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Woordherkenning in “nette” spraak

Woorden die fonetisch gezien lijken op het woord in het 
geluidssignaal worden eveneens geactiveerd (Goldinger et 
al., 1989) 

Herkenning is makkelijker als de voorafgaande context 
het volgende woord voorspelt (e.g., van Berkum et al., 2005) 

Luisteraars zijn gevoelig voor de fonetische details in 
het geluidssignaal (e.g., Salverda et al., 2003)
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Woordherkenning in spontane spraak

Ongereduceerde vorm
“ook naar beneden die sluit dan aan”b  n e d 
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Woordherkenning in spontane spraak

Gereduceerde vorm
“buigt het zo af en dan valt het
naar beneden dat is echt”

m  n e 



5

Een ander voorbeeld…
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Huidige studie (1)

Hoe verwerken luisteraars “nette” tot (meer) spontane 
spraak in context over tijd?

Meten van oogbewegingen (Tanenhaus et al., 1995)

McQueen & Viebahn (2007)
Er wordt meer gekeken naar concurrenten die initieel 
overeenkomen met het doelwoord (bijv. buffer-buffel) dan 
naar concurrenten die aan het eind overlappen met het 
doelwoord (bijv. rotje-lotje)
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Huidige studie (2)

Hoe herkennen luisteraars gereduceerde vormen 
zoals [mne]?

Wordt een gereduceerde vorm “gerepareerd” voordat
er sprake is van lexicale activiteit?

Competitieprocessen als meting
Ongereduceerde vs. Gereduceerde concurrenten
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Experiment 1: 
Is het mogelijk om competitieprocessen te meten 
met zinnen uit een spontane spraak corpus?

Auditieve stimuli
Opname van 32 woorden in de neutrale context Klik op het woord 
Dezelfde 32 woorden in contexten uit het CGN (Oostdijk, 2000)

Visuele scherm
Doelwoord: beneden [bned] 
Ongereduceerde concurrent: benadelen [bnadel] 

Gelijk aan [bned]
Gereduceerde concurrent: meneer [mner] 

Gelijk aan [mne]
Ongerelateerd: vakantie [knsi]
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Woorden op het scherm

beneden benadelen

meneer vakantie
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Resultaten van de oogbewegingen
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Discussie (1)

Alhoewel er sprake is van minder competitie in spontane 
dan in “nette” spraak, is het nog steeds aanwezig

Concurrenten die initieel niet overeenkomen met het doelwoord 
worden minder “afgestraft” in spontane spraak

In spontane spraak wordt er later in de tijd gekeken naar 
doelwoorden en concurrenten dan in “nette” spraak

Veroorzaakt door onzekerheid over de beginpositie van het 
doelwoord in de zin
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Discussie (2)

Experiment 1 laat zien dat het mogelijk is om 
competitieprocessen in zinnen van een spontane 
spraak corpus te meten

Vergelijken van verschillende vormen
Ongereduceerde [bned] vs. gereduceerde vormen [mne]

Hypothese
Er zal meer gekeken worden naar de gereduceerde concurrent 
als een gereduceerde vorm wordt gepresenteerd
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Experiment 2: 
Hoe verwerken luisteraars gereduceerde vormen 
over tijd?

Auditieve stimuli
32 ongereduceerde [bned] en 32 gereduceerde vormen 
[mne] in context uit het CGN (Oostdijk, 2000)

Hetzelfde visuele scherm
Ongereduceerde concurrent: benadelen [bnadel] 

Gelijk aan [bned]
Gereduceerde concurrent: meneer [mner] 

Gelijk aan [mne]
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Resultaten van de oogbewegingen
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Conclusie

Het meten van oogbewegingen is een geschikte 
manier om competitieprocessen in spontane spraak 
te meten

Reductie maakt woordherkenning (zoals verwacht) 
moeilijker
Beide concurrenten zijn even sterk geactiveerd als 
luisteraars worden geconfronteerd met gereduceerde 
vormen

Lijkt erop te wijzen dat luisteraars “weten” dat [mne] een 
woord is dat niet begint met een “echte” m.
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