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CONTEXTEFFECTEN BIJ VISUELE WOORDHERKENNING EN LATERE 
STADIA VAN WOORDVERWERKING' 

A.M.B. de Groot en A.J.W.M. Thomas'sen 

Geen van de onderzoekers die zich bezighouden met de vraag hoe lezen in zijn 
werk gaat twijfelt eraan dat de linguïstische "context van gedrukte of hand 
geschreven woorden een rol speelt bij de herkenning of de verdere ver 
werking van deze woorden in het leesproces. Zo is context bijvoorbeeld nodig 
om te kunnen vaststellen naar welke woorden of woordgroepen voornaamwoor 
den verwijzen en om aan woorden met meer dan één betekenis (bijvoorbeeld 
bord) de juiste betekenis toe te kennen. De meningen over de mate waarin, de 
wijze waarop en het woordverwerkingsstadium waarbinnen context een rol 
speelt in het leesproces, lopen echter sterk uiteen. 

In de verslaggeving over het leesonderzoek dat in de jaren zeventig werd 
verricht (Goodman, 1970; Hochberg, 1970; Smith, 1971) overheerst de op 
vatting dat geoefende lezers context gebruiken om bepaalde verwachtingen op 
te bouwen over woorden verderop in de tekst en dat juiste verwachtingen 
over woorden hun herkenning versnellen. Volgens deze opvatting is het ken 
merk van goede lezers dat zij voortdurend anticiperen op tekstmateriaal voor 
bij het· 'fixatiepunt' (de teksteenheid waarop de ogen gericht zijn). 

In meer recente pub Ii katies komt vooral het idee naar voren dat de her 
kenning van de meeste woorden bij geoefende lezers een in hoge mate geauto 
matiseerd proces is, dat wil zeggen een proces dat zich voltrekt zonder dat de 
proefpersonen/taalgebruikers er enige controle op kunnen uitoefenen, en dat 
geen aandacht vereist. Dit proces zou te snel verlopen om beïnvloed te kun 
nen worden door tijdrovende contextprocessen als het opbouwen van ver 
wachtingen over de betreffende woorden. Volgens deze opvatting speelt 
context vooral een rol bij de verdere verwerking van woorden nadat de ei 
gen I ij ke herkenning al heeft plaatsgevonden. Alleen wan neer de herkenning 
van een bepaald woord nog niet geautomatiseerd is, bijvoorbeeld omdat de 
lezer het weinig is tegengekomen in schriftelijke taal, of wanneer het auto 
matische herkenningsproces niet op gang kan komen, bijvoorbeeld omdat het 
woord ondu idel ijk is ges ch reven, zullen de tragere contextprocessen de her 
kenning beïnvloeden. Omdat bij onervaren lezers, zoals kinderen die juist 
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met lezen begonnen zijn, de herkenning van de meeste woorden nog niet ge 
automatiseerd verloopt, zal bij hen de invloed van context over het algemeen 
veel groter zijn dan bij ervaren lezers. Deze nieuwere inzichten zijn ontwik 
keld op basis van bevindingen in experimenten waarvan de condities beter 
overeenkwamen met natuurlijke leessituaties dan het geval was in de vroegere 
contextstudies. 

In het onderzoek naar contexteffecten op woordverwerking wordt vaak 
één woord of een onvolledige zin aangeboden als context voor het testwoord 
(het woord waarop een responsie gemeten wordt). Contextstudies waarin gro 
tere teksteenheden zoals complete verhaaltjes (bijvoorbeeld Perfetti & Roth, 
1981) als context voor een testwoord dienen, komen minder voor. In studies 
met onvolledige zinnen als context vult het testwoord de context aan tot een 
volledige zin. We zullen dit type context in het vervolg 'zinscontext' noemen. 
Context die wordt gevormd door een woord zullen we 'woordcontext' noemen. 

Het type context dat wordt gekozen door de onderzoeker is afhankelijk 
van de onderzoeksvraag. Als men vooral of uitsluitend gericht is op het ver 
krijgen van informatie over het effect van context in natu u rl ij ke lees situaties, 
zal bij voorkeur met zinscontexten of nog grotere contexteenheden gewerkt 
worden. In een experiment waarin (ook) andere vragen gesteld worden, bij 
voorbeeld hoe de een heden in het ·woordgeheugen geordend zijn, zijn de 
contextstimuli vaak losse woorden. 2 Woord context biedt het voordeel dat deze 
de interpretatie van contexteffecten relatief gemakkelijk maakt. Bij grotere 
contexteenheden is het moeilijker het onderdeel van de context aan te wijzen 
dat verantwoordelijk is voor het contexteffect. 

In ons eigen onderzoek hebben we uitsluitend woordcontext gebruikt. 
Om die reden beginnen we dit artikel met een bespreking van woordcontext 
effecten op de verwerking van testwoorden. Het belangrijkste en grootste on 
derdeel van deze bespreking vormt de paragraaf die handelt over de drie 
processen die ten gronds lag lij ken te I iggen a.an woordcontext-effecten. De 
processen die erin behandeld worden lijken niet alleen verantwoordelijk te zijn 
voor het optreden van contexteffecten in woordcontext-studies, maar kunnen 
eveneens een verklaring bieden voor contexteffecten die worden gevonden in 
zi nscontext-experimenten. Ook de relatie tussen contextexperimenten en na 
tuu rl ij ke leessituaties laat zich gemakkelijk bespreken in het licht van deze 
drie contextprocessen. 

In verreweg de meeste woordcontext-studies is gebruik gemaakt van de 
taak die bekend staat onder de naam 'lexicale decisie', maar die wij • 'woordbe 
slissing' zullen noemen. In deze taak krijgen de proefpersonen' letterreeksen 
aangeboden waarover ze moeten beslissen of het woorden zijn of niet. Om 
dergelijke woordbeslissingen te kunnen maken moeten de proefpersonen hun 
woordgeheugen raadplegen: zij moeten nagaan of de betreffende letterreeksen 
een ·representatie in dit geheugen hebben. Een taak waarmee in woordcon 
text-studies veel minder is gewerkt, maar die in zinscontext-experimenten 
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even vaak is gebruikt als woordbeslissing, is de taak die in de Engelstalige li 
teratuur bekend staat als 'word naming' en die wij • 'oplezen' zullen noemen. 
De proefpersonen in opleesexperimenten lezen de teststimuli hardop. Hoewel 
opleesresponsies tot stand kunnen komen met of zonder raadpleging van het 
woordgeheugen (Coltheart, Davelaar, Jonassen & Besner, 1977) gaat men er. in 
woordcontext-studies waarin dit type responsies wordt verzameld van uit (bij 
voorbeeld De Groot, 1983a, hoofdstuk 5) dat bij oplezen het woordgeheugen 
wordt ingeschakeld. Dit uitgangspunt berust op de opvatting dat contextef 
fecten het gevolg zijn van activering van bepaalde representaties in het 
woordgeheugen. Behalve van woordbeslissing en oplezen is _'in contextstudies 
gebruik gemaakt van nog een aantal andere taken, die verderop aan de orde 
zullen komen. 

Het onderhavige artikel bestaat uit vijf paragrafen. In de eerste para 
graaf wordt een literatuuroverzicht gegeven van woordcontext-effecten op 
woordverwerking. In de volgende paragrafen komen achtereenvolgens de 
volgende onderwerpen aan de orde: contextprocessen in woordcontext-stu 
dies, de 'neutrale' conditie in woordcontext-experimenten en de stadia van 
woordverwerking waarop contextprocessen inwerken. In de vijfde en tevens 
laatste paragraaf wordt verslag gedaan van de bevindingen in zinscon 
text-studies en worden deze bevindingen besproken in het licht van de ge 
noemde contextprocessen. Ook wordt in deze paragraaf besproken in 
hoeverre deze processen een rol kunnen spelen bij woordverwerking in na 
tuurlijke leessituaties. In alle onderzoeken die in dit artikel ter sprake ko 
men, werden zowel de contextstimulus als de teststimulus visueel aangeboden. 

Woordcontext en zinscontext zijn twee typen van wat 'lokale' context 
wordt genoemd (bijvoorbeeld Gough, Alford & Holley-Wilcox, 1981). De lokale 
context van een testwoord wordt gevormd door de woorden of zinsfragmenten 
die er onmiddellijk aan voorafgaan en er onmiddellijk op volgen. Zogenoemde 
'globale' context, dat wil zeggen het grotere tekstgedeelte waarin een test 
woord is ingebed, het boek, het hoofdstuk of de· passage, komt in dit artikel 
niet ter sprake. 

Literatuuroverzicht van woordcontext-studies 

Meyer en Schvaneveldt (1971) vonden als eersten een woordcontext-effect in 
een woordbeslissingsexperiment. Hun proefpersonen kregen visuele stimuli 
aangeboden bestaande uit pa ren letterreeksen. De letterreeksen van elk af 
zonderlijk paar konden of twee woorden zijn, of twee • 'pseudowoorden' (dat 
wil zeggen betekenisloze letterreeksen met een spelling die de spellingregels 
van de taal waarin geëxperimenteerd wordt, in dit geval het Engels, volgt; 
bijvoorbeeld plunk), of een woord en een pseudowoord. In het experiment 
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van Meyer en Schvaneveldt werden de beide letterreeksen van een paar gelijk 
tijdig aangeboden. 

Aan de proefpersonen werd gevraagd een 'ja'-knop in te drukken wan 
neer beide letterreeksen van de aangeboden stimulus woorden waren. In alle 
andere gevallen moesten zij op een 'nee'-knop drukken. Binnen de helft van 
de woordpaar-stimuli waren de woorden 'associatief gerelateerd (bijvoorbeeld 
tijger-leeuw). Tussen de woorden in de overige woordpaar-stimuli bestond 
geen associatieve of andere verwantschap. Meyer en Schvaneveldt vonden dat 
er op de associatief gerelateerde woordpaar-stimuli sneller werd gereageerd 
dan op de ongerelateerde woordpaar-stimuli. 

Dit effect van associatieve woor-dverwantschap , of van, zoals het ook wel 
wordt genoemd, semantische woordverwantschap, 4, wordt ook waargenomen in 
andere varianten van de woordbeslissingstaak waarin woordcontext-effecten 
gemeten worden. Eén zo'n va riant is de taak waarin de proefpersonen ook 
paarsgewijs maar na elkaar twee letterreeksen te zien krijgen, op elk waarvan 
ze een woordbeslissing moeten maken (bijvoorbeeld: Meyer, Schvaneveldt & 

Ruddy, 1975; Tweedy & Lapinski, 1981; Tweedy, Lapinski & Schvaneveldt, 
1977). Een variant die het meest gebruikt wordt is die waarin de proefper 
sonen eveneens paarsgewijs en na elkaar twee letterreeksen aangeboden 
krijgen, maar waarin van hen enkel een woordbeslissing op de tweede letter 
reeks wordt gevraagd. Gewoonlijk is in deze taak de eerste letterreeks steeds 
een woord (of een neutrale contextstimulus, die vaak eveneens een woord is; 
zie onder) en fungeert slechts als context van de tweede (bijvoorbeeld: 
Becker, 1979, 1980; Becker & Killion, 1977; Fischler & Goodman, 1978; De 
Groot, 1983b; De Groot, Thomassen & Hudson, 1982; Neely, 1976, 1977). Een 
derde variant is die waarin letterreeksen in serie na elkaar aangeboden 
worden zonder dat daarbij sprake is van een paarsgewijze ordening. De 
proefpersonen maken in deze taak een woordbeslissing op elk van de letter 
reeksen in de serie (bijvoorbeeld: Fischler 1977, experiment 2; Gough e.a., 
1981). 

Behalve in een groot aantal woorqbeslissingsexperimenten is het woord 
context-effect aangetoond in studies waarin gebruik werd gemaakt van andere 
ta ken. Zo is een woordcontext-effect gemeten in experimenten waarin met be 
hulp van een tachistoscoop de 'kritische aanbiedingsduur' van bepaalde 
woorden werd vastgesteld. Hieronder verstaan we de kortste aanbiedi ngsduu r 
waaronder het. woord nog geïdentificeerd kan worden. De kritische aan 
biedingsduur van woorden die worden voorafgegaan door een gerelateerd 
woord blijkt korter dan die van woorden voorafgegaan door een ongerelateerd 
woord (Rouse & Verinis, 1962). Warren (1974) toonde in een zoqenoe.nde 
'Stroop-taak aan dat het benoemen van de kleur van een testwoord dat een 
woordassociatie is van het voorafgaande contextwoord trager gaat dan het be 
noemen van de kleur van niet aan het contextwoord gerelateerde testwoorden. 
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Tenslotte demonstreerden Warren (1977) en Forster (1981, experiment 2) een 
effect van associatieve woordverwantschap in een oplees-experiment. 

In de meer recente van bovengenoemde woordcontext-studies, en met na 
me die waarin paarsgewijs en na elkaar twee letterreeksen werden aangeboden 
waarvan de eerste als contextstimulus diende en enkel op de tweede werd ge 
reageerd, werden testwoorden niet steeds voorafgegaan door gerelateerde of 
ongerelateerde contextwoorden, maar in een aantal gevallen ook door letter 
reeksen die fungeerden als 'neutrale' contextstimuli. Een contextstimulus is 
neutraal als zij geen contextprocessen op gang brengt welke invloed zouden 
kunnen uitoefenen op de verwerking van het erop volgende testwoord. Verder 
zou de neutrale contextstimulus aan een aantal andere criteria moeten voldoen, 
waarop we nog terugkomen. 

Het gebruik van een neutrale contextstimulus maakt het mogelijk het 
'klassieke' contexteffect, dat wil zeggen het verschil tussen responsietijden op 
testwoorden in gerelateerde en ongerelateerde woordparen, te verdelen in 
twee componenten, namelijk een versnellingseffect van een woordcontext op de 
verwerking van een gerelateerd testwoord en een vertragingseffect van een 
woordcontext op een ongerelateerd testwoord. Zo'n verdeling is wezen I ijk om 
dat informatie over het soort effect dat een bepaalde woordcontext heeft op de 
verwerking van een erop volgend woord, versnellend of vertragend, nodig is 
om te kunnen vaststellen welke processen eraan ten grondslag liggen. 

Contextprocessen in woordcontext-studies 

In de I iteratu u r worden drie soorten processen genoemd die onder geschikte 
omstandigheden de verwerking van testwoorden in een woordcontext beïnvloe 
den: ( 1) spreidende activering in het woordgeheugen, (2) door het context 
woord gestuurde aandacht, en (3) het zoeken naar een verband tussen de 
betekenissen van contextwoord en testwoord. We zullen deze drie processen 
kortweg 'spreidende activering', 'aandachtssturing' en 'betekenisintegratie' 
noemen. De twee eerstgenoemde processen beïnvloeden vermoedelijk de visu 
ele herkenning van het testwoord. Het derde contextproces kan pas in 
werking treden nadat zowel het contextwoord als het testwoord al zijn 
herkend. Het beïnvloedt in sommige woordverwerkingstaken de duur van het 
sta di um waarin, ná woordherkenning, de responsie geselecteerd wordt. De 
werking en enige algemene eigenschappen van elk van deze drie processen 
zullen in het eerste deel van deze paragraaf kort worden beschreven. In het 
tweede deel zullen enige bevindingen uit woordcontext-studies worden vermeld 
die aanleiding waren de betreffende processen te veronderstellen. 



58 A.M.B. de Groot en A.J.W.M. Thomassen 

Werking en eigenschappen van de drie contextprocessen 

Spreidende activering treedt op als een woord, bijvoorbeeld het contextwoord, 
wordt herkend, of, in de meer gebruikelijke technische bewoordingen, contact 
maakt met zijn representatie in het woordgeheugen. Op de wijze waarop dit 
contact tot stand komt, via een actief zoekproces (bijvoorbeeld: Becker, 1976, 
1979, 1980; Forster, 1976) of via een proces van 'rechtstreekse ·toegang' 
('direct access'; Morton, 1969), gaan we hier niet in. Op het moment dat een 
woord herkend wordt, treedt er activering op in zijn geheugenrepresentatie, 
en deze activering verspreidt zich vervolgens naar 'naburige' representaties. 
Volgens een bekend woordgeheugenmodel (Collins & Loftus, 1975) zijn deze 
naburige representaties onder andere die van de woordassociaties van het 
contextwoord. Als gevolg van de verhoogde activering in de bu u rrepresenta 
ties worden de woorden waarvan zij de representaties zijn, sneller herkend. 
Voor het woordcontext-experiment betekent dit dat de herkenning van een 
contextwoord via het proces van spreidende activering de herkenning van 
associatief verwante woorden versnelt. 

Van spreidende activering wordt gezegd (Neely, 1976, 1977; Posner & 

Snyder, 1975) dat zij (1) zich snel ontwikkelt, (2) zich automatisch voltrekt, 
en (3) de herkenning versnelt van woorden die corresponderen met geheugen 
representaties die zij op haar weg tegenkomt, maar niet de herkenning ver 
traagt van woorden die zij op haar route niet tegenkomt. De snelheid waarmee 
activering zich verspreidt in het woordgeheugen kan worden vastgesteld door 
het variëren van het interval tussen de momenten waarop contextwoord en 
testwoord worden aangeboden (Fischler & Goodman, 1978; De Groot, 
Thomassen & Hudson, 1984; Neely, 1976, 1977; Warren, 1977). Dit interval 
wordt in de Engelstalige literatuur gewoonlijk de· 'stimulus-onset asynchrony' 
genoemd en met SOA aangeduid. 5 

Het tweede contextproces, dat we 'aandachtssturing' hebben genoemd, 
houdt in dat de proefpersonen het contextwoord gebruiken om hun aandacht 
te richten op de geheugen representaties van een of meer woorden (dat wi I 
zeggen om te denken aan een of meer woorden) voordat het testwoord ver 
schijnt. Als een van deze 'verwachte' woorden vervolgens als testwoord 
wordt aangeboden, dan zal zijn herkenning worden versneld, bijvoorbeeld om 
dat de verwachting een onvollediger of meer efficiënte verwerking van de 
stimulus mogelijk maakt. In beide gevallen zal de verwerking van het test 
woord minder tijd vergen. In de meeste woordcontext-experimenten zijn de 
verwachte woorden woordassociaties van het contextwoord. 

Aan dit proces van aandachtssturing worden de volgende eigensch;,ppen 
toegeschreven (bijvoorbeeld Neely, 1976, 1977): (1) het ontwikkelt zich 
traag; de eerste effecten worden pas bij een SOA van ongeveer 400 msec. 
waargenomen (Neely, 1977); (2) zoals zijn naam al aangeeft vereist dit proces 
aandacht; (3) het versnelt niet alleen responsies op verwachte testwoorden, 
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maar het vertraagt ook die op onverwachte testwoorden. Onverwacht zijn 
doorgaans alle woorden die niet gerelateerd zijn aan het contextwoord (èn 
woorden die weliswaar gerelateerd zijn aan het contextwoord, maar die niet 
voorkomen in de lijst van verwachte woorden; de lijst van verwachte woorden 
zal nooit zo lang zijn dat daarin àlle aan het contextwoord gerelateerde 
woorden voorkomen). In sommige experimenten (Neely, 1977) worden ver 
wachtingen zodanig gemanipuleerd dat de aandacht juist op bepaalde ongerela 
teerde testwoorden wordt gericht. In het vervolg van deze tekst laten wij dit 
type experiment buiten beschouwing, en betreffen de door aandachtssturing 
veroorzaakte versnellings- en vertragingseffecten respectieveljjk associatief 
gerelateerde en ongerelateerde testwoorden. 

Onder het derde contextproces, betekenisintegratie, verstaan we de 
neiging van de proefpersonen om te zoeken naar een verband tussen de bete 
kenissen van twee paarsgewijs aangeboden woorden, in dit geval het context 
woord en het testwoord, nadat beide zijn herkend. In sommige experimenten 
kan de duur van het stadium waarin de responsie geselecteerd en uitgevoerd 
wordt, beïnvloed worden door de uitkomst van dit contextproces. Er zijn 
aanwijzingen (West & Stanovich, 1982) dat dit met name het geval is in experi 
menten waarin gebruik wordt gemaakt van taken waarin responsie-selectie een 
relatief complex, en als gevolg daarvan tijdrovend, proces is. Een zo'n taak is 
de woordbeslissingstaak (Theios & Muise, 1977), waarin aan de proefpersonen 
responsies worden gevraagd waarmee zij als taalgebruikers niet vertrouwd 
zijn, namelijk om woordherkenning te vertalen in een 'ja'-reactie en om pseu 
dowoord-'herkenning' (de conclusie dat een bepaalde letterreeks geen woord 
is, die wordt afgeleid uit de niet-herkenning van de letterreeks; van ei 
genlijke pseudowoord-herkenning zou enkel sprake zijn wanneer ook 
pseudowoorden een representatie in het geheugen zouden hebben) te vertalen 
in een 'nee'-reactie. 

Over de wijze waarop betekenisintegratie responsie-selectie bij woordbe 
slissing kan beïnvloeden bestaat nog onduidelijkheid. Momenteel zijn we bezig 
met de uitvoering van een reeks exper-irnenten " waarin de mogelijkheid wordt 
onderzocht dat de invloed van betekenisintegratie op responsie-selectie in de 
ze taak het gevolg is van of overeenstemming of conflict tussen de uitkomst 
van dit contextproces enerzijds en de vereiste responsie anderzijds: een po 
sitieve uitkomst van betekenisintegratie (het mechanisme dat de betekenisinte 
gratie uitvoert, het semantisch verwerkingsmechanisme (Forster, 1979), 
ontdekt dat contextwoord en testwoord gerelateerd zijn) zal bij de proefper 
soon een neiging naar een 'ja'-responsie opwekken. Als deze uitkomst be 
schikbaar komt voordat responsie-selectie heeft plaatsgevonden, zal hij de 
correcte 'ja'-responsie op het testwoord versnellen. Een negatieve uitkomst 
van betekenisintegratie (het semantisch verwerkingsmechanisme ontdekt dat 
contextwoord en testwoord niet gerelateerd zijn) zal echter een neiging naar 
een 'nee'-beslissing induceren, die, als deze uitkomst op tijd beschikbaar is 
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(voordat responsie-selectie al heeft plaatsgevonden), de correcte 'ja'-respon 
sie op het testwoord zal vertragen. Volgens deze opvatting is het voor de ef 
fectiviteit van betekenisintegratie dus niet alleen van belang dat responsie-se 
lectie in het betreffende experiment een tijdrovend proces is, maar moet 
bovendien de taak waarmee gewerkt wordt een binair karakter hebben, dat wil 
zeggen dat de proefpersonen steeds uit twee mogelijke responsies moeten 
kiezen. Elk van beide responsies wordt door één van de twee mogelijke uit 
komsten van betekenisintegratie versterkt. 

Het oplezen van woorden na woordherkenning is bij proefpersonen die 
volwassen lezers zijn in hoge mate geautomatiseerd erf gebeurt zó snel dat de 
uitkomst van het proces van betekenisintegratie te laat beschikbaar komt om 
nog enige invloed uit te kunnen oefenen op opleesresponsies (West & 

Stanovich, 1982). Onze eigen data (De Groot, 1983a, hoofdstuk 5) wijzen uit 
dat het selecteren van een responsie bij woordbeslissing ongeveer 80 msec. 
langer duurt dan bij oplezen en dat het proces van betekenisintegratie de 
responsietijden op gerelateerde testwoorden bij woordbeslissing ongeveer 30 
msec. bekort. Als het, zoals wij ons boven voorstelden, voor de effectiviteit 
van betekenisintegratie niet alleen van belang is dat responsie-selectie een 
tijdrovend proces is maar dat bovendien de uit te voeren taak binair is, dan 
zou ook het niet-binaire karakter van de opleestaak verhinderen dat beteke 
nisintegratie de responsies in deze taak beïnvloedt. 

Op basis van een aantal experimentele bevindingen, die in het volgende 
onderdeel van deze paragraaf aan de orde zullen komen, schrijven wij aan be 
tekenisintegratie de volgende eigenschappen toe: ( 1) het heeft kenmerken 
van een automatisch proces; (2) het kan alleen werkzaam zijn als (minimaal) 
twee woorden bewust zijn waargenomen; (3) haar effectiviteit is relatief onaf 
hankelijk van SOA. In onze data vinden we bovendien aanwijzingen (De Groot, 
1983a) dat betekenisintegratie zowel sterke gerelateerdheid (kalf-koe) als on 
gerelateerdheid (trui-koe) sneller ontdekt dan zwakke gerelateerdheid 
(boer-koe). Dit idee wordt ondersteund door data uit experimenten waarin de 
proefpersonen moeten beoordelen of paarsgewijs aangeboden woorden 
semantisch verwant zijn (Breuker, 1981; Noordman-Vonk, 1979). In deze ex 
perimenten werden verwantschapsoordelen over sterk gerelateerde en ongere 
lateerde woordparen sneller gegeven dan die over zwak gerelateerde 
woordparen. Wat aan deze bevinding vooral van belang is, is dat niet alleen 
gerelateerdheid maar ook ongerelateerdheid inderdaad lijkt te worden ontdekt, 
in plaats van dat tot ongerelateerdheid geconcludeerd wordt nadat binnen een 
bepaalde hoeveelheid tijd geen relatie tussen contextwoord en testwoord is ge 
vonden. Volgens dit laatste (' dead I ine' - )model zouden name I ijk responsietijden 
voor zwak gerelateerde woordparen korter moeten zijn dan die voor ongerela 
teerde woordparen. 



Contexteffecten bij woordverwerking 61 

Ondersteuning voor de invloed van contextprocessen op woordverwerking 

Van twee bevindingen wordt dikwijls aangenomen dat ze de opvatting onder 
steunen dat spreidende activering van invloed is op de herkenning van test 
woorden die woordassociaties zijn van voorafgaande contextwoorden: ( 1) 
Fischler (1977) vond dat ook als er slechts één associatief gerelateerd woord 
paar in een reeks woordparen voorkwam, de woordbeslissingstijd op het test 
woord van het paar korter was dan die op testwoorden in de ongerelateerde 
woordparen; (2) Neely (1977) demonstreerde een versnellingseffect op gerela- • . 
teerde testwoorden in trials waarbij de proefpersonen gevr.aagd werd de aan- 
dacht te richten op bepaalde woorden die ongerelateerd waren aan het 
contextwoord. Beide auteurs overwogen alleen spreidende activering en aan 
dachtssturing als mogelijke oorzaken van hun effect (en van contexteffecten 
in woordcontext-studies in het algemeen) en zij concludeerden dat van deze 
twee processen alleen spreidende activering ervoor verantwoordelijk kon zijn. 
Voor de proefpersonen in Fischlers onderzoek kwam het gerelateerde test 
woord volkomen onverwacht, zodat het erg onwaarschijnlijk is dat zij het 
voorafgaande contextwoord gebruikten om hun aandacht te vestigen op de 
representatie van het associatief gerelateerde testwoord. In het onderzoek van 
Neely trad aandachtssturing wel op, maar zij werd 'verkeerd' gericht. 

De bevindingen van Fischler en Neely kunnen echter niet alleen met 
spreidende activering verklaard worden, maar ook met het derde contextp re 
ces, betekenisintegratie. Evenals spreidende activering vertoont betekenisin 
tegratie kenmerken van een automatisch proces, dat zich relatief onafhan kei ijk 
van de samenstelling van het gebruikte stimulusmateriaal of van andere expe 
rimentele manipulaties voltrekt. Hierop wijst bijvoorbeeld de bevinding dat 
contextwoorden de responsies op ongerelateerde testwoorden vertragen onder 
omstandigheden die de proefpersonen waarschijnlijk zullen weerhouden van 
het contextproces waarvan algemeen wordt aangenomen dat het een ver 
tragingseffect op ongerelateerde testwoorden kan veroorzaken, namelijk aan 
dachtsstu ring. Zo treedt dit effect op wan neer geen van de testwoorden 
gerelateerd is aan het contextwoord (De Groot e.a., 1982, experiment 3). Een 
vertragingseffect op ongerelateerde testwoorden kan niet worden verklaard 
door spreidende activering, omdat dat proces alleen invloed heeft op de ver 
werking van woorden met geheugen representaties die het op zijn weg tegen 
komt. Eigen onderzoek (De Groot, 1983b) heeft uitgewezen dat activering in 
het woordgeheugen zich niet verder verspreidt dan tot de woordrepresentaties 
die rechtstreeks verbonden zijn met de representatie van het contextwoord, 
met andere woorden tot de representaties van woorden die gerelateerd zijn aan 
het contextwoord. Betekenisintegratie blijft dus over als enige veroorzaker 
van het vertragingseffect dat optreedt onder omstandigheden waaronder geen 
aandachtssturing zal plaatsvinden. 
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Sterkere ondersteuning dan bovengenoemde bevindingen van Fischler en 
Neely voor de opvatting dat spreidende activering de herkenning van aan het 
contextwoord gerelateerde testwoorden kan versnellen, is het feit dat dit ef 
fect ook optreedt wanneer de contextstimulus zó wordt "gemaskeerd dat de 
proefpersonen hem niet meer kunnen rapporteren (Fowler, Wolford, Slade & 

Tassinary, 1981; De Groot, 1983b; Marcel, 1983). De overige twee contextpro 
cessen, aandachtssturing en betekenisintegratie, lijken door deze manipulatie 
te worden uitgeschakeld (De Groot, 1983b). 

Dat het tweede contextproces, aandachtsstu ring, onder bepaalde omstan 
digheden optreedt, wordt gewoonlijk geconcludeerd uit de volgende twee be- 
vindingen: (1) in veel contextstudies wordt ee~ vertragingseffect op 
ongerelateerde testwoorden gevonden, dat niet door spreidende activering 
veroorzaakt kan zijn; (2) de grootte van contexteffecten lijkt afhankelijk van 
een aantal experimentele manipulaties waarvoor spreidende activering ver 
moedelijk ongevoelig is. Zo demonstreerde Schmidt ( 1976) dat het ver 
snel Ii ngseffect op gerelateerde woorden groter is in trials waarbij de 
proefpersonen weten dat het testwoord gerelateerd zal zijn aan het context 
woord dan in trials waarbij zij geen zekerheid hebben over het type testwoord 
dat zal worden aangeboden. In studies van Tweedy en zijn medewerkers 
(Tweedy & Lapinski, 1981; Tweedy e.a., 1977) en ook in ons eigen onderzoek 
(De Groot, in druk) werd aangetoond dat de grootte van woordcontext-effec 
ten afhankelijk is van de verhouding tussen het aantal gerelateerde en het 
aantal ongerelateerde woord pa ren in het gebruikte stimulusmateriaal: hoe gro 
ter de proportie gerelateerde woord pa ren, des te groter zijn de contextef 
fecten. 

Aan het toeschrijven van bovengenoemde bevindingen aan aandachtsstu 
ring ligt weer de veronderstelling ten grondslag dat slechts twee processen, 
namelijk spreidende activering en aandachtssturing, alle contexteffecten ver 
oorzaken die in woordcontext-studies optreden. We hebben echter al opge 
merkt dat betekenisintegratie niet kan worden uitgesloten als mogelijke 
oorzaak van de onder (1) genoemde vertragingseffecten. Betekenisintegratie 
lijkt ook een verklaring te kunnen bieden voor op zijn minst een gedeelte van 
de toename van de grootte van contexteffecten met de proportie gerelateerde 
woordparen in het stimulusmateriaal (De Groot, in druk). 

Dat desondanks een gedeelte van de contexteffecten in sommige woord 
context-studies toegeschreven moet worden aan aandachtsstu ring wordt ge 
suggereerd door de uit komsten van een experiment ( De Groot, 1983a, 
hoofdstuk 5) waarin oplees responsies werden verzameld in drie vers ch il lende 
SOA-condities (240, 540 en 1040 msec.). Een testwoord werd steeds aange 
boden na een gerelateerd contextwoord of na een neutrale contextstimu I us. In 
dit experiment nam het versnellingseffect op gerelateerde testwoorden lineair 
toe met groter wordende SOA's. Deze toename kan niet veroorzaakt zijn door 
betekenisintegratie, als inderdaad dit proces bij oplezen niet effectief is. Zij 
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kan ook niet veroorzaakt zijn door spreidende activering, omdat het effect van 
dat proces juist afneemt bij SOA's groter dan 700 msec. (Neely, 1977). Deze 
overwegingen leiden tot de conclusie dat de groei van het versnellingseffect 
alleen het gevolg kan zijn van het proces van aandachtssturing, dat ge 
leidelijk effectiever wordt. 

Er zijn drie, indirecte, aanwijzingen dat het derde contextproces, bete 
kenisintegratie, een invloed kan uitoefenen in woordcontext-experimenten (de 
eerste van deze drie aanwijzingen werd boven al genoemd): (1) context 
woorden vertragen de responsies op ongerelateerde testwoorden zelfs wanneer 
de proefpersonen weerhouden worden van aandachtssturing .• (2) Contextef 
fecten bij woordbeslissing zijn beduidend groter dan bij ,oplezen (zie De 
Groot, 1983a, hoofdstuk 5, voor woordcontext-studies en West & Stanovich, 
1982, en Forster, 1981, voor zinscontext-studies). Dit wijst op een proces 
dat bij woordbeslissing effectief is, maar bij oplezen niet. Om eerder ge 
noemde redenen zou betekenisintegratie dit proces kunnen zijn. (3) Ver 
tragingseffecten op ongerelateerde testwoorden treden ook op wanneer de SOA 
van context- en testwoord slechts 100 msec. bedraagt (De Groot e.a., 1984). 
Aandachtssturing kan niet de oorzaak zijn van het vertragingseffect bij deze 
korte SOA, omdat, zoals eerder al werd opgemerkt, dit proces pas effectief 
wordt bij een SOA van 400 msec. (Neely, 1977). De effectiviteit van beteke 
nisintegratie is vermoedelijk veel minder afhankelijk van de SOA, omdat dit 
proces pas in werking treedt nadat ook het testwoord is herkend en de tijds 
duur tussen de aanbiedingsmomenten van contextwoord en testwoord dus al 
verstreken is. 

Helemaal onafhankelijk van de SOA lijkt het proces van betekenisintegra 
tie echter niet te zijn. Uit een van de eerder genoemde maskeringsexperi 
menten (De Groot, 1983b) blijkt dat dit proces alleen werkzaam kan zijn als 
het contextwoord en waarschijnlijk ook het testwoord (over dit laatste zijn 
geen gegevens beschikbaar) bewust zijn waargenomen door de proefpersonen. 
We mogen dan ook verwachten dat betekenisinteg_ratie niet werkzaam is als de 
SOA van contextwoord en testwoord zó kort is dat het testwoord werkt als 
maskeringsstimulus, die bewuste waarneming van het contextwoord verhin 
dert. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat we over aanwijzingen beschikken 
dat voornoemde contextprocessen inderdaad alle drie van invloed kunnen zijn 
op de verwerking van het testwoord in woordcontext-studies. Dat een be 
paald contextproces optreedt wil echter niet zeggen dat het ook effect 
sorteert. Zo treedt spreidende activering altijd op nadat herkenning van het 
contextwoord heeft plaatsgevonden (met andere woorden, spreidende acti 
vering is een onvoorwaardelijk proces), maar alleen wanneer de geheugen re 
presentatie van het testwoord (op tijd) wordt bereikt door deze activering, 
zal dit proces de herkenning van het testwoord beïnvloeden. Of de geheu 
genrepresentatie van het testwoord wordt bereikt is afhankelijk van, bijvoor- 
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Figuur 1. Schematisch overzicht van de invloed van spreidende activering, 
aandachtssturing en betekenisintegratie op testwoord-verwerking 
in woordcontext-studies. 

beeld, het al dan niet bestaan van een associatieve verwantschap tussen 
contextwoord en testwoord, van de sterkte van de verwantschap (zo die er is) 
en van de SOA. Ook betekenisintegratie lijkt een onvoorwaardelijk proces. Of 
dit proces effect sorteert, zou kunnen afhangen van het tijdstip waarop zijn 
uitkomst beschikbaar komt. De effectiviteit van het proces van aandachtsstu 
ring, dat, anders dan spreidende activering en betekenisintegratie, optioneel 
is, is afhankelijk van de SOA. 

Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van de drie contextprocessen 
(vierkanten), hun relatie tot de stadia van informatie-invoer en informatie 

. uitvoer die kunnen worden onderscheiden in woordcontext-studies (cirkels) 
en tot de verwerkingsstadia van contextwoord en testwoord (rechthoeken). 
Met de term 'woordherkenning' in deze figuur verwijzen we naar het proces 
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dat naar woordherkenning voert alsmede naar het produkt van dit proces. De 
pijlen gericht op de vierkanten die staan voor spreidende activering en bete 
kenisintegratie zijn doorgetrokken om de onvoorwaardelijke aard van deze 
processen aan te geven. De onderbrekingen in de pijl naar het vierkant dat 
voor aandachtssturing staat, zijn bedoeld om de optionaliteit van dit proces te 
doen uitkomen. De pijlen die uit de vierkanten komen bestaan uit stippen om 
aan te geven dat de contextprocessen niet altijd effectief zijn. 

De neutrale conditie 

De bes ch rij ving van contextprocessen in de vorige pa rag raaf werd ingeleid 
met de opmerking dat van een neutrale contextstimulus zou moeten kunnen 
worden aangenomen dat hij geen contextprocessen op gang zet die van invloed 
zouden kunnen zijn op de verwerking van het erop volgende testwoord. Na 
bovenstaande bes ch rij ving van de drie contextprocessen die werkzaam I ij ken 
te zijn in woordcontext-experimenten, kunnen we die opmerking toelichten. 
Ook zal in deze paragraaf aandacht worden besteed aan andere criteria waar 
aan een geschikte neutrale contextstimulus zou moeten voldoen. 

Veelal wordt in woordcontext-studies als neutrale contextstimulus een let 
terreeks gebruikt, die als contextstimulus wordt aangeboden in alle neutrale 
trials. In onze eigen experimenten heeft meestal het woord blanco gediend als 
neutrale contextstimu I us. In veel andere onderzoeken (Becker, 1980; Neely, 
1976, 1977; Schvaneveldt & McDonald, 1981) werden reeksen van vier tot zes 
kruisjes (bijvoorbeeld XXXXX) aangeboden als neutrale contextstimulus. 

Omdat blanco een woord is en dus een representatie heeft in het woord 
geheugen, zal herkenning ervan spreidende activering op gang zetten. Om 
een invloed van dit proces op de herkenning van het erop volgende testwoord 
te voorkomen is het van belang de testwoorden zó te kiezen dat ze geen van 
alle aan het woord blanco gerelateerd zijn. Ongerelateerde testwoorden, zo 
werd gezegd, ondervinden geen invloed van spreidende activering. 

Het herhaald aanbieden van het woord blanco en zijn connotatie van 
'leegheid' verkleinen de informatiewaarde van deze stimulus en moeten ervoor 
zorgen dat de proefpersonen hem niet gebruiken om hun aandacht te richten 
op geheugen representaties van gerelateerde woorden (niets, geen, leeg, che 
que, volmacht en dergelijke). 

Hoe het mechanisme dat betekenisintegratie uitvoert, het semantisch ver 
werkingsmechanisme, omgaat met stimulusparen die zijn opgebouwd uit een 
blanco-contextwoord en een testwoord, is niet helemaal duidelijk. Het zou 
kunnen zijn dat dit mechanisme alleen opereert op paren van twee informatieve 
woorden, en dus niet op woordparen waarvan de contextstimulus het herhaald 
aangeboden woord blanco is. Een andere mogelijkheid is dat dit mechanisme op 
trials waarin de niet informatieve blanco-contextstimulus wordt aangeboden 
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minder alert is dan op die waarin een nieuw woord als contextstimulus dient, 
zodat de ontdekking dat het woord blanco en het erop volgende testwoord on 
gerelateerd zijn, te laat komt om nog van invloed te kunnen zijn op de duur 
van responsie-selectie. 

Behalve dat de neutrale contextstimulus geen effect mag hebben op de 
verwerking van het testwoord via de genoemde contextprocessen, zou hij ook 
de aandacht van de proefpersonen in dezelfde mate moeten opwekken als 
niet-neutrale contextstimul i. Ook zou de mate waarin neutrale en niet-neutrale 
contextstimu Ii het verwerkingssysteem belasten gelijk moeten zijn. Noch de 
door ons gebruikte blanco-contextstimulus, noch de eerder genoemde kruis 
jes-stimulus voldoet aan deze eisen. Omdat ze allebei herhaald worden aange 
boden, zal voor hun verwerking minder capaciteit nodig zijn dan voor 
niet-neutrale contextstimuli. Dit zal een relatief snelle responsie in de neu 
trale conditie tot gevolg hebben, met andere woorden, de responsietijd zal 
worden ondergewaardeerd. Bij de kruisjes-contextstimulus zal, vanwege de 
gelijkvormigheid van de samenstellende letters en de daaruit voortvloeiende 
"redundantie , deze onderwaardering nog groter zijn dan bij de blanco 

stimulus. Anderzijds zal vanwege het feit dat ze herhaald worden aangeboden 
het aandachtsniveau van de proefpersonen bij trials met een blanco- of kruis 
jes-contextstimulus lager zijn dan bij trials met een niet-neutrale contextsti- 
mu lus. Dit verlaagde aandachtsniveau zal resulteren in een relatief trage 
responsie en dus in een overwaardering van de responsietijd in de neutrale 
conditie. Aan de kruisjes-contextstimulus kleeft nog een ander bezwaar, 
namelijk dat het niet-linguïstische karakter ervan 7 de responsies op de erop 
volgende testwoorden systematisch vertraagt (Antos, 1979; De Groot e.a., 
1982). Om die reden hebben wij gekozen voor de linguïstische neutrale con 
textstimulus blanco. 

Ondanks de problemen die het herhalen van een neutraal contextwoord 
met zich meebrengt, lijkt men hieraan niet te kunnen ontkomen, omdat juist 
het feit dat het herhaald wordt aangeboden een neutraal contextwoord onder 
scheidt van niet-neutrale contextwoorden. 

Het lokaliseren van woordcontext-effecten 

Tot nu toe is nog nauwelijks ingegaan op de vraag in welk stadium of in welke 
stadia van woordverwerking woordcontext-effecten gelokaliseerd moeten 
worden. Alleen is over het proces van betekenisintegratie opgemerkt dat het 
zijn invloed uitoefent op het stadium van responsie-selectie, nadat het test 
woord is herkend. Bovendien werd over spreidende activering en aandachts 
stu ring heel globaal gezegd dat ze vermoede! ijk de eigenlijke woord herkenning 
beïnvloeden. In deze paragraaf wordt beargumenteerd dat spreidende acti- 
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vering, aandachtssturing en betekenisintegratie mogelijk elk een ander sta 
dium van woordverwerking beïnvloeden. 

De techniek waarmee doorgaans woordcontext-effecten worden gelokali 
seerd in stadia van woordverwerking is Sternbergs (1969) zogenoemde 'addi 
tieve-factoren-methode'. In deze methode wordt ervan uitgegaan ( 1) dat twee 
variabelen die interactief zijn, dat wil zeggen dat ze de grootte van elkaars 
effect beïnvloeden, inwerken op hetzelfde stadium van informatieverwerking 
en (2) dat twee additieve variabelen, die onafhankelijk van elkaar effect sor 
teren, inwerken op verschillende stadia van informatieverwerking. 

Van de woordcontext-variabele is bekend dat zij interacteert met· de lees 
baarheid van de aangeboden teststimulus: Meyer e.a. (1975) en Becker en 
Killion (1977) toonden aan dat het slechter leesbaar maken van het testwoord 
de responsietijden in zowel de oplees- als de woordbeslissingstaak vertraagt, 
maar dat het vertragingseffect van slechte leesbaarheid kleiner is voor test 
woorden die gerelateerd zijn aan het contextwoord dan voor ongerelateerde 
testwoorden. Volgens de additieve-factoren-methode betekent dit dat de ef 
fecten van de variabelen leesbaarheid en woordcontext (gerelateerd versus 
ongerelateerd) in hetzelfde stadium van woordverwerking gelokaliseerd moeten 
worden. 

De factor woordcontext interacteert niet alleen met de leesbaarheid van 
het testwoord, maar ook met de • 'woordfrequentie' van het testwoord. In een 
woordbeslissingsexperiment vond Becker (1979) dat een associatief gerela 
teerde woordcontext de verwerking van testwoorden die weinig voorkomen in 
geschreven taal meer versnelt dan die van testwoorden die dikwijls voor 
komen. Behalve dat woordcontext interacteert met zowel de leesbaarheid als de 
woordfrequentie van het testwoord, is verder echter ook bekend dat de fac 
toren leesbaarheid en woordfrequentie additief zijn (Becker & Killion, 1977; 
Stanners, Jastrzembski & Westbrook, 1975). 

Dit interactiepatroon tussen de variabelen leesbaarheid, woordfrequentie 
en woordcontext ( waarbij twee variabelen, leesbaarheid en woordfrequentie, 
elk interacteren met een derde, woordcontext, terwijl zij niet met elkaar inter 
acteren) kan alleen in termen van de additieve-factoren-methode worden be 
grepen, als, zoals wij in het voorafgaande deden, wor-dt aangenomen dat het 
woordcontext-effect een samengesteld effect is waaraan minstens twee compo 
nenten, veroorzaakt door even zo veel contextprocessen, hebben bijgedragen. 
Het onderliggend proces van één van deze componenten moet dan hetzelfde 
stadium beïnvloeden als leesbaarheid, terwijl het contextproces waarop de 
tweede component van het woordcontext-effect is gebaseerd zijn effect' 
sorteert op het sta di um waarop ook de factor woordfrequentie inwerkt, en dat 
een ander stadium is dan dat waarop de factor leesbaarheid van invloed is. 
Van leesbaarheid en woordfrequentie wordt aangenomen dat ze respectievelijk 
in het 'codeerstadium' (waarin het testwoord wordt gecodeerd in een voor het 
woordgeheugen herkenbare vorm) en het 'ophaalstadium' (waarin deze geco- 
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deerde vorm contact maakt met zijn representatie in het woordgeheugen) 
moeten worden gelokaliseerd (zie Henderson, 1982, en Mitchell, 1982, voor een 
overzicht van de relevante literatuur). Omdat betekenisintegratie pas in 
werking treedt nadat het testwoord is herkend, dus nadat coderen en ophalen 
al hebben plaatsgevonden, moeten het dus de processen spreidende activering 
en aandachtssturing zijn die elk inwerken op een van deze twee stadia. We 
kunnen dus concluderen dat elk van de drie contextprocessen van invloed 
lijkt te zijn op een ander stadium van woordverwerking. 

Contexteffecten in zinscontext-experimenten en in 
natuurlijke /eessituaties 

In zin scontext-studies vu lien de testwoorden de voorafgaande zin sfragmenten 
aan, hetzij tot zinnen die in syntactisch èn semantisch opzicht correct zijn (de 
koeien graasden in de wei), hetzij tot zinnen die alleen syntactisch correct 
zijn (de koeien graasden in de kamer). Testwoorden in het laatstgenoemde ty 
pe zinnen zullen we 'onzinnige' testwoorden noemen. 

Testwoorden die syntactisch èn semantisch passende aanvullingen zijn 
van het voorafgaande zinsfragment (we zullen d_eze in het vervolg kortweg 
'passende' testwoorden noemen) kunnen nog in verschillende mate voor 
spelbaar zijn in de betreffende zin. De mate van voorspelbaarheid van een 
testwoord in een zin wordt, onafhankelijk van het zinscontext-experiment, 
vastgesteld in een zogenoemde 'aanvullingstest' ('completion test' of 'cloz e 
test') waarin aan proefpersonen wordt gevraagd de zinscontext met één enkel 
woord aan te vullen tot een volledige zin. 

De belangrijkste bevindingen in zinscontext-studies kunnen in de 
volgende vier punten worden samengevat: (1) zinscontext vergemakkelijkt de 
herkenning van slecht lees ba re, passende testwoorden; (2) zi nscontext lij kt 
de herkenning van goed leesbare, passende testwoorden alleen te versnellen 
wanneer de testwoorden niet onmiddellijk na de voorafgaande zinscontext 
worden aangeboden; (3) de grootte van contexteffecten in zinscontext-studies 
is afhankelijk van de taak; (4) in veel zinscontext-experimenten wordt een 
asymmetrie waargenomen tussen de grootte van het versnellingseffect op de 
verwerking van passende testwoorden enerzijds en de grootte van het ver 
tragingseffect op die van onzinnige testwoorden anderzijds. We zullen elk van 
deze vier punten hieronder illustreren aan de hand van enkele experimentele 
bevindingen. 

(1) In vroege zinscontext-studies werd de leesbaarheid van het test 
woord gemanipuleerd door het korter of langer aan te bieden met behulp van 
een tachistoscoop (Morton, 1964; Tulving & Gold, 1963; Tulving, Mandler & 

Baumal, 1964). Andere methoden die zijn toegepast om de leesbaarheid van het 
testwoord te manipuleren zijn het al dan niet te 'bevlekken' (Forster, 1970; 
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Forster & Olbrei, 1973), het variëren van de helderheid van het testwoord 
(Perfetti & Roth, 1981) en het roteren van het aangeboden tekstmateriaal of 
gedeelten daarvan (Kolers, 1970). In de twee laatstgenoemde onderzoeken 
werden contexteen heden groter dan zi nsfragmenten aangeboden. In al deze 
studies werd een invloed van context op de responsie geconstateerd. Zo bleek 
de kritische aanbiedingsduur van testwoorden die in hoge mate voorspelbaar 
zijn op basis van het voorafgaande zinsfragment, lager dan die van eveneens 
passende, maar weinig voorspelbare testwoorden en van testwoorden die 
werden aangeboden na een reeks kruisjes (Morton, 1964). Tulving en Gold 
(1963) vonden dat een toename van het aantal woorden in het voorafgaande 
zinsfragment de kritische aanbiedingsduur van passende testwoorden bekort 
en die van onzinnige testwoorden verlengt. Forster (1970) en Forster en 
Olbrei (1973) toonden aan dat proefpersonen beter in staat zijn bevlekte 
woorden te identificeren wanneer ze passen in de voorafgaande zinscontext 
dan wanneer ze voorkomen in reeksen willekeurig geordende woorden of in 
grammaticaal correcte, maar semantisch incorrecte zinnen. 

(2) In veel zinscontext-studies wordt de teststimulus niet onmiddellijk 
aangeboden nadat de proefpersonen de zins context gelezen hebben. Zo ver 
schenen in experimenten van Fischler en Bloom (1979) de testwoorden pas 500 
msec. na het verdwijnen van de (hele) zinscontext en· in experimenten van 
Forster ( 1981) verschenen de testwoorden 500 msec. na het verdwijnen van 
het laatste woord van de zinscontext. In experimenten van Stanovich en West 
( Stanovich & West, 1979, 1981; West & Stanovich, 1978) ontstond een interval 
tussen zinscontext en testwoord doordat de experimentator de aanbieding van 
het testwoord niet initieerde op het moment dat de proefpersoon het laatste 
woord van het zinsfragment uitsprak, maar op het moment dat hij de proefper 
soon dit woord hoorde uitspreken. Ook in experimenten waarin in fysische 
zin geen sprake is van een interval tussen het verdwijnen van de zinscontext 
en het verschijnen van het testwoord (bijvoorbeeld Schuberth & Eimas, 1977), 
zal er soms sprake zijn van een 'subjectief' interval: de proefpersonen zullen 
namelijk niet altijd de volledige aanbiedingstijd van het zinsfragment nodig 
hebben om het te lezen. In een bespreking van zinscontext-studies consta 
teert Mitchell (1982) dat duidelijke versnellingseffecten op passende test 
woorden alleen worden waargenomen in onderzoeken waarin sprake is van 
relatief grote fysische of door de experimentator of proefpersonen bepaalde 
intervallen tussen zi nscontext en testwoord. In sommige van deze studies 
(bijvoorbeeld Fischler & Bloom, 1979) blijft het versnellingseffect beperkt tot 
testwoorden die niet alleen passend zijn, maar waarvan bovendien de voor 
spelbaarheid op basis van het voorafgaande zinsfragment groot is. Ver 
snellingseffecten op passende testwoorden, ook die op voorspelbare, lijken 
echter te verdwijnen wanneer de duur van het interval tussen context en 
testwoord aanzienlijk wordt bekort. Zo verdween in de experimenten van 
Stanovich en West het versnellingseffect nagenoeg helemaal, toen niet de 
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experimentator maar de proefpersonen zèlf de aanbieding van het testwoord 
initieerden nadat zij het laatste woord van het zinsfragment hadden uitgespro 
ken (Stanovich, 1981). Het extra stadium waarin de proefleider moet horen 
dat de proefpersoon het laatste woord gelezen heeft, valt hier weg. In een 
experiment van Fischler en Bloom (1980), waarin de contextwoorden en het 
testwoord met een snelheid van 4 tot 28 woorden per seconde werden aange 
boden, werden alleen nog marginale versnellingseffecten op in hoge mate 
voorspelbare testwoorden gevonden in de condities waarin de aanbiedings 
snel heid het laagst was. 

(3) De du idel ij kste aanwijzingen dat de grootte van contexteffecten in 
zinscontext-studies afhankelijk is van de taak waarmee de onderzoekers 
werken, worden gevonden in twee studies, een van Forster (1981, experiment 
1) en een van West en Stanovich (1982, experimenten 1 en 2), waarin context 
effecten op opleesresponsies en woordbeslissingsresponsies werden verge 
leken. Afgezien van het feit dat in het experiment van Forster en in één van 
de twee experimenten van West en Stanovich geen pseudowoorden als 
teststimuli voorkwamen in de opleestaak, werd in beide studies hetzelfde test 
materiaal gebruikt bij oplezen en bij woordbeslissing. De hieronder op te 
noemen verschillen die binnen elk van beide studies werden gevonden tussen 
het responsiepatroon bij oplezen enerzijds en woordbeslissing anderzijds kun 
nen dus niet worden toegeschreven aan verschillen in materiaalkenmerken, 
maar moeten inderdaad het gevolg zijn van het gebruik van verschillende ta 
ken. Zoals verderop zal worden opgemerkt, moeten misschien wel enige ver 
schillen tussen (de uitkomsten van) beide studies aan verschillen in 
materiaalkenmerken worden toegeschreven. 

In Forsters onderzoek werd in de opleestaak een klein vertragingseffect 
op onzinnige testwoorden gevonden, terwijl de responsietijden voor de twee 
groepen passende testwoorden (één groep met testwoorden die in hoge mate 
voorspelbaar waren op basis van het voorafgaande zinsfragment en één groep 
van testwoorden die in geringe mate voorspelbaar waren) gelijk waren aan die 
op testwoorden in de neutrale conditie. Bij woordbeslissing werd echter wèl 
een versnellingseffect op in hoge mate voorspelbare testwoorden waargenomen 
en was bovendien het vertragingseffect op onzinnige testwoorden veel groter 
dan in de opleestaak. De verwerking van in geringe mate voorspelbare maar 
passende testwoorden in deze taak werd noch versneld noch vertraagd -door 
de zinscontext. West en Stanovich verkregen alleen bij woordbeslissing een 
vertragingseffect op onzinnige testwoorden. Het versnellingseffect op in hoge 
mate voorspelbare testwoorden in hun experiment was ongeveer even groot in 
beide ta ken. Weinig voorspel ba re, passende testwoorden kwamen in hun ex 
periment niet voor. De uitkomsten van beide studies zijn in zoverre gelijk 
dat, àls er al een verschil tussen taken werd gevonden in de grootte van be 
paalde contexteffecten, deze effecten bij woordbeslissing groter waren dan bij 
oplezen. Verschillen tussen de resultaten van beide studies kunnen ten dele 
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worden toegeschreven aan het gebruik van verschillende typen contextstimuli 
in de neutrale conditie (die onderling verschillen in de mate waarin zij het 
verwerkingssysteem belasten en de aandacht van de proefpersonen opwekken) 
èn aan het feit dat Forster, anders dan West en Stanovich, er voor zorgde dat 
het testwoord nooit associatief gerelateerd was aan enig woord in het zins 
fragment. De aanwezigheid van woordassociaties van het testwoord in de zins 
context in het onderzoek van West en Stanovich kan in een aantal gevallen 
versnellingseffecten van spreidende activering in het woordgeheugen tot ge 
volg gehad hebben, die in Forsters studie niet optraden. 

(4) De asymmetrie tussen de grootte van het versnellingseffect op 
passende testwoorden en van het vertragingseffect op onzinnige testwoorden 
bestaat hierin dat het vertragingseffect over het algemeen veel groter is dan 
het versnellingseffect en dat dikwijls vertragingseffecten worden waargenomen 
onder omstandigheden waaronder geen versnellingseffecten optreden, bijvoor 
beeld wanneer het testwoord duidelijk leesbaar is en kort na het zinsfragment 
wordt aangeboden (Mitchell, 1982). De enige uitzondering hierop lijkt het 
bovengenoemde experiment van West en Stanovich te zijn, waarin in de oplees 
taak wel een versnellingseffect op voorspelbare testwoorden werd waargeno 
men, maar geen vertragingseffect op onzinnige testwoorden. Ook voor dit 
resultaat, dat afwijkt van het algemene beeld, is mogelijk de keuze van de 
neutrale contextstimulus en/of de aanwezigheid van woordassociaties van het 
testwoord in het zinsfragment verantwoordelijk. 

Bovenstaande bevindingen uit zinscontext-studies zijn toegeschreven aan 
processen die in grote lijnen overeenkomen met twee van de contextprocessen 
die bij de bespreking van woordcontext-studies aan de orde waren. Het 
slechter leesbaar maken van het testwoord heeft vermoedelijk tot gevolg dat 
automatische woordherkenning niet of traag op gang komt en dat de proefper 
sonen de context gaan gebruike·n om het testwoord te voorspellen of er op een 
andere wijze op te anticiperen. Met andere woorden, het stimuleert het ge 
bruik van aandachtssturing door de proefpersonen. Het is aannemelijk dat in 
natuurlijke leessituaties slechte leesbaarheid van handgeschreven of gedrukte 
woorden hetzelfde effect heeft (Van Jaarsveld, 1984). ,. 

Het proces van aandachtssturing ligt mogelijk ook ten grondslag aan de 
bevinding dat versnellingseffecten van een passende zinscontext toenemen 
naarmate het interval tussen zinsfragment en testwoord groter wordt. Hoe 
groter dit interval, des te effectiever is het proces van aandachtssturing, 
waarvan eerder werd opgemerkt dat het zich traag ontwikkelt. 

De observatie dat versnellingseffecten van een passende zinscontext ver 
dwijnen wanneer het interval tussen context en testwoord wordt verkleind of 
geëlimineerd, heeft geleid tot de opvatting (zie inleiding) dat aandachtsstu 
ring in natuurlijke leessituaties, waarin geen sprake is van kunstmatige inter 
vallen tussen woorden en de context waarin zij staan, doorgaans geen invloed 
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heeft op woordherkenning. Naast de hierboven genoemde uitzondering hierop 
(aandachtssturing beïnvloedt woordherkenning wèl wanneer het te herkennen 
woord slecht leesbaar is), werd in de inleiding van dit artikel nog een tweede 
natuurlijke leessituatie beschreven waarin dit proces waarschijnlijk woordher 
kenning beïnvloedt, namelijk de situatie waarin een lezer geconfronteerd 
wordt met een woord waarvan de herkenning niet geautomatiseerd verloopt. 
Vooral jonge onervaren lezers, bij wie de herkenning van veel woorden nog 
niet is geautomatiseerd, zullen bij het lezen intensief gebruik moeten maken 
van context door middel van aandachtssturing (Stanovich, West & Feeman, 
1981).8 

De taakafhankelijkheid van contexteffecten in zinscontext-experimenten 
is geïnterpreteerd (Forster, 1981; West & Stanovich, 1982) in termen van pro 
cessen die, evenals het door ons voorgestelde proces van betekenisintegratie, 
pas in werking treden nadat de herkenning van het testwoord heeft plaatsge 
vonden. Maar terwijl in onze voorstelling van zaken slechts één zo'n proces 
zowel versnellingseffecten als vertragingseffecten kan veroorzaken bij woord 
beslissing, stelt Forster een model voor waarin twéé contextprocessen na 
woord herkenning optreden. Een van deze twee processen zou verant 
woordelijk zijn voor het versnellingseffect in de woordbeslissingstaak en het 
andere, dat hij 'semantische integratie' noemt, zou de vertragingseffecten op 
onzinnige testwoorden bij woordbeslissing èn oplezen veroorzaken. Mitchell 
(1982, p. 115) spreekt in dit verband over een 'post-access check' waaraan 
herkende woorden worden onderworpen om te zien of ze passen in de context. 
De ontdekking van onzinnigheid van een testwoord in een bepaalde context 
zou als gevolg hebben dat het kenbaar maken van de reeds geselecteerde 
responsie voor een bepaalde tijd wordt uitgesteld. De waargenomen 
asymmetrie tussen de grootte van versnellings- en vertragingseffecten in veel 
zinscontext-studies kan met behulp van de twee door Forster voorgestelde 
post-woordherkenning-processen worden verklaard: de asymmetrie bij op 
lezen is het gevolg van het feit dat slechts een van deze twee processen, 
namelijk dat wat verantwoordelijk is voor vertragingseffecten, effect sorteert. 
De asymmetrie bij woordbeslissing zou het gevolg kunnen zijn van ongelijke 
effectiviteit van de twee processen. In dat geval wijzen de gegevens erop dat 
het proces dat het vertragingseffect veroorzaakt het meest effectief is. 

Een soortgelijk proces als betekenisintegratie speelt een belangrijke rol 
in natuurlijk taalgebruik in het algemeen en lezen in het bijzonder. Taalge 
bruikers proberen voortdurend de spraak die zij horen en de tekst die zij le 
zen te begrijpen, met andere woorden een verband te leggen tussen de 
woorden die in de taaluiting na (bij spraak) of naast (bij schrift) elkaar voor 
komen. Dat een dergelijk proces wezenlijk is in natuurlijk taalgebruik is er 
waarschijnlijk de oorzaak van dat het wordt 'overgedragen' naar experimentele 
woordverwerkingstaken voor de uitvoering waarvan betekenisintegratie niet 
nodig is. Het feit dat contextexperimenten, anders dan natuurlijk ta alge- 
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bruik, reflectie op taal vereisen, zal vermoedelijk wel tot gevolg hebben dat 
het mechanisme dat de betekenisintegratie uitvoert, het semantisch ver 
werkingsmechanisme, iets anders te werk gaat in natuurlijk taalgebruik dan in 
de laboratorium-situatie. Enkele verschillen tussen natuurlijke taaluitingen 
enerzijds en het testmateriaal in contextexperimenten anderzijds hebben moge 
lijk hetzelfde gevolg. Een zo'n verschil is dat alle woorden in natuurlijke 
taaluitingen gewoonlijk passen in hun context, terwijl in contextexperimenten 
meestal de helft van de testwoorden öf onzinnige aanvullingen zijn op het 
voorafgaande zinsfragment (in zinscontext-experimenten) óf niet passend zijn 
in die zin dat ze ongerelateerd zijn aan het contextwoord (in woordcontext 
studies). Het semantisch verwerkingsmechanisme zal er bij de interpretatie 
van natuurlijke taaluitingen daarom van uitgaan dat elk woord zinvol is in de 
context waarin het voorkomt en zal proberen te ontdekken hoe elk woord past 
in zijn context. In contextexperimenten is het er misschien meer op gericht te 
ontdekken of het testwoord past in zijn context. 

Terwijl betekenisintegratie onder alle omstandigheden een rol speelt in 
natuurlijke leessituaties en aandachtssturing bij natuurlijk lezen woordher 
kenning soms zal beïnvloeden, namelijk wanneer de tekst slecht leesbaar is of 
de lezer ongeoefend, zijn er redenen om aan te nemen dat spreidende acti 
vering in het woordgeheugen nauwelijks effect heeft op lezen buiten het la 
boratorium. Woordassociaties komen in natuu rl ij ke taaluitingen zelden naast 
elkaar voor (Forster, 1976; Gough e.a., 1981) en de effecten van spreidende 
activering nemen te snel af om de herkenning van woordassociaties van veel 
eerder gelezen contextwoorden nog te kunnen beïnvloeden: Gough e.a. 
(1981) toonden aan dat versnellingseffecten op woordassociaties van een con 
textwoord al verdwijnen wanneer er slechts één ongerelateerd woord wordt 
aangeboden tussen het contextwoord en zijn woordassociatie. Spreidende ac 
tivering kan in veel zinscontext-studies ook geen rol spelen, omdat, zoals 
eerder in deze paragraaf al werd opgemerkt, de aanwezigheid van woordasso 
ciaties van de testwoorden in de voorafgaande zinsfragmenten meestal ver 
meden wordt (bijvoorbeeld: Fischler & Bloom, 1979, 1980; Forster, 1981). 

Over spreidende activering en aandachtssturing werd eerder opgemerkt 
dat zij allebei, onder geschikte omstandigheden, woordherkenning beïnvloe 
den, terwijl betekenisintegratie van invloed zou zijn op een later stadium van 
woordverwerking. De recente opvatting over de invloed van context bij lezen 
die werd vermeld in de inleiding van dit artikel, namelijk dat context door 
gaans geen invloed heeft op woordherkenning maar op latere stadia van 
woordverwerking, is dan ook gebaseerd op bovenstaande conclusie dat alleen 
betekenisintegratie een belangrijke rol speelt bij lezen buiten het laborato 
rium. 
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Noten 

1Het eigen onderzoek gerapporteerd in dit artikel werd uitgevoerd in het 
kader van project 15-21-12 van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver We 
tenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.). 

2Het woordgeheugen is dat deel van het semantisch geheugen waarin onze 
kennis van woorden ligt opgeslagen. Het wordt ook wel 'mentaal lexicon', 
'lexicaal geheugen' of kortweg 'lexicon' genoemd. 

3De proefpersonen in de experimenten die in dit artikel worden bespro 
ken zijn steeds volwassen, ervaren lezers. 

'Als aanduiding van een associatieve relatie tussen twee woorden (dat wil 
zeggen dat minstens één van deze woorden maar soms ook beide als responsie 
op het andere 'wor-dt gegeven in een woordassociatie-test) wordt ook wel de 
term 'semantische verwantschap' gebruikt, omdat woordassociaties in de 
meeste gevallen semantisch gerelateerd zijn aan het woord waarop zij als 
associatieve responsie gegeven worden. 

'Fischler en Goodman (1978) vonden al een contexteffect bij een SOA van 
slechts 40 msec. Deze bevinding wordt gewoonlijk toegeschreven aan 
spreidende activering ·in het woordgeheugen en heeft gediend als onder 
steuning van de opvatting dat dit proces zich snel ontwikkelt. We zullen 
echter zien dat ook het derde contextproces, betekenisintegratie, ten grond 
slag kan liggen aan het contexteffect bij deze korte SOA. 

'Deze reeks experimenten wordt uitgevoerd met steun van het Max 
Planck-lnstitut für Psycholinguistik te Nijmegen, waar een van beide auteurs 
(A.M.B. de Groot) momenteel werkzaam is. 

7We noemen een stimulus linguïstisch als zij een ·orthografische struc 
tuur heeft die de spellingregels volgt. 

'Terwijl de invloed van aandachtssturing bij onervaren lezers siroter lijkt 
dan bij geoefende lezers, hebben wij eerder beargumenteerd (De Groot, 
1983b) dat de effectiviteit van spreidende activering juist groter is bij geoe 
fende lezers. Dit zou suggereren dat de verbindingen tussen woordrepresen 
tati·es in het woordgeheugen van geoefende lezers relatief sterk zijn. Het is 
zeer aannemelijk dat juist een grotere leeservaring een van de oorzaken is van 
de vorming van hechte verbindingen in het woordgeheugen. 
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