeft Van Loon 
Vervoorn (1985) onlangs opgemerkt, is de 'voorstel 
baarheid' van deze als stimuluswoorden gebruikte 
substantieven (waarbij voorstelbaarheid is gedefi 
nieerd als het gemak en de snelheid waarmee zij een 
mentale of, meer specifiek, een visuele voorstelling 
oproepen) aanzienlijk hoger dan de voorstelbaar 
heid van de substantieven in een meer representatie 
ve lijst van Nederlandse woorden. Zij rapporteert 
een gemiddelde voorstelbaarheidswaarde (opeen 7- 

puntsschaal) van 6.28 resp. 6.08 voor de substantie 
ven in de associatienormen van Van der Made-Van 
Bekkum (1973) en De Groot (1980). De gemiddelde 
voorstelbaarheidswaarde van een steekproef van 500 
substantieven in de Lemmatalijst van de frequentie 
telling van Uit den Boogaart (1975) is veel lager, na 
melijk 4.87 (Yan Loon-Vervoorn, 1985, p. 26-27). 
Omdat de voorstelbaarheid en de concreetheid van 
woorden hoog positief correleren (Yan Loon-Ver 
voorn, 1985, p. 16-17), is het zeer waarschijnlijk dat 
de stimuluslijsten in bovengenoemde associatienor 
men ook verhoudingsgewijs meer concrete woorden 
bevatten dan een meer representatieve lijst van Ne 
derlandse woorden. Dit is inderdaad de indruk die 
onmiddellijk wordt gewekt bij het doorbladeren van 
deze normen. Voor het stimulusmateriaal uit het as 
sociatie-onderzoek waarover hier wordt gerappor 
teerd, gelden de genoemde bezwaren veel minder. 

Methode 

MATERIAAL 

De stimuluslijst bestond uit 400 een- en twee-letter 
grepige woorden, waarvan 240 substantieven, 80 ad 
jectieven en 80 verba. Bij 160 van de 240 substantie 
ven waren de variabelen voorstelbaarheid (Van 
Loon-Vervoorn, 1985) en gebruiksfrequentie (Uit 
den Boogaart, 1975) orthogonaal gevarieerd. Elk 
van de vier stimulusgroepen gevormd door de twee 
niveaus van elk van deze twee variabelen bestond uit 
40 woorden. Woorden met een voorstelbaarheids 
waarde hoger dan 3 .5 (opeen 7-puntsschaal) werden 
hierbij tot de categorie van hoog-voorstelbare woor 
den gerekend; die met een voorstelbaarheidswaarde 
lager dan 3.5 werden als laag-voorstelbaar be 
schouwd. Woorden die in de Lemmatalijst van Uit 
den Boogaart een schriftelijke totaalscore hebben 
van 40 of meer, werden als hoog-frequent geclassifi 
ceerd, terwijl woorden met een schriftelijke totaal 
score van o t/m 20 tot de groep laag-frequente woor 
den werden gerekend. 
Bij de resterende groep van 80 substantieven was, 
evenals bij de groepen adjectieven en verba, alleen 
gebruiksfrequentie systematisch gevarieerd. Hierbij 
werden dezelfde grenzen tussen de twee frequen 
tieklassen (hoog en laag) aangehouden als hierboven 
vermeld. Elk van de zes stimulusgroepen gevormd 
door de drie woordsoorten en de twee frequen 
tieklassen bevatte 40 woorden. Binnen de drie 
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woordsoortgroepen werden de twee frequentieklas 
sen onderling gematcht op de voorstelbaarheid van 
de erin opgenomen woorden. Een poging om ook 
tussen woordsoorten te matchen op voorstelbaarheid 
is niet gelukt. De gemiddelde voorstelbaarheid was 
groter voor verba enerzijds dan voor adjectieven (p 
< .05) en substantieven (p < .01) anderzijds. Het 
verschil in voorstelbaarheid tussen adjectieven en 
substantieven was niet significant (p > . IO). 
Figuur 1 geeft een overzicht van de volledige stimu 
luslijst, met voor elk van de IO stimulusgroepen de 
gemiddelden en standaarddeviaties van de voorstel 
baarheidswaarden en gebruiksfrequenties van de 40 
woorden binnen de groep. Elk van de stimulusgroe 
pen is van een code voorzien ( een van de ei j fers 1 t/m 
IO). De bedoeling hiervan zal verderop duidelijk 
worden. 
De gemiddelde voorstelbaarheidswaarde van alle 
240 substantieven samen is ongeveer gelijk aan de 
waarde 4.87 die Van Loon-Vervoorn (1985) noemt 
voor de steekproef van 500 substantieven uit de Lem 
matalijst van Uit den Boogaart (1975), namelijk 
4.67. Overigens geldt dit niet voor de gemiddelde 
voorstelbaarheidswaarde van de adjectieven en de 
verba. Terwijl deze waarden hier 5.05 resp. 5.50 be 
dragen, zijn ze 3.92 resp. 4.48 voor steekproeven van 
roo adjectieven en IOO verba uit de Lemmatalijst. 
Voorafgaand aan de eigenlijke stimuluslijst werden 
20 woorden aangeboden die fungeerden als oefensti 
muli. 

PROEFPERSONEN 

Aan dit associatie-experiment namen IOO proefpe 
sonen (ppn) deel, 50 vrouwen en 50 mannen. Alic 
studeerden aan de Katholieke Universiteit Nijmege 
of volgden een hogere beroepsopleiding in deze star 
Verschillende studierichtingen en leeftijden ware 
evenredig vertegenwoordigd onder de vrouwelijk 
en mannelijke ppn. De gemiddelde leeftijd was g< 
lijk voor de mannen en de vrouwen, nl. 22.7 jaar, el 
met een standaarddeviatie van 2.7. Alle ppn krege 
de volledige materiaalset aangeboden. Het exper 
ment duurde gemiddeld iets meer dan een uur. 

APPARATUUR EN TESTAFNAME 

Het experiment werd uitgevoerd op een PDP11/3 
computer, die werd gestuurd door een programm 
dat speciaal voor dit experiment werd ontwikkel 
(De Bil & Coenders, 1986). De vrije woordassocia 
tie-taak werd door elke pp individueel verricht. D 
stimuluswoorden werden in kleine letters met ee: 
hoogte van 7.5 mm aangeboden op een TV-monitor 
De afstand tussen de ppn en de monitor was onge 
veer 50 cm. De reactietijden (RTn) van de monde/in 
ge reacties van de ppn werden geregistreerd m. b. v 
een microfoon, die een met de computer verbondei 
voice-key activeerde. 
Bij de testafname waren steeds twee proefleidster 
aanwezig. Een van hen typte alle reacties van de PI 

400 stimuluswoorden 

8oS 
~,~ 

8oV 8oS 8oS 8oA 

I \ I \ I \ I \ I \ 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

HY;HF HV;LF LV;HF LV;LF HF LF HF LF HF LF 

frequentie x 84.9 8. I 86.6 8.3 84.6 7.8 84 8 8.2 85.2 8.o 
SD 54-5 5-9 57.1 6. I 56. I 5.6 56.7 6.3 55.8 5-7 

voorstel- x 64 63 2.7 2.8 4-9 4-9 5.1 5.0 5-5 5-5 
baarheid SD 04 0.5 0.5 0.5 I. 7 I. 7 o.8 o.8 I. I I. I 

code 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 

S = substantieven; A= adjectieven; V = verba; HY= hoog-voorstelbaar; LV= laag-voorstelbaar; HF= hoog-frequent; LF = laag-fre 
quent. 

Figuur I. Samenstelling van het stimulusmateriaal. 
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in. De ander noteerde wanneer de voice-key voortij 
dig reageerde op omgevingsgeluid of op een onbe 
doeld geluid gemaakt door de pp, of juist helemaal 
niet reageerde. In die gevallen waarin de voice-key 
niet op de reactie zelf maar op een ander geluid had 
gereageerd, werd later de corresponderende RT in 
de dataset van een markering voorzien. Deze RTn, 
die minder dan 1 % van alle reacties uitmaakten, wer 
den niet meegenomen in de verderop te bespreken 
analyses. Wanneer de voice-key helemaal niet had 
gereageerd op een tijdig gegeven (zie onder) reactie, 
werd deze reactie later alsnog in de dataset opgeno 
men, uiteraard zonder RT. Ook deze reacties maak 
ten minder dan r % van het totale aantal reacties uit. 
Voordat een stimuluswoord werd aangeboden, ver 
schenen er twee liggende pijltjes op de monitor, wij 
zend naar de plaats waar het stimuluswoord vervol 
gens zou komen te staan. Deze pijltjes bleven rooo 
msec op het scherm staan. Het stimuluswoord ver 
scheen 200 msec na het verdwijnen van de pijltjes. 
De ppn werd gevraagd zo snel mogelijk het eerste 
woord uit te spreken dat bij hen opkwam bij het lezen 
van het stimuluswoord. Er werd benadrukt dat zij 
per stimuluswoord niet meer dan een woord als reac 
tie moesten geven. Het stimuluswoord bleef op het 
scherm staan totdat de voice-key een geluid regi 
streerde. RTn werden gemeten vanaf het verschij 
nen van het stimuluswoord. Nadat de reactie door 
een van de proefleidsters was ingetypt, verschenen 
opnieuw de twee pijltjes en vervolgens het volgende 
stimuluswoord. De maximale aanbiedingsduur van 
een stimuluswoord was 5 sec. Bij het verstrijken hier 
van werd automatisch de reactie 'geen respons' weg 
geschreven naar de dataset. 
De 400 stimuluswoorden werden in een willekeurige 
volgorde ( een nieuwe volgorde voor elke volgende 
pp) aangeboden in groepen van elk 40. Na elke groep 
werd een pauze van minimaal IO sec ingelast. De pp 
bracht zelf de aanbieding van de volgende groep sti 
muli op gang door op een knop te drukken. 

Resultaten en bespreking 

Bijlage r geeft een samenvatting van de associatiege 
gevens van alle IOO ppn samen.* De informatie in de 
ze bijlage is ontleend aan de 400 'reactie-hiërar 
chieën' die zijn opgesteld aan de hand van het totale 

* Op de mogelijke invloed van het geslacht van de ppn op woord 
associatie-reacties wordt in dit artikel niet ingegaan. 

corpus van associatie-gegevens. Een reactie-hiërar 
chie is de verzameling van alle verschillende reactie 
woorden op een bepaald stimuluswoord, van hoog 
naar laag geordend naar frequentie van voorkomen. 
De reactie-hiërarchieën bij alle stimuluswoorden 
zijn onlangs in onverkorte vorm gepubliceerd (De 
Groot & De Bil, 1987). 
In de linkerkolom van Bijlage r staan alle stimulus 
woorden in alfabetische rangschikking. Bij elk sti 
muluswoord worden de volgende gegevens vermeld: 
de stimulusgroep waartoe het betreffende stimulus 
woord behoort. Deze informatie wordt verstrekt in 
de vorm van een code (C) die verwijst naar een van 
de tien stimulusgroepen in figuur r (zie daar voor de 
relevante kenmerken van de stimulusgroep); de 'pri 
maire' reactie (PRIM), d.w.z. de meest voorkomen 
de reactie op dat stimuluswoord; het aantal keren dat 
deze reactie gegeven werd ( = het aantal ppn dat deze 
reactie gaf), doorgaans aangeduid met de term 'asso 
ciatiefrequentie' (AF; niet te verwarren met de ande 
re frequentiemaat waarvan in dit artikel sprake is, nl. 
de gebruiksfrequentie van woorden), en de bijbeho 
rende mediaan RT, d.w.z. de mediaan RT van alle 
PRIM-reacties; de 'secundaire' (op één na meest 
voorkomende) reactie (SEC) met de bijbehorende 
AF en mediaan RT; de 'tertiaire' (op twee na meest 
voorkomende) reactie (TERT), zonder AF en RT. 
Tenslotte wordt voor elk stimuluswoord meegedeeld 
hoeveel verschillende reactiewoorden er vaker op 
werden gegeven dan een keer (N > r), en hoeveel 
verschillende reactiewoorden slechts een keer op dat 
stimuluswoord gegeven werden (N = 1). De som van 
N > ren N = 1 is dus gelijk aan het totale aantal ver 
schillende reactiewoorden op het betreffende stimu 
luswoord. 
Als twee woorden de tweede plaats in de reactie-hiër 
archie delen, wordt de alfabetisch eerste in kolom 
SEC vermeld en de alfabetisch tweede in kolom 
TERT (zie bv. BLOZEN). In die gevallen zijn in ko 
lom TERT behalve de reactiewoorden zelf ook de 
bijbehorende AF ( die dus gelijk is aan die vermeld in 
kolom SEC) en mediaan RT opgenomen. Wanneer 
twee woorden de derde plaats innemen in de reactie 
hiërarchie, worden zij beide genoemd in kolom 
TERT, gescheiden door een schuine streep (zie bijv. 
BLAUW). Wan neer meer dan twee woorden de der 
de plaats delen, worden zij geen van alle genoemd in 
kolom TERT (lege regels; zie bijv. BLANK). Ruim 
tegebrek verhinderde dat ze allemaal werden ge 
plaatst, en elke keuze zou een willekeurige geweest 
zijn. 



284 A.M.B. DE GROOT 

De aanduiding 'geen respons' in Bijlage r verwijst 
naar de situaties waarin binnen 5 sec na het verschij 
nen van het stimuluswoord geen reactie werd gege 
ven. De AF achter deze geen-respons-reacties is ge 
lijk aan het aantal ppn dat op deze stimulus niet op 
tijd een reactie gaf. 
Tabel 1 vermeldt bovenin voor alle 400 stimulus 
woorden samen (T) de gemiddelden en standaardde 
viaties van de AF en mediaan RT van zowel de 
PRIMs als de SECs en van de N > 1- en N = I-waar 
den. Daaronder worden dezelfde gegevens nog eens 
vermeld, maar nu voor de substantieven (S), adjec 
tieven (A) en verba (V) afzonderlijk. 
In tabel 1 vinden we voor het hier besproken corpus 
van woordassociaties de zogenoemde 'Wet van 
Thumb en Marbe' terug. Deze wet luidt dat veel 
voorkomende reacties op een bepaald stimulus 
woord doorgaans sneller worden gegeven dan min 
der vaak voorkomende reacties op datzelfde stimu 
luswoord (Thumb en Marbe, 1901): in ons onder 
zoek blijkt de mediaan RT van de PRIMs gemiddeld 
korter dan die van de, minder vaak voorkomende, 
SECs. Dit geldt voor alle drie de woordsoorten. Ge 
noemde relatie tussen AF en RT is ook voor proef 
personen aangetoond. Zo vond Van der Made-Van 
Bekkum (1966) bij vergelijking van de reacties van 
ppn binnen eenzelfde leeftijdsgroep, dat ppn die veel 
'commonale' reacties geven (d.w.z. reacties die door 
relatief veel ppn binnen die leeftijdsgroep gegeven 
worden) over het algemeen sneller reageren dan 
minder commonaal reagerende ppn. 
De relatie tussen AF en RT heb ik bij een eerdere ge 
legenheid (De Groot, 1980, p. 17) toegeschreven aan 
de onderliggende structuur van het woordgeheugen: 
'Een bepaalde respons komt veel voor, omdat de 

connectie tussen ( de representaties van; toevoeg ii 
aan citaat) stimuluswoord en dit responswoord t 
veel proefpersonen sterk verankerd is in het gehe 
gen; naarmate de band sterker is, kan het selecti 
proces meer automatisch, dus sneller, verloper 
Van der Made-Van Bekkum (1966, p. 103) b 
schouwt AF en RT beide als index voor de sterk 
van een 'algemene taalgebruiksgewoonte'. In ho 
verre deze opvattingen als wezenlijk verschillend v: 
elkaar moeten worden beschouwd, is afhankeli 
van de rol die wordt toegekend aan andere process: 
dan taalgebruik bij de vorming van verbindingen 
het woordgeheugen (zie De Groot, 1980, p. 17-19) 
Behalve de bekende relatie tussen AF en RT, blij 
uit tabel I verder dat de reactiepatronen voor de ctr 
woordsoorten weinig onderlinge verschillen vert 
nen. Alleen het gemiddelde van de AF van de PRIi\ 
(AFPRIM) op adjectieven lijkt hoger dan de gemi 
delde AFPRIM van substantieven en verba, en < 

bijbehorende mediaan RT lijkt korter. De eerste v: 
deze twee waarnemingen werd statistisch getoetst 
een variantie-analyse op de AFPRIM-waarden v: 
alle 80 adjectieven, alle 80 verba en 80 van de su 
stantieven. De 80 substantieven waarvan de A 
PRIM-waarden in deze analyse werden opgenome 
zijn die met de codes 5 en 6 in figuur 1, omdat < 
voorstelbaarheid van de substantieven in deze tw. 
stimulusgroepen het dichtst ligt bij die van de adje 
tieven en verba. Dat het belangrijk is de woorden 
de verschillende woordsoort-condities zoveel mog 
lijk te matchen op voorstelbaarheid, zal verdere 
blijken. De gemiddelde AFPRIM van deze substa 
tieven bleek iets hoger dan die van de volledige s 
van 240 substantieven, namelijk 31.6 (tegen 30 
voor de volledige set). Toch ondersteunde de 

Tabel 1. Gemiddelden en standaard-deviaties van de associatiefrequentie en mediaan RT van de primaire en secundaire reacties en van 
N > 1 en N = 1 (zie tekst) waarden, voor alle stimuluswoorden tezamen (T), en voor de stimuluswoorden binnen elk van de drie woordsoo 
groepen afzonderlijk (S, A en V). Het getal dar tussen haakjes staar onder elk paar van gemiddelde en standaard-deviatie duidt het aantal o 
servaries aan waarop het betreffende paar van gegevens gebaseerd is. 

AFPR!M. MED. RT PRIM. AFSEC. MED. RT SEC. N>1 N=1 

T 32-4 ± 17.2 1277.6 ± 229.6 13.1 ±6.3 1409.8 ± 276-4 11.4±3.8 20.9± 9.0 
(400) (388) (400) (379) (400) (400) 

s 30.3 ± 16.6 1304.1 ±239.2 12.9±6.4 1427.7±300.0 11.9±3.9 21.7±9.9 
(240) (228) (240) (227) (240) (240) 

A 38.2 ± 18.5 1207.3 ± 220.7 12.9 ± 6.3 1370.2 ± 263.2 IO.I ±3.6 20.1±6.9 
(So) (So) (So) (76) (So) (So) 

V 33.0 ± 16.3 1272-4± 194.9 13.7 ± 6.o 1395. 7 ± 204-4 11.3 ± 3-5 19-4 ± 7.8 
(So) (So) (So) (76) (So) (80) 
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(woordsoort) x 2 (gebruiksfrequentie) x 40 (stimu 
luswoorden) variantie-analyse de bovengenoemde 
observatie gedeeltelijk: het hoofdeffect van woord 
soort was significant (F(2,234) = 3.26,p < .05). Een 
post-hoc Newman-Keuls test op de AFPRIM-gemid 
delden van de drie woordsoorten wees uit dat de AF 
PRIM van adjectieven significant hoger was dan die 
van substantieven (p < .05). De AFPRIM-waarden 
van adjectieven en verba verschilden echter niet sig 
nificant van elkaar. Het hoofdeffect van gebruiksfre 
quentie was niet significant (F < 1). De interactie tus 
sen gebruiksfrequentie en woordsoort bleek margi 
naal significant (F(2,234) = 2.58, .05 < p <. 10). Met 
het oog op het bovengenoemde verschil tussen de 
AFPRIM-waarden van substantieven en adjectieven 
zijn van deze interactie vooral de AFPRIM-waarden 
van hoog- en laag-frequente substantieven en adjec 
tieven interessant: terwijl de AFPRIM-waarden van 
substantieven met een hoge en een lage gebruiksfre 
quentie ongeveer gelijk zijn (30-4 resp. 32.7), is de 
AFPRIM van adjectieven met een hoge gebruiksfre 
quentie duidelijk hoger (41.2) dan die van adjectie 
ven met een lage gebruiksfrequentie (35 .3). Deze 
laatste AFPRIM verschilt nauwelijks van die van 
substantieven. De richting van de interactie bij verba 
is tegengesteld aan die bij adjectieven. De AFPRIM 
van verba met een hoge gebruiksfrequentie is lager 
(29.9) dan die van verba met een lage gebruiksfre 
quentie (36.2). 
De relatief hoge gemiddelde AFPRIM-waarde van 
adjectieven, die met een hoge en lage gebruiksfre 
quentie samengenomen, is ook door andere onder 
zoekers verkregen. Voor een verklaring ervan ver 
wijst Van der Made-Van Bekkum (1966) naar Car 
roll, Kjeldergaard en Carton (1962), die 'menen dat 
de commonaliteit van reacties op een lijst van woor 
den grotendeels wordt veroorzaakt door stimuli die 
tegenstellingsreacties oproepen. Nu hebben adjec 
tieven in het algemeen vaker een duidelijke tegen 
stelling dan bijvoorbeeld substantieven en verba. Dit 
kan de hoge commonaliteit van reacties op adjectie 
ven verklaren ... ' (Van der Made-Van Bekkum, 
1966, p. l 12). 
Om te zien of de relatief hoge gemiddelde AFPRIM 
van adjectieven in ons corpus op deze manier kan 
worden verklaard, werden allereerst de PRIMs op de 
80 adjectieven, de 80 verba en de 80 substantieven uit 
de stimulusgroepen met de codes 5 en 6, gecategori 
seerd als antonieme en niet-antonieme reacties. Van 
de 80 PRIMs op adjectieven waren er 19 duidelijke 
antoniemen. Daarentegen was maar één van de 

PRIMs op substantieven (TOEKOMST-verleden) 
en ook maar één van de PRIMS op verba (WINNEN 
verliezen) een duidelijk antoniem. Deze uitkomst is 
dus in overeenstemming met het bovengenoemde 
bekende gegeven dat adjectieven relatief vaak een 
duidelijke tegenstelling hebben. Opvallend hierbij 
was dat van de 19 adjectieven met een antoniem als 
PRIM er 15 kwamen uit de groep van adjectieven 
met een hoge gebruiksfrequentie ( code 7). 
Vervolgens werd de opvatting van Carroll e.a. (1962) 
dat tegenstellingsreacties meer commonaal zijn dan 
reacties die geen tegenstelling van het stimuluswoord 
zijn, onderzocht in een vergelijking van de AF van de 
antonieme PRIMs op adjectieven enerzijds en de AF 
van de niet-antonieme PRIMs op adjectieven ander 
zijds. Inderdaad bleek de gemiddelde AF van de an 
tonieme PRIMs wat hoger dan die van de niet-anto 
nieme PRIMs (44.8 ± 18.6 resp. 36.2 ± 18. 1). 
Het is mogelijk dat dit effect van antonymie ten 
grondslag ligt aan het eerder genoemde effect dat de 
AFPRIM van adjectieven met een hoge gebruiksfre 
quentie hoger is dan die van adjectieven met een lage 
gebruiksfrequentie. Immers, verreweg de meeste 
(15) van de adjectieven met een antoniem als PRIM 
behoorden tot de groep van hoog-frequente adjectie 
ven. De gemiddelde AFPRIM van deze 15 adjectie 
ven met een antoniem als PRIM én met een hoge ge 
bruiksfrequentie is wat hoger dan die van de totale 
verzameling adjectieven met een antoniem als 
PRIM, nl. 48.9 ± 16.6 (tegen 44.8 voor de hele 
groep). De gemiddelde AFPRIM van de 25 adjectie 
ven met eveneens een hoge gebruiksfrequentie maar 
met een niet-antonieme PRIM is veel lager, nl. 36.5 
± 16.5, en ongeveer gelijk aan de AFPRIM van ad 
jectieven met een lage gebruiksfrequentie (35.3; zie 
boven). 
Het voorgaande samenvattend kan worden gezegd 
dat vooral adjectieven met een hoge gebruiksfre 
quentie en met een antoniem als PRIM verantwoor 
delijk lijken te zijn voor de hogere AFPRIM van ad 
jectieven dan van substantieven (het hoofdeffect van 
woordsoort). Het oproepen van een antonieme reac 
tie door het stimuluswoord, niet haar hoge gebruiks 
frequentie, lijkt daarbij bepalend te zijn voorde rela 
tief hoge commonaliteit van de PRIM (vgl. Carroll 
e.a., 1962). Waarom vooral adjectieven met een ho 
ge gebruiksfrequentie antonieme PRIMs oproepen, 
is niet duidelijk. 
Hierboven werd de kortere mediaan RT bij de PRIM 
op adjectieven dan die bij de PRIM op substantieven 
en verba genoemd als tweede opvallende gegeven in 
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tabel 1, naast de relatief hoge AFPRIM van adjectie 
ven. De statistische betrouwbaarheid van de ver 
schillen tussen deze mediaan RTn werd getoetst in 
dezelfde 3 (woordsoort) x 2 (gebruiksfrequentie) x 
40 (stimuluswoorden) variantie-analyse als werd uit 
gevoerd op de AFPRIM-waarden, maar nu op de 
met deze AFPRIMs corresponderende mediaan 
RTn. De 80 voor deze analyse geselecteerde substan 
tieven waren opnieuw de substantieven uit de stirnu 
lusgroepen met de codes 5 en 6 (figuur 1), die voor 
wat betreft hun voorstelbaarheid het best zijn ge 
matcht met de adjectieven en de verba. De mediaan 
RT van deze 80 substantieven bleek aanzienlijk kor 
ter ( 1251 msec) dan die van alle 240 substantieven sa 
men en gerapporteerd in tabel 1 (1304 msec); 
m.a.w., bij matching op de variabele voorstelbaar 
heid blijken de onderlinge verschillen tussen de me 
diaan RTn bij de PRIMs op de verschillende woord 
soorten kleiner dan door tabel 1 wordt gesuggereerd. 
Het hoofdeffect van woordsoort was marginaal signi 
ficant (F (2,234) = 2.26, p = . 10) en het hoofdeffect 
van gebruiksfrequentie was niet significant (F < 1). 
De interactie tussen woordsoort en gebruiksfrequen 
tie was marginaal significant (F(2,234) = 2.54, .05 < 
p < . 10): Terwijl de mediaan RT bij de PRIMs op 
hoog- en laag-frequente substantieven en verba wei 
nig van elkaar verschillen (substantieven: 1264 resp. 
1238 msec; verba: 1288 resp. 1257 msec), bleek de 

mediaan RT bij de PRIMs op adjectieven mete 
hoge gebruiksfrequentie aanzienlijk korter ( IJ 
msec) dan die op adjectieven met een lage gebrui: 
frequentie (1254 msec). Dit reactiepatroon bij adj, 
tieven vormt samen met de eerder besproken bev 
ding dat adjectieven met een hoge gebruiksfreque 
tie een hogere AFPRIM hebben dan die met een la 
gebruiksfrequentie, opnieuw een ondersteuni 
voor de wet van Thumb en Marbe (1901). 
Tabel 2 bevat de correlatie-coëfficiënten (Spearrna 
tussen de AF van de PRIM en die van de SEC, den 
diaan RTn van deze reacties, en de N > 1- en N = 
waarden, berekend voor alle 400 stimuluswoord 
samen. Deze correlatie-coëfficiënten werden o 
berekend voor de drie woordsoorten afzonderli 
De uitkomsten van deze laatste analyses worden n 
afzonderlijk vermeld, omdat zij zeer sterk overee 
komen met die van de analyses op de volledige ma 
riaalset. 
Uit tabel 2 kunnen we opmaken dat de wet v 
Thumb en Marbe niet alleen geldt bij een verge] 
king van de verschillende reacties op een en hetzelf 
stimuluswoord, maar ook tussen stimuluswoorde 
de hoge negatieve correlatie tussen AFPRIM en 
mediaan RT van de PRIM (- .66) wijst erop dat 
RT van een PRIM met een hoge AF op het ene stim 
luswoord vaak korter is dan de RT van een PRI 
met een minder hoge AF op een ander stimuh 

Tabel 2. Correlatie-matrix van de associatiefrequentie en mediaan RT van de primaire en secundaire reacties en van de N > ren N = r ( 
tekst) waarden. Het getal dat tussen haakjes staat onder elke correlatie-coëfficiënt, duidt het aam al observaties aan waarop deze waarde is 
baseerd. 

MED. RT PRIM. 

AFSEC. 

MED.RTSEC. 

N>1 

N= I 

-.66 
(388) 

p < .0001 

.06 -.07 
(400) (388) 

p= .134 p = .084 

-.30 .37 -.30 
(379) (367) (379) 

p < .0001 p < .0001 p < .0001 

-.So .58 -.26 .30 
(400) (388) (400) (379) 

p< .0001 p < .000! p < .000! p< .0001 

-.62 .53 -.39 ,46 -47 
(400) (388) (400) (379) (400) 

p < .000! p < .0001 p< .0001 p < .0001 p < .0001 

AFPRIM. MED. RT PRIM. AFSEC. MED.RTSEC. N>r 
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woord. Eenzelfde verband, maar veel minder sterk, 
vinden we tussen de AF van de SEC en de correspon 
derende mediaan RT ( - . 30). 
Andere hoge correlaties in tabel 2 zijn die tussen AF 
PRIM enerzijds, en de N > r- en N = I-waarden an 
derzijds (- .80 resp. - .62). Deze correlaties zijn wei 
nig verrassend, gezien de taak die de ppn moesten 
uitvoeren. Elke pp mocht slechts een reactiewoord 
per stimuluswoord geven. Hoe hoger de AFPRIM, 
ofwel, hoe meer ppn er reageren met de PRIM, hoe 
minder er 'overblijft' voor andere reactiewoorden op 
het betreffende stimuluswoord. Dit is vermoedelijk 
ook de oorzaak van de (veel lagere) negatieve corre 
laties tussen de AFSEC enerzijds en de N > r- en N = 
I-waarden anderzijds (- .26 resp. - .39). 
De overige significante correlaties uit tabel 2 lijken 
samen te hangen met de hierboven genoemde corre 
laties. Zo correleert de mediaan RT van de PRIM 
positief met de N > r- en N = I-waarden, vermoede 
lijk via de negatieve correlaties tussen de AFPRIM 
enerzijds en de mediaan RT van de PRIM en de N > 
r- en N = I-waarden anderzijds. De positieve corre 
laties tussen mediaan RT van de SEC enerzijds en de 
N > r- en N = I-waarden anderzijds kunnen op 
soortgelijke wijze worden begrepen. Een verklaring 
in termen van een rechtstreeks verband tussen korte 
re resp. langere mediaan RTn van PRIMs en SECs 
enerzijds en lagere resp. hogere N > r- en N = ! 
waarden anderzijds, lijkt niet voorhanden. 
Tabel 2 samenvattend, kunnen we zeggen dat PRIMs 
en SECs met een hoge AF gepaard gaan met korte bij 
deze reacties horende mediaan RTn en kleine N > r 
en N = I-waarden, en dat PRIMs en SECs met een 
lage AF gepaard gaan met lange bijbehorende me 
diaan RTn en grote N > r- en N = I-waarden. 
Tenslotte werden nog een aantal variantie-analyses 
uitgevoerd om de invloed van de variabelen voorstel 
baarheid en, opnieuw, gebruiksfrequentie bij woord 
associatie te kunnen vaststellen. Met dit doel werden 
de AFPRIM-waarden, de mediaan RT van de 

PRIMs, de N > r- en de N = I-waarden bij de 160 
substantieven die samen het 2 (voorstelbaarheid) x 2 
(gebruiksfrequentie) x 40 (stimuluswoorden) design 
vormden ( de stimulusgroepen met de codes r t/m 4 in 
figuur r), geïsoleerd uit het totale corpus van gege 
vens. Op elk van deze vier verzamelingen van gege 
vens werd een 2 (voorstelbaarheid) x 2 (gebruiksfre 
quentie) x 40 (stimuluswoorden) variantie-analyse 
uitgevoerd. Tabel 3 laat de gemiddelden en stan 
daarddeviaties zien van elk van de aldus gevormde 
condities. 
De variabele voorstelbaarheid was significant op alle 
vier de analyses: F (1,156) = 23.88, p < .oor in de 
analyse op de AFPRIM-waarden; F(r ,156) = 51.90, 
p < .oor in de analyse op de mediaan RTn van de 
PRIMs; F(r ,156) = 8.69,p < .or in de analyse op de 
N > I-waarden, en F(r,156) = 82.59,p < .oor in de 
analyse op de N = I-waarden: de AFPRIM van 
hoog-voorstelbare woorden is hoger dan die van 
laag-voorstelbare woorden (35.6 resp. 23.7), de me 
diaan RT van de PRIMs op hoog-voorstelbare woor 
den is korter (1208 vs. 1461 msec), en de N > r- en N 
= I-waarden voor hoog-voorstelbare woorden zijn 
kleiner (11.2 vs. 12.9 en 16.9 vs. 27.7). De variabele 
gebruiksfrequentie was alleen significant in de analy 
se op de N = I-waarden (F(r,156) = 7.32,p < .or): 
het gemiddeld aantal eenmalige reacties op stimulus 
woorden met een hoge gebruiksfrequentie (hoog- en 
laag-voorstelbare samengenomen) was 23.9; dat op 
laag-frequente woorden was 20. 7. In geen van de vier 
analyses was de interactie tussen voorstelbaarheid en 
gebruiksfrequentie significant. 
De invloed van voorstelbaarheid van de stimulus 
woorden op woordassociatie-RT werd eerder al on 
derzocht door Ernest en Paivio (1971). Evenals in 
ons onderzoek vonden zij dat de RT voor hoog-voor 
stelbare woorden aanzienlijk korter was dan die voor 
laag-voorstelbare woorden. 
Hoe de effecten van stimulus-voorstelbaarheid bij 
woordassociatie moeten worden begrepen, is voor- 

Tabel 3. Gemiddelden en standaard-deviaties van de associatiefrequentie en mediaan RT van de primaire reacties en van de N > 1 en N = 1 
waarden voor de vier groepen substantieven gevormd door de orthogonale variatie van de variabelen voorstelbaarheid en gebruiksfrequentie. 

voorstelbaarheid gebruiksfrequentie AFPRIM. MED. RT PRIM. N>1 N=1 

hoog hoog 34.8 ± 18.0 1182-4 ± 143.5 11.3 ± 4.0 18.1 ±6.9 
laag 36-4± 17.1 1234.1 ± 213.0 11.0±4.2 15.8±6,4 

laag hoog 23.1 ± 12.9 1475.2 ± 283.3 13-4 ± 3-4 29.8 ± 8.5 
laag 24.3 ± 12.6 1447.7 ± 251.7 12.5 ±3.7 25.7±8.1 
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alsnog niet helemaal duidelijk. Wijzen deze effecten 
erop dat de ppn zich bij woordassociatie ook werke 
lijk de referenten van de stimuluswoorden proberen 
voor te stellen, of zijn zij misschien het gevolg van 
verschillen tussen de lexicale representaties van 
hoog- en laag-voorstelbare woorden, die op hun 
beurt gevolgen hebben voor de operaties die de ppn 
bij woordassociatie uitvoeren (cf. Richardson, 
1980)? 
Omdat het vormen van een mentale voorstelling van 
de referent van een laag-voorstelbaar woord per defi 
nitie moeilijker en dus tijdrovender i's dan van een 
hoog-voorstelbaar woord, is het op zichzelf niet on 
aannemelijk dat dit proces zich inderdaad voltrekt 
bij woordassociatie en dat het zelf verantwoordelijk 
is voor het RT-verschil tussen deze twee typen woor 
den. Tégen deze interpretatie pleit echter het feit dat 
het opwekken van mentale voorstellingen bij zowel 
hoog- als laag-voorstelbare woorden aanzienlijk 
meer tijd kost dan (en dus niet kan voorafgaan aan) 
het produceren van een woordassociatie op dezelfde 
woorden (Ernest & Paivio, 1971). Het is daarom 
waarschijnlijker dat de genoemde effecten geba 
seerd zijn op verschillen tussen de lexicale represen 
taties van hoog- en laag-voorstelbare woorden. 
Eerder (De Groot, 1980, p. 16-17) heb ik een model 
voor woordassociatie gepresenteerd waarin twee as 
sociatieprocessen werden onderscheiden, namelijk 
1. een snel proces waarbij reacties worden 'opge 
haald' aan het andere einde van gereedliggende ver 
bindingen tussen woordrepresentaties in het woord 
geheugen, en waarbij de betekenis van het stimulus 
woord niet noodzakelijkerwijs geraadpleegd hoeft te 
worden; en 2. een relatief traag proces waarbij geen 
gebruik wordt gemaakt van bestaande connecties 
tussen woordrepresentaties, en waarvan het toeken 
nen van een betekenis aan het stimuluswoord een 
noodzakelijk onderdeel vormt. 
Bij stimuluswoorden waarvan de geheugenrepresen 
tatie met die van op zijn minst één ander woord is ver 
bonden, kan de associatie-reactie via beide proces 
sen worden gegenereerd. Onder tijdsdruk, waarvan 
ook hier sprake was, zal veelal het snelle ophaalpro 
ces worden ingezet. Een andere mogelijkheid is dat 
bij deze stimuluswoorden beide associatieprocessen 
zich altijd parallel voltrekken. Het snelste van de 
twee, wat doorgaans het ophaalproces zal zijn, zal 
dan de RT bepalen. Bij stimuluswoorden met een 
geïsoleerde geheugenrepresentatie, d.w.z. zonder 
gereedliggende verbindingen naar representaties 
van andere woorden, kan echter alleen het trage as- 

sociatieproces opereren. Het is mogelijk dat de n 
presentaties van laag-voorstelbare woorden in he 
woordgeheugen dergelijke 'lexicale kluizenaar: 
zijn, terwijl die van hoog-voorstelbare woorden zij 
ingebed in grotere lexicale structuren. In dit gev: 
zou bij laag-voorstelbare woorden alleen het trag 
associatieproces werkzaam zijn. Bij hoog-voorste 
bare woorden zou echter ook ( of alléén) het snell 
ophaalproces in werking zijn, en veel (of álle) reac 
ties bepalen. Daarmee zou het RT-verschil tussen d 
reacties op hoog- en laag-voorstelbare woorden vei 
klaard zijn. 
Een andere mogelijkheid is dat de representaties va 
zowel hoog- als laag-voorstelbare woorden deel uil 
maken van grotere lexicale structuren, maar dat d 
lexicale structuren waarin de representaties van he 
eerstgenoemde type woorden zijn ingebed, hechte 
zijn dan die waarvan de representaties van laag-voor 
stelbare woorden een onderdeel vormen. In de lite 
ratuur over het woordgeheugen wordt algemee 
aanvaard dat de sterkte van de verbinding tusse 
twee lexicale elementen de snelheid beïnvloedt va 
het ophaalproces langs deze verbinding (hoe sterke 
de verbinding, des te sneller is het ophaalproces) 
een gegeven dat hierboven duidelijkheidshalve bui 
ten beschouwing is gelaten. Bij hoog-voorstelbar 
woorden zal het ophaalproces dus sneller verlope 
dan bij laag-voorstelbare woorden, en zal de RT rela 
tief kort zijn. 
De relatief hoge AFPRIM voor hoog-voorstelbar 
woorden zou erop kunnen wijzen dat bij veel taalge 
bruikers de (hechte) structuren waarvan, zoals hie 
wordt verondersteld, de lexicale representaties va: 
deze woorden deel uitmaken, verbindingen bevatte: 
tussen dezelfde woordrepresentaties. De relatie tus 
sen AFPRIM enerzijds en de N > I- en N = I-waar 
den anderzijds, werd in algemene zin eerder al be 
sproken: hoe meer ppn er op een bepaald stimulus 
woord reageren met de PRIM, hoe minder er over 
blijft voor andere reacties. Een verklaring van d, 
grotere N > 1 - en N = I -waarden voor laag- dan voo 
hoog-voorstelbare woorden, toegespitst op het hie 
gemaakte onderscheid tussen de lexicale representa 
ties van deze twee typen woorden, zou als volgt kun 
nen luiden: omdat de representaties van laag-voor 
stelbare woorden veel minder vaak dan die van hoog 
voorstelbare woorden een sterke lexicale verbindin 
hebben naar de representaties van een of meer ande 
re woorden, ligt de uitkomst van het associatieproce 
minder vast. M.a.w., er zal een relatief grote diversi 
teit van reacties optreden. Dit manifesteert ziel 
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enerzijds in lage AFPRIM-waarden en anderzijds in 
grote N > I - en N = I -waarden. 
Tenslotte, het geringe effect dat gebruiksfrequentie 
heeft op het associatiepatroon, duidt erop dat de ge 
bruiksfrequentie van individuele woorden op zich 
zelf (anders dan bijvoorbeeld het veelvuldig samen 
voorkomen van twee woorden in taalgebruik) weinig 
of geen invloed heeft op de vorming van verbindin 
gen tussen lexicale representaties. 
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Bijlage 1. Alle stimuluswoorden, met bij elk ervan zijn primaire reactie met associatiefrequentie en mediaan RT, zijn secundaire reactie 
met associatiefrequentie en mediaan RT, zijn tertiaire reactie en de N > 1- en N = 1-waarden. Het cijfer in kolom C (code) verwijst naar 
de stimulusgroep waartoe het betreffende stimuluswoord behoort. 

STIMULUS C PRIM. AF MED. SEC. AF MED. TERT. N>1N=1 

AANDACHT 3 attentie 18 141 I geen respons 13 liefde/opletten 13 33 
AARD 5 karakter . 20 1568 natuur 13 1635 manier. 15 23 
AARDBEI 2 rood 26 1355 vrucht 17 1282 lekker 12 13 
AARDE 5 grond ....... 25 1137 rond . 18 1228 hemel 13 13 
AARDIG 7 lief 40 I I 19 leuk 19 1160 vriendelijk 8 18 
ABDIJ 6 klooster 49 1278 kerk 25 1062 monnik 6 5 
ADVIES 3 raad 58 1014 geen respons 4 geven (4-907) 7 25 
AFGUNST 4 jaloezie 31 1477 nijd 16 1545 jaloers . 8 24 
AKKER 2 boer 21 1184 land . 14 I015 landbouw .. 13 17 
ALTAAR 2 kerk 60 121 I priester . IO 1257 godsdienst/mis . 7 15 
ANGST 5 bang 40 1073 beven .. 6 1430 donker (6-1542) 10 27 
ANGSTIG 8 bang 64 1097 geen respons 4 6 24 
ARTIEST 2 circus 30 1287 zanger 13 1666 kunstenaar 12 22 
ARTS dokter 68 1043 ziek 3 1251 ziekte (3- 1662) 8 16 
AUTEUR 5 schrijver 52 1169 boek 27 1268 toneelstuk 7 IO 
BAAT 4 nut 14 1324 voordeel 14 1605 geen respons 16 20 
BAD 2 water 45 1248 douche 8 1519 schuim . 14 12 
BAND 5 fiets 17 1371 auto 8 1238 geen respons/tape 15 31 
BANG 7 angst .. 35 1244 angstig 23 I 173 donker 8 19 
BED slapen 68 I005 liggen 8 I055 laken. 6 12 
BEELD 5 scherm 12 1184 tv 11 1465 televisie 13 36 
BEEN 5 arm. 35 l I 13 voet 20 1417 steen/teen IO 21 
BELEID 3 regering 29 1561 bestuur 12 1516 voeren . II 32 
BEREIK 4 ver IO 1559 geen respons 8 afstand 20 22 
BEROUW 4 spijt ......... 52 I091 zonde 14 1550 dood 7 18 
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BESEF 4 weten 18 1601 norm 7 2145 idee 18 27 
BESLUIT 3 beslissing 18 1524 nemen Il 1464 geen respons 15 28 
BEUL 2 bijl 14 1768 dood 8 1397 schavot 19 25 
BEURT 3 geen respons 9 keer 8 1821 klas .. ......... 18 33 
BEVEN IO trillen 38 I 127 angst 28 1226 sidderen . ....... IJ 7 
BEWIJS 5 rijbewijs 20 1408 rijden Il 1666 rij ........ 15 24 
BEZWAAR 5 geen respons 14 tegen Il 2578 maken ......... 12 36 
BIEDEN 9 geld 13 2120 geven 13 I 114 loven . ....... 17 18 
BINDEN 9 touw ....... 48 1254 vast 23 1299 vastmaken 6 17 
BISSCHOP 5 kerk ........ 23 1510 paus . 18 1392 kardinaal . . 13 21 
BLANK 7 zwart ......... 41 1148 wit 39 1223 6 8 
BLAUW 7 rood .. . . . . . . . 28 1131 groen 12 !OSS geel/kleur . Il 16 
BLIJ 7 vrolijk . . . . . . . 35 I 157 gelukkig IO I 177 fijn/vreugde 8 23 
BLOED s rood ......... 49 I 157 vloeien 6 1714 ongeluk 8 25 
BLOEM roos . . . . . . . . . 18 I 193 plant . . 14 1149 mooi 16 24 
BLOZEN IO rood ......... 57 1208 schaamte . 8 1379 wangen (8-1637) IO Il 
BLUNDER 4 fout ......... 41 1176 flater . . 9 1189 stom 12 25 
BOEK lezen ......... 63 983 bladzijde . 5 1221 schrijver 8 17 
BOER land ......... 16 1397 akker 14 1442 boerin (14-1187) IO 31 
BOUWEN 9 huis ......... 59 1104 gebouw . 14 1405 huizen 7 9 
BREIEN JO trui .......... 19 1278 wol 16 1567 garen/haken 7 12 
BREKEN 9 kapot ........ 25 I 103 glas . . 24 1138 kapotmaken 12 23 
BROER s zus ....... 55 952 zuster 23 986 5 16 
BRUIN 7 zon .......... 29 1332 zwart 9 1135 donker/zomer 14 19 
BUIDEL 2 geld ......... 40 1097 kangoeroe 20 1399 dier . 6 8 
BUIGEN 9 krom ......... 14 1236 knielen IO 1519 koning . 15 36 
BUS s auto ......... 20 !095 trein . 17 1059 rijden 13 26 
CIJFER punt . . . . . . . . . 21 1332 getal ........ 15 I 126 rapport 13 17 
CITROEN 2 zuur 35 I 162 geel ....... 15 1227 sinaasappel 9 II 
CULTUUR 3 kunst . 8 1616 barbaar .. 6 1642 15 50 
DAME I heer . . . . . . . . . 56 1096 vrouw. . . . . . . . 15 1251 lady .. 7 14 
DAMP 6 water . . . . . . . . 17 1412 rook . ....... 13 121 I nevel 14 15 
DEFTIG 8 chic . . . . . . . . . . 20 1310 dame . . . . . . . 13 1324 netjes .. 17 17 
DEKSEL 6 pan .. . ' ..... 48 1124 pot 28 I 192 doos 5 IO 
DEUGD 4 ondeugd 35 1321 goed 20 1905 geen respons 6 27 
DICHT 7 open ... ' ..... 43 1138 deur .. IO 995 gesloten/toe 10 21 
DIEP 7 water ........ 31 1242 zee 17 1499 ondiep . 14 JO 
DIER 5 beest ......... 37 1252 hond 18 1432 poes II 19 
DIK 7 dun ' ........ 65 954 vet .. 13 1426 mager/slank 5 14 
DOCHTER I zoon 72 1010 kind 6 I069 moeder ( 6- 1680) 5 8 
DOL 8 gek . . . . . . 28 I 183 hond 12 1554 blij .. 13 22 
DOLK 2 mes ... 61 1027 steken 6 1043 zwaard (6-1009) IO 9 
DONDER 6 bliksem 57 1149 onweer 19 1239 op/slag ... 6 14 
DONKER 7 licht .. 37 I056 nacht 27 1322 zwart . 9 8 
DOOLHOF 2 labyrint 16 1422 verdwalen 8 1336 geen respons 15 35 
DOOS 2 deksel 12 I 101 karton 9 2042 inhoud . 19 26 
DORP s stad .. 60 1089 klein IO 1270 kerk 6 20 
DRAAD 2 naald . 37 1105 garen 29 1124 naaien .. 8 17 
DREIGEN 9 mes .. II 1413 angst IO 1812 geen respons/onweer 15 33 
DREMPEL 2 deur .. 42 1264 vrees 23 1147 hoog/huis 7 14 
DRIFTIG 8 kwaad 23 1354 boos. 21 1396 woedend ....... IO 31 
DRIJVEN 9 water 27 1457 vlot . . . . 13 1500 boot .. 14 22 
DRINGEN 9 duwen 2 I 1287 rij Il 1482 druk/geen respons 15 27 
DRINKEN 9 bier . 16 1309 water . . 12 1093 eten ... 15 13 
DUCHTEN IO vrezen 33 1513 geen respons IO gevaar (10-1730) 10 18 
DURF 4 moed 57 I 100 lef 22 992 angst/dapper 6 II 

DURVEN 9 moed 40 1142 lef . . 14 l 120 wagen .. 9 16 
DUUR 7 goedkoop . 39 1320 geld 20 1403 kostbaar ....... 8 25 
DWALEN 10 bos 19 1369 dolen 18 1331 doolhof ........ Il 22 
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DWANG 4 macht IO 2270 moeten 9 1249 buis 14 38 
DWINGEN 9 forceren . . . . . . . 8 1666 dwang ....... 7 2093 eisen/geen respons 13 37 
EDEL 8 nobel 12 I 197 moedig Il 1678 man 17 21 
EEUW 5 honderd 30 1257 jaar 14 1375 honderd jaar/lang . II 12 
EGEL 2 stekels 23 1211 dier 15 1371 stekel 9 16 
EIS 3 dwang .. 9 1937 geen respons 6 vraag (6-1804) 18 35 
ENG 8 bang 27 1234 nauw 19 I I 13 donker 13 21 
ERNST 4 serieus . 34 1442 ernstig 6 2884 lachen IO 43 
ERNSTIG 7 serieus . 45 1353 geen respons 7 saai IO 29 
FAAM 4 roem 41 I099 beroemd .. 31 1241 eer 6 7 
FABRIEK schoorsteen 19 1377 rook . 12 1420 werken (12-1150) 15 25 
FANTAST 4 fantasie 19 1584 verzinnen 9 1814 verhaal 13 34 
FATSOEN 4 netjes 22 2024 norm Il 1338 goed 19 19 
FEIT 3 geen respons 14 daad 5 II85 krant (5-1816) 21 31 
FEL 7 hard 16 1244 geen respons 6 heftig (6-1241) 18 26 
FILM bioscoop 25 1614 foto 8 1498 kijken 15 34 
FLINK 7 dapper . 27 I 137 moedig .. 14 1520 sterk/stoer 9 16 
FOTO I film . 8 1307 album .. 7 1373 vakantie (7-1483) 21 22 
FUT 6 moe .. 20 1436 energie 8 1821 puf (8-r 588) 14 26 
GAAR 8 eten .. 22 1301 koken . 20 1370 aardappels IO 20 
GAVE 4 talent 27 16IO gift 16 1251 geen respons Il 24 
GEBOUW 5 flat 28 1570 huis 20 1175 hoog 9 21 
GEBRUIK 5 nut 15 1505 misbruik Il 1479 maken ........ 12 4J 
GEDULD 4 wachten 19 1676 a.u.b. 16 1448 even 12 12 
GELOOF 3 kerk 25 2001 godsdienst 13 1637 religie 13 15 
GEMAK 4 stoel .. 13 1365 rustig 12 1969 15 31 
GEVAL 3 zaak . . . 15 2214 geen respons .. 12 ongeval (12-1615) . Il 27 
GEVOEL 3 geen respons 8 emotie 7 1485 pijn (7-2149) 14 45 
GLAD 8 ijs . 72 I084 glijbaan 3 1193 sneeuw/winter 7 13 
GLANZEN JO glimmen 17 1380 glas ..... 8 1524 blinken 15 24 
GLOEIEN JO lamp 31 I077 warm 14 I 120 heet JO 16 
GOOIEN 9 werpen 33 I020 bal 31 1208 smijten ... 7 7 
GOUD 2 zilver . ........ 56 929 geel 7 1554 ring .. IO 13 
GRIJPEN 9 pakken 54 I056 vast JO 1203 vastpakken 10 14 
GROEIEN 9 plant ......... 13 1338 groot 12 1339 kind 18 16 
GROENTE 2 sla ......... 41 1046 fruit ... IO I 142 eten/groen Il 15 
GUNNEN JO geven 15 1904 geen respons 7 afgunst 16 38 
GUNST 6 geen respons 19 afgunst 18 I 178 vragen 15 25 
GUNSTIG 7 goed 33 1389 fijn 9 2354 ongunstig 10 31 
HAAI 6 vis 26 1189 Vin .. 13 1201 zee 14 13 
HAASTEN IO snel .. 25 1233 vlug 13 1393 rennen . 14 18 
HARD 7 zacht 54 975 steen 9 1226 snel . 9 19 
HEELAL 6 ruimte 22 1241 sterren 20 I 135 ster II 13 
HEERSEN 9 macht 30 1410 koning 25 1401 regeren 13 16 
HEIL 6 onheil 28 1378 zegen IO 1482 geluk/nut 15 25 
HEILIG 7 Sint .. 20 1290 kerk 18 1736 God 10 24 
HEMD 2 broek 29 1573 blouse 10 1681 rok/trui 15 13 
HERBERG 6 slapen 17 1422 café 9 1312 eten 16 21 
HIJGEN IO moe 23 1547 kreunen 8 1426 steunen/telefoon 14 23 
HIJSEN 10 kraan 27 1244 hijskraan . 8 1287 takel/trekken . 16 Il 
HOND 5 kat 45 1012 poes . 12 !094 blaffen .. 9 20 
HOOFD 5 kop. 19 !066 lichaam .. 9 1338 nek/pijn 15 28 
HUID 5 vel 30 1220 zacht II 1628 haar 12 25 
HUILEN 9 tranen 25 1370 verdriet 16 1360 janken ........ 12 17 
HURKEN IO knielen 39 1210 zitten 19 1338 knieën ........ 8 22 
IDEE 3 plan 30 1436 gedachte 6 1447 14 36 
IJDEL 8 tuit 18 1242 spiegel 17 1599 mooi .......... 10 32 
IJVER 4 vlijt. 24 1206 werken 7 1857 werk .......... 12 36 
IJZER 2 staal 28 1021 metaal 16 I 194 hard .......... 14 15 
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INDRUK 3 impressie 21 1477 geen respons 9 idee/maken . 9 34 
INHOUD 5 liter 21 1557 boek 9 1244 doos/geen respons 15 IÇ 
INSEKT 6 vlieg 30 1226 bij .. IO 1291 mug (10-1181) ... 15 ç 
INVLOED 5 macht 23 1986 geen respons II II 42 
INZICHT 3 kennis . . . . . . . . 12 1627 geen respons IO idee .. 15 33 
JAGEN IO wild . . . 17 1283 jacht II 1244 geweer ........ 13 IÇ 
JOKKEN IO liegen . . . . . . . . 62 I071 leugen . . . . . . . 9 1245 stout .......... 5 IÇ 
JONG 7 oud. . . . . . . . . . 69 906 kind ....... 7 1380 5 15 
KACHEL 6 warm . . . . . . . . 46 IO)! warmte 14 I 179 heet ....... II E 
KATTIG 8 meisje 18 2417 poes . ........ 13 1466 hond/vervelend . .. 14 24 
KENNIS 5 vriend 39 1399 maken ....... 11 1449 weten II 23 
KEUKEN koken 41 1244 kok .. 12 1074 eten IO II 
KEUZE 3 kiezen 13 1688 moeilijk IO 2157 maken 15 3E 
KIL 8 koud 85 988 koel ... 3 I 185 winter (3-1530) 3 9 
KLETSEN 10 praten 55 I073 roddelen 5 1956 babbelen/zwetsen . 8 23 
KLEUR 5 rood 52 1052 blauw 15 1164 groen 7 9 
KLEVEN IO plakken 40 1072 lijm 19 1364 plak .. II II 
KOFFIE I thee 51 99o lekker 12 1361 zwart. . . . . . . . 7 12 
KOK 6 eten 33 I093 koken . 25 1057 keuken 8 7 
KONING 5 koningin 44 1222 keizer .. 12 1299 kroon 9 15 
KOORTS 6 ziek 39 1198 warm ... 12 1532 thermometer . II 9 
KOPEN 9 geld 27 1202 winkel .... 20 1362 kleren . .. 9 29 
KRAAG 6 jas 32 I 190 hemd .. 18 1299 blouse .. · ... 12 12 
KRANT lezen 39 974 ochtend 7 1951 papier/Volkskrant 9 24 
KREUNEN IO steunen 35 1145 pijn 23 1676 zuchten IO 15 
KWESTIE 3 zaak 42 1176 vraag .. 14 1175 geval 7 2C 
LAAG 7 hoog 61 902 diep 5 1781 berg/grond 8 2C 
LAKEN 6 bed 36 1196 deken .. 30 1172 wit 7 12 
LAWAAI 2 herrie 42 1101 geluid II I 197 13 19 
LEEFTIJD 3 oud 31 1460 jong. II 1561 ouderdom 13 2C 
LEEG 7 vol 51 1124 doos .... 6 1805 emmer/fles 9 24 
LEERLING I school 25 1177 leraar 17 1389 meester II 15 
LEEUW 6 tijger . 36 I I07 leeuwin. 8 1525 dier .... IO 26 
LEF 6 durf 32 I 167 moed 29 1129 dapper/gozer ..... II II 
LEKKER 7 eten 23 1461 fijn . . IO 1287 ijs/snoep . . . . . . . 13 21 
LEPEL 2 vork 63 I071 eten .... 13 121 I soep .... 5 6 
LEREN 9 school 26 1325 studeren 19 1831 boeken ..... IO 23 
LETTER boek . . 18 1300 woord 17 1280 cijfer . ........ IO 15 
LEUGEN 4 liegen ... 24 1542 waarheid 19 1493 14 18 
LEVEND 8 dood 57 1245 spring . 9 967 mens 7 16 
LICHAAM I lijf Il 1308 arm 8 1228 geest (8-2049) 18 23 
LIJSTER 6 vogel 73 1202 zingen 7 I022 bes/merel 6 6 
LOS 7 vast . 78 993 touw 4 1698 vrij 3 15 
LUCHT 5 blauw 20 1254 adem 13 1316 hemel .... II 33 
LUKKEN 9 slagen 19 1269 mislukken . 18 1476 poging 14 20 
LUSTEN IO eten 37 1380 lekker 16 1461 smaken .. IO 19 
MAAG 6 darm 24 1216 eten 12 1281 pijn . 15 13 
MACHT 3 koning . 13 1410 kracht 8 2038 geen respons 18 30 
MANIER 3 wijze 41 1312 doen 12 2088 geen respons 9 20 
MATROOS 2 schip 52 I070 zee 13 1231 9 7 
MEESTER school 28 1243 leerling 13 1479 leraar 14 12 
MELDEN 9 portier . 16 1579 plicht IO 1678 zeggen 15 31 
MENEN 9 serieus .. 18 1433 denken 13 1324 bedoelen/mening 15 19 
MENING 3 opinie 28 1395 idee .. IO 1806 oordeel 16 23 
MERRIE 6 paard 57 1178 hengst 26 1239 veulen 4 4 
MISBRUIK 4 gebruik 15 1461 macht .. Il 1486 maken (11-1137) 16 32 
MOEDER vader 68 972 kind 8 1413 dochter 4 19 
MOEITE 3 pijn .. 14 1437 doen IO 2033 geen respons ( 1 o-) . 12 34 
MOMENT 3 tel 29 I007 ogenblik 12 1297 even 14 5 
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MUUR 5 steen 18 1390 huis 13 1289 stenen 13 28 
MYSTIEK 6 geheimzinnig 9 1436 vreemd 9 1878 17 34 
MYTHE 4 sage .. 22 Il 18 verhaal 14 1397 sprookje 12 24 
NAAKT 8 bloot 49 1078 strand . Il 1407 gekleed 8 22 
NACHT dag .. 44 1027 donker 38 1259 maan/slapen 7 3 
NAUW 7 eng 55 1058 krap . IO 1128 smal 9 14 
NIEZEN IO hoesten 19 1222 verkouden 18 1355 neus/zakdoek II 16 
NOEMEN 9 naam. 55 1245 namen 16 1356 zeggen 8 IO 
NORM 3 waarde 20 1352 regel 7 1533 besef . ........ 12 39 
NORMAAL 7 gewoon 41 1200 abnormaal 17 1468 gek . ' ..... 8 22 
NORS 8 boos 25 I I IO kwaad 20 1260 stuurs . . . . . . . . . 15 16 
NUT 6 geen respons IO doel ......... 7 1228 zin (7-1562) 18 30 
ONHEIL 4 gevaar 15 1381 ramp .. II 1836 angst 15 27 
OOG 5 tand . . . . . . . . . 14 1328 oor ......... IO 1087 zien (10-1389) 14 16 
OOM 5 tante 88 934 familie 4 1252 kaal/neef 4 4 
OORLOG vrede 31 I 196 vechten . JO 1723 geweld . 14 23 
OORZAAK 3 gevolg 54 1226 reden 18 1332 aanleiding 8 14 
OPZICHT 5 geen respons 20 inzicht 8 1291 manier . 7 48 
PANTER 2 tijger . 29 I IOI leeuw 22 I 157 dier . II 21 
PAPIER schrijven 26 1168 pen 25 1419 wit IO 15 
PAUS kerk 24 1345 Rome. 18 1640 bisschop . 12 21 
PEPER 2 zout 85 860 niezen 3 1520 eten 3 IO 
PLAN 3 idee 32 I 187 maken 7 1176 schema (7-1635) . Il 35 
PLANT 5 groen 25 I 156 bloem .. 15 1313 dier/groeien 12 22 
PLEGEN 9 moord 36 1423 misdaad 16 1309 doen 6 19 
PLOTS 8 ineens 35 I 179 opeens 17 1193 snel . Il II 
POES 6 kat 53 1048 lief .. 13 I 151 hond 9 6 
POGING 3 proberen 20 2031 wagen 9 1587 geen respons/moord 12 33 
PRACHTIG 7 mooi 76 990 schitterend 5 1277 geweldig/praal 4 15 
PROCENT 5 honderd 19 1422 rente IO 1602 percentage 14 18 
PRUTSEN IO knoeien 31 I 124 knutselen 14 1689 friemelen 8 31 
RAAM venster 26 1234 deur . 12 I 186 glas . 13 Il 
RAAR 8 vreemd 60 1017 gek 22 991 idioot 3 16 
RAKEN 9 treffen 14 1600 missen 12 1303 bal 13 29 
RAPPORT cijfers 26 1264 cijfer 24 1059 school IO II 
RAUW 8 vlees 29 1418 ruw 8 1629 wortel (8-204 7) 13 21 
RAZEN IO tieren 43 1045 woede 9 1279 kwaad/snel 12 14 
RECORD 6 poging 8 1422 hardlopen 6 1667 wereld (6-1527) 18 30 
REDDEN 9 zwemmen. 25 1508 helpen 9 I 127 verdrinken (9-2640) 15 14 
REDEN 3 oorzaak 25 1438 geen respons 16 waarom 15 23 
REIN 8 schoon . 54 970 zuiver .. 17 1336 vuil IO 12 
RENTE 6 geld ... 34 I 175 bank 13 2074 procent (13-1461) 10 22 
RESPECT 4 eerbied 24 1335 eer . ][ I 198 geen respons Il 26 
REST 3 over ...... 17 1451 overblijfsel IO 1952 overige 12 35 
RICHTLIJN 6 geen respons . JO volgen 7 1600 aanwijzing 16 40 
RIJDEN 9 auto 56 I 131 paard .. 27 I I 16 2 17 
RIJMEN IO dichten 36 1201 gedicht 23 1364 vers 8 II 
RIJTUIG 2 koets . 35 1279 paard ... 28 1226 auto 9 7 
RIMPEL 2 oud 51 1330 voorhoofd 9 1573 gezicht . 9 17 
RING 6 vinger 48 1248 trouwen 22 1353 goud IO 6 
RITME 4 muziek 53 1246 maat 9 I 187 dans .. 9 19 
ROEIEN JO boot 35 1251 water 14 1398 riemen . 13 8 
ROERLOOS 8 stil .... 56 1078 dood IO 1482 schip/bewegingloos 7 16 
ROOS 6 bloem 56 1069 rood . 12 1315 mooi . 9 13 
ROZIJN 2 krent . 62 1095 druif 4 1734 krenten (4-1264) 9 17 
RUIG 8 stoer 28 1336 wild .. 15 1275 ruw. II 20 
RUIM 7 groot. 21 1568 schip 15 1401 eng/wijd .. 12 26 
RUIMTE 3 heelal 15 1539 groot 13 1807 kamer . . . . . . . 13 35 
RUSTIG 7 kalm 44 I 134 stil 18 1209 bedaard 8 25 
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SCHAAMTE 4 rood 17 1341 gevoel 16 1457 angst/geen respons 14 
SCHAAP 2 wol 27 1464 lam ... 16 1322 herder 16 
SCHADEN IO schande 19 1138 geen respons 10 verzekering 13 
SCHAMEL 8 weinig ....... 21 1513 arm 14 1361 mager 16 
SCHANDE 4 schade 18 1821 schaamte .. 13 1362 geen respons IO 
SCHAVUIT 6 schurk ....... 12 1237 boef . IO 1317 geen respons 19 
SCHEEL 8 ogen . . . . . . . '. 32 1238 bril ....... 16 1416 kijken (16-I058) 8 
SCHEMA 4 plan . . . . . . . . JI 1455 tijd ....... 9 1627 17 
SCHERP 7 mes. 54 1242 bot 8 1408 schieten . ....... 7 
SCHIETEN 9 geweer 38 1278 pistool JO 1464 raak 13 
SCHIP boot 34 1012 varen 12 1039 water 9 
SCHOOL leren 29 1277 klas 5 1537 meester (5- 1428) 17 
SCHOON 7 vies . 14 1109 netjes 13 1340 mooi 15 
SCHOR 8 hees 52 1099 keel 19 1340 stem 8 
SCHOUDER arm. 23 1389 rusten . 5 1397 20 
SCHRIJVER boek 48 1206 auteur 22 1288 dichter . IO 
SCHRIKKEN 9 bang 36 1346 angst 27 1333 eng/geen respons 7 
SCHROOM 4 angst 28 1538 schaamte . 16 1878 verlegen . 9 
SCHUW 8 bang 44 1298 angst 8 1237 angstig (8-1381) 7 
SERIE 5 reeks . 30 I 160 tv 12 1782 9 
SIGAAR 2 roken 38 I 188 sigaret 33 1024 rook 6 
SIROOP 6 limonade 23 1488 stroop 21 993 zoet 16 
SLANK 8 dun 27 1143 dik . 26 1134 mager 9 
SLAP 8 sterk 12 1421 zwak Il 1449 flauw . 17 
SLAPEN 9 bed 38 1309 moe 8 1391 nacht . 13 
SLECHT 7 goed 55 1094 fout 5 1500 boos 9 
SLEUR 4 dagelijks 14 1505 saai Il 1538 dag 16 
SLIKKEN 10 keel 17 1369 eten 14 1638 pil 13 
SLOOT 6 water 35 I 176 springen Il 1218 beek/gracht 15 
SLUITEN 9 dicht . . . . . . . . . 25 I083 deur . 17 I 181 openen II 
SLURF 6 olifant . . . . . . . . 93 1072 slang 3 1048 2 
SMELTEN 10 ijs . ' ...... 48 l 122 sneeuw ....... 13 1090 warm 9 
SNEEUW 2 wit . . . . . . . . . . 42 !026 winter ....... 23 1248 ijs . 6 
SNURKEN 10 slapen ........ 70 I 139 lawaai 5 1251 vader 9 
SOEP 2 eten . . . . . . . . . 23 1301 lepel . . . . . . . 16 1497 heet 12 
SPANNEND 8 boek . . . . . . . . . 26 1223 film ......... 18 1380 eng 8 
SPAREN IO geld ....... 72 1098 bank . . . . . . . . 9 1662 rente 5 
SPIJT 4 berouw ....... 20 1455 sorry 15 1739 geen respons/jammer 14 
SPOTTEN 10 lachen 21 1514 geen respons 9 ironie/uitlachen 15 
SPREIDING 6 geen respons 8 bevolking 4 1843 groot/ruimte 18 
SPRINGEN 9 hoog 17 121 I dansen 7 1495 17 
SPUL 4 ding ........ 12 1723 troep 7 2007 18 
STEEN hard ......... 23 1134 gooien 14 I !08 kei 11 
STEIL 8 helling ........ 25 1335 berg 16 1403 hoog IO 
STEMMING 3 sfeer Il I 195 humeur. JO 1594 blij 18 
STENGEL 2 bloem 32 1361 plant .. 29 1398 steel 6 
STER 6 hemel 33 1212 maan 19 1268 heelal/zon 8 
STEUN 3 hulp ....... 18 1461 toeverlaat 7 1400 geen respons 18 
STIJL 3 manier . 12 1916 geen respons 5 17 4 
STIL 7 rustig 30 1393 lawaai 9 1262 rust ... JI 
STOEL I zitten 33 I 104 tafel 24 1206 liggen 9 
STOER 8 dapper . 16 I 187 ruig 14 1451 sterk (14-1575) 13 
STORING 6 tv 38 1394 televisie 16 1303 zender JI 
STOUT 8 lief 18 I 198 kind 13 1450 ondeugend 17 
STRAAT weg. 24 I 151 huis . ... 7 2031 huizen (7-1747) 17 
STRENG 7 meester 18 1567 boos. 6 1697 geen respons/juffrouw 18 3 
STRUCTUUR 5 opbouw 8 1340 vorm 8 1772 geen respons 16 4 
STUDENT leren 20 I 107 studeren 13 1851 universiteit 12 
STUUR 2 auto 63 1144 wiel 18 1170 fiets ........ 5 
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STUURS 8 nors ......... 36 1276 boos ......... 9 1248 dwars Il 22 
SUCCES s geluk. . . . . . . . . 19 1534 goed ....... s 2052 school/tentamen 16 35 
SUFFEN IO slapen . . . . . . . . 52 1143 duf .. 9 1342 slaap 9 17 
TAAK 3 opdracht 33 1300 werk ....... 8 2280 geen respons 13 27 
TABAK 2 roken 41 1069 sigaar .. 13 1191 pijp/sigaret ...... 8 IO 
TABOE 4 geen respons 12 verboden ..... !2 1671 seks . ...... 15 29 
TASTEN IO voelen .. 59 I 165 donker .. 9 1618 zoeken IO IO 
THEMA 4 onderwerp 27 1782 boek ..... IO 1613 geen respons II 34 
TIEREN IO razen . 23 1193 woede . ... 9 1443 boos/kwaad 12 22 
TOEKOMST s verleden 14 1470 geen respons s 22 34 
TOESTAND 3 situatie .. 21 1411 geen respons 6 16 37 
TOEVAL 4 geluk ....... 28 1340 geen respons rs ongeluk ........ II 23 
TOMAAT 2 rood . . . . . . . 43 1148 groente ....... 13 1414 ei . ..... II 14 
TOTAAL 7 alles .. 29 1102 geheel ....... 21 1128 helemaal . . . . . . . 7 23 
TRAUMA 4 angst .... 21 1542 jeugd ........ 7 1615 oorlog (7-2128) 13 31 
TREFFEN 9 raken . . . . . . 37 1075 raak 15 943 doel IO 16 
TREIN I snel ... 12 1216 bus ..... 8 I 171 rijden (8-1400) I I 31 
TRIOMF 6 overwinning 20 I 137 zege ....... 15 1043 winnen .... 13 20 
TROOSTEN IO verdriet 33 1277 huilen .. 22 1544 geen respons/zielig 13 13 
TROUWEN 9 ring .. 20 1256 huwelijk 15 1472 kerk/vrouw ...... 13 22 
TWEELING 2 kinderen IO 1460 twee ... 7 1514 drieling .... 17 32 
UITING 4 gevoel ....... 12 1532 mening ....... 6 1186 geven/spreken 18 33 
VANGEN 9 vis . . . . . . . 21 1068 net . 19 1303 bal .. II 19 
VARKEN 2 big . . . . . . . . . . 14 1887 zwijn ... Il 1448 koe .... 18 18 
VECHTEN 9 ruzie ......... 21 1240 strijden .. 7 1191 knokken/oorlog 12 38 
VERHOOR 6 politie 32 1511 kruis ... 8 1205 rechtbank ... 13 29 
VERSCHIL 3 geen respons IO overeenkomst 8 1610 mening/onderscheid 15 27 
VERVEN 10 kwast ... 42 1332 schilderen 12 1199 kleur ..... II 12 
VERZET 3 oorlog .... so 1403 tegenstand .. 6 1729 weerstand (6-1581) . 8 25 
VETE 4 ruzie . . . . . . . . . so II66 oorlog ..... 8 1770 strijd Il 15 
VIJAND 3 vriend .... 42 1216 oorlog 13 1854 geen respons/vete .. 10 24 
VINGER I hand 40 1192 duim .... 18 1203 ring ... Il 12 
VISSER 6 vis . . . . . . . . 25 1304 hengel . . 20 1462 boot ....... IO 16 
VLIEG 2 mug ....... 22 1317 insekt Il 1272 slaan .... r8 18 
VLIEGTUIG I vliegen 37 1258 hoog ... IO 1550 lucht 9 24 
VLOEIEN IO water 24 1519 bloed .. 13 1306 inkt/stromen 14 23 
VLUG 7 snel . 81 851 rap ... 4 919 lenig . .. s 8 
VOCHTIG 8 nat .. 83 943 droog ........ 4 2134 s 7 
VOEREN 9 eten . . . . . . . 37 1265 dieren . . . . 14 1454 beesten ........ 12 21 
VOET teen . . . . . . . . . 31 1042 been 25 1281 schoen . ........ 9 12 
VOGEL vliegen . . . . 29 1103 lucht . . . . . . . . IO 1279 mus . . ........ 15 21 
VOORDEEL 3 nadeel 24 11!6 nut II 1245 winst .......... 12 27 
VOORKEUR 3 geen respons 13 keuze 13 1283 kiezen .. 16 30 
VREEMD 7 raar . . . 44 IIIS gek ..... 13 931 gaan ... IO 19 
VRIEND s vriendin 35 1173 vijand .. 31 1097 vriendschap IO IO 
VROEG 7 laat .. 59 935 opstaan ... 13 1392 morgen 6 13 
VROOM 8 heilig ...... 22 1335 kerk 19 1502 14 23 
VUIL 8 vies .. . . . . . . . . 51 10!2 smerig ....... 9 1062 schoon ......... IO 17 
WAAIEN IO wind . . . . . . . . . 80 ro18 bomen . . . . . . . 4 1390 vlag ..... 3 14 
WAARHEID 3 leugen . . . . . . . . 23 1687 eerlijk . . . . . . . II 1535 echt/zeggen ..... IO 31 
WAKEN JO slapen ........ 35 1237 wakker 16 1589 nacht ..... II 18 
WAKKER 7 slapen ........ 37 II79 slaap 16 1279 's morgens . .... II Il 
WALVIS 2 vis . . . 19 1404 zee ......... 14 1475 groot .. . . . . . . . . 13 25 
WEELDE 4 rijkdom . . . . . . . 31 1335 rijk 24 1160 luxe ... 6 17 
WELZIJN 4 goed 13 1314 welvaart Il 1725 geluk/gezond 13 22 
WENDING 4 keer 22 1205 draai 21 1275 keren II 21 
WIEL 6 auto 21 !200 rad ....... 2! 1058 wagen . ... I I 4 
WILD 7 dier . . . . . . . . . 20 1239 zwijn II 1589 woest ..... 12 27 
WINKEL kopen 42 1237 boodschappen .. 7 1813 groente/ A.H. 13 27 
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STIMULUS C PRIM. AF MED. SEC. AF MED. TERT. N>rN= 

WINNEN 9 verliezen 34 1213 wedstrijd .. r6 1633 spel ...... 12 
WOEST 8 kwaad . . 28 1185 wild .... 18 l022 boos 8 
WONEN 9 huis . . . 65 1054 leven ........ IO 1245 samen/woning 6 
WONING huis .. 74 1070 wonen 4 1176 6 
WORTEL 2 oranje 24 1539 peen 22 1236 eten ..... 14 
WRIJVEN JO pijn .. . . . . . . . . 10 1506 aaien 9 1513 handen (9-1476) .. 19 
ZACHT 7 hard ..... 36 1027 lief .. 6 1279 wol (6-2105) 12 
ZEE 5 water . . . . . . 42 978 golveri ....... IO 1372 strand 12 
ZIELIG 8 arm. . . . . . . . 18 1884 geen respons ... 8 klein 13 
ZINGEN 9 lied . . . . . . . 23 1129 muziek 8 1506 koor . .. ....... 18 
ZINLOOS 8 nutteloos 18 1353 nut ......... JO 1472 geen respons 14 
ZOLDER 2 boven . . . . . . . . 21 1136 huis 19 1315 hoog r2 
ZOMER 5 winter . . . . . . . . 39 966 zon ......... 20 1326 warm 9 
ZONNIG 8 warm . . 21 1334 zomer. ....... 16 1335 zon . .... Il 
ZUINIG 8 geld 48 1233 gierig ........ IO 2158 centen Il 
ZUUR 8 zoet 31 1107 augurk ....... IO 1405 zout Il 
ZWAK 7 sterk 32 1013 teer ... II I 198 slap . II 
ZWAKTE 4 sterk I7 1397 sterkte ....... IO 1442 geen respons 12 
ZWEMMEN IO water ....... 56 1212 nat .... 4 1568 verdrinken/zee 9 
ZWEVEN JO vliegen . . . . . . . 33 1340 lucht ........ 22 1386 vliegtuig . . ...... 6 
ZWIJGEN 9 stil 54 988 praten .. 8 1334 stilte . ......... JO 


