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STRUCTUUR EN INHOUD
VAN HET MENTALE LEXICON
Annette de Groot

1

I INLEIDING

Een volwassen taalgebruiker beschikt over een mentaal lexicon of woordgeheugen
van naar schatting 50.000 woorden. Verreweg de meeste daarvan gebruikt hij enkel in die vormen van taalgebruik die we 'passief noemen (hoewel ze dat allerminst zijn), namelijk bij het begrijpen van taal bij luisteren en lezen. Ongeveer
1 0.000 woorden gebruikt hij in 'actieve' taalproduktie, bij het spreken en schrijven. Het is niet onredelijk aan te nemen dat dit mentale woordenboek door diezelfde taalgebruiker meer dan 100.000 keer per etmaal wordt geraadpleegd: Laten
we aannemen dat elk van ons dagelijks drie uur leest, drie uur luistert, drie uur
spreekt, en twee uur schrijft. De normale leessnelheid van een redelijk geoefend lezer varieert tussen drie en zes woorden per seconde. Al lezend raadplegen we dus
zo'n 180 tot 360 keer per minuut ons woordgeheugen. Gaan we uit van het gemiddelde daarvan, dan komen we bij drie leesuren per dag al uit op 48.600 momenten van contact tussen een woord en zijn representatie in het mentale lexicon.
In deze berekening is ervan uitgegaan dat de lezer aan nagenoeg elk woord in de
tekst aandacht besteedt. Daarin onderscheidt zich het 'echte' lezen van 'skimmen',
vluchtig lezen, waarbij dat niet het geval is. Maar bij dit vluchtige lezen, waarbij
overigens aan tekstbegrip wordt ingeboet, kan de leessnelheid dan ook oplopen tot
600 à 700 woorden per minuut (Rayner & Pollatsek, 1989). Spraak bereikt ons oor
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met een snelheid van gemiddeld drie woorden per seconde. Bij drie luisteruren
hebben we dan 32.400 keer een woord herkend. Dat brengt ons al op een totaal
van 81.000 momenten van lexicale 'toegang'. De drie uren dat we aan het woord
zijn leveren dagelijks nog eens 32.400 momenten van lexicale toegang op, nu van
'binnenuit', en brengen het totale aantal aan lexicale consultaties per dag op
113.400. Hieraan moet nog een relatief klein aantal worden toegevoegd, namelijk
de lexicale contacten die plaatsvinden als wij aan het schrijven zijn, een bezigheid
die voor de meesten van ons uitzonderlijker is dan spreken, luisteren en lezen
(waarbij het aantal lexicale contactmomenten wel groter is dan het totale aantal
woorden dat we uiteindelijk op papier krijgen; de definitieve woordkeuze zal vaak
zijn voorafgegaan door de overweging en verwerping van alternatieve woord-kandidaten). Betrekken we in onze telling dan ten slotte de mogelijkheid van talig
denken, en misschien wel van het dromen in taal, dan komen we ver boven de
schatting van 100.000 die ik boven ga( Per etmaal vinden we dus meer dan
100.000 keer het op dat moment bedoelde lexicale element temidden van de
50.000 lexicale elementen die in ons woordgeheugen aanwezig zijn (de keren dat
een niet bedoeld lexicaal element herkend wordt of geselecteerd in produktie zijn
relatief schaars). De verhouding van deze getallen (en onze ervaring als taalgebruiker) geeft wel aan dat er lexicale elementen zijn die we per dag meer dan eens
raadplegen. Maar dan nog mag uit het bovenstaande blijken hoe indrukwekkend
de prestatie van het raadplegen van het mentale lexicon is. Omdat woorden een
centrale rol spelen in het leesproces, is kennis over het mentale lexicon essentieel
voor het begrijpen van dat proces .

2

I SOORTEN LEXICALE KENNIS

Het bovenstaande is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de omvang, in
termen van het aantal elementen, van onze lexicale kennis en van de efficiëntie in
ons gebruik ervan. Over de kennis die het lexicon voor elk van de afzonderlijke
elementen bevat, is nog niets gezegd. Schreuder (1987) onderscheidt de volgende
zeven soorten lexicale informatie. Op slechts één hiervan, namelijk de betekenis
van woorden, zal ik uitgebreid ingaan. Van de overige soorten zal ik niet meer dan
een summiere aanduiding geven. (1) Fonologische en orthografische informatie;
deze bestaat uit een abstracte beschrijving van klank en spelling van het woord in
kwestie. Met zo'n fonologische of orthografische 'code' maakt een gesproken, respectievelijk geschreven woord in eerste instantie contact, waarna de overige lexicale informatie beschikbaar komt. (2) Syntactische informatie; deze bevat de
woordsoort waartoe het woord behoort en informatie over de grammaticale omgevingen waarin het kan voorkomen. (3) Morfologische informatie; deze specificeert de 'morfemen' waaruit het woord is opgebouwd. De taalkunde definieert
een morfeem als de kleinste betekenis-dragende eenheid in een taal, en maakt
daarbij onderscheid tussen 'vrije' en 'gebonden' morfemen. Vrije morfemen kunnen zelfstandig voorkomen, bijvoorbeeld 'huis' en 'stoel', terwijl gebonden morfemen alleen samen met een andere vorm kunnen voorkomen, bijvoorbeeld het
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meervoudsmorfeem, gerealiseerd als 'eren', zoals in 'kinderen', 'en', zoals in 'handen' of 's', zoals in 'moeders'. (4) Pragmatische informatie, dat wil zeggen informatie over het situatie-afhankelijke gebruik van het betreffende woord. (5) Articulatorische informatie, die specificeert hoe het woord moet worden uitgesproken. (6)
Informatie over idiomen, clichés e.d. (7) Semantische informatie, dat wil zeggen
informatie over de betekenis van woorden. Op de laatstgenoemde soort van lexicale informatie ga ik hier dieper in, omdat vooral deze een belangrijke rol speelt in
veel van het onderzoek dat in dit hoofdstuk ter sprake komt.
Er bestaat geen consensus over welke informatie nu precies tot de lexicale betekenis van een woord gerekend moet worden, over waar de grens ligt tussen
lexicale semantiek en buiten-lexicale woordkennis. De lexicale betekenis, zo
wordt in de regel aangenomen, wordt gedekt door de definitie van het woord in
kwestie (HOOGLERAAR: bekleder van de hoogste wetenschappelijke rang aan
een universiteit), terwijl onze overige semantische kennis met betrekking tot het
woord als buiten-lexicaal beschouwd kan worden (HOOGLERAAR: (bijvoorbeeld) is over het algemeen belezen, van mannelijke kunne, slim en al wat ouder).
Pogingen om zuiver lexicale woordbetekenissen en meer algemene kennis van
woorden, vaak aangeduid met de term 'encyclopedische kennis', te scheiden, zijn
echter voor de meeste woorden op niets uitgelopen. De reden hiervan is dat de
betekenis van maar weinig woorden zich eenduidig laat definiëren, iets waarvan
elke ouder van een op kennis beluste kleuter zich dagelijks meermalen bewust is
(Marna, wat betekent 'onthouden'? Papa, wat betekent 'schandalig'?). In plaats
daarvan zijn woordbetekennissen vaag begrensd en context-afhankelijk (Labov,
1973). Aitchison (1987) formuleert het als volgt: "Word meanings cannot be pinned down, as if they were dead insects. Instead, they flutter around elusively like
live butterflies (p. 40)". Wittgenstein (1953) heeft veel bijgedragen aan het inzicht
dat woorden over het algemeen niet precies gedefinieerd kunnen worden in termen van een vaste verzameling van betekenis-kenmerken. Hij wees erop dat veel
woorden daarentegen een 'familie-gelijkenis' aanduiden tussen de exemplaren van
het concept waarnaar het woord in kwestie verwijst: een aantal kenmerken is
typerend voor de exemplaren van een concept (zoals binnen families bepaalde uiterlijke en innerlijke kenmerken veel voor kunnen komen. Bijvoorbeeld, de Hofstra's hebben grote oren, X-benen, sproeten en ze zijn eigenwijs), maar een individueel exemplaar hoeft niet al deze kenmerken in zich te verenigen. In plaats
daarvan is er betekenisoverlap tussen de exemplaren, waarbij Exemplaar 1 een
aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft met Exemplaar 2 (grote oren, X-benen en sproeten) en Exemplaar 2 er op zijn beurt een aantal deelt met Exemplaar
3 (grote oren en eigenwijsheid), en zo verder. In de cognitieve psychologie wordt
het onderscheid tussen zuiver lexicale en encyclopedische woordbetekenissen zelden geëxpliciteerd, maar wordt doorgaans impliciet of expliciet alle kennis die wij
over woorden en hun referenten hebben, gerekend tot het mentale lexicon
(waarbij wel vaak een betekeniskern in de een of andere vorm wordt aangenomen). Dat geldt ook voor het onderzoek naar lexicale betekenisrepresentatie dat
hieronder besproken zal worden.
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I WOORDENBOEKEN EN HET MENTALE LEXICON

In het voorgaande zijn impliciet een aantal punten genoemd waarop het mentale
lexicon verschilt van een 'extern' woordenboek, bijvoorbeeld een woordenboek in
onze boekenkast. Het aantal elementen in ons mentale lexicon werd geschat op
50.000. In een - volledig, voor zover het dat ooit kan zijn - extern lexicon zijn dat
er veel meer. De meest recente, driedelige Van Dale bevat er 230.000. Een tweede
verschil is de hoeveelheid informatie die per element gegeven wordt. Omdat ook
encyclopedische kennis gerekend wordt tot het mentale lexicon, bevat een mentaal
lexicaal element veel meer informatie dan een element in een extern woordenboek. De informatie is vaak ook van een andere aard. Veel van de 'definities' die
we in externe woordenboeken tegenkomen (ze verschillen vaak tussen woordenboeken, wat begrijpelijk is gezien het feit dat sluitende definities voor de meeste
woorden niet te geven zijn) lijken in ons mentale lexicon te ontbreken. In elk geval kunnen we ze, wanneer ons ernaar gevraagd wordt, vaak niet verwoorden.
Over een laatste belangrijk verschil, de structuur van het woordenboek, is nog
niets gezegd. Het is duidelijk dat er ook in dit opzicht belangrijke verschillen zijn.
Het meest bekende type woordenboek geeft de woorden in alfabetische volgorde.
In het mentale lexicon lijken de elementen veeleer naar betekenis te zijn geordend
(zoals in een thesaurus), maar daarnaast komen ook andere ordeningsprincipes
voor, bijvoorbeeld, een ordening naar overeenkomsten in klank en/of spelling.
Hieronder zal eerst, in paragraaf 4, een aantal methoden worden besproken waarmee inzicht in structuur en inhoud van het mentale lexicon verkregen kan worden. Daarna zal in paragraaf 5 gerapporteerd worden over onderzoek waarin een
aantal van die technieken gebruikt is.

woord uiten, bijvoorbeeld 'tafel' voor 'stoel'. De bruikbaarheid van dit type gegevens in het onderzoek naar de lexicale structuur van niet-patiënten wordt echter
beperkt door het feit dat 'beschadigde hersenen misschien niet altijd representatief
zijn voor normale' (Aitchison, 1987).
Een derde manier is niet af te wachten wat een doorsnee taalgebruiker of patiënt aan foutieve taaluitingen produceert, maar het heft in eigen hand te nemen
door het opzetten van een nauwkeurig gecontroleerd experiment. Voor het inzicht
in inhoud en structuur van het lexicon zijn in het bijzonder drie typen experimenteel onderzoek belangrijk, namelijk, zinsverificatie-onderzoek, woordassociatie-onderzoek en onderzoek naar woordcontext-effecten bij woordherkenning. Op deze
drie ga ik hieronder in drie afzonderlijke paragrafen in. Tenzij anders vermeld,
hebben steeds jonge, gezonde volwassenen (in de meeste gevallen universitaire studenten) als proefpersonen deelgenomen aan de onderzoeken die besproken zullen
worden.

5

ONDERZOCHT
In deze paragraaf worden twee geheugens binnen het mentale lexicon onderscheiden, een 'lexicaal geheugen' waarin de kJankvorm en spelling van woorden gerepresenteerd zijn, en een 'conceptueel geheugen' waarin de referenten van de
woorden in het lexicale geheugen gerepresenteerd zijn. In deelparagraaf 5.1 wordt
uitsluitend het conceptueel geheugen besproken. In de deelparagrafen 5.2 en 5.3
komt eveneens het lexicaal geheugen aan de orde.
5.1

4

I METHODEN VAN LEXICAAL ONDERZOEK

I LEXICALE INHOUD EN STRUCTUUR EXPERIMENTEEL

ZINSVERIFICATIE

Een van de manieren om structuur en inhoud van het mentale lexicon te leren
kennen is te letten op versprekingen tijdens normaal taalgebruik. In onderzoek
naar taalproduktie vormen deze een belangrijke bron van gegevens voor het opstellen van taalproduktie-rnodellen. Garnham (1985) geeft als conservatieve schatting dat er per 1800 woorden één verspreking voorkomt. Behalve dat ze aanwijzingen verschaffen over het proces van taalproduktie, kunnen deze versprekingen, zoals gezegd, ons ook het een en ander meedelen over hoe de elementen in
het mentale lexicon georganiseerd zijn. Een verspreking als 'specialisatie' voor
'specificatie' suggereert dat orthografische en/of klankverwantschap één van de
organisatie-principes van het mentale lexicon is. Versprekingen als 'bijentil' voor
'bijenkorf, 'iglo' voor 'wigwam' en 'zakdoek' voor 'washandje' duiden erop dat
semantische verwantschap een ander is.
Een andere manier is het onderzoeken van woordvindingsproblemen bij patiënten met hersenbeschadigingen, in het bijzonder afatici. Eén van de bekendste afatische symptomen is dat zij vaak problemen hebben met het selecteren van het bedoelde woord, waarbij ze in plaats daarvan een in een bepaald opzicht verwant

Bij deze taak krijgen de proefpersonen zinnen aangeboden van het type 'X is een
Y' ('Een haai is een vis'. 'Een ezel is een vis'), of 'X heeft Y' ('Een haai heeft vinnen'. 'Een ezel heeft vinnen'). Aan de proefpersonen wordt gevraagd of de inhoud
van de aangeboden zinnen waar of niet waar is. De tijd die zij voor hun reactie nodig hebben (de verificatietijd) en de fouten die zij daarbij maken worden geregistreerd. Uit deze gegevens worden conclusies getrokken over de onderliggende
kennisstructuur en de processen die daarop werken.
In een vroege zinsverificatie-studie onderzochten Collins en Quillian (1969)
hun aanname dat onze kennis over concepten is opgeslagen in een hiërarchisch geordend netwerk. Concepten vormen de knooppunten (knopen) van het netwerk
en de verbindingen tussen de knopen drukken de relaties ertussen uit. Zo bevat het
netwerk voor elk van de concepten 'haai', 'vis' en 'dier' een knoop, en zijn de
knopen voor zowel 'haai' en 'vis' als die voor 'vis' en 'dier' onderling verbonden
door 'is een' verbindingen. De verbinding van 'haai' naar 'dier' is indirect, namelijk
met 'vis' als tussenliggend concept. Elke concept-knoop bevat bovendien verbindingen naar een aantal kenmerken van het concept in kwestie, zoals 'heeft vinnen'
en 'zwemt'. De concepten (ook wel conceptuele categorieën of kortweg categorieën genoemd) die hoog in de hiërarchie zitten (bijvoorbeeld 'dier') hebben
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verbindingen naar kenmerken die gelden voor alle exemplaren van dit concept
(bijvoorbeeld, 'ademt', 'eet', 'beweegt'). Concepten op lagere niveaus hebben enkel verbindingen naar meer specifieke kenmerken, die niet algemeen van toepassing zijn op alle exemplaren van het bovengeordende concept. Zo is de knoop
voor het concept 'vis' verbonden met de kenmerken 'heeft vinnen' en 'heeft kieuwen', die niet op alle exemplaren van het concept 'dier' van toepassing zijn. Maar
de 'vis'-knoop heeft geen verbindingen met de kenmerken 'ademt', 'eet' en 'beweegt', die meer algemeen gelden. In plaats daarvan 'erft' zij deze van het daarboven geordende concept ('dier'). Bij de verificatie van de zin 'een haai is een vis',
zoekt de proefpersoon in zijn geheugen de knopen voor 'haai' en 'vis', en kijkt of
deze verbonden zijn door een 'is een' verbinding. Is dit zo, dan kan geconcludeerd
worden dat de zin waar is. Is dit niet zo, dan wordt geconcludeerd dat hij onwaar
is. Bij het bepalen of de zin 'een haai is een dier' waar of onwaar is moet er in het
netwerk twee verbindingen geëvalueerd worden, namelijk die tussen de knopen
voor 'haai' en 'vis' en die tussen de knopen voor 'vis' en 'dier'. Daarom zou de reactietijd op deze zin langer moeten zijn dan die op de vorige. Dat bleek het geval
en Collins and Quillian (1969) concludeerden dat er inderdaad sprake is van een
hiërarchisch geordend conceptueel geheugen. Ook vonden Collins en Quillian
steun voor hun opvattingen over kenmerkrepresentatie (zie boven): de verificatie
van de zin 'een vis heeft kieuwen' kostte bijvoorbeeld minder tijd dan die van de
zin 'een vis ademt'. Dit is in overeenstemming met het model, omdat in het eerste
geval de relevante informatie immers onmiddellijk gevonden wordt bij de knoop
voor 'vis', terwijl in het laatste geval eerst nog de verbinding tussen de knopen
voor 'vis' en 'dier' doorlopen moet worden.
Het representatie-model van Collins en Quillian is op verschillende punten bekritiseerd (deels ten onrechte, zo menen Collins en Loftus, 1975). Voor een vollediger weergave van deze kritiek verwijs ik de lezer naar Garnham (1985), Van Leyden (1989) en Roth en Frisby (1986). Hier beperk ik me tot de bespreking van
slechts een van de punten van kritiek, namelijk de impliciete aanname dat alle
exemplaren van een concept een gelijke status hebben (bijvoorbeeld, een gans en
een leeuwerik zijn even 'goede' expemplaren van de categorie 'vogel'). Collins en
Quillian sluiten hiermee aan bij wat Smith en Medin (1981) de 'klassieke' opvatting over concept-representatie noemen. De belangrijkste aanname van deze opvatting is dat concepten zich precies en vastomlijnd laten definiëren in termen van
een aantal kenmerken die elk afzonderlijk noodzakelijk en samen voldoende zijn
voor het concept-lidmaatschap in kwestie. Maar, zo is hierboven al aan de orde geweest, woordbetekenissen kunnen maar zelden precies gedefiniëerd worden.
Dat lidmaatschap van een conceptuele categorie geen alles-of-niets maar een
meer-of-minder aangelegenheid is, werd experimenteel aangetoond door ondermeer Rosch (1973, 1975). Zij bood proefpersonen namen van bekende categorieën aan (bijvoorbeeld, 'vogel') samen met die van een aantal bijbehorende exemplaren ('roodborstje', 'kip', 'gans') en vroeg hun voor elk exemplaar te beoordelen
in welke mate het een exemplaar was van de genoemde categorie. Het bleek dat
proefpersonen eensluidend waren in hun oordeel dat sommige exemplaren beter
waren, meer typisch voor de categorie, dan andere. Rosch onderzocht vervolgens

of de mate van 'rypicaliteir' van exemplaren van invloed is op concept-categorisatie. Proefpersonen kregen stimuli aangeboden die bestonden uit de naam van een
conceptuele categorie (bijvoorbeeld, 'vogel') en een exemplaar (bijvoorbeeld,
'roodborstje' of 'kip'), en ze moesten bij elke stimulus zo snel mogelijk beslissen of
het exemplaar een lid was van de categorie. De reactietijden bleken korter voor typische exemplaren van de categorie ('roodborstje') dan voor niet-typische ('kip').
Dit typicaliteitseffect is sindsdien in een groot aantal studies gerepliceerd.
Zoals gezegd stroken deze rypicaliteitseffecten niet met de klassieke opvatting
van concept-representatie (zie boven). Rosch verwierp dan ook het idee dat concepten gerepresenteerd zijn in termen van een verzameling definiërende kenmerken.
In plaats daarvan stelde zij zich conceptuele representaties voor als 'prototypen',
abstracte samenstellingen van de meest typische leden van een categorie. In één
van de door haar voorgestelde invullingen van het begrip 'prototype' (zie Roth &
Frisby, 1986, voor een overzicht), veronderstelt Rosch dat deze bestaan uit een
aantal karakteristieke kenmerken, die samen datgene representeren wat het meest typisch en distinctief is aan het concept.
Het model van Rosch is er een van een algemene klasse van modellen die er
een 'probabilistische' opvatting van concept-representatie op nahouden (Smith &
Medin, 1981). De belangrijkste assumptie van deze probabilistische kenmerkmodellen (Smith en Medin onderscheiden deze van een aantal andere typen probabilistische representatiemodellen) is dat een concept gerepresenteerd wordt door de voor
het concept saillante kenmerken, die met een grote waarschijnlijkheid voorkomen
in de exemplaren van het concept. Zo is 'kan vliegen' een saillant kenmerk van het
concept 'vogel', ook al geldt het niet voor alle vogels, en in een probabilistisch
kenmerkrepresentatiemodel vormt dit kenmerk een onderdeel van de kenmerklijst.
Dat niet-noodzakelijke maar saillante, karakteristieke kenmerken aan de kenmerklijst van een concept worden toegevoegd, vormt het meest wezenlijke verschil tussen 'klassieke' en 'probabilistische' modellen van concept-representatie.
Het meest bekende probabilistische kenmerkmodcl van concept-representatie is
dat van Smith, Shoben en Rips (1974). In dit model zijn concepten gerepresenteerd in termen van zowel een aantal definiërende als een aantal karakteristieke
kenmerken en wordt categorie-lidmaatschap 'berekend' uit een vergelijking in één
of twee stappen van de kenmerklijsten van de twee concepten in kwestie (vergelijk
hiermee het eerder besproken netwerk-model van Collins en Quillian, waarin categorie-lidmaatschap een 'pre-stored' gegeven is, dus kant en klaar gegeven in de
structuur van het netwerk). In de eerste stap worden de volledige kenmerklijsten
van de twee concepten met elkaar vergeleken, en wordt berekend hoeveel overlap
er is. Als er een grote overlap blijkt te zijn (bijvoorbeeld tussen de lijst voor 'roodborstje' en die voor 'vogel'), kan de proefpersoon onmiddellijk een 'ja' -reactie geven. Als er een kleine overlap is (bijvoorbeeld tussen de lijst voor 'tafel' en die
voor 'vogel'), kan hij onmiddellijk met 'nee' reageren. Als de overlap tussen de
twee kcnmerklijsten noch bijzonder groot, noch bijzonder klein is (bijvoorbeeld
bij de lijsten voor 'vogel' en 'maraboe'), wordt er een tweede verwerkingsstap uitgevoerd. Hierin worden enkel de definiërende kenmerken van de beide concepten
met elkaar vergeleken. Blijken deze dezelfde, dan volgt een 'ja' -reactie. Bij ver-
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5.2 WOORDASSOCIATIE
In de meest populaire woord.associatietaak wordt aan· proefpersonen telkens een
woord aangeboden en wordt hun gevraagd daarop te reageren met het eerste

woord dat hen bij het lezen of horen ervan te binnen schiet. Deze woordassociatie-variant staat bekend als de vrije, enkelvoudige woordassociatietaak (omdat elk
woord als reactie goed is en er per woord slechts één reactiewoord gegeven mag
worden). Voor het Nederlands zijn vier gepubliceerde verzamelingen van dergelijke woord.associaties, woord.associatienormen genoemd, beschikbaar (De Groot,
1980; De Groot en de Bil, 1987; Lauteslager, Schaap en Schievels, 1986; Van der
Made-van Bekkurn, 1973). Ze verschillen onderling naar (1) het aangeboden stimulusmateriaal (type en aantal stimuluswoorden), (2) de wijze waarop de associatiegegevens verzameld werden (schriftelijke of mondelinge aanbieding van de stimuluswoorden; schriftelijke of mondelinge reacties), (3) de gegevens die verzameld
werden (alleen de reactiewoorden zelf of ook de reactiesnelheid), en (4) de proefpersonen aan wie de gegevens ontlokt werden (leefi:ijd en opleiding van de respondenten). Hoewel ze in dit opzicht nog onvoldoende zijn uitgebuit, bevatten deze
associatieverzamelingen een schat aan informatie over lexicale inhoud en organisatie. Zij kunnen een bijdrage leveren aan de beantwoording van onder meer de volgende vragen. Hoe verschillen de lexicale representaties voor verschillende typen
woorden, bijvoorbeeld concrete vs. abstracte woorden, veel voorkomende vs. weinig voorkomende woorden? Hoe verschillen lexicale inhoud en organisatie bij
taalgebruikers van verschillende leeftijd en opleiding? Hieronder zal een aantal studies worden besproken die op sommige van deze vragen een antwoord geven.
Een andere associatietaak is de vrije, meervoudige associatietaak, waarbij de
proefpersonen bij elk stimuluswoord gedurende een vooraf gespecificeerde tijdsduur, bijvoorbeeld één minuut, zoveel mogelijk reactiewoorden produceren. Het
is daarbij de bedoeling dat er geen - in elk geval zo weinig mogelijk - 'ketenassociaties' worden geproduceerd (waarbij een gegeven reactiewoord op zijn beurt als
stimulus voor een volgende reactie dient). Deze associatietaak kan ons bijvoorbeeld
een indicatie geven over hoeveel kennis wij hebben aangaande bepaalde woorden.
Het aantal reactiewoorden dat op een woord gegeven wordt is hiervan een maat.
Verreweg de meeste reacties die door volwassen proefpersonen bij vrije woordassociatie op een stimuluswoord gegeven worden, zijn op de een of andere wijze
semantisch gerelateerd aan het stimuluswoord (een uitzondering hierop vormen
bijvoorbeeld 'spreekwoordelijke' associaties zoals 'mouw' op 'aap' of 'varken' op
'tang'). Zo komen de volgende typen reactiewoorden veel voor: tegenstellingen
('dik' - 'dun'), synoniemen of bijna-synoniemen ('das' - 'sjaal'), nevenschikkingen
('appel' - 'peer'), bovenschikkingen ('sla' - 'groente') en onderschikkingen
('groente' - 'sla'; Clark, 1970). Woordassociaties worden dan ook over het algemeen beschouwd als indicatoren voor de wijze waarop onze semantische kennis is
georganiseerd. In onderzoek naar deze kennis-organisatie worden associatie-reacties vaak ingedeeld in twee categorieën, namelijk in 'paradigmatische' en 'syntagmatische' reacties. In de taalkunde worden woorden als paradigmatisch verwant
beschouwd als zij binnen een syntactische structuur dezelfde plaats kunnen innemen (onderling vervangbaar zijn) en dezelfde functie vervullen. De woorden die
aan die criteria voldoen behoren tot dezelfde grammaticale klasse, het zijn bijvoorbeeld allemaal substantieven. De taalkunde beschouwt woorden als syntagmatisch
gerelateerd als ze (niet in plaats van, maar) naast elkaar kunnen voorkomen in een
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sch.ilien tussen de twee verza m elingen van definiërende kenm erken volgt een
'nee' -reactie. Het voor de klass ieke opvatting problematische ryp icaliteitseffect (zie
boven) wordt door het model van Smith , Shoben en R ips (1974) als volgt verklaard. Een typisch exemplaar van een categorie bevat niet alleen de kenm erken
die de categorie definiëren, maar ook een aantal van haa r karakteristieke kenm erken. In de eerste verwerk.ingss tap is de overeenk oms t tussen de kenm erklijsten
da aro m hoog, en kan onm iddellijk tot categorie-lidm aa tschap worden besloten.
Een atypisch exemplaar bevat echter· weinig of geen van de karakteristieke kenmerken van het concept, waardoor in de regel een tweede verwerk.ingsstap nodig
zal zijn om tot categorie-lidm aatschap te kunn en beslissen.
Evenals in de klass ieke representatiemodellen spelen in het model van Smi th,
Shoben en Ri ps (1974) definiërende kenm erken dus een belangrijke ro l. Hiero m is
het model wel bekri tiseerd. Het is in veel gevallen imm ers onduidelijk wat die definiërende kenm erken da n wel zijn. Smith en M edin (1981) ondervangen deze kri tiek door in de tweede verw erk.ingss tap niet definiërende kenm erken een cru ciale
ro l toe te kenn en, maar in plaats daa rv an gewichten die aan kenmerken worden toe-

gekend. Alleen de kenmerken van exemplaar en categorie met een hoog gewicht
worden in de tweede verwerkingsstap betrokken bij de vergelijking van de kenmerklijsten. Gekeken wordt of er sprake is van een volledige overlap van deze
zwaar wegende kenmerken. Is dat het geval, dan wordt tot categorie-lidmaatschap
besloten. Is dat niet het geval, dan wordt het exemplaar verworpen als lid van de
categorie.
Een derde probabilistisch model is dat van Collins en Loftus (1975). Dit model
is een herziening van het eerdere netwerkmodel van Collins en Quillian (1969): en
doet als volgt recht aan het typicaliteitseffect. Evenals in het eerdere model zijn een
concept en (onder andere) zijn exemplaren gerepresenteerd door onderling verbonden knopen in een netwerk. Maar de sterkte van de verbinding tussen de
knoop voor het concept en die voor elk van zijn exemplaren is nu afhankelijk van
de typicaliteit van het betreffende exemplaar voor het concept. Hoe typischer het
exemplaar, des te sterker is zijn knoop verbonden met die voor het concept. En
hoe sterker een verbinding, des te sneller kan zij doorlopen worden. Dit verklaart
de relatief korte reactietijden bij concept-categorisatie van typische exemplaren.
Op het model van Collins en Loftus (1975) kom ik uitgebreider terug in paragraaf
5.3.
Behalve de klassieke en probabilistische opvattingen over concept-representatie,
bespreken Smith en Medin (1981) nog een derde, de 'exemplarische'. Terwijl de
klassieke en probabilistische modellen beide aannemen dat de representatie van een
concept een abstracte, samenvattende beschrijving is van een hele klasse, houdt de
exemplarische opvatting in dat een concept gerepresenteerd is door een aantal van
zijn exemplaren. In paragraaf 6 kom ik te spreken over een extreme variant van dit
type modellen.
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syntactische constructie. Syntagmatisch gerelateerde woorden behoren bovendien
altijd tot verschillende grammaticale klassen. Bij de tweedeling van woordassociaties in paradigmatische en syntagmatische reacties baseert men zich doorgaans op
de grammaticale relatie tussen stimuluswoord en reactiewoord. Behoren ze tot dezelfde grammaticale klasse, dan wordt het reactiewoord als paradigmatisch gecategoriseerd ('klein' - 'groot'). Behoren ze tot verschillende grammaticale klassen, dan
wordt het reactiewoord als syntagmatisch geclassificeerd ('klein' - 'kind').
Het is algemeen bekend dat volwassenen bij woordassociatie vooral paradigmatische reactiewoorden geven. Dit verschijnsel wordt 'paradigmatische dominantie'
genoemd. De oorzaak ervan is waarschijnlijk dezelfde als rue van het bovengenoemde verschijnsel dat volwassenen over het algemeen reageren met een reactiewoord dat semantisch verwant is aan het stimuluswoord (merk op dat alle bovengenoemde typen semantische reacties paradigmatisch zijn) en die oorzaak moet
dan gezocht worden in de organisatie van hun mentale lexicon (zie onder). Jonge
kinderen geven veel vaker syntagmatische woordassociaties (Entwistle, 1966).
Wanneer kinderen ongeveer zeven jaar oud zijn neemt het aantal syntagmatische
reacties af en het aantal paradigmatische toe. Deze verschuiving in het type associaties dat gegeven wordt, wordt de 'paradigmatische verschuiving' genoemd.
Voor de paradigmatische verschuiving zijn een aantal verschillende verklaringen
gegeven (Nelson, 1977). Een voor het onderwerp van rut artikel bijzonder interessante is de verklaring rue Petrey (1977) oppert. Zij verklaart de verschuiving in
termen van Tulving's (1972) onderscheid tussen 'episodisch' en 'semantisch' geheugen. Het semantisch geheugen bevat algemene, niet situatie- of ervaringgebonden kennis, rue door veel mensen wordt gedeeld ('De Amsterdamse Beurs
werd door Berlage ontworpen'; 'Veel haaien zijn levensgevaarlijk'). Het episodisch
geheugen daarentegen bestaat uit persoonsgebonden kennis van gebeurtenissen en
situaties zoals ze zich op een bepaald moment en op een bepaalde plek voordeden
('Vorig jaar om deze tijd was ik op Kos en het was er ijzig koud'; zie Van Leyden,
1989, voor meer informatie over het onderscheid tussen episodische en semantische kennis). Toegespitst op woordkennis ziet de tweedeling er als volgt uit. Episodische kennis over een woord is de kennis over de gebeurtenis waarin rut woord
het centrale element of een van de centrale elementen vormde. Semantische kennis
over een woord bestaat onafhankelijk van de situatie(s) waarin het woord is voorgekomen en dus ook van de andere woorden die in rue situaties samen met het
woord in kwestie zijn voorgekomen. Petrey (1977) nu ziet de verschillen tussen de
woordassociatie-reacties van kinderen en volwassenen als het gevolg van een andere structuur van hun mentale lexicon. De woordrelaties in het mentale lexicon van
een kind zouden een rechtstreekse weerspiegeling zijn van zijn persoonlijke ervaringen, met andere woorden, zijn woordrepresentaties zijn episodisch georganiseerd, onderling verbonden door ervaringen van verbale contiguïteit in het verleden ('kom' - 'hier'; 'onderzoeken' - 'bloeddruk'), of via een gebeurtenis waarin
bepaalde objecten centraal stonden ('onderzoeken' - 'naald'). Het lexicon van volwassenen zou daarentegen semantisch georganiseerd zijn. Het onmiddellijk gevolg
van een dergelijk verschil in organisatie-structuur van het mentale lexicon is dat
kinderen vaker dan volwassenen een syntagmatische woordreactie zullen produce-

ren (zie ook De Groot, 1980). Het is een interessante vraag of cognitieve rijping
dan wel schoolgaan ('nature' of 'nurture') de overgang van episodisch (syntagmatisch) naar semantisch (paradigmatisch) reageren bewerkstelligt.
Ook voor Burke en Peters (1986) vormden woordassociaties een belangrijke
bron van informatie om zicht te krijgen op lexicale kennis, in hun geval die van
jongere en oudere volwassenen (17 - 33 jaar respectievelijk 62 - 87 jaar). Zij waren vooral geïnteresseerd in de vraag of de organisatie van het semantisch geheugen
en semantische woordverwerking veranderen met leeftijd, zoals wel is gesuggereerd. Een van de belangrijkste afhankelijke variabelen was ook hier de verhouding
van paradigmatische en syntagmatische woordreacties. Eerder onderzoek van anderen had uitgewezen dat paradigmatisch reageren afneemt met leeftijd, wat zou
kunnen wijzen op een veranderende lexicale organisatie-structuur. Burke en Peters
vonden daarentegen geen afname van het aantal paradigmatische reacties met leeftijd. Er werd wel een invloed geconstateerd van woordenschat en opleidingsniveau. Paradigmatisch reageren nam toe met woordenschat en opleidingsniveau.
Hun belangrijkste conclusie was dat bij het ouder worden de organisatie van semantische kennis niet verandert. Burke en Peters (1986) suggereren dat de afname
van paradigmatische reacties met leeftijd rue in het eerdere onderzoek werd
waargenomen het gevolg kan zijn geweest van een verschil in verbale vaardigheid
tussen de groepen proefpersonen.
In de hierboven besproken associatiestudies werden associatiereacties inhoudelijk geanalyseerd, dat wil zeggen naar hun semantische relatie met het stimuluswoord. Maar ook zuiver kwantitatieve metingen aan woordassociaties kunnen informatief zijn met betrekking tot lexicale kennis. Onlangs onderzocht ik (De
Groot, 1989) enkele aspecten van de lexicale representatie van woorden rue veel
respectievelijk weinig gebruikt worden ('hoog-frequente' en 'laag-frequente'
woorden), en van woorden rue concrete respectievelijk abstracte concepten aanduiden (doorgaans kortweg 'concrete' en 'abstracte' woorden genoemd). De belangrijkste afhankelijke variabelen waren de snelheid waarmee bij vrije, enkelvoudige woordassociatie (zie boven) het reactiewoord gegeven werd (reactietijd), de
diversiteit van de reactiewoorden bij vrije, enkelvoudige woordassociatie, en het
aantal verschillende reactiewoorden per stimuluswoord bij vrije, meervoudige
woordassociatie. De reactietijd fungeerde als maat voor de sterkte van de verbinding tussen de lexicale representaties van stimuluswoord en reactiewoord. De diversiteit van de reactiewoorden diende als maat voor de mate waarin proefpersonen over gemeenschappelijke dan wel verschillende kennis met betrekking tot het
stimuluswoord beschikken. Het aantal verschillende reactiewoorden per stimuluswoord bij meervoudige associatie moest een aanduiding geven van de hoeveelheid
kennis rue proefpersonen over het woord in kwestie hebben. Op concrete woorden werd aanzienlijk sneller gereageerd dan op abstracte, de diversiteit van de reactiewoorden was kleiner bij concrete stimuluswoorden dan bij abstracte, en op
concrete woorden werden binnen een tijdspanne van één minuut meer reactiewoorden gegeven dan op abstracte. Woordfrequentie had nauwelijks invloed op
het reactiepatroon. Deze uitkomsten wijzen erop dat onze kennis over concrete
concepten (of in elk geval een gedeelte van die kennis) hechter is dan die over ab-

94

95

stracte concepten, da t we onze kenn is over concrete concepten delen met meer
andere taalgebru ikers dan onze kenn is over abstracte concepten, dat we meer kennis hebben over concrete concepten da n over abstracte en, ten slotte, da t er nauwelijks verschillen zijn tussen de conceptuele representaties van veel en weinig
gebru ikte woorden.
5.3 WOORDCONTEXT-EFFECTEN

5.3 .1. Doelstelling en achtergrond van het onderzoek
Een van de vragen die onderzoekers van het lees- (én luister-) proces zich stellen
is of woordherkenning door de context beïnvloed wordt. Volgens de 'autonomie' -opvatting is dit niet zo. Context zou pas ná woordherkenning, tijdens de integratie van het herkende woord in de representatie van de voorafgaande tekst,
een rol gaan spelen. De 'interactieve' opvatting daarentegen luidt dat context wel
het proces van woordherkenning zelf beïnvloedt. Aanvankelijk was het belangrijkste doel van het onderzoek naar woordcontext-effecten het verkrijgen van
duidelijkheid over deze kwestie. Naar woordcontext-effecten wordt op verschillende manieren gezocht. De meest toegepaste manier is de volgende. De proefpersoon krijgt paren letterreeksen aangeboden. De eerste letterreeks binnen zo'n
paar is altijd een woord, en fungeert als contextstimulus van de tweede. De proefpersoon hoeft op deze stimulus niet openlijk te reageren. De tweede letterreeks is
ofwel een woord, ofwel een 'pseudowoord' (een betekenisloze letterreeks die wel
de spellingregels van de betreffende taal volgt, bijvoorbeeld 'plunk'). Aan de
proefpersoon wordt gevraagd een 'woordbeslissing' ('lexicale decisie') te nemen
over deze tweede letterreeks, dat wil zeggen, hij of zij moet aangeven of het een
bestaand woord is of niet. De tijdsduur tussen het moment van aanbieding van de
tweede letterreeks en het moment waarop gereageerd wordt, wordt als reactietijd
geregistreerd. Ook wordt geregistreerd of de reactie goed of fout was. Voor de
vraag naar woordcontext-effecten op woordherkenning zijn vooral de correcte
reacties op de stimulusparen met een woord als teststimulus interessant. Bij deze
stimulusparen wordt de relatie tussen contextwoord en testwoord gevarieerd. Zo
wordt er vaak een indeling gemaakt in stimuli waarbij contextwoord en testwoord semantisch (of anderszins) verwant zijn ('donder' - 'bliksem'), en stimuli
waarbij contextwoord en testwoord in geen enkel opzicht verwant zijn ('fiets' 'bliksem'). Als er sneller gereageerd wordt op testwoorden die verwant zijn aan
het contextwoord (zonder dat dat gepaard gaat met meer fouten) dan op
testwoorden die niet verwant zijn, is er sprake van een 'woordcontext-effect'.
Zo'n effect zou kunnen duiden op de interactieve aard van woordherkenning. Als
daarentegen de reacties op aan het contextwoord verwante en niet verwante testwoorden even snel zouden zijn, zou dat wijzen op woordherkenning als autonoom proces. Voor een gedetailleerd verslag van de uitkomsten van veel van dit
onderzoek verwijs ik naar elders (De Groot en Thomassen, 1984). Hier voldoet
de volgende samenvatting. Woordcontext-effecten zijn erg robuust. Ze zijn in talloze experimenten waargenomen. Maar die experimenten hebben ook aangetoond dat deze effecten veelal het gevolg zijn van processen die niet optreden
onder meer natuurlijke leesomstandigheden dan die welke doorgaans in een labo96

ratorium gecreëerd worden (Mitchell, 1982, pp. 111-118; maar zie Foss, 1982, en
Sharkey en Mitchell, 1985).
Een tweede doel van woordcontext-studies is het verschaffen van informatie
over inhoud en structuur van het mentale lexicon. Op een aantal studies die in dit
opzicht illustratief zijn zal ik hieronder ingaan. In paragraaf 5.3.2 bespreek ik onderzoek dat gericht was op het vinden van empirische ondersteuning voor de algemene assumptie van 'zich verbreidende activatie' (zie beneden) in het mentale lexicon. In paragraaf 5.3.3 komt een aantal studies ter sprake waarin onderzocht werd
of de semantische relatie zelf óf de associatie tussen twee semantisch gerelateerde
woorden verantwoordelijk is voor het 'semantische' woordcontext-effect. Deze
studies verschaffen impliciet enige informatie over typen woordrelaties die in de
structuur van het mentale lexicon tot uitdrukking komen. Ten slotte zal ik in paragraaf 5.3.4 aandacht besteden aan de lexicale representatie bij tweetaligen.
De belangrijkste aannamen bij de bespreking van al deze studies zijn (1) dat de
representaties van (bepaalde) gerelateerde woorden in het mentale lexicon met elkaar verbonden zijn in een netwerk, en (2) dat activatie in een representatie zich
verbreidt naar naburige representaties. Het hier veronderstelde type representatiestructuur - een netwerk - is eerder al aan de orde geweest bij de bespreking van
het onderzoek naar zinsverificatie (paragraaf 5.1). Daar werd eerst het hiërarchische
netwerk-model van conceptrepresentatie van Collins en Quillian (1969) besproken
en vervolgens een aantal modellen waarin gereageerd werd op een van de onvolkomenheden van dit model. Een van de daar genoemde latere modellen is het netwerk-model van Collins en Loftus (1975), dat een herziening is van het het model
van Collins en Quillian. Het meest opvallende verschil tussen het model van Collins en Loftus en het eerdere van Collins en Quillian is dat uit het latere model de
aanname van een hiërachische organisatie van de conceptknopen verdwenen is. Dit
hangt waarschijnlijk samen met een tweede belangrijke verschil tussen de twee
modellen, namelijk de veel grotere diversiteit van verbindingen tussen conceptknopen in het latere model (zie Chang, 1986, voor een uitvoerige bespreking van
deze en andere verschillen tussen beide modellen). De conceptknoop van het
woord 'brandweerwagen', bijvoorbeeld, heeft niet alleen verbindingen naar de
knopen van 'voertuig' (de bovenschikking in een hiërarchische organisatie) en
'rood' (een perceptueel kenmerk), maar ook naar die van nevenschikkingen, zoals
'vrachtwagen', 'bus' en 'auto', en naar concepten die anderszins te maken hebben
met het concept 'brandweerwagen', zoals 'straat', 'vuur' en 'huis'. Een gemeenschappelijke noemer van alle conceptknopen waarmee een bepaalde knoop in verbinding staat, is dat hun relatie met de laatste doorgaans semantisch inzichtelijk is.
Naast dit netwerk van conceptknopen, het 'semantische' netwerk, bevat het model
van Collins en Loftus een tweede netwerk van representaties. Zij noemen dit het
'lexicale' netwerk. Terwijl de knopen in het semantische netwerk naar semantische
verwantschap georganiseerd zijn, zijn die in het lexicale netwerk geordend naar orthografische en fonologische verwantschap. De aanduiding 'lexicaal' voor dit netwerk suggereert impliciet een strikte scheiding tussen het mentale lexicon en het
semantisch geheugen. Omdat deze scheiding in het voorgaande niet gemaakt is (álle kennis die wij over woorden hebben, inclusief de kennis van klankvorm, spel97
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5.3.2. Activatieveroreiding in het mentale lexicon
Zich verbreidende activatie wordt door veel onderzoekers beschouwd als een belangrijk mechanisme voor het ophalen van informatie uit het geheugen. Zo is zich
verbreidende activatie het belangrijkste proces in de eerder besproken netwerkmodellen van Collins en Quillian (1969) en Collins en Loftus (1975). Een van de
kenmerken die aan zich verbreidende activatie worden toegeschreven is dat zij zich
niet alleen verbreidt naar de knopen die via één verbinding rechtstreeks verbonden
zijn met de knoop van waaruit de activatie oorspronkelijk vertrok, de 'activatiebron' (bijvoorbeeld, van 'herder' naar 'schaap'), maar van daaruit ook naar de knopen die niet rechtstreeks maar via een of meer tussenliggende knopen, dus indirect,
met deze activatiebron in verbinding staan (dus van 'herder' via 'schaap' naar
'wol'). Hoewel deze assumptie van 'rneerstaps' verbreiding van activatie algemeen
wordt gemaakt, ontbraken tot voor kort de empirische argumenten. Het eerste onderzoek waarin geprobeerd werd de assumptie van rneerstaps activatie-verbreiding

empirisch te onderbouwen werd door mij enkele jaren geleden uitgevoerd (De
Groot, 1983). In een reeks van zeven woordbeslissingsexperimcnten (zie boven)
werden, naast de stimuli met een pseudowoord als teststimulus, vier typen stimulus-materiaal aangeboden met woorden als teststimulus (niet noodzakelijk alle vier
binnen hetzelfde experiment). Van deze noem ik er drie, die hier vooral van belang zijn. (1) Woordparen bestaande uit een contextwoord en een testwoord waartussen een directe semantische relatie bestaat ('herder' en 'schaap'). Deze woordparen werden ontleend aan de eerder genoemde woordassociatienormen, waarin zij
steeds paren van een stimuluswoord en een reactiewoord vormen. (2) Woordparen
bestaande uit een contextwoord en een daaraan indirect, via een ander woord, semantisch gerelateerd testwoord ('herder' en 'wol', via 'schaap'). Tussen de contextwoorden en testwoorden in deze groep mocht geen rechtstreekse relatie bestaan.
Als criterium hiervoor gold dat zo'n woordpaar niet voorkomt als paar van stimuluswoord en reactiewoord in woordassociatienormen. (3) Woordparen bestaande
uit een 'neutrale' contextstimulus en een testwoord. De neutrale contextstimulus
was altijd het woord 'blanco'. Dit laatste type stimulus leverde het 'nul-niveau' op
waartegen woordcontext-effecten konden worden afgezet (zie De Groot, Thomassen en Hudson, 1982, voor een definitie van een 'neutrale' contextstimulus). De
voor het onderzoek naar meerstaps verbreiding van activatie vooral relevante vergelijking is die tussen woordbeslissingen op stimuli van het Type 2 en het Type 3.
Als activatie vanuit een bron ('herder') inderdaad via representaties die rechtstreeks
met deze bron verbonden zijn ('schaap'), terechtkomt bij indirect met de bron verbonden representaties ('wol'), dan moet niet alleen de woordbeslissingsreactie op
een testwoord in een stimulus van het Type 1 (één-staps activatieverbreiding),
maar ook die op een testwoord in een stimulus van het Type 2 (twee-staps activatieverbreiding) sneller gegeven worden dan de woordbeslissingsreactie op een testwoord in een stimulus van het Type 3. Dit door het idee van meerstaps activatieverbreiding voorspelde resultaat trad niet op. Dit was niet alleen problematisch
voor de theorie van activatieverbreiding zelf, maar ook voor de geheugenstructuur
die men zich daarbij altijd had voorgesteld. Misschien werd er geen evidentie voor
mecrstaps activatieverbreiding gevonden omdat er voorbij de concept-knopen die
rechtstreeks verbonden zijn met de activatiebron geen verbindingen meer zijn naar
andere knopen waarnaar de activatie zich vervolgens had kunnen begeven (zie De
Groot, 1983, voor een bespreking van deze mogelijkheid).
Balora en Lorch (1986) repliceerden bovengenoemd resultaat. Ook zij vonden
in een woordbeslissingsexperiment geen evidentie voor meerstaps zich verbreidende activatie. Maar in een tweede experiment, waarin de proefpersonen geen
woordbeslissing op de teststimulus uitvoerden maar deze zo snel mogelijk hardop
moesten lezen, werd deze evidentie wel gevonden. De reactietijd voor testwoorden indirect gerelateerd aan het contextwoord was korter dan die op testwoorden
voorafgegaan door een neutrale contextstirnulus. Dat de woordbeslissingstaak en de
hardop-leestaak verschillende resultaten opleverden schreven Balota en Lorch toe
aan een 'post-lexicaal' proces dat bij woordbeslissing, na herkenning van contextèn testwoord, invloed uitoefent op de responsie, maar dat bij hardop lezen niet effectief is. Het proces behelst dat de proefpersoon zoekt naar een relatie tussen con-
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ling èn betekenis in ruime zin, werd tot het mentale lexicon gerekend), zal ik verderop Collins en Loftus' lexicale netwerk en de knopen daarin, de 'lexicale' knopen, aanduiden met de hier minder verwarrende termen 'woordnetwerk' en
'woordknopen', daarbij refererend naar de klank- en/of spellingvormen van woorden en niet naar hun betekenis.
Het optreden van woordcontext-effecten kan men zich, gegeven een onderliggende representatiestructuur als die van Collins en Loftus (1975), als volgt voorstellen. Op het moment dat een woord, bijvoorbeeld het contextwoord ('brandweerauto'), herkend wordt, treedt er activatie op in zijn geheugenrepresentatie. Deze
activatie verbreidt zich via de gereedliggende verbindingen in de netwerken en activeert de knopen die zij onderweg tegenkomt (bijvoorbeeld die van de woorden
'vrachtwagen', 'straat', 'vuur' en 'huis', in het semantisch netwerk, maar ook, in
het woordnetwerk, die van de woorden die klank- en/of spellingovereenkomsten
vertonen met 'brandweerauto'). Als vervolgens een testwoord wordt aangeboden
dat in een van deze activatie-ontvangende knopen gerepresenteerd is, dan verloopt
de herkenning ervan relatief snel. De bij deze assumptie van zich verbreidende activatie aansluitende opvatting van woordherkenning is de volgende. Woordherkenning vindt plaats als de activatie in de geheugenrepresentatie van het woord in
kwestie een bepaalde kritische drempel, de 'herkenningsdrempel', overschrijdt. Als
deze representatie via zich verbreidende activatie vanuit een andere knoop al wat
activatie heeft ontvangen op het moment dat er invoer vanuit een stimulus komt,
wordt dit kritische niveau sneller bereikt dan wanneer het activatieniveau nog niet
is opgehoogd (bijvoorbeeld het logogen-model van Morton, 1969).
Op de volgende manier kan uit het optreden van een woordcontext-effect iets
over de onderliggende structuur van het lexicon worden afgeleid. Als zo'n effect
zich manifesteert, en het op geen andere wijze te verklaren is dan via zich verbreidende activatie in de onderliggende representatiestructuur, dan duidt het erop dat
de knopen die het contextwoord en het testwoord in kwestie representeren onderling verbonden zijn in deze structuur. Dit is de rationale van veel van het hieronder te bespreken onderzoek.

cexcwoord en testwoord. Het vertraagt onderm eer de reacties op testw oorden die
indirect gerelateerd zijn aan het voorafga ande cont extwoord, en deze vertraging
zou een reactie-versnellende invloed van rw ee-staps verbreiding van activatie
ongeda an maken.
M cN amara en Alcarri ba (1988; Experim ent 2) toetsten deze verklaring van Balota en Lorch (1986) in een woordbeslissingsexperim ent waari n met behulp van
een eenvoudige wijziging van de experimentele pro cedure het bovengenoemde
scorende proces werd uitgeschakeld. In hun experim ent doorbraken zij de paarsgewijze aanbieding van co ntext - en teststim uli door de pro efpersonen woordbeslissingen te laten nem en op zowel contextstim uli (die nu dus ook zowel woorden als
pseudowoorden konden zijn) als teststim uli, en door de contextstimuli niet te laten
voorafgaan door een waarschuwingss ign aal, wat in de boven bespro ken studies gebru ikelijk was. De wijziging bleek succesvol: an ders dan Balota en Lorch (1986) en

ikzelf (De Groot, 1983), vonden McNamara en Alcarriba een contexteffect op indirect aan het contextwoord gerelateerde woordparen bij woordbeslissing. De studies van Baloca en van McNamara en Alcarriba leveren de empirische ondersteuning van meerstaps activatieverbreiding in het geheugen-netwerk, waaraan de
theorie van zich verbreidende activatie zo dringend behoefte had.
5 .3. 3. Waarop berust het 'semantische' woordcontext-effect?
In het meeste onderzoek naar woordcontext-effecten (zo ook in de studies die in
de vorige paragraaf werden besproken) bestaan de paren van (direct) gerelateerde
woorden uit een contextwoord en een associatief daaraan gerelateerd testwoord. Ik
beschouw twee woorden als associatief gerelateerd als zij als een paar van stimuluswoord en reactiewoord voorkomen in een verzameling van woordassociatienormen. Bij verreweg de meeste van de stimulus-reactie-combinaties in een dergelijke
verzameling is er sprake van een semantische relatie tussen de twee woorden (zie
paragraaf 5.2). Deze semantische relatie wordt veelal op de een of andere wijze
verantwoordelijk gehouden voor het woordcontext-effect, dat daarom vooral bekend is onder de naam 'semantisch woordcontext-effect'. Maar de representatiestructuur van het mentale lexicon en het daarop opererende proces van zich verbreidende activatie (zie boven) suggereren de mogelijkheid dat dat slechts in een
heel beperkte zin het geval is. Semantische relaties tussen woorden spelen ongetwijfeld een belangrijke rol bij de vorming van dit netwerk, maar, eenmaal gevormd, kan de combinatie van netwerk-structuur en zich verbreidende activatie
hierbinnen het effect teweegbrengen, zonder dat de semantische inhoud van representaties in het netwerk geraadpleegd hoeft te worden. Hee semantische woordcontext-effect zou daarmee een louter structureel effect zijn.
Fischler (1 977) stelde zich als eerste de vraag of inderdaad de onderliggende semantische relatie in paren van associatief gerelateerde woorden verantwoordelijk is
voor het 'semantische' woordcontext-effecc, of dat misschien de 'toevallige' associatie tussen de woorden in kwestie het effect veroorzaakt. In een woordbeslissingsexperimenc vergeleek hij het contexteffect op paren bestaande uit woorden
die zowel associatief als semantisch gerelateerd waren (AS-paren; dit zijn dus
woordparen die als stimuluswoord-reactiewoord-combinaties voorkomen in
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woordassociatienorrnen, maar waarbij tussen de twee woorden ook een aanwijsbare semantische relatie bestaat) mee het effect op paren waarvan de twee woorden
niet voorkomen als stimulus-reactie-combinatie in woordassociatienormen, maar
die desondanks als semantisch verwant worden beschouwd (S-paren; 'haar' - 'gras';
'modder' - 'pudding'; 'peper' - 'zand'). Dat de woorden binnen zo'n paar als semantisch verwant worden beschouwd blijkt uit het gedrag van proefpersonen in
een taak waarin zij de semantische verwantschap van paren woorden moeten beoordelen. De verwantschap-scores op deze woordparen zijn aanzienlijk hoger dan
die op paren ongerelateerde woorden. Uit Fischlers onderzoek bleek dat het
woordcontext-effect op AS-paren iets groter was dan dat op S-paren, maar het
verschil was statistisch niet significant, en hij concludeerde dat vermoedelijk een en
hetzelfde type relatie een grondslag ligt aan het effect op beide soorten materiaal.
De voor het effect verantwoordelijke relatie moest dus wel de semantische zijn,
want dat was de enige gemeenschappelijke van beide typen stimuli.
Ook Lupker (1984) vergeleek woordcontext-effecten op AS- en S-paren, maar
nu nice alleen bij woordbeslissing maar ook bij hardop lezen. Anders dan Fischler
vond hij bij woordbeslissing een groter woordcontexc-effect op AS-paren dan op
S-paren. Verder vond hij dat bij hardop lezen het effect op AS-paren wel significant was, maar veel kleiner dan bij woordbeslissing, en dat het effect op S-paren
nagenoeg verdwenen was. Hij schreef het relatief kleine maar betrouwbare AS-effect bij hardop lezen uitsluitend toe aan associatieve verbindingen tussen de context- en testwoorden. Dae die effect bij woordbeslissing groter was dan bij hardop
lezen wijtte hij aan het post-lexicale proces dat eerder aan de orde was bij de bespreking van het onderzoek van Baloca en Lorch (1986) naar meerscaps zich verbreidende activatie (zie paragraaf 5.3.2), en waarvan werd gezegd dat het wel bij
woordbeslissing, maar niet bij hardop lezen effectief is.
Lupker's resultaten doen vermoeden dat de associatieve component in ASwoordparen een pre-lexicaal (dat wil zeggen, voordat woordherkenning van het
testwoord heeft plaatsgevonden) woordcontext-effect veroorzaakt, bijvoorbeeld,
via zich verbreidende activatie in het onderliggende netwerk, en dat de semantische component een pose-lexicaal contexteffect veroorzaakt, maar dan alleen in taken die gevoelig zijn voor pose-lexicale woordverwerking. Met andere woorden,
anders dan Fischler (1977) veronderstelde, lijkt de semantische relatie tussen associatief gerelateerde woorden bij woordbeslissing slechts een dele verantwoordelijk
voor het 'semantische' woordcontext-effecc.
De bevinding dat een semantische maar niet tegelijkertijd ook associatieve relatie tussen context- en testwoord geen woordcontext-effect oplevert bij hardop lezen, leidt toe een interessante suggestie met betrekking tot de structuur van het
onderliggende geheugen-netwerk: van zich verbreidende activatie vanuit een geheugen-knoop wordt wel gezegd (bijvoorbeeld, Neely, 1977) dat het een onvoorwaardelijk proces is dat zich onttrekt aan bewuste controle. Als er dus een
verbinding loopt van een knoop naar een tweede, zal de tweede altijd van de eerste activatie ontvangen, wat zal resulteren in een woordcontext-effect in geval de
activatie-verzendende en activatie-ontvangende knoop corresponderen met het
aangeboden contextwoord respectievelijk het testwoord. Het niet optreden van
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5. 3. 4. Lexicale representatie bij tweetaligen
De deelnemers aan het soort studies waarvan er hierboven een aantal besproken
werden, zijn meestal personen die naast kennis van hun moedertaal ook nog beschikken over kennis van een of meer andere talen. Een vraag die zowel in eigen
land (Kerkman, 1984; Kerkman en De Bot, 1989) als daarbuiten (bijvoorbeeld,
Gerard en Scarborough, 1989; Kirsner e.a., 1984; Schwanenflugel en Rey, 1986)
gesteld is, is óf en, zo ja, hóe de lexicale kennis van een tweede taal in het mentale

lexicon van de taalgebruiker in kwestie verweven is met die van zijn moedertaal.
Twee populaire technieken waarmee deze vraag onderzocht is, zijn de techniek
van het aanbieden van een semantische woordcontext en de 'repetitie' -techniek.
De eerste techniek is hierboven uitgebreid aan de orde geweest. Toegepast op het
tweetaligen-onderzoek stelt men zich de vraag of het semantische woordcontexteffect ook tussen talen optreedt (bijvoorbeeld, Nederlands contextwoord, 'tafel', en
Engels testwoord, 'chair'). Als dat zo is (en zich verbreidende activatie is inderdaad
het mechanisme dat aan het contexteffect ten grondslag ligt), dan kan daaruit worden afgeleid dat er bij tweetaligen sprake is van een semantisch netwerk waarin de
kennis van de talen in kwestie geïntegreerd is.
In een experiment waarin gebruik wordt gemaakt van de repetitie-techniek
worden de testwoorden meer dan eens aangeboden. In deze experimenten wordt
vaak een 'repetitie-effect' waargenomen: woorden die binnen een experiment een
tweede keer worden aangeboden worden sneller herkend dan woorden die nog
niet eerder werden aangeboden. Als dit effect niet alleen binnen talen optreedt
(eerste aanbieding: 'stoel' en daarna opnieuw 'stoel'), maar ook tussen talen (eerst
'stoel' en daarna 'chair'), dan kan dit zowel duiden op een geïntegreerd woordnetwerk als op een geïntegreerd semantisch netwerk bij tweetaligen (De Groot en
Nas, in druk).
Het optreden van semantische contexteffecten en repetitie-effecten tussen talen
lijkt van een aantal factoren afhankelijk, zoals het niveau van vaardigheid in de
vreemde taal, het soort woorden dat wordt aangeboden, en de precieze omstandigheden waaronder geëxperimenteerd wordt. Dat niveau van vaardigheid in de
vreemde taal en type stimuluswoorden mede bepalend zijn voor het al dan niet optreden van tussen-taal-effecten werd in een aantal woordbeslissingsexperimenten
aangetoond door Kerkman (1984). Hij vergeleek semantische woordcontext-effecten en repetitie-effecten van 'onevenwichtig' tweetaligen (tweetaligen met een geringere vaardigheid in de vreemde taal, i.c., het Engels, dan in de moedertaal, i.c.,
het Nederlands) en 'evenwichtig' tweetaligen (tweetaligen met een ongeveer gelijke vaardigheid in het Nederlands en het Engels) op zowel Nederlands-Engelse
'cognaten' (woorden waarvan de Nederlandse vorm en zijn Engelse vertaalequivalent in klank en spelling op elkaar lijken, bijvoorbeeld, 'tafel' en 'table') als op Nederlands-Engelse niet-cognaten ('dak' en 'roof). Bij de onevenwichtig tweetaligen
werd een repetitie-effect tussen talen geconstateerd, maar alleen voor cognaten.
Ook werd bij hen, zowel bij cognaten als bij niet-cognaten, een semantisch
woordcontext-effect waargenomen tussen talen. Bij de evenwichtig tweetaligen
werd er tussen talen geen repetitie-effect waargenomen, noch bij cognaten noch
bij niet-cognaten. Evenmin trad er bij hen tussen talen een semantisch contexteffect op. Kerkman (1984, p. 146) concludeerde dat ergens in het proces van tweede-taalverwerving het lexicon een structurele verandering ondergaat. De data wijzen erop dat de verandering er een is van een systeem waarin de lexicale kennis
van de twee talen (in bepaalde mate) geïntegreerd is, naar een systeem waarin de
lexicale kennis van de twee talen gescheiden van elkaar ligt opgeslagen. Het semantische woordcontext-effect tussen talen bij onevenwichtig tweetaligen is vrij
robuust gebleken (zie Kirsner, 1986, voor een overzicht), alhoewel er aanwijzingen
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zo'n effect op alleen semantisch aan het contextwoord gerelateerde testw oorden
bij hardop leze n, wijst dus op het ontbreken van een verbinding tussen de met
context- en testwoord corresponderende knopen in het netwerk. In het mentale
lexicon lijken er dus geen (rechtstreeks e) verbindingen te bestaan tussen woorden
die sem antisch gerelateerd zijn maar niet tegelijkertijd ook associatief.
Associatieve verbindingen in het mentale lexicon, en niet de semantische relaties zelf, lijken dus ten gronds lag te liggen aan het 'semantische' woordcont ext -effect. Een volgende vr aag is waar in het mentale lexicon de voor het effect kri tische
verbindingen zich bevinden. Het eerder bespro ken semantische netwerk van Collins

en Loftus (1975) is een aannemelijke plaats voor deze verbindingen. (In de context
van de voorgaande bespreking wekt de aanduiding 'semantisch' voor dit netwerk
misschien verwarring. De term 'semantisch netwerk' impliceert niet noodzakelijk
dat alle woorden die semantisch gerelateerd zijn in dit netwerk met elkaar verbonden zijn. Inderdaad, Lupker's (1984) resultaten tonen aan dat dat niet het geval is.
De term duidt daarentegen op het feit dat de knopen in dit netwerk betekenissen representeren). Maar dit is niet de enig mogelijke plaats. Hierboven (paragraaf 5.3.1)
werd al opgemerkt dat het geheugenmodel van Collins en Loftus naast het semantische netwerk ook een woordnetwerk bevat, waarbinnen de knopen geordend
zijn naar fonologische en orthografische verwantschap. Het is aannemelijk dat dit
netwerk behalve verbindingen tussen de woordknopen van orthografisch en/of fonologisch verwante woorden ('hond' - 'rond'), ook associatieve verbindingen bevat tussen knopen die semantisch verwante woorden representeren. Dergelijke
verbindingen zouden tot stand gekomen kunnen zijn als gevolg van spatio-temporele contiguïteit (het samen voorkomen in ruimte en tijd) in het verleden van de
corresponderende woorden, bijvoorbeeld d.m.v. verbale contiguïteit bij het leren
van concepten: het verwerven van het concept 'tante' heeft mogelijk destijds niet
alleen geresulteerd in de vorming van een verbinding tussen de concepten 'tante' en
'oom', maar ook tussen de woorden die naar deze concepten verwijzen. Met andere
woorden, het is mogelijk dat er niet alleen op het semantische niveau van representatie een verbinding bestaat tussen de conceptknopen voor 'tante' en 'oom', maar
dat er ook op het woord-niveau een bestaat tussen de woordknopen 'tante' en
'oom'. Als we aannemen dat verbindingen op alle niveaus van representatie een activatie-verbreiding vanuit een geactiveerde knoop tot gevolg hebben, dan zouden
deze verbindingen tussen woordknopen een bijdrage kunnen lever.en aan het
woordcontext-effect. In recent onderzoek (De Groot, 1990) heb ik echter geen
steun voor het bestaan van dergelijke verbindingen in het geheugen kunnen vinden.

zijn (De Groot en Nas, in dr uk) da t ze woordtyp e-afhankelijk zijn. Het repetitieeffect lijkt veel minder robuust.
Er zijn redenen om aan te nem en da t de 'klassieke' repetitie-techni ek waarvan
Kerkm an (1984) en andere onderzoekers van het tw eetaligen-lexicon gebru ik hebben gemaakt (er moest gereageerd worden op beide aanbiedingen van een herhaald
woord, waartussen minimaal een aantal minuten verstreken) niet geschikt is om aspecten van lexicale stru ctuur te onderzoeken. Oliphant (1983) vergeleek, in een
één-tali g experiment, het repetitie-effect in twee experimentele condities. In de
ene co nditie werd, zoals in de klass ieke repetitie-experim enten, een herhaald testwoord beide keren ná de ins tru ctie als onde rdeel van de stimuluslijst aangeboden,
en moest er op beide aan biedingen openlijk met een woordbeslissing gereageerd
worden. In de andere co nditie werd een testw oord de eerste keer aangeboden als
een van de woorden die samen de schri ftelijke ins tructie vorm den waari n de pro efpersonen geïnfo rm eerd werden over de ga ng van zaken in het erop volgende
woordbeslissingsexperiment. De tw eede aanbieding van het testw oord volgde da n
op enig mom ent in dit woordbeslissingsgedeelte. Alleen de tweede keer moest er
dus met een woordbeslissing op het testwoord worden gereageerd. O nder deze
omstan digheden zijn de proefpersonen zich er niet van bewust da t er woorden
herhaald worden aangeboden. O liphant vond all een een repetitie-effect in de eerste conditie, wat hem de ed conclude ren da t het repetitie-effect afh ank elijk is van
het bewustzijn da t de pro efpersonen van de woordh erhaling hebben.
In strijd met O liphan t's co nclusie toonden Forster en Davis (1984) aan, eveneens in een één-talig experim ent, da t repetitie-effecten wèl kunn en optreden onder omstandigheden waaro nder de proefpersonen zich niet bewust zijn van een
eerdere aanbieding van de testwoorden. Forster en Davis maskeerden de testw oorden bij hun eerste aan bieding zoda nig da t ze niet bewust waargenomen konden
worden door de pro efpersonen. Een tweede belangrijk verschil tussen het onderzo ek van O liphant en da t van Forster en Davis was da t laatstgenoemden de tweede, ongemaskeerde, aanbieding van een testw oord onmi ddellijk lieten volgen op
de eerste, zonder da t er tussendoor andere stim uli verschenen (op dezelfde wijze als
in onderzoek naar seman tische woordcontext-effecten het testw oord onm iddellijk
volgt op het contextwoord). O nda nks het feit da t de proefpersonen in het onderzoek van Forster en Davis zich niet bew ust waren van de eerdere aanbieding van
de testwoorden, trad er wel degelijk een repetitie-effect op.
De onderzoeken van O liphant (1983) en Forster en Davis (1984) wijzen er in
combinatie op da t niet lexicale maar episodische factoren (zie paragra af 5.2) veran twoordelijk zijn voor het repetitie-effect in de klassieke repetitie-studies. M et andere woorden, niet het feit da t er voor een tweede keer binnen een relatief korte tijd
contact wordt gezocht met een bepaalde lexicale representatie lijkt veran tw oordelijk voor het effect, maar de herinn ering aan het feit da t het woord in kwestie al
eerder is aangeboden. Het repetitie-effect da t optreedt in Oliphants eerste conditie,
waarin hij gebru ik maakt van het klassieke repetitie-paradigm a, kan worden toegeschr even aan zo 'n episodische herinnering. Forster en Davis (1984) beargument eerden da t dit episodische effect verdwijnt onder omstandigheden waarin
de pro efpersonen zich niet bewust zijn van een eerdere aanbieding van de test-

In het voorgaande werd, geheel in overeenstemming met de momenteel dominerende opvatting over lexicale representatie, steeds het bestaan verondersteld van
lexicale representaties die geleidelijk uit individuele ervaringen met woorden zijn
geabstraheerd. In paragraaf 5.1 werd dit expliciet vermeld. Daar werd gezegd dat
de klassieke en probabilistische modellen van concept-representatie aannemen dat
deze representaties abstracte, samenvattende beschrijvingen van een hele klasse van
conceptexemplaren zijn. Bovendien werd als alternatief voor dit idee de exemplarische opvatting over concept-representatie (Smith en Medin, 1981) genoemd,
welke inhoudt dat een concept (bijvoorbeeld 'vogel') door een aantal van zijn
minder abstracte exemplaren gerepresenteerd is (bijvoorbeeld door 'roodborstje',
'spreeuw' en 'mus'). Hintzman (1986) huldigt een opvatting over concept-representatie die hij zelf beschouwt als extreme variant van deze exemplarische opvatting, en die naar zijn zeggen in essentie identiek is aan die welke Semon al in 1909
met weinig succes probeerde te slijten (zie McClelland & Rurnelhart, 1986, voor
een bespreking van een klasse van modellen zeer verwant aan dat van Hintzman).
Volgens hem is abstracte kennis niet kant-en-klaar opgeslagen in permanente kennisstructuren in ons geheugen, maar bestaat ons geheugen louter uit sporen van al
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woorden, zoals in Oliphants tweede conditie. Repetitie-effecten die het gevolg
zijn van het in contact treden met een lexicale representatie waartoe kort tevoren
ook al toegang verkregen is, zijn daarentegen bestand tegen experimentele manipulaties die de proefpersonen het bewustzijn over een eerdere aanbieding ontnemen. De reden waarom er in Oliphant's tweede conditie helemaal geen repetitieeffect optrad, dus ook geen repetitie-effect van lexicale oorsprong, is dat deze
lexicale effecten, in tegenstelling tot episodische, slechts een zeer kort leven van
enkele honderden milliseconden beschoren is. Het effect treedt daarom alleen op
als het interval tussen eerste en tweede aanbieding kort is, minder dan een seconde.
Aan deze voorwaarde werd wel voldaan in de studie van Forster en Davis, maar
niet in die van Oliphant.
Uit bovenstaande bespreking mag worden afgeleid dat de klassieke repetitietechniek zich vermoedelijk niet goed leent om het mentale lexicon, noch van
monolingualen, noch van meertal.igen, te onderzoeken. Evenals Kerkman (1984)
onderzochten Gerard Nas en ik daarom onlangs ondermeer het optreden van repetitie-effecten binnen talen (contextwoord en testwoord in dezelfde taal) en tussen
talen (contextwoord en testwoord in verschillende talen) bij onevenwichtig tweetaligen met Nederlands als moedertaal en Engels als de onderzochte tweede taal,
maar onder omstandigheden waaronder vermoedelijk alleen het repetitie-effect
met een lexicale oorsprong kan optreden. Zowel binnen als tussen talen trad een
repetitie-effect op (bij zowel cognaten als niet-cognaten), maar het eerste effect
was groter dan het tweede. Wij concludeerden dat vertaalequivalenten in het
tweetaligen-lexicon gerepresenteerd zijn in twee aparte, maar onderling verbonden, woordknopen (De Groot en Nas, in druk).
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I WOORDREPRESENTATIE: EEN ALTERNATIEVE OPVATTING

onze (bewuste) ervaringen in het verleden. Elk van die geheugensporen bestaat uit
de weergave van een aantal 'primitieve' kenmerken van de corresponderende ervaring. Deze kenmerken kunnen van allerlei aard zijn. Zo zijn er sensorische kenmerken (kleur en geur, bijvoorbeeld), kenmerken die de emotionele toon van de
ervaring weergeven, en kenmerken die abstracte relaties uitdrukken (bijvoorbeeld,
'voor' of 'achter' en 'groter dan'). Elk van onze ervaringen met een bepaald exemplaar van een conceptuele categorie laat zo'n spoor na, en de totale verzameling
van sporen die de weerslag vormt van al onze ervaringen met die exemplaren kan
worden beschouwd als de representatie van de categorie. In zo'n representatiesysteem wordt geen tweedeling meer verondersteld tussen situatie- en persoonsgebonden episodische kennis enerzijds en algemene semantische kennis anderzijds
(zie paragraaf 5.2), maar zijn alleen maar episodes gerepresenteerd.
Maar waar komt, gegeven zo'n geheugen, onze abstracte kennis dan vandaan?
Volgens Hintzman komt abstracte kennis naar boven wanneer we informatie uit
het geheugen opdiepen, als gevolg van een 'samenzang' of 'echo' van een verzameling sporen die veel kenmerken met elkaar gemeenschappelijk hebben. Een
teststimulus, bijvoorbeeld de naam van een conceptuele categorie, communiceert
gelijktijdig met alle geheugensporen en activeert daarbij elk spoor overeenkomstig
de mate van zijn kenmerk-overlap met de teststimulus. Er kan dan een toestand
ontstaan waarin een aantal sporen met gemeenschappelijke kenmerken gelijktijdig
geactiveerd is. In zo'n toestand treden de gemeenschappelijke kenmerken van die
sporen op de voorgrond en worden de niet-gemeenschappelijke naar de achtergrond verdrongen, gemaskeerd ('zoals een valse noot of een vreemde tongval door
een koor van stemmen overstemd wordt'). Het gevolg daarvan is dat niet de inhoud van de afzonderlijke geheugensporen, maar een abstractie van alle sporen, tot
het bewustzijn doordringt (Hintzman, 1986, p. 412 en pp. 425-426; zie ook Balota, 1990, voor een bespreking van Hintzman's ideeën en hun belang voor de studie
van woordbetekenis).
Hintzman's (1986) opvatting over conceptrepresentatie (en verwante visies daarop; McClelland & Rumelhart, 1986), in het bijzonder die van abstracte kennis als
gewaarwording tijdens ophaalprocessen in plaats van als permanente kennisstructuren in het geheugen, wijkt radicaal af van ons alledaagse denken over concepten.
Niettemin bleek zijn computersimulatie van dit model in grote lijnen dezelfde uitkomsten op te leveren als eerder empirisch onderzoek naar de vorming van permanente abstracte kennisstructuren, waarin deze uitkomsten juist beschouwd werden
als empirische evidentie voor het bestaan van deze kennisstructuren. Het is niet
uitgesloten dat door deze opvattingen over betekenis-representatie ons denken
over woordbetekenissen ingrijpend zal veranderen. Om die reden heb ik er hier
enige aandacht aan willen besteden.
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turen binnen het mentale lexicon onderscheiden, het 'woordnetwerk' en het 'semantisch netwerk'. In het woordnetwerk zijn de woorden zelf, hun klankvorm en
spelling, gerepresenteerd. Deze structuur komen we in de literatuur ook wel tegen
onder de naam 'lexicaal geheugen', een naamgeving die een meer beperkte invulling van de term 'lexicon' impliceert dan hier gehanteerd werd. Ik heb hierboven
ook steeds woordbetekenissen - in ruime zin - begrepen onder lexicale kennis.
Deze woordbetekenissen zijn gerepresenteerd in de tweede van de onderscheiden
representatie-structuren, het semantisch netwerk ook wel 'conceptueel geheugen'
genoemd.
De bespreking was allerminst volledig. Zo heb ik bijvoorbeeld geen aandacht
besteed aan onderzoeksresultaten die bij sommigen geleid hebben tot de opvatting
dat er een aantal gescheiden lexicale systemen naast elkaar bestaan (bijvoorbeeld
een voor inhoudswoorden en een voor funktiewoorden; een voor abstracte woorden en een voor concrete woorden; een met enkel de veel gebruikte woorden en
een waarin alle woorden gerepresenteerd zijn). Ook heb ik geen aandacht besteed
aan de vraag of woorden die zijn samengesteld uit meerdere morfemen in het
mentale lexicon als zodanig gerepresenteerd zijn, of dat in plaats daarvan alleen
niet-samengestelde woorden in het mentale lexicon zijn opgenomen. Deze vraag
kwam in hoofdstuk 3 uitgebreid aan bod. Heb ik over structurele en inhoudelijke
aspecten van het mentale lexicon al veel onbesproken gelaten, over het gebruik
van dit kennisbestand bij taalverstaan en taalproduktie heb ik nagenoeg niets, en
over de verwerving ervan al helemaal niets gezegd. Een aantal van deze hier verwaarloosde onderwerpen krijgen in deel III en IV van dit boek de aandacht die ze
verdienen.

I CONCLUSIE

In dit artikel heb ik een aantal studies besproken waarin de structuur en inhoud
van het mentale lexicon onderzocht werden. Er werden twee representatie-struc106
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