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SAMENVATTING
·In een beschrijving van een serie experimenten wordt getracht de
'onvolkomenheden' van een tot dan toe gangbare theorie over herkennen en herinneren, de 'generation-recognition'-theorie, aan
het licht te brengen (Hoofdstuk 1).
Vervolgens worden enkele hypotheses

ge~ormuleerd

over herkenning,

herinnering en de relatie tussen die twee. Herkenning en herinnering worden beiden beschouwd als een reçonstruQtie van de leersituatie, slechts daarin van elkaar verschillend, dat herinnering
een stringenter eis oplegt aan de. iêêonstructie van de leersituatie dan herkenning. Onze opvatting wordt gekontrasteerd met
de 'generation-recognition'-theorie en het

'encoding-specificity'~

principe van Tulving c.s. (Hoofdstuk 2).
Om de voorspellingen in Hoofdstuk 2 te toetsen werd een geheugenexperiment uitgevoerd, waarvan de beschrijving te vinden is in
Hoofdstuk 3.
De verwerking van resultaten met betrekking tot herkenning, herinnering en de relatie tussen die twee treft U aan in resp. Hoofdstuk 4, 5 en 6.
We beëindigen met een samenvatting van de belangrijkste konklusies
en een diskussie over de implicaties die de.experimentele resultaten hebben voor de 'generation-recognition'-theorie, het 'encodingspecificity'-principe en ons 'reconstructie'-model. Op grond van
de experimentele resultaten en onze overtuiging dat herkenning een
aktief proces is, gaven wij de voorkeur aan ons 'reconstructie'model.
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Hoofdstuk :1: HERKENNEN EN HERINNEREN

1. 1 Inleiding

In de geschiedenis van de psychologie is veel aandacht besteed aan de processen
van het herkennen en het herinneren en aan de relatie die tussen deze twee
geheugenprocessen bestaat. Men hoopt meer inzicht te verkrijgen in de werking
van het menselijk geheugen, voornamelijk door middel van z.g. 'verbale-leerexperimenten',

~aarin

aan proefpersonen in de leer-fase (acquisitie-fase)

verbaal materiaal aangeboden wordt.
Met behulp van een herkenningstest of een herinneringstest ( of beide ) worden
de proefpersonen op een later tijdstip getest op hun kennis van de leerstof.
De herkenningstest omvat het geleerde materiaal of een gedeelte dàarvan plus
afleidend materiaal, d.w.z. materiaal dat niet in de acquisitie-fase voorkwam.
De proefpersonen moeten

onderschè~den

wat wel en wat niet geleerd werd.

De herinneringstest komt in verschillende vormen voor: men maakt gebruik van
de vrije-herinnerings-test (Eng.: free-recall}, waarin de proefpersonen geen
bijzondere 'geheugensteuntjes'

krijg~n

en de z.g. cued-recall-test, waarin

de proefpersonen deze wel krijgen. Zo'n geheugensteuntje moet de proefpersoon
helpen om een bepaald geleerd item te kunnen genereren, of anders gezegd:
zo'n steuntje is de sleutel

~cue')

tot het geheugenspoor van een bepaald ge-

leerd item (de z.g. 'target').
Je zou een item dat in de herkenningstest ter herkenning wordt aangeboden ook
kunnen beschouwen als een 'cue' om tot het geheugenspoor van dat item te
komen: zo'n 'cue' wordt een 'copy-cue' genoemd.
In het algemeen kan men gemakkelijker iets herkennen dan zich herinneren,
anders gezegd: de 'copy-cue' verschaft in het algemeen beter toegang tot het
geheugenspoor dan een niet-copy-cue. Deze superioriteit v.an herkenning boven
herinnering vormde het uitgangspunt van een belangrijke theor'ie over de her"'
innering , n.l. de 'two-stage'-theorie, ook wel

1

generation-recognition'-

theorie genaamd.
Deze theorie tracht het zich herinneren (recalll van een item als volgt te
verklaren: De persoon genereert op grond van 'n bepaalde.".test""'instruktie o;f
een bepaalde reeall-cue een aantal items, een lijst a.h.w. v.an mogelijke
'target' -kandidaten (Generation van respons-kandidaten of impliciete retrieva,lL.
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Vervolgens worden deze kandidaten onderworpen aan een herkenningsproces
(de 'recognition-check'). Het recall-process vindt dus plaats in twee
etappe's, (two-stage's), n.l. het generation-proces en het 'recognition'proces. Het herkennen van een 'copy-cue' wordt geacht uitsluitend via het
'recognition-proces' te gaan. De 'copy-cue' geeft automatisch (direkt) toegang tot het geheugenspoor, bij reeall kan de retrieval echter mislukken,
óók als het geheugenspoor wél aanwezig is. Hieruit volgt dat herinnering èen
moeil±;j:ker:lproces is dan herkenning, dus dat herkenning in 't algemeen beter
zal zijn dan herinnering.en zelfs dat woorden alleen dan recalled kunnen
worden wanneer de proefpersoon in staat is ze te herkennen: herkennen is een
nodige voorwaarde voor recall. Belangrijke voorstanders van deze theorie zijn
o.a.: Norman '68, Bahriek '69, Kintsch '70, Andersen en Bower '72 en '73.
In een opzienbarende reeks van experimenten toonde Tulving echter aan, dat
er omstandigheden zijn, waarin een proefpersoon zich gemakkelijker een woord
kan herinneren dan herkennen.

(Thomson en Tulving '70; Tulving en ThomsQs. '71,

'73,; Watkinsen ·Tulving '75).
Afgezien van het niveau van herkenning gebeurde het ook dikwijls dat een proefpersoon niet. in staat was om een bepaald item te herkennen, maar vervolgens zich
wel herinneren kon, gegeven een recall-cue. Dit verschijnsel van zich wel
kunnen herinneren, maar niet herkennen, noemde hij 'recognition-failure'.
Nadien is er veel aandacht aan besteed, enerzijds door de omstandigheden, waarin
recognition-failure optreàdt, te onderzoeken (Salzberg '76, Tulving en Wiseman
1

1S).en anderzijds door theoretische verklaringen te geven (Rabinowitz,

Mandler, Barsalou '77, Kintsch '78, Flexser en Tulving '78). Humphreys verklaarde kontekstinvloeden op herkenning m.b.v. het recognition-failure-verschijnsel.
Het experiment, door mij gedaan in het kader van m'n afstudeerprogramma, is
een onderzoek naar de relatie tussen herkenning en herinnering en de invloed
-

van de kontekst van de cue's op die relatie.
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1. 2

L. L. Liqht en L. Carter-Sobell A' 70)
Effekten van veranderde semantische kontekst op het herkenningsgeheugen.

Light en Carter-Sobell onderzochten het effekt van semantische kontekst op
de herkenning van zelfstandige naamwoorden. Tot dan toe was men het er in
't algemeen over eens dat de z.g. retrieval(terugzoek-)-processen wel een rol
speelden in het herinneringsproces, maar niet in het herkenninsproces. Zo
veranderstelde de 'generation-recognition'-theorie een automatische toegang
tot het geheugenspoor van een item, als de proefpersoonvoorzien werd van
de 'copy-cue' van dat item; bovendien veronderstelde men, dat elk woord slechts
één representatie had in 't lange-termijn-geheugen. De z.·g. 'recognitioncheck' {zie inleiding), vormde dan ook de enige bottle-neck voor dat herkenningsproces. Light en Carter-Sobell toonden aan , dat er omstandigheden zijn, waarin
in feite sprake is van retrieval-processen in het herkenningsproces.
1
Daartoe lieten zij proefpersonen een lijst met 67 homoniemen ) le.ren.
De betekenis, die zo'n homoniem had, werd bepaald door een adjectief en een
zin, bijv.: .
The child liked the sweet jam very much
De proefpersonen wisten dat zij na de leertaak getest·zouden worden.op hun geheugen voor het onderstreepte gedeelte van de zin. In de testfase kreeg de
helft van de proefpersonen de target (i.c. 'jam'') in dez.elfde betekenis te
zien als in de leerfase door het homoniem met hetzelfde adjectief {i.c. 'sweet')
te kombineren {S.A.-konditie, Eng.: Same Adjective); de andere helft van de
proefpersonen kreeg de target in een andere betekenis te zien dan in de leerfase door het homoniem met een ander adjektief ('i.c. 'traffic') te kombineren.
{O.A.-konditie, Eng.: Different Adjective). De proefpersonen moesten 'ja'
zeggen, als zij het zelfstandige naamwoord herkenden. De instruktie legde er
de nadruk op dat het ging om herkenning van de zelfstandige naamwoorden.
Als dan tijdens de test-fase de kontekst van het homoniem gewijzigd werd
t.o.v., de leerfase, werd herkenning van de target aanzienl:ij.lf:bemoèilijkt:
er was ''n signifikant verschil tussen de twee experimentele herkenningskondities in het voordeel van de oude kontekst. Vóórdat uit dit resultaat
gekonkludeerd kan worden dat retrieval-processen ook bij herkenning een rol
spelen, moet worden aangetoond dat het resultaat niet of niet geheel verklaard

l)Een homoniem is één woord met twee verschillende betekenissen.
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kan worden uit
a) het verbreken van de studie-eenheid
b) de verandering van het adjektief op zich.
In een tweede experiment onderzochten Light en Carter-Sobell de mogelijk·-heid dat het verschil tussen de twee kontekst-kondities te verklaren zou zijn
door 'het verbreken' van de studie-eenheid adjektief-homoniem: een derde
kontekst-konditie werd ingevoerd tijdens de testfase, de 'target' werd niet
alleen met het adjectief gepaard dat tezamen met de target werd geleerd (S.A.konditie) en met een ander adjektief

(D.A.-konditi~,maar

ook werd de target

zonder adjektief ter herkenning aangeboden (N.A.-konditie, Eng.: No Adjective).
De gedachte was, dat het mogelijk nadelige effekt van 'verbreken' van de
studie-eenheid evenzeer merkbaar zou moeten zijn in de N.A.-konditie als in
de n.A.-konditie.
Light en Carter-Sobell vonden een signifikant verschil tussen de S.A. en de
N.A.-konditie in het voordeel van de

S~A.-konditie

(p < .• 01) en een redelijk

verschil tussen de N.A. en o.A.-konditie ten voordele van de N.A.-konditie,
dat neigde tot signifikantie (.OS<p < .10).
Zij trokken de conclusie dat de gewijzigde kontekst een nadelig effekt had op
de herkenning van de homoniemen, hetgeen niet uitsluitend te verklaren was
door het'verbreken'van de studie-eenheid : adjektief-homoniem.
Een derde experiment moest antwoord geven op de vraag of de geringere herkenning
in de n.A.-konditie nu te wijten was aan de semantische wijziging van het zelfstandig naamwoord dan wel aan de wijziging van het adjektief op zich.
Daartoe werd een herkenningskonditie ingevoerd,· waarin de betekenis van het
homoniem zoveel mogelijk hetzelfde werd gehouden, terwijl toch de target in
de testfase met een ander adjektief dan in de leerfase gekombineerd werd (S.M.konditie, Eng.: Same Meaning).
De.resultaten wezen uit, dat de in S.A • .,.konditie signifikant beter herkend
werd dan in de S.M.-konditie (p < .001) ·en dat in de S.M.-konditie signifikant
beter herkend werd dan in de n.M.-konditie (ander adjektief in andere betekenis
van het homoniem) (p < 0.01). Blijkbaar hebben zowel de verandering van betekenis van het homoniem als de verandering van het adjektief op zich hun invloed op de herkenning.
Enkele opmerkingen betreffende dit onderzoek van Light en Carter-Sobell:
De experimentele resultaten wijzen erop, dat retrieval-processen wel degelijk
een rol spelen in de herkenningsprocessen. De kontekst waarin de copy-cue van
de target wordt opgenomen blijkt immers van invloed te zijn op de herkenning.
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Het standpunt van de generation-recognition-theorie in z'n eenvoudige
vorm, dat er slechts één representat±é van een woord in het geheugen bestaat waartoe men automatisch toegang heeft op het zien (c.q. horen) van
de copy-cue van dat woord, lijkt hiermee in tegenspraak te zijn. Deze tegen.. strijdigheid zou men misschien kunnen oplossen, door te veronderstellen dat
de 'recognition-check!. afhanke.lijk is van semantische faktoren (waartoe ook
de kontekst van de copy-cue gerekend moet worden) .
De vraag laat zich stellen, welke algemene geldigheid de resultaten hebben,
die immers betrekking hebben op de herkenning van homoniemen. Zou het gebruik
van 'normale' woorden, die in een andere kontekstwellicht steeds iets anders
betekenen, maar toch niet zrn duidelijk bivalent karakter dragen, leiden tot
vergelijkbare resultaten?
1.3

Tulvin~

en Thomson ('73)

Encoding Soecificity and retrieval processes in episodic memory.
In

een serie experimenten van Tulving en Thomson ('73) ,waarin zij de 'generation-

recognition'-theorie wilden toetsen, kwam een verschijnsel aan het licht, dat
voor genoemde theorie 'een harde noot om te kraken' vormde en dat door Tulving
'recognition-failu:te' werd genoemd: er zijn omstandigheden, waarin een proefpersoon sommige targets niet herkent, maar ze zich wel herinnert bij cuedrecall.
Twee lijsten A en B, bestaande uit 24 tripletten elk, vormde het basismateriaal
van de drie experimenten.
Zo'n triplet bestond uit een target-woord, een zwakke cue en een sterke cue
voor dat target woord.
Voorbeeld: target: koud; zwakke cue: grond; sterke cue: warm.
De target en de zwakke cue hadden een lage vrije associatie-norm (norm 1 %,
daarom spreken we van 'n zwakke cue), de target en de sterke cue een hoge
vrije associatie-norm ( norm 52 %) •
De zwakke en de' sterke cue waren onderling ongerelateerd.
In

alle

~xperimenten

moesten de proefpersonen de

ta~gets

in de kontekst van

de zwakke cue leren, b.v. grond-koud, en wel zó, dat zij zich de target
(b.v. koud) konden herinneren, gegeven de cue (grond). Een proefpersoon kreeg
in de leerfase àf lijst A àf lijst B.
In het eerste experiment waren er 4 taken.
In de eerste taak kreeg de proefpersoon 12 sterkecue's (die niet geleerd waren)
als geheugensteuntjes, om de 'bijbehorende' targets te herinneren.
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Het reeallpercentage bedroeg 15 %.
In

de tweede taak kregen zij de resterende 12 sterkecue's met de instruktie:

genereer-- op elk cue-woord vrije associaties in je gedachten en kijk of er
een target van de studie-lijst bij is. Nu bedroeg het reeall-percentage 30 %,
·-hetgeen signifikant hoger was dan de 15 %.
Als derde taak moesten de proefpersonen vrije associaties op de 24 sterke
cue's opschrijven, waarna tenslotte gevraagdwardom die vrije associaties
te bekijken om te zien of er targets van de studie-lijst bij waren.
Het herkenningspercentage bedroeg 24 %1 valse positieven: 4,5 %.
Hoewel dit oorspronkelijk niet tot de experimentele opzet behoorde, kregen
de laatste 10 proefpersonen nóg een taak: zij moesten de target-woorden opschrijven, gegeven de 24 zwakke cue-woorden ( die zwakke cue's vormden de
kontekst van de targets in de leer-taak). Hier bedroeg het reeall-percentage
63 % ! Dit nu was een opvallend en verrassend resultaat, dat proefpersonen
63 % van de targets konden herinneren, terwijl zij slechts 24 % van de targets
konden herkennen, gegeven de copy-cue van die targets.
Het tweede experiment had ten doel het eerste experiment te repliceren en ·
te

z~en

of het lage herkenningspercentage te wijten was aan de wijze, waarop

de proefpersonen voorzien werden van de copy-cue's van de targets. Daartoe
werden paren proefpersonen gevormd, waarvoor de herkenningslijst samengesteld
werd uit de vrije associaties op 12 sterkecue's van elk van die twee proefpersonen. Herkenning van zelf-gegenereerde targets blèek niet signifikant
slechter te gaan dan herkenning van de targets door een andere proefpersoon
gegenereerd. De resultaten van het eerste experiment werden bevestigd.
Het derde experiment moest antwoord geven op de vraag of de proefpersonen
ten gevolge van de proefopzet wellicht een streng criterium hanteerden bij
de herkenning van de targets. De proefpersonen moesten vier associaties op
de sterke cue' s geven, . waarna de herkenningsopdracht luidde: 'omcirkel dàt
ene item, dat het meest waarschijnlijk een target uit de leertaak is'.
Verder moesten zij aangeven hoe zeker zij van hun oordeel waren. Nu werd 53

%

van de targets herkend, na de korrektie voor het gokken bedroeg het percentage
38 %. De cued-recall-test leverde een

rer:a11ep~~centage

van 61 %.

Elet ;niét::kunnèn~he:tkennen van targets, die wel herinnerd 'konden worden, bleek
ook nu op te treden, zij het in iets mindere mate.
Het

belangt~~~ste

resultaat van deze drie experimenten is de gevonden superiori-

teit van herinnering boven herkenning: soms zijn proefpersonen wel in staat
om zich een target te herinneren, gegeven een cue die de kontekst-vormde van
de target tijdens de leerfase, maar zijn zij niet in staat öm die target te
herkennen gegeven de copy-cue van die target.
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Volgens Tulving en Thomson is dit verschijnsel van 'recognition..,.failure' in
direkte tegenspraak met de 'generation-recognition 1 ....theorie: het bereiken van
informatie die in 't geheugen is opgeslagen kan niet effekti:ever geschieden
via twee 'bottle necks' in de reeall-situatie (generation en recognitionl
dan via één bottle neck in de herkenningssituatie (recognition).
De fundamentele aanname van de generation-recognition theorie, dat elk woord
ál-echts' één enkele interne representatie heeft in het semantisch geheugen
en dat de copy-cue van dat woord automatisch toegang verschaft tot deze representatie moet volgens Tulving herzien worden. Een mogelijk wijziging van de
generation-recognition-modellen zou dan ook deze aanname's betreffen:
a. het paren van het target-woord met een 'input-cue-woord' tijdens de leerfase leidt ertoe, dat het woord in een bepaalde specifieke betekenis wordt
opgevat en gecodeerd.
b. deze specifieke betekenis wordt samen met de 'kern'-betekenis van dat woord
opgeslagen in het geheugen en voorzien van een 'list-tag'.
Tijdens de test zou de cue, in de kontekst waarvan de target werd geleerd,
wel toegang kunnen verschaffen tot de juiste plaats in het geheugen wegens ·
de specifieke associatie van de cue met de bijzondere betekenis van het targetwoord, maar zou de copy-cue van die target daar niet in kunnen slagen, omdat
de target dan niet in diezelfde betekenis wordt waargenomen ( de input-cue is
immers afwezig).
Zo'n wijziging van de theorie, die

~nderdaad

door Andersen en Bower ('741 werd

ingevoerd, zou op één lijn liggen met het 'encoding-specifici ty·'·-principe, · dàt
Tulving invoerde om zijn experimentele resultaten te verklaten:
Wat opgeslagen wordt in het geheugen, wordt bepaald door wat waargenomen wordt en hoe het gekodeerd is en dat wat opgeslagen is bepaalt
welke terugzoek-cue's effektief zijn in het verschaffen van toegang tot
dat wat is opgeslagen.
Tijdens de leerfase

wo~dt

een woord specifiek waargenomen en gekodeerd.

Het geheugenspoor dat gevormd wordt, wordt bepaald door deze specifieke kodering
en daardoor is het mogelijk dat herkenning van de target slecht gaat:,: als
t.ijdens·'de herkenning de target anders specifiek wordt waargenomen.
De copy--cue van de target heeft dan te weinig overeenkomst met de oweslagen
specifieke kodering om bij het goede geheugenspoor te komen.
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On the Generality of Encoding: Specifioity ( '76)
Naar aanleiding van de experimenten van Tulving en Thomson waarin het verschijnsel van recognition-failure werd aangetoond, onderzocht Salzberg de
-.algemeenheid van dit verschijnsel. Uit de gegevens van Tulving bleek, dat
er betreffende de herkenning grote verschillen bestonden tussen de items:
sommige targetwoorden werden door de proefpersonen geen enkele keer::herkend,
terwijl andere meer dan in de helft van het aantal mogelijke gevallen herkend
werden. Uit een onderzoek van het materiaal

b~eek~

dat slechte herkenning

met name optrad, wanneer de zwakke input-cue (die als kontekst van de target
fungeerde in de herkenningsfase) een bijvoeglijk naamwoord was. De target ··
was in die gevallen een adjektief. Op grond hiervan opperde Salzberg de mogelijkheid dat de slechte herkenning van sommige targetwoorden te wijten zou
kunnen zijn aan de verschillende

g~ammatikale

klasse van de input-cue en

de sterke herkenningscue. Daartoe gebruikte hij voor de input-cue!s zowel
zelfstandige naamwoorden als bijvoeglijke naamwoorden en per grammatikale
klasse van de input-cue's voor de

herkenningecue's wederom zelfstandige

ster~e

en bijvoeglijke naamwoorden. De targetwoorden waren steeds adjektieven.
Dit leidde tot een 2 x 2 x 2 factoriële proefopzet met de volgende variabelen:
grammatikale klasse van de zwakke input-cue's (zelfstandige Jnaamwoorden versus
adjektief),
grammatikale klasse van de sterke herkenningscue 1 s (zelfstandig naamwoord
versus :~.adjektief) en ·:. type van de test (herkenningstest versus cued-recall-test1.
Het verschil in grammatikale klasse van

input~cue

en herkenningscue bleek

geen nadelige invloed op de herkenning van de target te hebben.
Er bleek evenwel een interaktie te bestaan tussen de grammatik.aie klasse van
de input-cue en het type van de test: als de input-cue een zelfstandig naamwoord was, werd het target-woord slechter herkend, maar ging de cued-recall
beter dan wanneer de input-cue een bijvoeglijk naamwoord was.
Dit resultaat leidde tot de veronderstelling dat in vergelijking met het
adjektief het zelfstandignaamwoord tijdens de

acquisitie~fase

op de een of

andere manier de vorming van het geheugenspoor zó bepaalt, dat de

represen~

tatie van de target niet zo goed teruggevonden kan worden,zonder de aanwèzigheid
van het originele zelfstandige naamwoord.
Deze veronderstelling werd getoetst in een tweede experiment, waarbij de

zelf~

standige en bijvoeglijke naamwoorden werden verdeeld in d.;i::verse klassen op
grond

van·.~hun

associatiewaarde met de target, hun frequentie en tenslotte hun

konkreetheid en voorstelbaarheidswaarde.

-9-

De procedure die gevolgd werd week nauwelijks af van die procedure van het
eerste experimenu.
Uit de resultaten bleek dat de recall-herkenningsinteraktie van het eerste
experimenn alleen gevonden werd als de input-cue een konkreet zelfstandig
·-naamwoord was met een hoge voorstelbaarheidswaarde.
In zijn algemene diskussie konkludeert Salzberg, dat de experimentele gegevens
retrièval-processen aantonen, die afhankelijk zijn van het cue-type.
Wanneer een target tijdens de acquisitie-fase gepaard wordt met een zeer
konkreet zelfstandig naamwoord, dan kan juist in die situatie recognitionfailure optreden, omdat het konkrete zelfstandige naamwoord een grote invloed
uitoefent op de vorming van het geheugenspoor. De representatiè van de target
kan dan bij voorkeur teruggevonden worden via het konkrete zelfstandige naamwoord, dat immers het geheugenspoor meer bepaalt dan de target.
De copy-cue van de target verschaft niet zo goed toegang tot liet geheugenspoor,
zeifs niet als deze copy-cue zonder kontekst wordt aangeboden, hetgeen bleek
uit een derde experiment.
1. 5: Recognition-failure: Ab'l:ither· case of Retrieval Failure

J.C. Rabinowitz, G. Mandler,

L~W~

Barsàlou ('77)

Rabinowitz, Mandler en Barsalou geven een

theoret~sche

verklaring voor het

van recognition-failure, die zij vervolgens toetsen in een serie

verschijnsè~

experimennen.
Hun theorie over herkennen gaat er van uit dat een item ten tijde van de presentati~

op

twee~manieren

gecodeerd kan worden. Van een item bestaat een

presentatie-code en een conceptuele code.:. wanneer van èen·

•it.enb±nd~otmatd:e

wordt opgeslagen zoals voorkomen, vertrouwdheid of phonologische eigenschappen,
dan zeggen we dat van dat item de presentatiedode is opgeslagen. wanneer van
een item informatie over de

catego~±è

of over de kontekst-relaties is opge-

slagen, dan zeggen we dan van dat item de conceptuele· (retrieval) code is opgeslagen.
De copy-cue van een target in een herkenningstest verschaft automatisch toegang tot de
In

presenhatiè~code

van de target.

een reeall-test is geen copy-cue van de target beschikbaar, dus reeall van

de target kan uitsluitend plaatsvinden via de conceptuele code van de target.
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In de herkenningstest is de eerste stap de automatische toegang tot de
presentatiecode van de target. Afhankelijk van instrukties en de testsituatie hanteert de proefpersoon ,een bepaald kriterium (k ) om het woord
0

'oud' te noemen: overschrijdt de presentatiè-code van een woord het kriterium k , dan noemt de.proefpersoon het item 'oud' (d.w.z. dat item heb ik
0

in de leerfase gezien).

Valt de presentatie-code beneden een ander kriterium ·(k ), dan noemt de
n

proefpersóóo het item 'nièuw' (d.w.z. dat item heb ik in de leerfase niet
gezièn).

we kunnen dit verduidelijken aan de hand van figuur l.S.a.

Valt de presentatie-code tussen de twee kriteria k

en k , dan kan de proefn
o
persoon op grond van de presentatie-code alleen geen uitsluitsel geven over
het al dan niet herkennen van het item. Nu bestaat de mogelijkheid dat de
proefpersoon het item herkent op grond van de conceptuele code. Er;J±s dan
sprake van een retrieval-fase in het herkenningsproces. De retrieval-mechanismen in het herkenningsproces en het reeall-proces kunnen al dan niet hetzelfde zijn.
De experimenten van Rabinowitz, Mandler en Barsalou onderzoeken het recognition-

-failure-verschijnsel in het gepaarde associatie-paradigma binnen de kontekst
van deze duale herkenningstheorie.
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De proefpersonen krijgen in de acquisitie-fase paren woorden te zien, waarvan het eerste woord steeds een cue-woord is dat de proefpersonen moet
helpen om zich het tweede woord, de target, te herinneren. Aangenomen wordt,
dat de proefpersonen zo'n cue-target-paar in z'n geheel in het geheugen opslaan , dus dat er ééri __ geheugenspoor gevormd wordt van een cue-target-paar.
Een belaagrijke konsekwentievan deze aanname is, dat de retrieval-strategieën
die de proefpersoon zal gebruiken als hij de target niet herkent op grond
van de presentatie-code, zullen bestaan uit de retrieval van het cue-targetpaar

in z'n geheel, m.a.w._:; als een proefpersoon de target niet herkent op

grond van de presentatie-code, dan zal hij proberen zich bij de target het
cue-woord te herinneren en aldus de target toch herkennen op grond van de
conceptuele code. Alleen

~ia

deze conceptuele code is, volgens de theorie,

reeall van de target mogelijk als het cue-woord gegeven wordt.
Rabinowitz, Mandler en Barsalou voorspellen, dat recognition-failure dan
ook alleen mogelijk is voor dié target-woorden, waarop geen reeall van het
cue~woord

plaatsvindt. Immers, als deze z.g. 'terugwaartse recall' wel plaats

vond, dan zou de proefpersoon de target hebben moeten herkennen op grond van
de conceptuele code.
Volgens deze opvatting ligt in fèite een asymmetrie.:in de cue-target-relatie
ten grondslag aan het recognition-failure-verschijnsel: onder bepaalde om-;
standigheden kunnen proefpersonen vanuit het cue-woord z±ch wel de target
herinneren, maar vanuit de target niet de cue. Reeall van de target lukt
dan wel, maar herkenning van de target niet, als tenminste de target ook
niet herkend wordt op grond van de presentatie-code.
In een replicatie van een experimenn van Watkins en Tulving ('75), laten
Rabinowitz, Mandler en Barsalou zien, dat er met betrekking tot reeall en
herkenning grote verschillen bestaan tussen de cue-target-paren en in het
bijzonder tonen zij aan, dat bij sommige paren 'voorwaartse recall' (d.i.:
reeall van de target als het cue-woord gegeven wordt) . ,beter gaat dan
'terugwaartse recall' (d.i.: reeall van de cue als het target-woord gegeven
wordt), dat bij andere paren 'voorwaartse recall' en ':terugwaartse recall'
in evenwicht zijn, en dat bij weer andere paren terugwaartse reeall het beste
gaat.
Recognition-failure treedt voornamelijk op bij dié paren, waarbij voorwaartse
reeall het beste gaat. Bij meer dan 75 % van de recognition-failure-gevallen
lukt de terugwaartse reeall niet.
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Die gevallen, waarin terugwaartse reoall wel lukt, maar toch recognitionfailure optreedt, kunnen verklaard worden door aan te nemen, dat in die
gevallen de presentatié-code van de target-woerdenbenedenhet laagste
.

kriterium van de proefpersoon lag (kriterium kn ! Zie figuur l.S.a.).
Als belangrijkste verdienste van hun werk beschouwen Rabinowitz, Mandler en
Barsalou hun theoretische verklaring voor het verschijnsel van recognitionfailure, welke ondersteund werd door hun experimentele resultaten.
De

duale-code~

herkenningstheorie vormt het fundament voor de verklaring,

als bouwstenen mogen we noemen:
1. de aanname dat het cue-targetpaar als één geheel in het geheugen wordt opgeslagen.
2. de aanname dat er een asymmetrie:in de cue-target-relatie bestaat voor een
gedeelte van de paren.

1.6: Item en relatie informatie:
Een geval van kontekst onafhankelijke retrieval
M.G. Humphreys ( '78) •
Light en Carter-Sobell ('70) lieten zien, dat herkenning van een targetwoord beter gaat, als die target tijdens de test voorzien wordt van de oude
kontekst, dan wanneer die target alleen wordt aangeboden. Zij gebruikten voor
die targe-t-woorden homoniemen ( zie par. 1 ~.4 . ) • Maar ook als het associatief
gerelateerde woorden (Thomson '72; Tulving en Thomson '71) en at random·.
gepaarde

woorden (Thomson '72) betreft, wordt een voordeel van qe oude.

kontekst op de herkenning van de target gevonden.
Humphreys probeerde een antwoord te geven op de vraag, waarom woorden gemakkelijker te herkennen zijn in de oude kontekst dan zonder kontekst.
Dat antwoord vindt hij vanuit z'n duale informatie-theorie, die veronderstelt
dat proefpersonen twee soorten informatie (item en relatie-informatie) gebruiken in hun herkenningsoordelen.
ItemiD..:fiormat.ie wordt gedefinieerd als zijndè de informatie die een proefpersoon voornamelijk gebruikt wanneer hij tussen ·'oude'
moet

en~

'nieuwe'

woorden

diskrim~èren.

Relatie-informatie wordt gedefinieerd als zijnde de informatie die een proefpersoon voornamelijk gebruikt wanneer hij moet diskrimineren tussen paren
woorden die gevormd worden door twee 'oude' woorden die echter in verschillende
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paren geleerd werden. Het terugvinden van item-informatie is een voorwaarde
voor het terugvinden van de relatie-informatie.
Het kontekst-effekt.in de herkenningstest wordt door Humphreys verklaard door
aan te nemen dat er een grotere kans is om relatie-informatie te vinden in
de 'oude kontekst'-konditie dan in de 'geen-kontekst'konditie.
Die kans·is groter omdat in de 'oude kontekst'-konditie het terugvinden van
de relatie-informatie het resultaat is van twee onafhankelijke retrieval processen, n.l. één proces vanuit de target en één proces vanuit het kontekst-woord,
terwijl in de 'géén-kontekst-konditie' het terugvinden van de relatie-informatie
alleen kan geschieden vanuit de target.
Humphreys veronderstelt, dat proefpersonen bij een streng kriterium een target
met kans één herkennen als zij relatie-informatie terugvinden en met kans
t

(0 < t < 1) als zij wel item-informatie, maar geen.relatie-informatie

terugvinden.
Stel het geleerde woord-paar voor door A B, waarin B het target-woord is en
A het kontekst-woord.
Stel verder: de kans op retrieval van item-informatie

vanuit B is b en vanuit

A is a.
De kans op retrieval van relatie-informatie, gegeven item-informatie van B, is 8
en gegeven item-informatie van A is a.
Dan wordt de kans op herkenning van B bij een streng kriterium:
P (Herkenning

BI

cue :

B)

= bS

+ b(l-S)t

P (Herkenning BI cue :AB) = bS + b(l-Slt + (1-bS-b(l-S)t).a

1.6.1
1.6.2

Het voordeel van de oude kontekst bij herkenning van B wordt voorgesteld
door de term (1-bS-b(l-S)t) .a en kan omschreven worden als het produkt van
de kans dat herkenning van B niet lukt op grond van de cue B zelf, en de kans
dat er relatie-informatie vanuit het kontekstwoord A gevonden wordt (dus toch
herkenning van B}.
Humphreys zag in het recognition-failure paradigma van Tulving en Thomson
'n mogelijkheid om een schatting te maken van de kans dat B niet herkend
wordt wanneer B zelf aangeboden wordt, maar dat er wel relatie-informatie
van het paar A B teruggevonden wordt, wanneer A als cue aangeboden wordt.
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Daartoe moest hij een belangrijke aanvullende veronderstelling maken,n.l.
dat de kans op reeall van B gegeven cue A, gelijk was aan de kans op .het
terugvinden van relatie-informatie gegeven cue A. Deze gelijkheid gaat slechts
dan op, als er een extreme respons-beschikbaarheid is. Juist doordat aan de
reeall-test een herkenningstest vooraf ging, waarin de targets waren opgenomen,
meende Humphreys dat aan die voorwaarde voldaan zou zijn.
Het eerste experiment moest aantonen, dat de kans op herkenning van B in de
kontekst van A even groot was als de som van de kans op herkenning van B zonder
kontekst en de kans dat B niet herkend werd, maar wel herinnerd werd, gegeven
cue A.

In formule:
p (herkennin~ BI cue AB)
P (recall B

=P

(fierkenning B

I cue A) • P (herkenning.B

I

I

1.6.3

cue B) +

cue B)

Alle proefpersonen, 96 in totaal, moesten een lijst van 24

woord~paren

leren.

De woordparen bestonden uit zwak geassocieerde woorden (vrije associatienorm
van 0,5 à 1,5 %). De proefpersonen kregen een gepaarde associatie-instruktie
tijdens de leerfase. Daarna kregen alle proefpersonen een herkenningstest
betreffende afzonderlijke items, n.l. de targets van de woordparen.
Vervolgens kreeg de ene helft van de proefpersonen een cued-recall test
(groep I) en de andere helft een herkenningstest betreffende woordparen (groep II).
Deze laatste groep was ervan op de hoogte, dat het eerste woord van elk woordpaar steeds een kontekst-woord uit de leerfase was, maar dat het tweede woord
nu eens de bijbehorende target, dan weer een 'nieuw' woord was.

Een voorbeeld:
leerfase

woord-herkenning

cued-recall

make money

money

make

river fish

fish

river

smooth flat

skin

smooth

woordpaar-herkenning

hand touch

hand

touch

justice fair

justice

fair

light candle

light

bulb
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Uit de resultaten bleek, dat de kans op herkenning van B in de kontekst
goed voorspeld kon worden op grond van de kans op herkenning van B zonder
kontekst en de

kan~

op recognition-failure van B.

Vergelijking L6.3 werd dus experimenteel bevestigd.

1.7

Samenvatting

De Generation-Recognition-theorie is een belangrijke theorie over het zich
herinneren (recall). In z'n meest eenvoudige vorm stelt de theorie, dat
'recall' plaats vindt in twee etappe's, n.l. het genereren van respons-kandidaten
en vervolgens een 'recognition-check' betreffende kandidaten. Herkenning wordt
geacht alleen deze laatste etappe, de 'recognition-check' te omvatten.
Van elk item, van elk concept is·slechts één enkele representatiè aanwezig
in het geheugen en de copy-cue van het item verschaft automatisch toegang
tot deze representatie. Volgens deze theorie gaat herkenning altijd gemakkelijker
dan recall, omdat het proces van herkenning slechts één en het proces van
reeall twéé 'bottle-neck's' kent.
Light en Carter-Sobell ('70) toonden aan, dat de veronderstelling van automatische.
toegang tot één unieke· .representatie niet juist is als het gaat om herkenning
van homoniemen. Herkenning werd immers bemoeilijkt als tijdens de test
het homoniem in een andere kontekst werd geplaatst teneinde de betekenis van
het homoniem te veranderen.
Andere anderzoekers lieten zien, dat deze invloed van de kontekst op de herkenning niet alleen bestond bij homoniemen, maar ook bij associatief gerelateerde
woorden (Thomson '72; Tulving en Thomson '71) en a-select gepaarde woorden
(Thomson '72).
De 'generation-recognition'-theorie moest dus aangepast worden door aan te
nemen dat er meerdere representaties vanéén item (concept) mogelijk zijn
(zie ook Andersen en Bower '72, '74, Andersen '76).
Tulving en Thomson ('731 zagen in ..het verschijnsel van recognition-failure
(d.i. de reeall van items , die men niet kon herkennen) een fundamentele weerlegging van de

generatión~recognition-theorie,

die immers de ·superioriteit

van reeall boven herkenning niet zou kunnen verklaren. Maar Kintsch (Psychological Review '78) vond een mogeljke uitweg door te veronderstellen dat
proefpersonen . verschillende kriteria zouden hanteren in de 'recognition-
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check' als tweede stadium in het recall-proces. Als men aanneemt, dat proefpersonen bij het herkenningsproces een strenger kriterium hanteren dan bij
het recall-proces, dan is daarmede de mogelijkheid geschapen, dat proefpersonen zich niet-herkende items tóch herinneren. Kintsch gaf echter wel
toe dat de resultaten van de vele onderzoeken betreffende retrieval-processen
en kontekst-effekten noopten tot een wijziging van de generation-recognitiontheorie in z'n oorspronkelijke vorm (Kintsch '70).

Salzberg ('76) probeerde meer inzicht te verkrijgen in het verschijnsel van
recognition-failure door te onderzoeken in welke omstandigheden dit verschijnsel
optrad. Hij vond dat dit het geval was als het kontekst-woord van de leerfase
een zeer konkreet zelfstandig naamwoord met een hoge voorstelbaarheidswaarde
was. Daaruit konkludeerde hij, dat het geheugenspoor van een geleerd woordenpaar voornamelijk bepaald wordt door het meest konkrete woord en dat retrieval
v.an informatie uit het geheugen het beste kan geschieden middels dit konkrete
woord.
Rabinowitz, Mandler en Barsalou trachtten het recognition-failure-verschijnsel
te verklaren vanuit een herkenningstheorie, die een duale toegankelijkheid tot
het geheugen veronderstèilit: men kan een item herkennen op grond van z'n presentatie-code en z'n conceptuele code. De

asymmetrie in de cue-target-relatie

kan leiden tot recognition-failure: het cue-woord leidt wel tot retrievalinformatie over het woord-paar, maar de target niet. Als dan bovendien de presentatie-code van de target niet sterk genoeg is, herkent de proefpersoon de
target niet, terwijl hij zich hem wel herinnert.
Deze manier van denken bestempelen Flexser en Tulving ('78) .als 'het paard achter
de wagen spannen': je kunt wel zeggen dat de target niet herkend wordt omdat
die target geen 'terugwaartse' reeall oplevert, maar je· :kimt bok zeggen,.:_ .
dat de terugwaartse' reeall niet lukt,

:omdat de target niet herkent wordt.

Onder de vooronderstelling dat herkenning van een cue een nodige voorwaarde
is voor recall, gegeven die cue, kijkt men geheel anders tegen het experimentele
resultaat aan, dat in bijna 25% van de recognition.-failure-gevallen
'terugwaartse recall' mogelijk was. Dan vind je dat eerder veel dan weinig, zoals
Rab, Ma, Ba" Thus the recognition-failure phenomenon, due to factors ether
than

a

failure in backward retrieval, is really quite small. (J.vl.v 8 vol 16,

'77, pag. 625).
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Verder ontbreekt het mijns inziens de 'duale-code-theorie' aan voldoende
voorspellend

~ermogen:

een ander experimenteel resultaat zou evengoed

te verklaren zijn, door aan te nemen dat meer of minder items herkend
worden op grond van hun presentatie-code. Vooraf is niet te bepalen, welke
items op grond van welke code herkend worden.
Zulks wordt pas dàn vastgesteld, als het experimentele resultaat duidelijk is.
Zo vinden Rab, Ma, Ba in hun experimenten dat de 'terugwaartse recall' in meer
dan 75 % van de recognition-failure-gevallen niet lukt.
Dat in bijna 25 % van de recognition -failure-gevallen de 'terugwaartse recall'
wel lukt verklaren zij door aan te nemen dat in die gevallen de target niet
werd herkend op grond van de presentatie-code.
Maar als die verhouding 50 % tegen 50 % geweest was, was dat evengoed te verklaren

eenvoudig door aan te nemen, dat de helft van de targets herkend werd

op grond van de conceptuele code, de andere helft op grond van de presentatiecode.
De duale informatie-theorie van Humphreys ('78) vertoont een grote overeenkomst met de duale-code-theorie van Rab, Ma, Ba.
Hij onderscheidt item-informatie en relatie-informatie.
Het voordeel van de oude kontekst hij herkenning verklaart Humphreys door
aan te nemen dat de relatie-informatie van een geleerd woordpaar gevonden kan
worden vanuit het target-woord, maar ook vanuit het kontekst-woord. Hij veronderstelt, dat deze twee mogelijke ,retrieval-processen onafhankelijk, van ellaar plaatsvinden.
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Hoofdstuk 2: HYPOTHESES EN VOORSPELLINGEN

2.1: De 'Generation-Recognition'-theorie en/het

'Encoding~specificity'-principe

In de experimenten, besproken in hoofdstuk 1, is veel aandacht besteed aan
de relatie, die tussen-het herkennen van een bepaald woord en de herinnering

van datzelfde woord bestaat.
De

'Generation~Recognition'-theorie

gaat van het standpunt uit, dat de her-

innering (recall} van een woord twee processen behelst, n.l. de generatie van
.

-

mogelijke 'respons-kandidaten' (impliciete retrieval) en een 'recognitioncheck' betreffende deze gegenereerde kandidaten.
Herkenning wordt geacht uitsluitend de 'recognition-check' te omvatten.
Belangrijke voorstanders van deze 'two-stage'-theorie zijn o.a.· Norman '68,
Bahrink '69, Kintsch '70, Andersen en Bower '72 en '73. Vele resultaten, tot
dan toe bekend in de experimentele psychologie, konden m.b.v. deze theorie
Yerklaard worden (b.v. de superioriteit van herkenning boven recall).
Wellicht heeft de 'Generation-Recognition'-theorie het wezenlijke belang
van de reeall-cue onderschat. Uit een reeks van expèrimenten bleek, dat
proefpersonen wel in staat waren om zich een bepaald woord te herinneren,
gegèven een geschikte recall-cue, maar dat zij dat woord niet herkenden.
Dit verschijnsel noemde Tulving: 'Recognition-failure'.
Bovendien bleek de herkenning van een woord beïnvloed te worden door de
kontekst, waarin de herkenningscue werd aangeboden (o.a. Veldman '78).
Het 'Encoding-specificity'-principe (Tulving) kent juist aan de cue een groot
gewicht toe. Volgens dit principe is de overeenkomst (de 'overlap'} tussen
de cue en het geheugenspoor bepalend voor suksesvolle herkenning. of recall.
Kontekst-invloeden op herkenning en het 'Recognition-failure'-verscnijnsel
verklaarde Tulving met behulp van dit principe door aan te nemen dat sommige cue's een grotere 'overlap' hebben met het geheugenspoor dan andere
·cue's.
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2.2: Het 'Reconstructie-model':
eigen opvattingen over herkenning en herinnering
De 'Generation'-fase van de 'Generation-Recognition'-theorie en het wezenlijke belang dat het 'Encoding-specificity'-principe hecht aan de cue, brachten ons op het idee, om herkenning en reeall op een enigszins andere wijze
te bekijken.
Wij beschouwen herkenning van een bepaald woord ('target' X) niet als een
'.deelproces' van de reeall van dat zelfde woord, maar we beschouwen de recall van een 'target' X, gegeven een cue Y, als één van de processen die
leiden tot herkenning van cue Y.
We nemen aan dat een proefpersoon tijdens de leerfase een woord associeert
met andere woorden of met reeds aanwezige kennis, die samenhangt met dat
woord. Wanneer een woord wordt aangeboden

in een bepaald zinsverband, kan

de proefpersoon dat zinsverband gebruiken om vanuit het woord associaties
te leggen, maar hij kan daarvoor ook de kennis gebruiken, die hij bezit betreffende het woord (Craik en Tulving ('75) gebruikten de term 'stimuluselaboratie' en Andersen ('76) hanteert het begrip 'elaboratie').
Onze hypothese is:
Herkenning van een woord houdt een reconstructie in van éen of meer associaties, gevormd tijdens de leerfase.
Reeall vanuit een woord houdt een reconstructie in van een specifieke associatie, n.l. de associatie van 'cue' naar 'target'.
Een voorbeeld: leerfase: 'de bouwvakker opende de kist'
Proefpersoon A legt de associatie van: 'bouwvakker' naar 'opende iets',
terwijl een andere proefpersoon, B,: 'bouwvakker' associeert met zijn broer,
die toevallig een bouwvakker is.
Proefpersoon A herkent 'bouwvakker' tijdens de test wanneer hij de associatie
van 'bouwvakker' naar 'opende iets' reconstrueert, terwijl proefpersoon B
de associatie van 'bouwvakker' naar 'broer' opnieuw moet leggen om 'bouwvakker' te kunnen herkennen. Proefpersoon A moet in staat geacht worden om
vanuit 'bouwvakker' de target 'opende' te herinneren, proefpersoon B zal daar
niet in slagen (tenzij hij vanuit 'bouwvakker' meerdere associaties heeft gelegd; waaronder de noodzakelijke) .
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Nu blijkt, dat woorden onderling ve~schillen in de z.g. 'voorstelbaarheidswaarde' en 'konkreetheid'. Gemiddeld is de 'voorstelbaarheidswaarde'
en 'konkreetheid' bij zelfstandige naamwoorden hoger dan bij werkwoorden
(Paivio '71). Wij veronderstellen, dat de 'voorstelbaarheidswaarde' en
'konkreetheid' van een woord bepalend zijn voor het gemak, waarmee proefpersonen in staat zijn om vanuit dat woord associaties met andere woorden
te leggen. Anders gezegd: hoe hoger de 'voorstelbaarheidswaarde' en de
'konkreetheid' van een woord, des te gemakkelijker kan vanuit dat woord geassocieerd worden.
Wij hebben in ons experiment gebruik gemaakt van proposities, bestaande
uit een onderwerp (S-woord, Eng.: Subject), een werkwoord (V-woord, Eng.:
Verb) en een lijdend voorwerp (0-woord, Eng.: Object).
De

s-

en v-woorden worden gebruikt als cue-woorden en 'target'-woorden,

de o-woorden worden steeds gebruikt als kontekst-woorden.
Wij zullen onze voorspellingen, die voortvloeien uit onze 'theorie' over
het herkennen en het zich herinneren, steeds specificeren met betrekking
tot de herkenning van

s-

en V-woorden, afhankelijk van de kontekst (gevormd

door de o-woorden), en de reeall vanuit de

s-

en v-woorden, afhankelijk van

-de kontekst.
2.B: Voorspellingen
Aangezien volgens onze opvatting zowel herkenning als reeall een reconstructie van gevormde associaties

inhou~en,

verwachten wij dat zelfstandige naam-

woorden (S-woorden} gemakkelijker herkend zullen worden dan werkwoorden (Vwoorden} en dat vanuit zelfstandige naamwoorden gemakkelijker reeall plaatsvindt dan vanuit werkwoorden. Vanuit S-woorden kan men immers gemakkelijker
associëren dan vanuit V-woorden.
P (herkenning S)

P (herkenning V):

>

P (recall vanuit S)

>

P (recail vanuit V)
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De invloed van de 'oude' kontekst
We hebben verondersteld, dat een proefpersoon reeall kan geven op een
bepaalde cue, wanneer hij een eerder gevormde associatie van cue naar
target kan reconstrueren.
Als de cue wordt aangeboden in de oude kontekst, d.i. de kontekst, waarin
zowel cue als target tijdens de leerfase worden waargenomen, zal de proefpersoon de specifieke associatie van cue naar target gemakkelijker opnieuw
leggen, omdat die 'oude' kontekst immers waarschijnlijk van invloed was
op de associatie. Als b.v. onze proefpersoon A de cue 'bouwvakker kist'
kx:ijgt aàngeboden, kan hij de associatie van de 'bouwvakker' naar 'opende
iets' gemakkelijker reconstrueren.
Op

dezelfde wijze heeft proefpersoon A volgens onze opvatting bij herkenning

voordeel van de 'oude' kontekst, waarin de herkenningscue wordt aangeboden:
hem is als het ware al de weg gewezen voor de reconstructie van de eerder
gevormde associatie:
P (herkenning XK

0

P (herkenning

>

)

P (recall vanuit XK

0

)

>

XK~)

P (recall vanuit

XK~)

waarin:
XK

0

XKs6

= cue
= cue

X in de 'oude' kontekst
X zonder kontekst

Het voordeel van de 'oude' kontekst heeft vooral betrekking op de reconstructie van de associaties binnen het zinsverband, waarin de cue en de
target werden aangeboden, maar is lang niet zo duidelijk op de

recon~

·

structie van de associaties van cue naar 'vroegere' kennis: proefpersoon
B heeft niet zoveel profijt van het kontekstwoord 'kist', bij het opnieuw
leggen van de associatie: 'bouwvakker' - 'broer'.
Omdat de 'oude' kontekst op de herkenning van de cue slechts gedeeltelijk
een gunstige invloed heeft, maar op de reeall vanuit een cue vrijwel altijd, verwachten wij een z.g. 'surplus'-effekt van de 'oude' kontekst op
de reeall vanuit een woord t.o.v. de herkenning van dat woord.
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Wij voorspellen dat de voorwaardelijke kans op reeall vanuit een woord,
gegeven herkenning van dat woord, groter is wanneer de cue wordt aangeboden in de oude kontekst dan wanneer de cue wordt aangeboden zonder
kontekst.

l

P (recall vanuit SK

0

herkenning van XK )

I herkenning

P (recall vanuit XK~

>

0

van XK~)

Juist in deze voorspelling wijkt ons 'reconstructie-model' af van het
'encoding-spec!ficity'-principe, zoals wij dat interpreteren. Volgens onze
uitleg daarvan schrijft dit principe alle variabiliteit in herkenning en
herinnering toe aan de variabele toegankelijkheid van het geheugen
(Veldman '78). De voorwaardelijke kans op recall, gegeven herkenning van
de cue, kan dan nauwelijks of niet heinvloed worden door de kontekst, waarin de cue wordt aangeboden.
Ongelijkheid v

van het reconstructie-model is volgens het 'encoding-speci5
ficity'-principe een gelijkheid.

De invloed van de oude kontekst op de herkenning van v-woorden zal groter
zijn dan de invloed op de herkenning van S-woorden, omdat V een 'zwakke'
cue is en S een 'sterke' cue. Dit geldt Qan natuurlijk ook voor reeall

s.

vanuit V t.o.v. reeall vanuit
P (herkenning VK

0

)

P (herkenning

-

P (herkenning SK

0

P (re·call vanuit VK

0

)

VK~)

P (herkenning

)

-

-

P (recall vanuit

P (recall vanuit SK

0

)

-

>
SK~)

VK~)

P (recall vanuit

>
SK~)

De vreemde kontekst
We kunnen een cue aanbieden in een 'vreemde' kontekst, d.i. een kontekst
ànders dan

di~

waarin cue en target geleerd worden. De 'vreemde' kontekst

kan een proefpersoon

~

helpen om de associaties gevormd tijdens de

·leerfase te reconstrueren. Als de proefpersoon de 'vreemde' kontekst gebruikt om in die richting associaties te vormen, zal hij zelfs nadeel
kunnen ondervinden van de 'vreemde' kontekst.

'
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Of de proefpersoon ook inderdaad nadeel heeft, wordt bepaald qoor zijn
mogelijkheid om het cue-woord 'los• te zien van het •vreemde' kontekstwoord, wanneer hem de reconstructie van eerder gevormde associaties niet
·gelukt is door in de 'verkeerde richting' te zoeken.
Wij doen géén konkrete voorspelling over de invloed van de 'vreemde' kontekst op de herkenning van een woord en de reeall vanuit een woord.
We kunnen echter wel een uitspraak doen over de invloed van de vreemde
kontekst op de voorwaardelijke kans op recall, gegeven herkenning van
de cue.
Wanneer de •vreemde' kontekst een nadelige invloed op de herkenning van een
cue zou hebben, dan moet die invloed stérker zijn op de reeall vanuit een
cue. Wij noemen dit het •sur-min'-effekt op recall. (vergelijk het 'surplus•effekt van de 'oude' kontekst op de reeall vanuit een cue.)
Onze uitleg van het 'encoding-specificity'-principe houdt in, dat dit
'sur-min'-effekt niet zal optreden volgens het 'encoding-specificity'-principe.
2.4: Invloed van 'afleider'-cue's op reeall
In een herkenningstaak zijn nagenoeg altijd woorden opgenomen die de
proefpersonen niet tegengekomen zijn in de leerfase. De proefpersonen
moeten onderscheiden wat wel en niet in de leerfase werd aangeboden.
Uit onderzoeken is bekend, dat de aard van de 'afleiders' van invloed is
op het aantal 'goede' cue's, dat de proefpersonen herkennen.
Volgens onze opvatting over herkenning moet dit een gevolg zijn van de invloed op de reconstructie van eerder gevormde associaties. Als dat juist
is, moeten 'afleider'-cue's dan óók van invloed zijn op de reeall vanuit een
cue.
Onze verwachting is, dat proefpersonen die 'afleider'-cue's in de reealltaak krijgen, •voorzichtiger' reeall zullen geven dan proefpersonen die géén
'afleider'-cue's krijgen.
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2.5: 'Recognition-failure'
''Recognition-failure '· is het verschijnsèl dat proefpersonen zich sommige
·-woorden wel kunnen herinneren, gegeven een geschikte cue, maar dat zij die
woorden niet herkennen. Volgens het 'reconstructie-model' is 'recognitionfailure' mogelijk, omdat men vanuit sommige woorden gemakkelijker associaties kan 'construeren' (leerfase) en reconstrueren (testfase) dan vanuit
andere woorden. Herkenning van een werkwoord kan b.v. mislukken, terwijl
reeall van dat werkwoord, gegeven het bijbehorende onderwerp, wèl lukt.
We hebben dan te maken met een 'recognition-failure' van het werkwoord (Vwoord).
Het omgekeerde verschijnsel, n.l. 'recognition-failure' .van een onderwerp
(S-woord) kan in principe ook voorkomen, zij het in veel mindere mate,
omdat de constructie en reconstructie van associaties veel gemakkelijker vanuit het s-woord plaatsvindt dan vanuit het v-woord.
Onze voorspelling is:
P (V niet herkend

.,f V wel

P (S :p.iet herkend

recalled)

J · S wel

>

recalled)

2.6: OVerzicht van de voorspellingen, waarin de 'Generation-Recognition'theorie, het 'Encoding-specificity'-principe en ons 'Reconstructiemodel' (mogeliJk) verschillen
Het experiment door ons gedaan, is bedoeld om enig inzicht te verkrijgen
in de çeheugenprocessen herkenning en herinnering en de relatie die tussen
deze twee processen bestaat. Op grond van de experimentele resultaten
willen wij onze opvattingen hierover, uitgewerkt in het 'reconstructiemodel', op hun waarde toetsen.
De verschillen tussen de 'Generation-Recognition'-theorie, het 'Encodingspecificity'-principe en het 'Reconstructie-model' leiden tot

enk~le

voor-

spellingen die met elkaar in strijd zouden kunnen zijn of in feite zijn.
Tabel 2.6.A geeft een overzicht van deze voorspellingen.
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Tabel 2.6.A: Een overzicht van (mogelijke) 'tegenstrijdige' voorspellingen

(1)

Punt van onderzoek:

(2)

(4)

(3)

'G.R.!

'E. s.

géén

pos.

I

wij

Invloed 'oude' kontekst op
herkenning:

pos.

Invloed 'oude' kontekst op
voorwaardelijke kans op repos.

call, gegeven herkenning
van de cue:

?

Invloed 'vreemde' kontekst
op herkenning

géén

géén

{ •.surplus')

neg. of

neg. of

géén

géén

Invloed 'vreemde' kontekst
op voorwaardelijke kans op
recall, gegeven herkenning
van de cue:
Recognition-failure

neg. ( 'sur-min')
?

géén

géén
wel

of géén
wel

Verklaring tabel 2.6.A
In kolom (1) zijn de onderzoekspunten vermeld., waarin de drie 'theorieën kunnen

verschillen qua voorspelling vari het effekt.
In kolom (2) staan de voorspellingen van de 'Generation-Recognition'-theorie.
Een vraagteken betekent, dat de theorie geen duidelijke voorspelling doet.
In kolom (1) staan de voorspellingen van het 'Encoding-specificity'-principe.
In kolom ( 4) staan de voorspellingen van ons 'Reconstructie-modeL' •
Téri ëi.àhzien ~ari-de voorlaatste v~orspelling (neg. ('sur-min'} of géén} merken wij
op, dat deze afhangt van het effekt van de 'vreemde' kontekst op de herkenning.
Indien een negatief effekt optreedt, verwachten wij ook een negatief effekt op
de voorwaardelijke kans, indien géén effekt optreedt, verwachten wij ook géén
effekt op de voorwaardelijke kans.
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Hoofdstuk 3

BESCHRIJVING VAN HET EXPERIMENT

3.1 Inleiding
Het experiment is een onderzoek naar het geheugen voor korte proposities
(of: een onderzoek naar .·de toegankelijkheid van 't geheugen) en wel naar
het z.g. 'episodisch geheugen' (zie Tulving in J. Brown: Reeall and Recognition
1976).
De proposities die de.proefpersonen in de .. leerfase krijgen te zien bestaan
steed uit 'n onderwerp, gezegde en lijdend voorwerp. Een korte notatie voor
zo'n propositie: SVO (S van Subject, V van Verb en 0 van Object). Het onderwerp
is steeds een persoon (géén naam), .het werkwoord 'n overgankelijk werkwoord
gebruikt in de derde persoon enkelvoud, verleden tijd en het lijdend voorwerp
een zelfstandig naamwoord, echter géén persoon.
Enkele voorbeelden van dergelijke SVO-proposities zijn:
de piraat verstuurde het telegram
de portier voelde de spijker
De proposities zijn zó samengesteld, dat naar experimentor's eigen inzièht
zo weinig mogelijk pré-experimentele associaties tussen de woorden binnen
één zin bestaan. De reden hiervoor is dat het onderzoek anders eerder een onderzoek naar kennis en semantisch geheugen zou zijn dan een onderzoek naar het
'episodisch' geheugen.
Nadat~de

proefpersonen de zinnen 'geleerd' of liever: semantisch verwerkt hebben

worden ze getest. De test bestaat uit een herkenningstaak en een 'cued-recalltaak'.
Tussen de leerfase en de testfase krijgen de proefpersonen nog een z.g. buffertaak' om te voorkomen dat ze tijdens de test gebruik maken van hun 'onmiddellijke'
geheugen.
3.2

De proefpersonen

De proefpersonen waren allen T.H.-studenten, voornamelijk deelnemers aan het
praktikurn Algemene Onderwijskunde.
De mctivatie van de proefpersonen leek ruim voldoende op één uitzondering na.

-27-

Desbetreffende proefpersoon week qua leeftijd zeer sterk af van het populatiegemiddelde en bleek niet in staat om het tempo in de leerfase te volgen (zie
ook onder leerfase) • Hij werd om die reden dan ook buiten beschouwing gelaten
bij de verwerking van de gegevens. Deze beslissing werd genomen op grond van
zijn gedrag tijdens het experiment, zonder de gegevens van de proefpersoon te
zien. Een andere proefpersoon nam zijn plaats in. In totaal zijn de gegevens
van 48 proefpersonen verwerkt in de resultaten.
Voordat het eigenlijke experiment kon beginnen, moest een bevredigende prestatietijd van de proposities gevonden worden. Het kriterium hiërbij was, dat er
geen z.g. 'plafond'-effekten mochten optreden bij de herkenning (die mocht.niet
te hoog zijn) of bij de herinnering (die mocht niet te laag zijnl.
Verder konden m.b.v. deze 'proef-proefpersonen' de laatste foutjes uit het
test-materiaal gehaald worden. De ijver en de inzet van 16 'proef-proefpersonen'
bleek voldoende voor het verkrijgen van foutloos testmateriaal en 'n bevredigende
presentatié-tijd.
Uit praktisch oogpunt werd het experiment afgenomen per groepje van vier proefpersonen. Dit was mogelijk door het gebruik van een diaprojektor in de leerfase
en voorbewerkte testboekjes in de testfase.
Schema

J. 2. A .. geeft .een overzicht van de proefopstelling.

proefpersonen

0
D

Schema :·.3.2.A

diaprojektor

0

muur

D

3 ~.3

<>

proefleider

Het leermateriaal

De reden dat wi'j gekozen hebben voor propos i ties bestaande uit drié woorden is
van experimentele aard: om kont:eK.~invloeden op het reeall-proces te kunnen
onderzoeken is het noodzakelijk dat we beschikken over een cue-woord, een kontekstwoord en een target-woord.
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Door deze drie woorden steeds binnen één propositie aan te bieden in de leerfase

kunnen de proefpersonen deze drie woorden steeds als een eenheid waar-

nemen.
De 110 leerzinnen moesten zó samengesteld worden, dat er zo wèinig mogelijk
pré-experimentèle associaties bestonden tussen het onderwerp, gezegde en
lijdend voorwerp van één zin. We hebben getracht dit te bereiken door eerst
afzonderlijke lijsten met onderwerpen, transitieve werkwoorden en objekten
samen te stellen. Daarvoor deden onder meer het woordenboek van de Nederlandse
Taal en enig studiemateriaal van de heer P. Uit den Boogaart dienst.
Vervolgens werden de zinnen geformeerd door woorden met overeenkomstige rang-

.

nummers samen te nemen, indien dat tenminste tot een akseptabele zin leidde •
In. de gevallen dat zulks niet het geval was hebben we het toeval 'een handje
geholpen'. Ons uitgangspunt was, dat het een 'redelijke' propositie moest
worden zonder dat een deel van de ;zin geraden kon worden als de rest van die
zin gegeven werd.
Zo werd de propositie ' de groenteman at groente' niet toegelaten wegens de
sterke associatie tussen onderwerp en lijdend voorwerp. Voor een overzicht van
de gebruikte proposities: zie Bijlage 1.

3.4

De leerfase

Tijdens de leerfase kregen de proefpersonen 120 proposities tweemaal in dezelfde volgorde te zien; daarvan werden er 110 gebruikt in de test-fase, de
overige dienden om de z.g. begin- en eindeffekten op te vangen.
De zinnetjes stonden op dia's, steeds één zin per dia, om ervoor te zorgen
dat de aanbiedingstijd per zin konstant gehouden kon worden. Deze aanbiedingstijd bedroeg 3,2 sekonden.
Door middel van een dia-projektor werden de zinnetjes op een muur binnen een
kader geprojekteerd.
Van te voren was uitgezocht welke soort dia en welk lettertype_hetmeest geschikt
was voor ons doel, waarbij gelet werd op duidelijkhèid van de tekst en vermoeidheidsverschijnselen bij de proefpersonen. Daartoe werden een aantal proefdia's gemaakt met verschillende lettertypes en met verschillende achtergronden:
zwarte teks op 'n witte, blauwe, grijze, gele en groene achtergrond
witte tekst op 'n zwarte achtergrond (negatieve dia).

en
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De gebruikte lettertypen waren: 10" Light Italic, 10" Courier en 10" Orator.
Het lettertype

10" Courier was het duidelijkst.

De gewone zwart-wit dia bleek als grootste bezwaar te hebben, dat de proefpersonen snel vermoeid raakten t.g.v. de sterke verandering van de licht~ntensiteit

bij de wisseling van de dia's. Bij de kleurendia's was dit euvel

weliswaar verholpen, maar daar bleek het kontrast tussen de tekst en de achtergrond onvOLdoende. Het beste resultaat gaf de negatieve dia (witte tekst op een
zwarte achtergrond). 'Door deze dia's te projekteren in een matig verlichte
ruimte werd berèikt dat bij voldoende kontrast tussen tekst en achtergrond
toch •n vrij konstante lichtintensiteit werd verkregen.
De instruktie voor de leerfase moest de proefpersonen ertoe brengen de zinnetjes
semantisch te verwerken. Hen werd verteld dat ze de zinnetjes stuk

voor stuk

goed in zich op moesten nemen en dat na de leerfase een test zou volgen,
waarin zij vragen over de zinnetjes zouden moeten beantwoorden. Over de precieze
inhoud van de test werden geen mededelingen gedaan. De proefpersonen werden er
met nadruk op gewezen dat het geen zin had om de zinnetjes in een bepaalde
volgorde van buiten te leren, daar dit

~n

onmogelijk karwèi was en daar de

volgorde in de test geheel anders zou zijn, maar dat ze zich per zinnetje
moesten concentreren. Verder werd hen verteld dat na de zinnetjes er acht andere
dia's zouden verschijnen waarop plaatjes (lijn-figuren) stonden afgebeeld.
Deze lijn-figuren moesten zo goed mogelijk worden nagetekend, waarvoor ze ruim
een halve minuut per figuur de tijd hadden. Daarna zou de test volgen.
Het natekenen van de acht figuren was de buffertaak tussen de leer-fase en de
test-fase, maar daarvan waren de proefpersonen uiteraard niet op de hoogte.
Voordat de èigenlijke zinnetjes zouden verschijnen, kregen de proefpersonen
vier proefdia's te zien, die uitsluitend ten doel hadden om de proefpersonen
te laten wennen aan de gang van zaken.
De 'leer'-instruktie bleek duidelijk genoeg; alle proefpersonen wisten wat
er van hen verwacht werd en, voor zover de experimentator dat kon beoordelen,
volgden alle proefpersonen de dia's consciëntieus, op één uitzondering na, die
om die reden dan ook bij de verwerking van resultaten buiten beschouwing werd
gelaten.
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3.55

De test-fase

Het experimenn is een onderzoek naar het geheugen voor korte proposities.
Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan de volgende punten:
1. de herkenning en de invloed van de kontekst op de herkenning
2. de herinnezfnq (cued-recall) en de invloed van de kontekst op de herinnering
3. het effekt van afleiders in de cued-recall-taak
4. de relatie tussen herkenning en herinnering en de invloed van de kontekst op
deze relatie
5. het

;rec?gnition-failure'-ve~schijnsel

De test-fase bestaat uit een herkenningstaak, een cued-recall-taak en een buffertaak tussen deze twee taken.
De herkenningstaak
Uitgaande van de genoemde onderzoekspunten hebben we in de herkenningstaak
18 verschillende test-kondities ingevoerd.
De herkenningscue geven we aan met een symbool, dat gevormd wordt door de

s, V en 0 , of een bepaalde kombinatie van die letters. De letters

letters

s.

V en 0 staan respektievelijk voor Subject, Verb en Object. Zo wil de her-

kenningscue SO zeggen 1 dat Subject en Object tesamen aangeboden worden.
De herkenningscue V houdt in, dat alleen het werkwoord ter herkenning wordt aangeboden.
In het experiment beperken wij ons tot het onderzoek naar herkenning van V en
herkenning vanS. Die V en S worden alléén aangeboden ( cue's: V en S), in de
oude kontekst aangeboden (cue • s :VO•Jen SO) en in een vreemde kontekst aangeboden
(cue's: VO en SO ) •
x
x
We hebben dus~_in totaal zes verschillende cue-typen.
- -

Eén cue-type wordt steeds gebruikt in drie verschillende test-funkties, n.l.:
1. De bij de cue behorende 'leerzin' wordt slechts éénmaal getest (funktie
in de test: 'enkel')
2. De bij de cue behorende 'leerzin' wordt tweemaal getest in de herkenningstaak,
zij het middels twee verschillende herkennings-cue's (funktie in de test:
•dubbel')
~Bij

de cue behoort géén 'leerzin', m.a.w. de cue is een afleider (funktie

, in de test: • afleider • )
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Dit geeft ons 6 x 3

= 18

verschillende test-kondities in de herkennings-test.

Per test-konditie worden 10 cue's gegeven. De skore van een proefpersoon in
een bepaalde konditie wordt dus berekend uit 10 waarnemingen.
Het totaal aantal herkenningscue's per proefpersoon is 18 x 10
Schema

= 180.

3.5.A geeft een overzicht van de test-kondities in de herkenningstest:

Schema
test.:.:
funktie

3.5.A: herkenningskondities

'enkel'

.:'dubbel'

V

tk 1: V

tk

4: V

vo

tk 2:

vo

tk

5:

vo

tk 14: V 0

vox

tk 3:

vox

tk

6:

vox

tk 15:

vo
x x

s

tk 7:

s

tk 10:

s

tk 16:

sx

so

tk 8:

so

tk 11:

so

tk 17:

sx0

sox

tk 9:

sox

tk 12:

sox

tk 18:

sx 0 x

'afleider'

cue-type

:>

.

~

l-1

tk 13: V

x

Q)

.J::

.

til
~

l-1

Q)

.J::

x

Verklaring van het schema:
In de tabel worden de cue's weergegeven met een

symboo~.

horizontaal staan de drie verschillende 'testfunkties' uit, d.w.z. de funktie
die een bepaald cue-type in de test vervult.
Een cue kan 'enkel' voorkomen, d.w.z. dat die cue de enige cue is die correspondeert met een bepaalde leerzin.
Verder kan een cue .'dubbel' voorkomen, d.w.z. dat die cue tezamen met een
andere cue, die van een ander type is, correspondeert met een bepaalde leerzin.
Zo komen cue's V (tk 4) en S (tk 10) uit dezelfde leerzin voort, b.v.:
de cue's 'bespoot' en 'metselaar' corresponderen beide.met de leerzin:
'de metselaar bespoot de groente'.
Hetzelfde geldt voor de cue's VO (tk 5) en SO (tk 11) evenals voor de cue's
VO (tk
x

6)

en

sox

(tk 12) •
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Tenslotte kan een cue een afleider zijn, d.w.z. dat de cue met geen enkele
van de geleerde zinnen correspondeert. Het symbool voor de cue wordt dan

vo~r

zien van een subscript x, b.v. V 0 (V is een afleider, 0 werd wel geleerd).

x

Vertikaal staan de

verschillenóe cue-typen uit, d.w.z. de vorm waarin

ZdS

de cue aangeboden wordt in.de test.
Voor de eenvoud worden de cue-vormen VO en VO
verschillende typen, hoewel 0 en 0

x

resp. SO en SO beschouwd als
x
x
beide objekten zijn. (N.B.: Als een proef-

persoon het objekt 0 niet geleerd heeft in de leerfase, dan geven we dat aan
met een subscript x: 0 .)

x

Bij de eerste drie cue-typen (symbool: V, VO, VO ) gaat het om herkenning van

x

het werkwoord (V). Het objekt (0) vervult de rol van kontekst.
Bij de laatste drie cue-typen (symbool: S,

so, SOx ) gaat het om herkenning van

het onderwerp (S). Ook hier vervult het objekt (0) de rol van kontekst.
In de cellen staan 6 x 3

=

18 verschillende testkoridities, die we steeds

afkorten: tk 1, tk 2, ••••••• , tk 18.
Zo wil tk 6 zeggen dat de cue's, die deze konditie vormen, het VO -type hebben

x

(V wel geleerd, 0 niet geleerd) en dat ze de testfunktie 'dubbel' hebben.
apmerking:
Een vreemd objekt (notatie 0 ) komt slechts éénmaal in de test voor, dus
x
een objekt 0 uit tk 6 is een ander objekt dan welk van de tien vreemde objekten
x
uit tk 12 dan ook.
De

uite~ndelijke

herkenningslijst bestond uit 10 bladzijden. Op elke bladzijde

stonden 18 cue's, per testkonditie één cue. In totaal bevatte de herkenningslijst
dus 10 x 18 = 180 cue's. De proefpersonen kregen per bladzijde één minuut tijd
om aan te geven welke werkwoorden en onderwerpen zij herkenden, d.w.z. welke
werkwoorden en onderwerpen zij meenden gezien te hebben op de dia's. Wie niet
binnen de gestelde tijd klaar was, moest de bladzijde wel afmaken, maar het tempo
iets opvoeren.
Van de herkenningslijsten bestonden zes verschillende versies; hierop wordt
nader ingegaan in paragraaf 3.6.
De tweede buffertaak
De tweede buffertaak was dezelfde als de eerste: weer moesten er acht lijnfiguren worden nagetekend. Ook deze taak nam + 5 minuten in beslag en had ten
doel om de effekten van de herkenningstaak op de cued-recall-taak te verkleinen.
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De cued-recall-taak
Het laatste onderdeelvanhet experiment was de cued-recall-taak, waarin
de proefpersonen bepaalde woorden_kregen aangebóden.(de cue's) waarbij zij
net bijbehorende woord

moesten opschrijven.

De proefpersonen werd gevraagd: c>IIl het Subject op te schrijven als de cue van
het type V, VO of VO
type s, SO of SO

was en om het Verb op te schrijven als de cue van het
x
was. Met nadruk werd gevraagd om géén reeall op 0 te geven.

x
Kortom: S-recall geschiedde vanuit V, V-recall geschiedde vanuit S.
De ene helft van de proefpersonen vormt de experimentele groep:
deze groep krijgt ook afleiders in de cued-recall-taak.

De andere helft vormt de contrêle-groep: deze groep krijgt géén afleiders
in.de cued-recall-taak.
We kunnen de recall-kondities in eenzelfde schema onderbrengen als de herkennings-kondities.
- Schema · 3. 5 ~.B: recall,....kondities:
test
funk ti
'enkel'

'dubbel'

'afleider'

cue-type
V

tk 1: V· -+

tk

4: v--+

......
(Ó
u

tk 13: V-+
x

vo

tk 2: vo-+

tk

5: VOe-+

tk 14: V Q-c-+

""'

vo

tk 3: vo-+

tk

6: vo-+

tk 15: VO-+

s

tk 7: s -+

tk 10: s -+

tk 16: s -+

so

tk 8: so -+

tk 11: so-+

tk 17: s 0 -+

tk 9: so -+

tk 12: so-+

tk 18: s 0 -+

......
CD
I

U)

......
......
(Ó
u

x

x

x

CD
I

>""'

so

x

x

x

x

x x

x
x

x x

Verklar.ing schellla _.3. S. B
Voor een verklaring van de begrippen 'testfunktie' en •cue-type', zie schema\:r:s .A.~-
In de cellen staan de 18 recall-kondities als volgt afgekort tk 1, tk 2, •.••• , tk 18.

-34-

Elke testkonditie wordt gevormd door 10 recall-cue's, die we afkorten m.b.v.
het symbool voor de cue met een pijl. De pijl geeft aan dat het om reeall
gaat. Zo wil tk 6: VO

+ zeggen, dat in bestkonditie 6 reeall van S wordt
x
. gevraagd vanuit V, die in de kontekst o x staat. De controlegroep krijgt
de test-kondities 13 t/m 18 niet. In totaal hebben zij dus 6 x 10 = 60

reeall-cue's minder dan de experimentele groep.
Verband tussen herkennings-taak en de reeall-taak
De cue's die in de herkennings-taak de herkennings-cue's waren, vormen
in de reeall-taak de recall-cue's.

voorbeeld: geleerd:

'de bouwvakker opende de kist'. testfunktie 'enkel'.

SO-herkennings-cue:

'de bouwvakker de kist'

(testkonditie 8)
De proefpersoon moet kijken of hij 'bouwvakker' herkent.
SO-recall-cue

'de bouwvakker de kist'

(test-konditie 8)
De proefpersoon krijgt in de reèall-tàak dezelfde cue als
in de herkenningstaak, maar moet nu proberen zich het

werk~

woord dat bij 'bouwvakker' hoort te herinneren en op te
schrijven (V-recall op een· so-cue).
voorbeeld:

gèlee!l1d!~

V-herkennings-cue

'de mets. el aar bespoot de groente' • testfunktie 'dubbel' •
'bespoot'

(test-konditie 4)
Deproefpersoon met kijken of hij 'bespoot' herkent
S-herkennings-cue :
(test-konditie 10)
V-recall-cue
(test-konditie 4)

'metselaar'
De proefpersoon moet kijken of hij 'metselaar' herkent
'bespoot'
De proefpersoon moet proberen zich het onderwerp, dat bij
'bespoot' hoort, te herinneren en op te schrijven.

S-recall-cue

'metselaar'

(test-konditie 10)
De proefpersoon moet proberen zich het werkwoord,. dat bij
'metselaar' hoort; te herinneren en op te schrijven.
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N.B. De twee cue's uit de 'dubbele' test-kondities (in het voorbeeld hierboven:
de V- en S-cue) zijn vijf bladzijden van elkaar verwijderd in de testlijsten
(zie · 3.6).
De volgorde waarin de cue' s aangeboden worden is voor de herkenningslij st en
de reeall-lijst verschillend teneinde het effekt van de herkenningstest op de
reeall-test te verkleinen. Hier wordt nader op ingegaan in paragraaf

3.6·

3.6 De test-lijsten
De herkenningslijst
Zoals we hebben gezien, is de kontekst waarin een cue aangeboden wordt,
een experimentele variabele op drie niveau's, n.l. géén kontekst, oude kontekst
en vreemde kontekst.
Als de zinnen per toeval aan een bepaalde testkonditie worden toegewezen, zou
de ene testkonditie, per toeval, kunnen bestaan uit zinnen die gemiddeld eenvoudiger te leren zijn dan de zinnen van een andere testkonditie. Als we dan
zouden vinden dat de proefpersonen gemiddeld beter herkennen in testkonditie 2
dan in testkonditie 1, zou dat resultaat wijzen op 'n voordeel van de oude
kontekst, maar 'n toevallige scheve verdeling van de zinnen over de testkondities
zou éénzelfde resultaat kunnen opleveren. Om deze toevallige fout kleiner te
maken hebben we de zinnen systematisch gerouleerd over bepaalde testkondities.
Omdat de invloed van de kontekst experimenteel onderzocht wordt door de skores
van de proefpersonen-in tk 1, 2 en 3

resp~

4, 5 en 6, resp. 7, 8 en 9, resp.

tk 10, 11 en 12 onderling te vergelijken, werden juist over deze testkonditiès

r

onderling de zinnen gerouleerd.
voorbeeld:

geleerd:

'de agent lokte de eend'
Van deze zin werd per proefpersoon één herkenningscue
gegeven (testfunktie 'enkel'). Uitgaande van deze zin
werden drie cue's samengesteld, nl. een V-cue ('lokte'),
een VO-cue ('lokte de eend') en een VO -cue ('lokte de aap').
x
Eén derde deel van de proefpersonen kreeg de V-cue,
één derde deel de VO-cue en één derde deel de VO x -cue.
De geleerde zin 'de agent lokte de eend' werd dus op de
drie kontekstniveau's even vaak getest.
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voorbeeld: geleerd:

'de metselaar bespoot de groente'
Van deze zin werden per proefpersoon twéé herkenningscue's
gegeven (testfunktie: 'dubbel'). Uitgaande van deze zin
werden zes cue's samengesteld, n.l. een V-cue, VO-cue,
VO -cue en een S-cue, so-cue en so -cue.
x
x
Eén derde deel van de proefpersonen kreeg de.V-cue en s-cue,
één derde deel de VO-cue en SO-cue en één derde deel de VO -

x

cue en SO -cue.

x

De geleerde zin 'de metselaar bespoot de groente' werd dus
op de drie kontekstniveau's even vaak getest.
Kort samenvattend: Om de invloed van de kontekst op de herkenning zo veel
mogelijk te 'ontdoen' van de invloed van eventuele (toevallige) verschillen
tussen de zinnen (de ene zin kan gemakkelijker te leren zijn dan de andere)
werden de zinnen a-select verdeeld in groepen. Vervolgens werden aan de testkondities drie verschillende permutaties van deze groepen toegewezen en wel zó,
dat een bepaalde zin op elk niveau van de kontekst getest werd.
Deze drie verschillende permutaties zullen we in het vervolg weergeven met
de letters a, b en c. Een proefpersoon krijgt àf de permutatie a, àf b, àf c.
In ons experiment kregen 16 proefpersonen de permutatie a, 16 próefpersonen de
permutatie b en 16 proefpersonen permutatie c.
We hebben nu drie typen herkenningslijsten, n.l. Ha, Hb en He, waarin H aangeeft dat het om 'n herkenningslijst gaat en· a, b, c de keuze van de permutatie aangeven.
Per type herkenningslijst werden uiteindelijk twee herkenningslijsten samengesteld, die alleen van elkaar afweken in de volgorde van de aangeboden cue's.
Per. bladzijde werden de, 18 cue's (één cue per testkonditie) namelijk in twee
versçhillende volgordes aangeboden.
In totaal kregen we zes verschillende herkenningslijsten, die we aangeduid
hebben met H1a, H2a, Hlb, H2b, Hlc, H2c.
In ons experiment hadden we 48 proefpersonen, dus 8 proefpersonen per herkènningslijst.
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Tot slot nog een opmerking over de zinnen die middels twee verschillende
cue's werden getest, dus waarvan de cue's de funktie 'dubbel' hadden (zie
schema · 3. 5.A).
De herkenningslijsten zijn zó samengesteld, dat deze twee 'dubbele' cue's
steeds vijf bladzijden van elkaar verwijderd waren. Als bijvoorbeeld van
de geleerde zin 'de schrijver betaalde de aanslag' de S-cue 'de schrijver'
op bladzijde 3 stond, werd ervoor gezorgd, dat de

v~cue

'betaalde' op

bladzijde 8 kwam te staan. Dit werd gedaan om de invloed van de eerste 'dubbele'
cue (i.c. 'betaalde') zo klein mogelijk te doen zijn.
De reeall-lijsten
De reeall-lijsten werden samengesteld aan de hand van de Herkenningslijsten.
De herkenningscue van de herkenningslijst werd nu de reeall-cue (zie tabel 3.5.B).
Er werden echter twee wijzigingen doorgevoerd, n.l.:
1. De Çontrole-groep kreeg geen 'afleider'-cue's, dus de 60 cue's uit
tk 13 t/m 18 werden voor deze groep proefpersonen weggelaten uit de herkenningslijst. De experimentele

groep·k~eeg

alle cue's.

2. Van de 'dubbele' cue's werden èf het eerst de v-, VO- resp. vo -cue's
x

gegeven op de eerste vijf bladzijden en daarna de corresponderende s-, soso -cue's op de laatste vijf bladzijden èf omgekeerd. In de helft van de
x
reeall-lijsten werden dus de cue's uit test-kondities 4, 5 en 6 eerder
aangeboden dan uit de test-kondities 10, 11 en 12 ( deze noemen wij de R V

recall-lijsten) en in de andere helft van de reeall-lijsten werden de cue's
uit de test-kondities 10, 11 en 12 eerder aangeboden dan uit de test-kondi.. :.ties -.-4, 5 en 6 {dit noemen we de R -recall-l:ijsten)~.
s

Uitgaande van de zes verschillende herkenningslijsten Hla, H2a, Hb1, Hb2, Hlc en
H2c kregen we 6 x 2 x 2

= 24

verschillende Reeall-lijsten n.l.: R2avC, R2avE,

R2asc, R2asE, RlavE, RlavE, Rlasc, RlasE etc.
Hierin·:geeft de letter R weer, dat het om een·Recall-lijst gaat, het cijfer 1 of
1

2 geeft aan welke volgorde van aanbieding werd gebruikt ), de letter v of s
geeft aan welke 'dubbele' cue het eerst werd·aangeboden, de hoofdletterE of c
geeft aan of er wel of geen afleider-cue's zijn opgenomen in de Recall-lijst,
de letters a, b, c geven het type van de lijst aan, dus welke permutatie werd
gebruikt.
l)De Rl-lijst werd samengesteld aan de hand van H2 lijst en omgekeerd, dus de Hlen Rl-lijst verschillen juist qua volgorde van de cue's.
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Om de invloed van de herkenningslijst op de reeall-lijst zo klein moge-

lijk te doen zijn, was voor de proefpersoon een bepaalde volgorde van de
H-lijst anders dan van de R-lijst, dus: kreeg een proefperseoen een Hl-lijst
:dan

.kreeq_;hdjj~-_één,.!Rll-J:ijst

(Hl en Rl verschillen qua volgorde).

Voor een bepaalde proefpersoon was het type van de H- en R-lijsten hetzelfde,
dus: kreeg een proefpersoon. een Hb-lijst, dan kreeg hij ook een Rb-lijst.
Per herkennin:gslijst kwam de Rv-lijst evenveel voor als de Rs-lijst en
de RE-lijst evenveel als de RC-lijst.
Tabel

3.6.A geeft weer welke proefpersonen welke herkenningslijst en welke _

Reeall-lijst kregen.
Tabel "3.6.A

nr.

proefp.
nr.

1

7,24

2

R-lijst

nr.

proefp.
nr.

H-lijst

Hl a

RlavE

13

10,29

Hlb

RlbvC

3,32

H2a

R2avE

14

20,37

H2b

R2bvC

3

1,26

Hl a

RlasE

15

14,43

Hlb

RlbsC

4

5,34

H2a

R2asE

16

22,39

H2b

R2bsC

5

9,28

Hl a

RlavC

17

18,33

Hlc

RlcvE

6

11,36

H2a

R2avC

18

19,45

H2c

R2cvE

7

12.41

Hl a

Rlasc

19

16,35

Hlc

RlcsE

8

30,38

H2a

R2asc

20

17,47

H2c

R2csE

9

8,25

Hlb

RlbvE

21

13,40

Hlc

Rlvcc

10

H2b

R2bvE

22

21,48

H2c

R2vcc

11

4,44
__ 2.,.27

Hlb

RlbsE

23

15,42

Hlc

Rlcsc

12

6,46

H2b

R2bsE

24

23,31

H2c

R2csC

Verklarin~

H-lijst

R-lijst

tabel . 3. 6 .A:

Er zijn 24 verschillende korobinaties tussen herkenningslij st.:en reeall-lij st.
(De--herkenningslijst ligt, gegeven de recall-lijst, overigens vast!)
In de tweede kolom staan de nummers van de proefpersonen genoteerd zoals die
tijdens het experiment werden gegeven. Steeds zijn er twee proefpersonen
die preciès dezelfde test kregen.
In de derde kolom staat vermeld, welke herkenningslijst en in de vierde kolom
welke reeall-lijst de proefpersonen kregen.
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Hoofdstuk 4: RESULTATEN

HERKENNING

De verwerking van de experimentele gegevens betreft de herkenning (Hfdst. 4} ,
de reeall (Hfdst. 5} en het verband tussen herkenning en reeall (Hfdst. 6} •
We hebben voor deze indeling gekozen, omdat die logisch voortvloeit uit de
experimentele opzet.
In dit hoofdstuk wordt het algemene niveau van herkenning van zelfstandige
naamwoorden en werkwoorden bekeken als funktie van de kontekst (par. 4.1} en
de herkenning in de 'dubbele kondities' vs. 'enkele' kondities (par. 4.2}.
4.1 Het algemene niveau van herkenning als funktie van de kontekst
In de herkenningstaak kreeg elke proefpersoon 180 cue's aangeboden, nl. 10 cue's
per konditie. Herkenning van S werd getest in 6 kondities, voor de afleiders
werden 3 kondities gebruikt. Voor herkenning van V gold hetzelfde (zie schema 3.5.A}.
Figuur 4.1.a geeft een overzicht van de ruwe skore's, gemiddeld over de 48 proefpersonen.
Figuur 4.1.a: Herkenning in% vanS en V-woorden als funktie van de kontekst.
Figuur 4.l.b: Herkenning vanS en V-woorden als funktie van de kontekst
(d'-skore).
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Deze ruwe skare's kunnen een onjuist beeld geven van het

herkennin~proces,

omdat

hierin geen rekening is gehouden met de mate waarin proefpersonen afleiders (ten
onrechte) menen te herkennen.
Een manier waarop hier wel rekeningmee-wordtgehouden, bestaat hierin, dat men de
herkenningstaak opvat als een taak waarin proefpersonen de 'goede' cue's van de

·-

'valse' moet onderscheiden. Met behulp van enkele veronderstellingen kan men uit
de proporties

1

goede' en 'valse' cue' s herkend, een d • bereke;Ilen, welke een_ maat

is voor het onderscheidingsvermogen (Kintsch, Green en SWets).
De d'-màat geeft aan, hoe goed een proefpersoon een 'goede•-cue van een 'valse'
cue kan onderscheiden.
I

De experimentele gegevens van de herkenningstaak zijn omgerekend naar d'-skores
en daarna hebben we op die

een variantie-analyse toegepast.

d'-sko~es

Tabel 4.1.A geeft een overzicht van deze variantie-analyse •
..

Tabel 4.l.A: Variantie-analyse op grond van d'-skores, 48 proefpersonen.

1
Bron

s

2

3

D.F.

K.S.
83.856

:~

·.·. ,.........·,:··-'
~:,.

~

.

5

4

1

·-(\))--

GKS
83.856

~::-,wäärde

220.67x x
,.. --_.::.·:4"1'.
,:. ,.
~-

-~-2-.57

1

0.978

43.069

2

21.535

56.67x x

SE

1.062

1

1.062

SK

5.709

2

2.854

2.79
7.51x x

!K

0.444

2

0.222

108.073

24

4.503

.sa
tt.sa* s

0.117

2

0.059

.16

205.212

540

0.380

E

0.918

K

P: (TGFV)
SEK
REST

Verklarin9 van Tabel 4.1.A•

In kolom 1 staan de variantiebronnen vermeld. In kolom 3 het aantal vrijheidsgraden. De variabele S geeft aan of het gaat om herkenning van zelfstandige
naamwoorden (à.:.'woorden) of om herkenning vari. werkwoorden ·(V-wo"orden) •
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S heeft 2 niveau's. De variabele E geeft aan, of de herkenningscue genomen is uit
een éénmalige geteste leerzin ('enkel') of uit een dubbele geteste leerzin ('dubbel').
E heeft 2 niveau's.
De variabele K geeft de aard van de kontekst aan: géén kontekst, de oude kontekst
of een vreemde kontekst. K heeft 3 niveau's.
De variabelen SE, SK en EK geven de tweevoudige intarakties aan, die tussen de hoofdvariabelen s, E en K kunnen bestaan.
De variabele P: (TGFV) geeft het verschil tussen de proefpersonen aan.
De variabele SEK staat voor de 3-voudige interaktie -tussen de drie hoofdvariabele.h.
In kolom 2 staan de kwadratensommen (KS) vermeld.
In kolom 4 staan de gemiddelde kwadratensommen (GKS) vermeld,_berekend volgens:
GKS

= ~-

Wanneer

In kolom 5 -~ijn de F-waarden opgenomen.

~en variabele signifikant is op 5

met één sterretje (x), wanneer een

%

vari~ele

niveau:_ (<l::O. OS) wordt dit aangegeven
signifikant is op 1% niveau

(~=0.01)

wordt dit aangagegeven met twéé sterretjes {x x) •
..

Diskussie tabel 4.1.11

,
I

Uit de resultaten vermeld in tabel 4.1.A blijkt dat de variabelen·s, Ken de interaktie SK sterk signifikant zijn. Dit betekent dat de experimentele gegevens laten zien,
dat de proefpersonen gemakkelijker zelfstandige naamwoorden herkenden dan werkwoorden,
dat de kontekst; waarin de herkenningscue wordt aangeboden een signifikante invloed
heeft op de herkenning en dat de kontekst een geringere invloed heeft op de herkenning
van s-woorden (zelfstandige naamwoorden) dan op de herkenning van werkwoorden.
De signifikante invloed van de kontekst blijkt geheel verklaard te kunnen worden door
het gunstig effekt van de oude kontekst t.o.v. géén kontekst en vreemde kontekst.
Dit is te zien in grafiek 4.1Lh.
Herkenning van woorden in een vreemde kontekst bleek iets beter te gaan dan
van woorden zonder kontekst, maar het verschil

~as

niet

signi~ikant

{~

Dit bleek ook te gelden voor de s-woorden en v-woorden afzonderlijk. Voor S-woordel).

~190

=

Voor V-woorden

~190

= . 57

1.17

herkenn~ng

383 = 1.48).
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4.2 Herkenning in 'dubbele' vs herkenning in 'enkele' kondities
Uit de resultaten, vermeld in tabel 4.1.Ä·; blijkt ook, dat de variabele E
en alle interakties met deze variabele

geen signifikant effekt hebben.

Dit zou betekenen dat het 'dubbel' testen van een geleerde zin geen signifikant
effekt heeft op de herkenning van de cue's.
Deze konklusie moet onder voorbehoud getrokken worden, omdat de helft van het aantal
cue's uit de'dubbele' testkondities de facto beschouwd moeten worden als cue's uit de
'enkele' testkondities. Immers, als een proefpersoon twee (verschillende) cue's
krijgt aangeboden, die corresponderen met één geleerde zin, dan kan uiteraard.alleen
de herkenning van de tweede cue beïnvloed worden door de reeds eerdere konfrontatie
met de eerste cue. De juiste manier om vast te stellen of de variabele E effekt heeft
op de herkenning, is 'n vergelijking tussen het herkenningspercentage van 15 'enkele'
cue's t.o.v. 5 'dubbele' cue's.
De percentages werden eerst omgezet met behulp van de arcsin-transformatie teneinde
meer gewicht toe te kennen aan extreme waarden. Deze transformatie, 'gegeven door
~= 2 arcsin

I P, waarin p de proportie herkend, heeft bovendien het voordeel dat de

variantie van de statistische grootheid

~

bij benadering onafhankelijk is van de

parameterwaarde P (de werkelijke kans op herkenning) zie OWen, 1962.
Grafiek 4.2.a geeft 'n beeld van deze

~-waarden.

Grafiek 4.2.a: Herkenning in 'enkele' en 'dubbele' kondities als funktie
van de kontekst. : ~-waarden ( ~ = 2 arcsin .; p) •
,-,:

·I

5 ~nf<cl·

·1

S "d.uhbcl•

.·~

.,
..e.
t
-5

V ëlubbel ..
V "enkel"

·'I

.,
K-

KK
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Vervolgens werd per proefpersoon en per kontekstkonditie het verschil tussen de
twee omgerekende skore's berekend, zowel voor S- als voor V-woorden.
Tenslotte werd een t-toets uitgevoerd op de verdeling van deze 'verschil'waarden
per kontekstkonditie, zowel voor s- als voor V-woorden (t-toets voor gematchte
groepen, H
·-

:

~

(~)

0

= o).

Van de zes mogelijke t-toetsen bleek er één signifikant te zijn.
Herkenn.ing van s-woorden in een vreemde kontekst bleek slechter te gaan als de
cue SO

x

voor de eerste keer werd aangeboden. (Zie tabel 4.2.A).

Tabel 4.2.A: Herkenning in 'dubbele' vs 'enkele' testkondities.
(Percentages omgerekend m.b.v. ~
~

xd -xe
s.d.
t47

= 2 arcsin I p).

V -V
d e

vo -vo
d
e

voxd-voxe

s -s
d e

sod-soe

-.067

.106

.147

-.096

-.027

-.273

.634

.549

.644

.435

.377

. 48

1.34

1.58

-1.52

-.

73

-.

sox d-soxe

50

-3.93*2

Konklusie:
Omdat van de zes t-toetsen er slechts één signifikant bleek, meenden wij als
globale konklusie te mogen stellen, dat de herkenning in de 'enkele' kondities
representatief is voor de herkenning in de 'dubbele' kondities.
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Hoofdstuk 5: RESULTATEN

DE RECALL

De experimentele gegevens van de reeall-taak worden geanalyseerd met betrekking tot

de volgende onderzoekspunten:
1. Het algemene niveau van reeall van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden als
funktie van de kontekst, waarin de

recall~cue

werd geplaatst, m.a.w. S en V reeall

als funktie van de kontekst. {par. 5.1).
2. Ds.invloed van afleiders (i.c •. cue's, waarop de proefpersoon geen reeall zou mogen
geven} op de recall. Foutieve recall. (par. 5.2).
3. De invloed van het al dan niet voorkomen van de target in de herkenningstaak op de
reeall van die target, m.a.w. reeall in de 'enkele' kondities vs reeall in de
'dubbele' kondities als funktie van de kontekst. (par. 5.3). 5.1 Het algemene niveau van de reeall
In de reeall-taak kregen de proefpersonen 120 cue's aangeboden waarop goede reeall
mogelijk was. s-recall werd gevraagd in dr±e 'enkele' kondities, nl. tk1

(~~),

tk2 (VO ~) en tk3 (VO,c ~) en wel 10 cue' s per konditie. Voor V-recall gold hetzelfde,
nl. tk7 (S

~),

tk8 (SO ~) en tk9 (SOx ~). (Z"ie ook schema 3. 5 .B).

In figuur 5.1.a staat het percentage goede reeall uitgezet als funktie van de kontekst.
Figuur

5.1.~:

s-en V-recall in 'enkele' kondities als funktie van de kontekst.

1

~i ~·

.

l=
Jtot

V-+ ( S-recall)

ot~------------+---------~---
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Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de reeall in de drie verschillende
kontekstkondities hebben we ons beperkt tot de reeall in de 'enkele' kondities,
omdat dan de gegevens van alle 48 proefpersonen gebruikt konden worden.
Er werd een variantie-analyse toegepast, waarin de skores van de proefpersonen als
replicaties werden opgevat. De F-toetsen zijn hierdoor konservatief.
De Bronnen van variantie van de analyse waren:
1) S-recall (cue V +) of V-recall (cue S +)

, faktor (V

2} Kontekst, waarin de cue werd aangeboden

, faktor (K).

3) Al dan geen 'afleiders' in de reeall-taak

, faktor (E, C).

+,

S

+) •

4) De interaktie tussen de faktoren (V +, S +) en K.
Omdat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er interakties bestonden tussen de
faktor

(~,

C) en de andere twee faktoren, zijn deze niet meegenomen in de analyse.

Tabel 5.1.A: Variantie analyse m.b.t. Reeall in de 'enkele' kondities.

Voor een verklaring van de kolommen (2) t/m (5): zie tabel 4.1.A.
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Konklusie .
Uit de resultaten blijkt, dat V-recall signifikant hoger was dan s-recall (F = 20.68).
en dat de reeall signifikant.beinvloed werd door de kontekst, waarin de cue werd
aangebOden

(F

= 32.63).

De proefpersonen, die •afleiders• kregen in de recall-taak, ondervonden daar geen
signifikant nadeel van (Faktor ,tE, C) niet signifikant) •
,oe kontekst bleek geen wezenlijk verschillende invloed te hebben op S-recall, t.o.v.
v-recall (de interaktieterm (V+, a+). K was niet signifikant).
De invloed van de kontekst op S-recall en V-recall werd ook onderzocht binnen

P-r~ef

personen door de recall-skores per proefpersoon te vergelijken.
Daartoe werd het percentage goede reeall per testkonditie en_per proefpersoon berekend,
vervolgens per proefpersoon het verschil berekend tussen de oude kontekst en géén
kontekst, resp. vreemde kontekst en géén kontekst en tenslotte getoetst of deze
verschillen,;signifikant waren. (t-toets voor gematchte groepen, Ho :

ll (Ll)

~ o) -~--

Tabel S.l.B geeft een overzicht van de resultaten.
Tabel 5.1.B: s-en V-recall als funktie van de kontekst (in%).
( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)
'--,~

n=48

X(in %)

cue:

1: V -+
2: vo+

s-recall

:3:

vo·+
·x

7: s +
8: SO+
9: SO . +

v-recall

x

(X.-X )
1
(in %)

s.d

... a

(X2-X1)=19.6
(X3-X1)::;-2.9

20.8
14.0

18.0
32.1
17.7

(X8-X7)=i14.1
(X9-X7l:::-0.3

·17.0
19.9

7.7
27.3

' t ..
i - 47

.__.,.,,!,---··-·- ---

(in %)
6.4Sxx
-1.43 {

s. 72xx
-.07

Verklaring Tabel 5.1.B
In kolom

(1)

staat de vorm van de cue vermeld. Testkonditie 1, 2 en 3 leveren S-recall,

testkonditie 7, 8 en 9 leveren V-recall.

In kolom (2) staat het percentage recall, gemiddeld over 48 proefpersonen, vermeld.
In kolom (3) staat het gemiddeld verschil in percentage reeall tussen tk2 en tkl,
,-._

......-,:,.....,:.,...:.--

'èkJ én tklï tka en tk7, tk9 en tk7.
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Deze verschillen werden eerst binnen proefpersonen vastgesteld en daarna gemiddeld.
In kolom (4) staat de geschatte standaardafwijking van de verdeling van verschillen.
In kolom (5) staat de t-waarde, berekend uit de gegevens van kolom (3) en (4).
Konklusie

s-

Reeall van

en V-woorden blijkt signifikant beter te gaan, wanneer de cue in de

oude kontekst wordt· aangeboden dan wanneer de cue zonder kontekst wordt aangeboden.

s-

Reeall van

en V-woorden blijkt niet signifikant slechter te gaan wanneer de cue

in 'n vreemde kontekst wordt aangeboden dan. wanneer de cue zonder kontekst wordt
aangeboden.
Op grond van de resultaten, vermeld in tabel 5.1.A en grafiek 5.1.a, waren reeds
dezelfde konklusies te trekken, de analyse bianen proefpersonen ondersteunt die
resultaten dus volledig.
5.2: De invloed van afleiders op de recall. Foutieve reeall
Verondersteld werd, dat afleiders in de reeall-taak een negatieve invloed zouden
kunnen hebben op de reeall van.=proefpersonen.
De helft van de proefpersonen kreeg naast de 120 goede reeall-cue's ook nog 60
'valse'-cue's, waarop geen reeall zou mogen volgen. We noemàeri hen de

e~erimentele

groep (Groep E). De andere helft van de proefpersonen kreeg uitsluitend de 120
goede recall-cue's. (Dit is de 'normale' gang van zaken in recall-taken).
Zij vormden de contrêle-groep (Groep C).
Grafiek 5.2.a geeft 'n overzicht van de gemiddelde 'foutieve'-recall in de 'enkele'
testkondities en 'afleider'-kondities als funktie van het cue-type en de kontekst.
Grafiek 5.2.á: •foutieve reeall in de 'enkele' kondities en 'afleiders'-konditie

V-+ , S·recall . 0 C1roepC

"'...

~.

. S-+, V- ncall

·. • gt«pE
x GtotpE.

x

)(
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Uit tabel 5.1.A bleek reeds, dat de faktor (E, C) geen signifikante invloed
had op de reeall in de 'enkele' testkondities.
We hebben ook onderzocht of de faktor (E, C) invloed had op de.foutieve reeall
in de 'enkele' testkondities.
De variantie-analyse op de foutieve reeall in de 'enkele' testkondities werd op
dezelfde wijze uitgevoerd als op de 'goede' recall.
Tabel 5.2.A: Variantie-analyse m.b.t. 'foutieve' reeall ift de 'enkele' kondities
(1)

(2)

( 4)

(3)

(5)

Bron

'\)

K.S.

G.K.S.

V+' s+·

1

92.26

92.26

28.83ü

K

2

84.05

42.03

13.13xx

1

44.34

4.4. 34

13.86xx

2

5.96

2.98

REST

281

898.64

3.20

TOTAAL

287

1125.25

E,

c

- (V7-, ,S+ ) .K

y

F

.93

Voor 'n verklaring van de kolommen (2) t/m (5): Zie tabel 4.1.A.
Konklusie
Uit de resultaten blijkt, dat de foutieve reeall op S-cué's signifikant hoger was

= 28.83) en dat de foutieve reeall signifikant
heinvloed werd door de kontekst, waarin de cue werd aangeboden (F = 13.13).
dan de foutieve reeall op v-cue's (F

De interaktieterm (V+ , s+ ) .K was niet signifikant: de kontekst bleek geen wezenlijk
verschillende

i~vloed

Wat betreft cue-type

te hebben op s-recall t.o.v. V-recall.
tv-~~~~~cue)

en

~ontekst,

waarin de cue werd aangeboden, kwam

de 'foutieve' reeall dus geheel overeen met de 'goede' recall.
Maar nu bleek de faktor (E, C) sterk signifikant (F

=

13.86) : de ~foutieve' reeall

in de experimentele groep was veel lager dan in de contrêlègroep.

-

Omdat de 'goede' reeall van de experimentele groep (afleiders in de recall-taak) niet
signifikant verschilde .van:· de 'goede' reeall van de controlegroep (géén afleiders in
de recall-taak), werden de gegevens van beide groepen samengevoegd voor verdere·
analyses.
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5.3: Reeall in de 'enkele' kondities vs reeall in de 'dubbele' kondities
De target in de reeall-taak was al dan niet opgenomen in de

herkenningsta~,

die

aan de reeall-taak vooraf ging. Het is denkbaar, dat een proefpersoon gemakkelijker
in staat zal zijn zich de target te herinneren als hij die target is

~egengekomen

in de herkenningstaak.
De helft van de proefpersonen, groep A, kreeg. de V-cue's uit de 'dubbele' kondities
in de reeall-taak eerder aangeboden dan de S-cue's.

(Rv-r~call-lijst).

Voor deze

groep was de S-recall vanuit de 'dubbele' konditie& dus 'eerste' reeall en de
v-recall was 'tweede' recall.
De andere helft van de proefpersonen, groep B, kreeg de S-cue's eerder dan de V-cue's.
(Rs~recall-lijst).

Voor die groep was S-recall 'tweede' reeall en V-recall 'eerste'

reealL
Schema 5.3.A geeft een overzicht van de aangeboden cue's in de herkenningstaak en
recall-taak, cue's die steeds corresponderen met één bepaalde leerzin.
Schema 5.3.A:

f!~t__ t,esten

van een bepaalde ieerzin in herkennings- en reeall-taak

'enkele'·-konditie

Groep A, B

Groep A, B

(H)

(R)

tk 1

V

V4'S

tk 2

vo

-VO+ S

tk 3

vox; VOx+ S

tk 7·: s

(

S+ V

tk

;

SO+V.

a~:

so

..

tk 9 .. SOx; sox+:v

•dubbele'-konditie
(1eR)

(2eR)

V<:!b S

S±;-V

;.vo+-s

so+ v

. (H) .

tk 4, 10; v-,s-

Groep A

Groep.B

tk 5, 11;

vo, so

;

tk 6, 12; vox, SOx; vox+s,

SOx~

tk 4, 10; v,s

S+ V

V+~

tk 5,.11; vo, so

SO+ V

V

_VO+ S

tk 6, 12; VOx, SOx; SOX+ V-, VOx+

S

Verklaring: schema 5.3.A
De cue's zijn m.b.v. symbolen weergegeven. Groep A (24 proefpersonen) en groep B
(24 proefpersonen) kregen beide zowel s- als V-recall in de 'enkele' konditi:es.
Kolom (H)

;beva~

dec-q.e's, die in

de_her~enningst;aak

werden gegeven van éénbepaalde

leerzin. Kolom-(R) bevat de reeall-cue's van die leerzin.

-5oOm een vergelijking te kunnen maken tussen de reeall in de 'enkele' kondities en
i~

de 'dubbele' kondities, vergeleken we eerst in de 'dubbele' konditie de 'eerste'

reeall met de 'tweede' recall.
We onderzochten met behulp van een variantie-analyse, waarin de skores van de
•,

replicatie~

proefpersone:n.en als

werden opgevat, of in de 'dubbele' kondities de

'tweede' reeall signifikant: ,afweek van de 'eerste' ree all.
De Bronnen van variatie van deze analyse waren:
1) S- of V-recall

, faktor <v-+

2) Kontekst van de cue

, faktor K.

1

s-+ ) •

e
e
3) 'Eerste' vs 'tweede' recall1 faktor (1 R1 2 R).

4) Alle interakties tussen deze faktoren.
Tabel 5.3.B-i ~ariantie-analyse m.b.t.: 'eerste' en 'tweede' reeall in de
'dubbele~

(1)

kondities.
(2)

.·.

(3)

(4)

(5)

KS

GKS

F

Bron

\l

V -+, S-+

1

27.50

27.50

i.13**

2

666.09

333.05

86.41ü

1

7.03

7.03

2.88

2

22.22

11.11

1.82

1

13 •. 79

13.79

3.58

2

1.3. 40

6.70

1. 74

2

9.01

4.55

1.18

276

1063.79

3.85

287

'1822. 83

y

K

e
1 R, 2eR
(V-+
.
(V-+

I

S-+).K

e
I
s -+ ) • ( 1 R, 2eR)
e
e
K. (1 R, 2 R)
e
e
(V-+ I S-+) .K. (1 R, 2 R).
REST
TOTAAL

•

•~

•j

4'

v."..u

Voor een verklaring van de kolommen (2) t/m (5): zie tabel 4.1.A.
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Konklusie
Evenals bij de 'enkele' kondities bleek de reeall bij de 'dubbele' kondities
signifikant beïnvloed te worden door het type cue (V-cue of S-cue) en de kontekst,
.~aarin

De

die cue werd aangeboden.

faktor

(1 ~R,

2eR) was niet signifikant (F

= 2. 88)

De 'tweede' reeall wijkt

niet signifikant af van de 'eerste' recall.
Verder was geen van de intarakties tussen de faktoren signifikant, hoewel de interaktie tussen {V~, s~) en (leR, 2eR) bijna het 5% niveau haalde.
Op

grond van deze resultaten nemen we de 'eerste' en 'tweede' reeall samen om een

vergelijking te kunnen maken tussen de reeall in de 'enkele' kondities en de recal! in de 'dubbele' kondities.
Grafiek 5.3.a: Reeall in 'enkele' vs reeall in 'dubbele' kondities als
funktie van de kontekst.

e

llltJ.:II_t•

~"

De var:iantie-analyse m.b.t. 'recall in de 'enkele' vs reeall in de 'dubbele'

kondities werd uitgevoerd op de volgende variabelen: _
1) faktor (V~, s~): s-recall of v::.recall.
2} faktor K

de kontekst, waarin de cue werd aangeboden.

3) faktor (e, _d)

reeall in de 'enkele' kondities vs reeall in de 'dubbele'
' kondi ties.

4)' alle intarakties tussen deze drie faktoren.

~
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Tabel 5.3.C: Variantie-analyse m.b.t. reeall in de 'enkele' vs. reeall in de
'dubbele' kondities.
(1)

(2)

(3)

Bron

v.."'

K.S.

GKS

1

87.11

87.11

24.92ti

2

797.20

398.60

114.02ü

(e, d)

1

200.70

200.70

57.41**

(V+' s+ >.K

2

28.40

14.20

4.06*

(V+

1

3.67

3.67

1.05

K. (e, d)

2

68.56

34.28

9.81**

(V+' s+ ):.K. (e, d}

2

2.13

1.07

.31

.

(5)

(4)

F

'

(V+' S+)
.K

I

s+ > (e, d)

{ ·~~~ ~--~-~

--·,

REST

564

\. 1911_._67.-

TOTAAL

575

3159.44

3.50

Voor e7n verklaring van de. kolommen (2} t/m (5)

Zie tabel 4 .1.A.

Konklusie
Zoals te verwachten was op grond van voorgaande analyses (tabel 5.1.A en 5.3.B)
was de faktor

(V~

,

s~

) en de faktor K signifikant : v-recall was signifikant

hoger dan S-recall en de oude kontekst had een signifikante positieve invloed op
de recall.
De
I

faktor (e, d) was signifikant (F

= 57.41)

: Reeall in de 'dubbele' kondities was

signifikant hoger dan de r.ecall in de 'enkele' kondities. Een proefpersoon is gemakkelijker in staat om zich de target te herinneren als hij die is tegengekomen in de
herkenningstaák.
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Dat de interaktie

~V+ ~_ê"!

)' .K signifikant was op 5% niveau (F

= 4.06)

lijkt niet

in overeenstèmming met de twee analyses· (tabel 5. 1 .A en tabel 5. 3. B) , waarin deze
interaktie niet signifikant bleek te zijn.
Het grotere aantal waarnemingen in analyse 5.3.C zou er echter de oorzaak van kunnen
zijn, dat een mogelijke interaktie tussen de faktoren

(V-+ ,

S+ ) en K eerder gevonden

wordt.
Tenslotte bleek ook nog de interaktie K. (e, d) signifikant (F

=

9.81). Mede uit

grafiek 5.3.a blijkt, dat de proefpersonen zich extra gemakkelijk een target kunnen
herinneren, als zij die target reeds in de oude kontekst zijn tegengekomen in de
herkenningstaak. Een

v~or ~e

hand liggende verklaring vinden we, als we kijken naar

de cue's die van één bepaalde geleerde zin aangeboden werden: tk 5, 11: Herkenningstaak:

VO

en SO; Recall-taak:

VO~'

en

SO=it.'' •

We zien dat de oude kontekst, gevormd door 0, bij alle cue's werd aangeboden en
daardoor zouden de proefpersonen tijdens de testfase door te kombineren een 'extra'
kans hebben kunnen krijgen om te leren.
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Hoofdstuk 6: RESULTATEN

we

kunnen het verband,

HEI' VERBAND TUSSEN HERKENNING EN RECALL

d~t

tussen herkenning en reeall bestaat, vanuit twee

verschillende invalshoeken bekijken:
a) - Hoe verhouden herkenning van een bepaalde cue X en reeall van een target Y,
gegeven cue X, zich? Beeft de kontekst, waarin cue X wordt aangeboden, invloed
op deze relatie? (Par. 6.1).
- Heeft de kontekst invloed op de voorwaardelijke kans op reeall vanuit cue X,
gegeven dat cue X werd herkend? (Par. 6.2).
b) - Boe verhouden herkenning van een bepaalde target X en reeall van dezelfde
target

x,

gegeven een geschikte cue Y, zich? Heeft de kontekst, waarin cue Y

en target X worden aangeboden, invloed op deze relatie? (Par. 6.• 3).
- Heeft de kontekst invloed op de voorwaardelijke kans op reeall van target X,
gegeven dat target X werd herkend? (Par. 6.4).
- Bet 'recoqnition-failure' verschijnsel en de invloed van de kontekst op de
'recognition-failure'. (Pàr. 6.5).
6.1 Bet verband tussen herkenning

van·c~e

X en reeall vanuit cue X

_De relatie tussen herkenning en recall, genoemd onder punt a), werd onderzocht
aan de hand van de experimentele gegeven$ van de 'enkele' testkondities, nl.
tk 1::' (V-cue), tk 2
tk 9

(VO-cue), tk 3

(VOx-cue) en tk 7

(S-cue), tk 8

'-"

(SO-cue),

(SOx-cue).

Per testkonditie en per proefpersoon werden 10 cue's aangeboden, die in de herkenningstest al dan niet werden herkend (symbolisch H

= 1 r~sp.

H

= o)

en- waarop in de -r-èëä.il

test goede reeall (R+), foutieve reeall (R-) of géén reeall (RO) werd gegeven.
Per proefpersoon en per testkonditie hebben we dus 10
matrix van 6 cellen kunnen worden weergegeven •

.H
1

+
..,.
0

0·

waarnemdnge~,

die in 'n

-ssVolgens ons 'model' volgt uit het feit, dat de persoon vanuit een cue reeall geeft,
dat de proefpersoon die cue ook herkent.
We voeren t.a.v. reeall vanuit een cue twee kriteria in:
1. 'n 'licht' kriterium : de foutieve reeall wordt beschouwd als goede recall.

2 'n 'streng' kriterium: de foutieve reeall wordt beschouwd als géén recall.
De experimentele gegevens worden op twee verschillende wijzen gerangschikt in
matrices van 4

ce~len.

Vervolgens wordt per matrix een p-maat berekend, die de afhankelijkheid tussen
herkenning en reeall weergeeft.
Hiertoe werd Ho: 'herkenning en reeall zijn onafhankelijk', getoetst m.b.v. de
1
'Fisher exact probability test' (zie b.v. Siegel, 19S6) ) tegen de alternatieve
hypotheses: 'herkenning en reeall hangen positief samen' en 'herkenning en reeall
hangen negatief samen'.
De p-maat vaor samenhang is:

p

• P1

=

+

J,1-::-P~).

2

-

~

=

P 1-P 2

2

waarin: P : overschrijdingskans onder Ho tegen Ha: er is negatieve samenhang.
1
P : overschrijdingskans onder Ho tegen Ha: er is positieve samenhang.
2
We bepalen p per proefpersoon, onder Ho is de verwachtingswaarde van p gelijk

·_~

·

n~,

we toetsen m.b.v. een t-toets of het gemiddelde van de gevonden verdeling van
p~waarden

signifikant van nul afwijkt.

Wanneer van een matrix een randtotaal nul is, kunnen we geen p-waarde berekenen,
vandaar dat de aantallen vrijheidsgraden per konditiè verschillend zijn.
(Daarom ook waren wij niet in staat om een variantie-analyse toe te passen op de
berekende p-waarden).

1) De 'Fisher exact probability test' ~erd gebruikt wegens het geringe aantal
' waarnemingen per cel.
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In tabel 4.3.A is de verdeling van de p-waarden weergegeven bij hantering
van 't 'lichte' kriterium, in tabel 6.1.A bij hantering van 't 'strenge'
kriterium.
Tabel 6.1.A: Verdeling van p-waarden (Fisher's test), 'licht' kriterium
'konditie':

tk 1

tk2

tk 3

tk 7

tk 8

cue

V

vo

vox

s

so

~.179

.189

.251

.322

.271

.213

.258

• 25.1

.208

.165

.198

.194

30

46

34

36

31

37

3.79**

5.11ö

7.04'1:.'1:.

7.5t**

6.59*-X

-

Xp

..

s.d
j)

..

t ..

-U'

11.55**

tk 9
-SOx

'Tabel' 6. 1. B: Verdeling van p-waarden (Fisher' s test) 'streng'·kriterium
'konditie':

tk 1

tlt 2

tk 3

tk 7

tk 8

tk9

cue

V

vo

VOx

s

so

sox

Xp

• 215

.174

.264

.196

.152

s.d.

.226

.205

dal

.i91

.192

.125

18

37

16

26

31

24

5.o9**

5.ao**

s.25**

4.4o**

7.79**

V

t·.
-v·

...
.

.

. 4.03**

Per kriterium

kunn~n

we zes keer

toe~sen

.c

.203

of Ho verworpen moet worden. Als we

aannemen dat de zes toetsen onafhankelijk zijn en we per t-toets voor

~

= 0,2

%

nemen (Kans op onterechte verwerping van Ho is 0.002), dan is de totale kans, dat we
.

'

één of meer feer Ho. ten onrechte .verwerpen ongeveer gelijk aan 0,01. De toets is
eenzijdiq in de richting van positieve samenhang.
Uit 1;abel 6.1.A en tabel

.6.1~B

bli3Jtt, dat Ho verworpen dient te worden, zowel bij

het 'lichte' als het 'strenge' kriterium.
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Konklusie
We mogen aannemen dat er in alle kontekst-kondities en bij beide cue-typen een
positief verband bestaat tussen herkenning van 'n woord en reeall vauit dat
woord, zowel bij hantering.van het 'lichte' als het 'strenge' kriterium voor
~ecall. Dit resultaat ligt intuïtief zeer voor de hand en is in overeenstem-

ming met ons 'model'.
We zijn echter ook ge!nteresseerd in de vraag of dit verband tussen de herkenning van.cue X en reeall vanuit cue X afhankelijk is van de kontekst, waarin
de cue wordt aangeboden.
Met behulp van een t-toets voor het vergelijken van twee gemiddelden stellen
we vast, of de verdeling van de p-waarden in de éne testkonditie {b.v. s-recall
in de oude kontekst (K0 ) signifikant afwijkt van de verdeling vah de p-waarden
in de andere

(b.v. S-recall zonder kontekst:

testkonditi~

K~).

De toetsen worden nu tweezijdig uitgevoerd, omdat we de richting van een mogelijk effekt niet kunnen voorspellen.
waarden bij hantering van 't

Tabel 6.1.C geeft 'n overzicht van de berekende

'lichte' kriterium, resp. bij hantering van het 'strenge' kriterium.
Tabel 6.1.C: Invloed van de kontekst op de verdeling van.de
p-waarden
'
.
kriterium en

('l~cht'
<~.,/'

v-cue:

'licht' kriterium

'streng' kriterium
t

K tegen

K~:

=t

K tegen
x

K~:

=t

0

kriterium)

'streng~

=

.17

76

= 1.24

s-cue:

K tegen
0

K~:

=t

x

tegen KjZS:

=t

....

73

= ..• 69
34

=-1.1S

= -,.aï

t
S7

67
K

ss

t

64

'·

= -.68

=-2.S8

t

=

.1)2-·

so

Konklusie
Uit de resultaten blijkt, dat de kontekst géén signifikant effekt heeft op de
afhankelijkheid tussen herkenning van cue X en reeall vanuit dezelfde cue X.
Dit geldt zowel bij hantering van 't 'lichte' als het 'strenge' kriterium voor
rè.call.

-saHerkenning-Reeall matrices (He.rkenning van cue X, .Recall vatluit cue X)
Als we de herkenning-reeall matrices

alle proefpersonen sommeren,

VéUl

verkrijgen we per 'enkele' testkonditie een matrix, die ons enig inzicht
kan verschaffen in de voorwaardelijke kans op recall, gegeven herkenning
van de cue en in de afhankelijkheid tussen herkenning en recall.
Tabel 6.1.D geeft een overzicht van deze matrices.
·Tabel 6.1.0: Herkenning-Reeall matrices; H(X), R(X +Y)
.

Matrix tk 1
(H (V)

R(V +S))

I

;;~~~..,;:

Matrix tk 2

Matrix tk 3

(H(VO),.R{VO+S)}
..

(H(VO ) I R(VO +S))
x
x
H

H

H

'"':'

-4.:.
R

+

0

1

R

0

31

6

37

32

22

54

121

268

389

184

296

480

+

0

R(~V)

{H(S),

+

0

1

0
4

87

117

10

127

149

11:7

266

349

131

R

14

131

103

27

130

123

96

219

343

137

480

+

0

1

0

20

3

23

44

32

76

106

275

381

170

310

480

= 49.4xx

x2
2

= 53.1 ö

Matrix tk 8

Matrix tk 9

(H(SO), R{SO+ V))

(H (SO ) ,

'R

.83

x2
2

117

,.

H

R

0

2
x2

~ 22 = so.9**

Matrix tk 7

1

H
1

H

0

R

149

5

154

157

13

170

105

51

156

480

411

69

480

= 84.1xx

x2
2

+

0

R(SO +V))
x

x

= 64. 3xx

+

0

0

1
79

6

85

104

22

126

169

100

269

352

128

480

x

2
2

=

37.4

ö
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Van elke matrix werd· de x

2

berekend, welke een maat is voor de afhankelijkheid
2
tussen herkenning en recall. In a~le gevallen bleek deze afhankelijkheid sterk
signifikant

ex;

(a= 0.001} = 13.82}.

Dit resultaat, verkregen door eerst te middelen over de proefpersonen en vervolgens de afhankelijkheidsmaat te berekenen, is dus in.overeenstemming met
het resultaat, verkregen door een afhankelijkheidsmaat te berekenen per proefpersoon"en daarna te middelen.
6.2: De invloed van de kontekst op de voorwaardelijke kans op reeall vanuit
cue X, gegeven dat cue X werd herkend
In

de vorige paragraaf hebben we geconstateerd, dat er een positief verband

was tussen herkenning en recall, maar dat het verband niet afhankelijk was
van de kontekst.
Nu willen we een deelaspekt van::::de relatie tussen herkenning en reeall onder-

.

.

zoeken, nl.: de voorwaardelijke kans op recall, gegeven herkenning van de cue.
Nob.tie: P (X+

Y,.]

H(X}) •

. Deze kans kondèn we voor elke testkonditie schatten uit de matrices in tabel
6.1:D. We hanteerden het 'strenge' kriterium voor recall.
De resultaten zijn uitgezet in grafiek 6.2.a.
Grafiek 6.2.a: Voorwaardelijke kans op recall, gegeven herkenning van
de cue ('streng' kriterium voor recall)

pf s-.vt H(S))
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Bij het enderaeek naar de signifikantie van de verschillen, die bestaan
tussen de geschatte voorwaardelijke kansen op recall, gegeven herkenning
van de cue, doet het probleem zich voor dat deze kansen per testkonditie
en per proefpersoon geschat moeten worden uit een zeer gering aantal
waarnemingen. Voor vier: proefpersonen was in een bepaalde konditie deze
kans zelfs niet te schatten, omdat zij in die konditie geen enkele cue
herkenden. Voor de overige 44 proefpersonen volstonden wij met de aanname,
dat de zes geschatte voorwaardelijke kansen per proefpersoon gerangschikt
konden worden op een ordinale schaal.
De nulhypothese luidt, dat de
herkenning van de cue,

~

v~orwaardelijke

kans op recall, gegeven

afhangt van de testkonditie.

,.Uit H volgt, dat de over de 44-proefpersonen gemiddelde rangorqe van de
0

geschatte voorwaardelijke kans voor alle testkondities ongeveer gelijk
moet zijn.
Met behulp van de 'Friedman two-way analysis of varianee by ranks'
{zie b.v. Siegel, blz. 166} kon getoetst worden of we H moesten vero
,werpen.
De 'overall' toets voor de zes 'enkele' testkondities gaf een sterke
2
signifikantie. {X = 30.84, .v = 5). Blijkbaar hangt de voorwaardelijke
r

kans af van de testkonditie.
Vervolgens onderzochten wij, of de geschatte voorwaardelijke kans beinvloed werd door de ·kontekst, zowel voor s-recall {cue V -+-) als v-recall
:%%
2
%%
2
{cue S -+-). We vonden s-recall: ':x = 9.42
en V-recall: X = 13.68 ,
':t>r

{zie

tabe~

r

6.2.A).

Blijkbaar hangt de voorwaardelijke kans op recall·, gegeven herkenning van
de cue, af van de kontekst, waarin de cue wordt aangeboden. Dit geldt zowel voor V-cue's als voor s-cue's. De voorwaardelijke kans is het hoogst
·als de cue wordt aangeboden. in de oude kontekst en is voor de cue in de
vreemde kontekst ongeveer gelijk aan de cue zonder kontekst {zie tabel
6.2.A en grafiek 6.2.a}.
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Tabel 6.2.A: Rangordes van p (X+Y

I

H (X)), gesommeerd over 44 proef-

personen, zowel voor V-cue's als voor S-cue's

n = 44

E 'ranks'

tk 1

tk2

cue (V)

cue (VO)
71.5

98

2
X . (V=2)
r
.

tk7

tk 8

tk 9

cue VO )
x

cue (S)

cue (SO)

cue (SO )
x

94.5

97

68

99

tk3

x 2=13.68z%

2
x= 9.42%%
r

r

6.3 Verband tussen herkenning en reeall van hetzelfde woord
De relatie tussen herkenning en reeall van hetzelfde woord werd onderzocht aan
de hand van de experimentele gegevens van de 'dubbele' testkondities.
In de herkenningstaak werden twee

behorende bij één geleerde zin, aan-

cue's~

geboden. De ene helft van de proefpersonen (Groep A) kreeg in de reeall-taak
als eerste de V-cue's aangeboden, waarop zij S-recall moesten proberen te geven. Wij noemden dit 'eerste' S-recal'L De andere helft van de proefpersonen
kreeg als eerste de s-cue's aangeboden ter.herinnering van de v-woorden
(Groep B). Dat noemden wij 'eerste' V-recall.
Wij hebben alleen gebruik gemaakt van de 'eerste' reeall omdat, hoewel niet
signifikant, er toch de mogelijkheid bestond dat de 'tweede' reeall werd
beïnvloed door voorafgaande waarnemingen.
De gegevens van elke proefpersoon kunnen per testkonditie in een matrix van
4 cellen ondergebracht worden. Per matrix werd de p-waarde berekend, die een
maat-is voor-de afhankelijkheid tussen herkenning en reeall van een woord.
-

'

(Voor uitleg van. dep-waarde: zie formule 6.1.1).
Tenslotte werd per testkonditie de gemiddelde p-waarde berekend.
Tabel 6.3.A geeft een overzicht van de verdeling van p-waarden, afhankelijk
van de testkonditie.
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Tabel 6.3.A

Verdeling van p-waarden (Fisher's test)
(Herkenning cue X, Reeall Y-+ X)

cue:

tk 4, 10

tk 5, 11

tk 6, 12

H(V), R(S-+ V)

H(VO), R(SO-+ V)

H(VO ), R(SO
. x -+V)
x

Xp

.124

.152

.083

s .d.

.237

.277

.249

v·

19

19

18

t

2.27x

2.39x

1.42

tk 4, 10

tk 5, 11

tk 6, 12

H(S)

:à(SO), R,(Vo+S).

H(SO ), R(VO-+ S)
x
x

"
cue:

I

R(V *S)

Xp

.099

.197

.062

s.d.

.218

.168

.223

12

14

10

t.

-·v

1.58

.879

Uit de resultaten blijkt, dat het verband tussen herkenning en reeall van
een bepaald woord in één testkonditie signifikant positief is op 0.2% niveau
en in twee testkondities signifikant positief is op 5%

n~eau.

We hebben wederom onderzocht, of het verband afhankelijk was van de kontekst,
waarin herkenningscue en reeall-cue werden aangeboden. Dit bleek niet het
geval te zijn. (Zie tabel 6.3.B).
Tabel 6.3.B: Invloed van

~e

kontekst op het verband tussen herkenning

en reeall van een bepaald woord
H(V), R{S-+V): K tegen KtzS
0

~38

::.34

K tegen KszS
x

~37

=

--H(S),· R{V-+S): K tegen KszS
0
K tegen KszS
x

• 54

~26 = 1.29
!:22

=

.79
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Herkenning-Reeall matrices (Herkenning van cue X, Reeall Y+X)

Na sommering

van de herkenning-reeall matrices over 24 proefpersonen, ver-

krijgen we voor zowel

s-

als v-woorden per kontekstkonditie een matrix, die

ons enig inzicht kan verschaffen in de afhankelijkheid tussen herkenning en
reeall van een woord en in de voorwaardelijke kans op reeall van een woord,
gegeven herkenning van dat woord.
Tabel 6.3.C geeft 'n overzicht van deze matrices.·
Tabel 6.3.C: Herkenning-Reeall matrices; H(X), R(Y+X)
Groep B

Groep B

Groep B

(H(V), .R(S+))

(H(VO), R(SO+)}

(H(VO ), R(SO '+)
x
x

H

H

H
R

+
0

R

1

0

33

26

S9

14

37

S1

S4

76

130

139

240

101

+
0

::~~:-~~:?~1-

'

x

2
2

.

--

=

19

118

48

19

67

28

27

ss

6S

240

....

2
x2

(H(SO}

I

+

·o

_,

1

R

0

3S

2

37

36

9

4S

118

40

1S8

189

S1

240

x2
2

0

--

=

---'

1.

0

34

lQ

64

21

31

S2

43

81

124

142

240

98

·--· . ;. _z - ·-·
_____
·-··

-~~~

.

11.S2

. x

= 7 .1S~

+
0

=

2

~·

S.9S

Groep A
(H (SO ) I R(VO +}
x
x

R(VO+)}
H

H

R

+

•• >·.' • • .::..:-

,.,

Groep A

R(V+})

I

99

9.14~

Groep A
(H (S)

0

17S

,,;;<;,
•Jo~.

•

R

1

1

H
R

0

101

s

106

S2

9

61

49

24

73

202

38

240

=

2S. 79~~.

x2

2

+
0

1

0

20

2

22

31

8

39

121

S8

179

172

68

240

x2

2

= 6.6S~
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Van elke matrix werd de

x22 berekend, welke een maat is voor de afhanke-

lijkheid tussen herkenning en recall.
De resultaten stemmen overeen met de eerder gevonden resultaten (m.b.v.
p-waarden) : Het verband tussen herkenning en reeall van een bepaald woord
'is in alle gevallen positief, doch slechts in één konditie (nl. :
H(SO), R(VO+)) signifikant op het geëiste niveau.

6.4: De voorwaardelijke kans op reeall van een woord, gegeven dat het woord
--

werd herkend, als funktie van de_kontekst

Voor elke konditie schatten we de voorwaardelijke kans op reeall van een woord,
gegevèn_.dat het woord werd herkend uit de matrices in tabel 6.3.C.
De resultaten zijn uitgezet in grafiek 6.4.a.

Grafiek 6.4.a: Geschatte voorwaardelijke kans op reeall van een woord,
gegeven dat het woord werd herkend.
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We maakten wederom gebruik van de 'Friedman

~wo

way analysis of varianee

by ranks' om vast te stellen of de kontekst een signifikant effekt had op
de geschatte voorwaardelijke kans, zowel voor V- als voor s-woorden.
Voor de v-woorden (Groep B) was voor '3 proefpersonen P in één van de drie
kontekstkondities niet te schatten.
De resultaten staan vermeld in Tabel 6.4.A.
Tabel 6. 4. A: Rangordes van P (Y *X) 1·a

(X) } ,

gesommeerd over proef-

personen, zowel voor V-woorden als voor s-woorden
n

= 21

1;.

'ranks'

n

= 24

H{S), R{V

t 'ranks'

54.5

ij(V),

R(S-+

V)

H (VO)

50.5

, R( SO -+ V)

47.5

28

-+)

H (SO} , R (VO -+ S}

xr = 20.77

H(SO } , R(VO ·-fS}
x
x
59.5

30.
. 2

H(VO } , R (SO -+ V)
x
x

ü

Konklusie
Uit tabel 6.4.A en'grafiek 6.4.a blijkt, dat de geschatte voorwaardelijke kans
op reeall signifikant heinvloed wordt door de kontekst en dat de kans 't hoogst
is voor·de.oude kontekst, terwijl hij ongeveer gelijk is voor de vreemde kontekst
en géén kontekst.

\.
;
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6.5: Recognition-failure: Een bijzonder aspekt van de relatie tussen
herkenning en herinnering van hetzelfde woord
In het onderzoek naar de relatie tussen herkenning en herinnering van een
bepaald woord besteden wè speciale aandacht aan het verschijnsel, dat het
woord niet herkend werd, maar wel herinnerd (gegeven een geschikte reeallcue). Dit verschijnsel staat te boek als recognition-failure. De recognition- .
failure maat (r.f.m.) wordt gedefinieerd als de

voorwaardel~jke

kans dat een

woord niet herkend wordt, gegeven dat het woord wel herinnerd wordt, in formule:

=P

r.f.m.

(H(X) !R(X)

o;o

~-__(~(X)~ ~(Xt ..
p (R(X))

6:5;;1

Voor de schatting van de r.f.m. is alleen gebruik gemaakt van de 'eerste'
reeall uit de 'dubbele' testkondities, omdat de 'tweede' recall,.hoewèl niet
signifikant, toch beïnvloed zou kunnen worden door voorafgaande waarnemingen.
Voor groep A (24 pp.n) konden we de recognition-failure-maat voor S-woorden
schatten (r. f.m. ·), voor groep B (24 pp.n) de recognition-failure-maat voor

.

v-woorden

s

(r.f.m~~).

Omdat per proefpersoon en per testkonditie r.f.m. slechts geschat kon worden
op grond van zeer weinig waarnemingen, maakten we weer gebruik van de 'Friedman'-test om te bepalen of de kontekst invloed had op de r.f.m.
Tabel 6.5.A geeft een overzicht van de resultaten.
Tabel 6.5.A: Rangordes van r.f.m., gesommeerd over proefpersonen,
als funktie van de kontekst

=

=

~ ~.!-~.

-s; (groep

;~~f.m.v"'

(groep

Kontekst.

Kg5

KC:

Kx

Kontekst

Kg5

K0

Kx

E 'ranks'

33.5

49.5

31

I: 'ranks'

23

25.5

17.5

n

19

B)

n

11

r

x2
r

=

A)

3.05 .
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Konklusie
Uit de tabel blijkt dat de kontekst wel een signifikant effekt heeft op
r.f.m.v, maar niet op r.f.m. 5• De recognition-failure van V-woorden neemt
signifikant af, wanneer herkenning en reeall geschiedt in de oude kontekst.
(Zie ook tabel 6. 5. B) •
De grootte van de r.f.m. werd berekend per kontekstkonditie,

maar~-

de proefpersonen wegens f>ret geringe aantal waarnemingen per proefpersoon.
Daartoe werd per groep (A of B) en per_kontekstkonditie de kans geschat dat
een woord werd recalled en de kans geschat dat een woord werd recalled maar
niet herkend. Deze volgen direkt uit de matrices, vermeld in tabel 6.3.C.
De recognition-failure-maat werd berekend m.b.v. formule 6.5.2.

De resultaten zijn weergegeven in tabel 6.5.B.
Tabel 6.5.B: De recognition-failure-maat (r.f.m.) als funktie van
de kontekst
Groep B

Groep A

Kontekst

r.f.m.v

r.f.m.

K~

.44 ( ,.46)

.05(.13)

K

• 16 (. 17)

•os (. 09)

.47(.47)

.09 ( .18)

K

0

x

5

Bij Tabel 6.5.B
Tussen haakjes staan waarden voor r.f.m., die berekend
•

=P

(Rn)

+

~

{P

(Rn) -

P

met behulp van

(1975)~

een formule van Tulving en Wiseman
.P (Rn/-Rc)

zi~n

2

6.5.1

(Rn))

Hieruit volgt:
r.f.m.

= 1-

P CRnfRc)

=

1-:- P

(Rn)

-.~ (P (Rn) - P

Hierin staat Rn voor herkenning en Re voor recall.

(Rn

2

))

6.5.2
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Flexser en Tulving (1978) lieten zien, dat vrijwel alle resultaten uit
bekende onderzoeken in overeenstemming waren met gelijkheid 6.5.1 (en
dus met gelijkheid 6.5.2).
Uit de tabel blijkt dat de recognition-failure groter is bij v-woorden
dan bij S-woorden (r. f. m. V > r. f. m. ) • Dit resultaat bevestigt onze
5
voorspelling.
Verder blijkt dat de r.f.m.V afneemt in de oude kontekst,_hetgeen in
overeenstemming is met tabel 6.S.A.
De 'theoretische' waarden voor r.f.m., perekend volgens formule 6.5.2,
kwamen voor wat betreft de v-woorden zeer goed overeen met de door ons
gevonden waarden, maar aanzienlijk minder goed voor wat betreft de
s-woorden.
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Hoofdstuk 7: SAMENVATTING KONKLUSIES EN DISKUSSIE

··Alvorens na te gaan in hoeverre de experimentele resultaten in overeenstemming zijn met ons 'reconstructie'-model, het 'encoding-specificity'principe van Tulving c.s. en de 'generation-recognition'-theorie, geven
wij een samenvatting van de belangrijkste konklusies met een verwijzing
naar de paragraaf, waarin we tot desbetreffende konklusie zijn gekomen.
7.1: Samenvatting belangrijkste konklusies
K

1

Herkenning van subjecten gaat gemakkelijker' dan herkenning van
werkwoorden (par. 4.1).

K_
2

Reeall vanuit subjecten gaat gemakkelijker dan reeall vanuit
(par. 5.1).

wer~woorden

-

Wanneer de cue aangeboden wordt in de 'oude' kontekst, dan heeft de 'oude'
.-kontekst t.O.v. •losse•· aanbieding van de cue een signifikant positief
effekt op:
fi.erkenning van subjecten en werkwoorden (par. 4.1),
•
!i:ecall vanuit subjecten en werkwoorden (par. 5.1) ;.

ge

voorwaardelijke kans op reeall vanuit de cue, gegeven herkenning

van de cue (par. 61.2);...
K
6

4:evoorwaardelijke kans op reeall van de target, gegeven herkenning
van de target (par. 6.4).

·~

Het voordeel van de 'oude' kontekst is groter bij herkenning van
werkwoorden dan van subjecten

,K
8

(par~

4.1).

Het voordeel van de 'oude' kontekst is niet signifikant groter bij
reeall vanuit werkwoorden dan vanuit subjecten in de 'enkele' kondities (par. 5.1), maar signifikant groter bij een 'overall' toets
{'enkel' + 'dubbel', p < 0.05) (par. 5.3).

I

. K
9

De ·'vreemde' kontekst, waarin een cue aangeboden wordt, heeft
t.o.v. 'losse' aanbieding van de cue géén signifikant effekt, om
welk onderzoekspunt het ook gaat!

.K

10

Afleiders in de reeall-taak leiden tot minder foutieve recall, maar
_h~~en;géén

K
11

invloed op de goede reeall (par. 5.2).

De kontekst, waarin een cue wordt aangeboden, heeft géén signifikant
effekt op de sterke positieve samenhang tussen herkenning van een
cue en reeall vanuit de cue (par. 6·. 1) •

K12 De kontekst, waarin een woord wordt aangeboden, heeft géén signifikant
effekt op de redelijk positieve samenhang tussen herkenning van dat
woord en reeall van dat woord (par. 6.3).
K

13 ~ 'Recognition-failure' is groter bij werkwoorden dan bij

subj~cten.

De 'oude' kontekst heeft 'n signifikant negatief effekt op de
'recognition-failure' van werkwoorden, maar géén signifikant effekt
op de 'recàgnition-failure' van subjecten.
·K
14

Wanneer de proefpersonen de target van de reeall-taak tegengekomen zijn
in de herkenningstaak, kunnen zij zich die signifikant beter herinneren
dan wanneer zij de target niet gezien hebben (par. 5.3).

7.2: Diskussie
Een vergelijking tussen drie 'theorieën' over herkenning en recall,
m.b.t. de experimentele-resultaten
Om de 'generatio.n-recognition'-theorie (afgekort: G.R.), het 'encoding-

specificity'-principe .(afgekort: E.S.) en ons 'recons..:Pructie-model' (afgekort: R.C.) te kunnen vergelijken m.b.t. de experimentele resultaten,
is het noodzakelijk om enkele aanvullende veronderstellingen te maken, die
gaan over de invloed van de kontekst waarin een cue wordt aangeboden, op
d~

, 1)

'

'generation'-fase in de 'G.R.'-theorie.
Generatie van respons-kandidaten gaat beter vanuit subjecten dan vanuit werkwoorden.

2)

De 'oude' kontekst heeft een positief effekt op het genereren van
'respons-kandidaten'.
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3)

De 'vreemde' kontekst heeft een negatief effekt of géén effekt op
het genereren van 'respons-kandidaten'.

Deze veronderstellingen liggen op één lijn met de opvattingen over herken_ning en herinnering van de 'E.S.'-theorie en de 'R.C.'-theorie.

De experimentele resultaten, weergegeven in K , K , K , K , ~'en K worden
4
13
1
3
2
door de 'E.S.'-theorle en ons 'R.C.-model' resp. verklaard door de 'overlap'
van de cue met het geheugenspoor en de constructie en reconstructie van associaties (zie hoofdstuk 2).
De 'G.R.'-theorie kan de invloed van de oude kontekst op herkenning (K en~)
3
niet verklaren, evenmin als het'recognition-failure'-verschijnsel (K ).
13
Met behulp van de aanvullende veronderstellingen kan de 'G.R.'-theorie K en
2
K (recall vanuit een cue en de invloed van de kontekst daarop) wel verklaren.
4
Dat reeall vanuit subjecten beter gaat dan vanuit werkwoorden (K ), impliceert
2
dan wèl, dat het genereren van respons-kandidaten z6veel .beter gaat vanuit
s-woorden dan vanuit v-woorden, dat hiermee het nadeel van V t.o.v. s tijdens
de 'recognition-check' (blijkens K ) méér dan gecompenseerd wordt.
1

Het voordeel van de 'oude' kontekst op de voorwaardelijke kans op recall, gegeven herkenning van de cue (K ), verklaart de 'G.R.'-theorie door de aan5
vullende veronderstelling dat de 'oude' kontekst een positief effekt heeft
op het genereren van respons-kandidaten. Het 'R.C.-model" verklaart K door
5
aan te nemen dat de 'oude' kontekst niet altijd het 'einddoel' van de reconstructie van associaeies bij herkenning is, maar wèl bij recall.
Volgens onze uitleg van het 'encoding-specificity'-principe kan de 'E.s.•theorie K ~ verklaren. De 'overlap' tussen cue en geheugenspoor is immers
5
'
bepalend voor herkenning van de cue en reeall vanuit de cue. Eenmaal bij het
\

geheugenspoor, moet de kans op reeall vanuit de cue ongeveer gelijk zijn.
'A pair of predictions fellows from the hypothesis that the configural effects
are occurring in the encoding stage. First, these effects should be seen in
the subjeet's ability to recognize the cue's. Second, there should be no advantage of the configured cue in reeall when reeall has been conditionalized
on succesful recognition of the cue.' (Uit: J.R. Anderson, Language, Memory and
Thought, '76, pag. 418).
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Dat woorden, die

bet~r

herkend worden, ook gemakkelijker herinnerd worden

(KG), vormt juist het uitgangspunt van de 'G.R.'-theorie.
De 'E.S.'-theorie en de 'R.C.'-theorie kunnen KG verklaren door aan te
nemen dat proefpersonen sommige zinnen beter leren dan andere. Deze verklaring lijkt zeer redelijk en werd b.v. door J. Andersen en G. Bower aangevoerd om een parameter

in te voeren in hun mathematisch (associatief)

~

model voor cue'd-recall (Anderson en Bower: tHuman Associative Memory',
'74, pag. 288)

Het voordeel van de 'oude'

kon~ekst

zou volgens de drie 'theorieën' groter

moeten zijn bij reeall vanuit werkwoorden dan vanuit subjecten.
Dit voordeel word gevonden in een 'overall' toets, maar niet in de 'enkele'
kondities

<Kg>·

De aard van de toets

(variantie-anal~se,

waarin

proe:fperso~en

\

als replicaties werden opgevat, zodat de toets konservatief is!), zou hiervan de oorzaak kunnen zijn.

Dat de 'vreemde' kontekst geen signifikant nadeel heeft op de herkenning van
woorden, en op de. reeall vanuit woorden, is een resultaat, dat uit alle analyses (par. 4.1, 4.2,'5.1, 5.2, 5.l blijkt.
-

Veldman ('78) vond hetzelfde resultaat bij herkenning na een semantische leertaak, doch een sterk nadeel bij een niet-semantische leertaak.
De 'G.R. '-theorie voorspelt dit resultaat wel voor de herkenning, maar voor de
reeall moet de veronderstelling gemaakt worden dat de 'vr,eemde' kontekst géén
invloed heeft op het genereren van respons-kandidaten.
De

'E.S.'-th~orie

gaat er van uit dat een cue kontekst specifiek gecodeerd wordt.

Het resultaat valt dan alleen te verklaren als aangenomen wordt dat de 'overlap'
van de codering van de 'losse•- cue met het geheugenspoor gelijk is aan de
'overlap' van de '.vreemde' codering met het geheugenspoor. In deze richting
werd gezocht door Veldman '78.

De 'R-C'-theorie deed geen voorspelling over het 'hoofdeffekt' van de 'vreemde'
kontekst op de herkenning en de recall, maar voorspelde dat het effekt sterker
zou zijn voor de reeall vanuit een cue dan voor d.e herkenning van diezelfde cue.
Omdat geen effekt gevonden werd op de
. spelling niet mogelijk.

~e

herxenni~g

was een toetsing van deze voor-

niet-semantische leertaak zou betreffende deze voor-

.. spelling uitsluitsel kunnen geven. (Daar werd het effekt van 'vreemde' kontekst
op.he%kenning wèl gevonden).
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Dat 'afleiders' in de reeall-taak leiden tot minder foutieve recall, maar
geen merkbare invloed hebben op de goede recall, interpreteren wij als 'n
kriterium verschuiving bij de proefpersonen in het recall-proces.
Die cue's, waarop de proefpersoon in staat is om de 'goede' target te geven,
vallen vrijwel allemaal boven het nieuwe, strengere kriterium dat de proefpersoon hanteert t.g.v. de 'afleider'-cue's. De cue's echter, die foutieve
reeall opleverden, vallen ten dele beneden het 'strengere' kriterium.
Kriterium verschuiving ten gevolge van 'afleiders' is 'n bekend verschijnsel
bij herkenning. Wij vatten dit resultaat dan ook op als 'n aanwijzing dat er
'n sterke overeenkomst is tussen de herkenning van een cue en reeall vanuit
diezelfde cue.

De positieve samenhang tussen herkenning van cue X en reeall vanuit cue X
is veel sterker dan de positieve samenhang tussen herkenning van woord X
en de reeall van woord

x,

gegeven een geschikte cue Y. In het eerste geval

was de gemiddelde p-waarde (p is een maat voor de samenhang) : p
en in het laatste geval : p

=

= .20

.12.

Ons idee om herkenning van een;cue in verband te zien met reeall vanuit die
cue en niet zozeer de herkenning en de reeall van één bepaald woord te vergelijke~,

krijgt mede op grond van dit resultaat 'enige glans'.

Het effekt van de herkenningstaak op de daarop volgdende cued-recall-taak
is een twistpunt voor enkele onderzoekers. Wiseman en Tulving ('76) en
Flexser en Tulving ('78) vonden geen effekt van enige importantie, terwijl
Santa en Lamwers ('74) wèl een positief effekt vonden. Humphreys ('78) ging
er in zijn experimenten zelfs van uit dat er een sterk positief effekt bestaat.
In ons experiment werd een sterk positief effekt aangetoond (F

1

564

= 57.41).
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7.3: Eindkonklusie
Het totale beeld van de experimentele resultaten wijst erop, dat het heel
goed mogelijk is om herkenning van een woord op te vatten als 'n recon.structie van associaties, gevormd in de leerfase en om reeall vanuit een
woord op te vatten als 'n specifieker reconstructie-proces, waarin het
vinden van de 'target' een beperking oplegt aan het aantal doelmatige
associaties. Alle toetsbare voorspellingen in Hoofdstuk 2 werden bevestigd.
De waarde van een 'model' wordt o.i. niet alleen bepaald door experimentele
toetsing van enkele voorspellingen, maar ook door z'n 'aantrekkelijkheid':
geeft het model een beschrijving van de processen (i.c. herkenning en herinnering) die ons aanspreekt, die overeenstemt met onze intuïtie?
Wij menen, dat wij in het 'reconstructie'-model een opvatting over het herkennen en het herinneren hebben weergegeven, die zeker ten dele hieraan
voldoet. Met name spreekt uit onze opvatting, dat herkenning bescbouwd moet
worden als 'n aktief proces. De 'generation-recognition'-theorie en het
'encoding-specificity'-principe beschouwen herkenning meer als 'n passief
proces. (Vergelijk de term 'reconstructie' met 'recognition-check' en
'overlap between cue and trace').
De 'generation-recognition'-theorie in z'n oorspronkelijke vorm kan kontekstinvloeden op herkenning en 'het recognition-failure'-verschijnsel niet goed
verklaren.
Het 'encoding-specificity'-principe kan de invloed van de kontekst op de voorwaardelijke kans op recall, gegeven herkenning van de cue, niet goed verklaren.
Op grond van de experimentele resultaten èn onze overtuiging, dat herkenning

evenals herinnering een aktief proces is, geven wij de voorkeur aan ons
'reconstructie'-model.
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Bijlage I: een overzicht van gebruikte proposities
De 110 proposities , gebruikt in de leerfase, vormen Groep 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13.
De 30 proposities, gebruikt om 'afleiders' samen te stellen, vormen Groep 10,12,14.
De Hulpgroepen 1,2,3,4

bevatten 40 objekten, eveneens nodig om de 'afleiders'

samen te stellen.
Groep 1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

de kampeerder ontzag het paard
de'pachter verbrandde de reserve
de senator hanteerde de bijl
de mevrouw bracht de emmer
de artiest ontving de beloning
de werkgever begreep het probleem
de technikus verving de lamp
de zakenman vervloekte de oproep
de winkelier bedekte het hout
de minister ontwierp de strategie

Groep 2.
.. 1
2
3
4
5

6
7

8
9
10

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

fabrikant verliet de straat
vluchteling bedacht de list
arbeider herstelde het raam
koopman verwondde het konijn
regisseur betwijfelde de reden
rechter leverde het kapitaal
molenaar verhoogde de stapel
expert vertrouwde de opgave
oppasser bezorgde het voedsel
bezoeker bepraatte het geschil

Groep 3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

de passagier betwistte de tas
de agent lokte de eend
de koerier bevestigde het gerucht
de ..handelaar verwachtte de regenbui
de notaris ontsmette de schuur
de portier voelde de spijker
de president plaatste de advertentie
de echtgenoot bekraste de schaal
de lektor ontdekte de fout
de aanklager bewoonde de vilia
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Groep 4.
l de
2 de
3 de
4 de
? de
6 de
7 de
8 de
9 de
10 de

metselaar bespoot de groente
steward presenteerde de kaas
leverancier verscheurde de bon
bioloog verknoeide het gazon
bewoner schopte de ezel
bejaarde weefde het kleed
miljonair verdeelde de taart
schrijver betaalde de aanslag
weduwe beplantte de tuin
bankwerker beklom het dak

Groep 5.
1 de
2 de
3 de
4 de
5 de
6 de
7 de
8 de
9 de
10 de

dirigent bestudeerde het gezicht
voorzitter sneed het brood
student observeerde de vogel
betoger trof de ruit
kraker beschadigde de auto
zanger bereikte de deur
chauffeur bezat een vulpen
rektor vroeg een verklaring
detektieve verboog de bril
kelner gebruikte de doek

Groep 6.
..1 de
2 de
3 de
4 de
5 de
6 de
7 de
8 de
9 de
10 de

leraar haalde een boek
tuinman vreesde het onweer
deurwaarder verplaatste het bureau
kapper verwijderde het vuil
zoon schilderde de stoel
jongen zag de hond
patient verloor de pantoffel
visser gooide de steen
apotheker verfde het behang
leerling besteedde de fooi

Groe;e

7.

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10

de emigrant aksepteerde het kontrakt
de bouwvakker opende de kist
de generaal beloofde een schikking
de.kluizenaar beschutte het hooi
de alkoholist versleepte de fiets
de machinist betastte de knop
de kleuter verjoeg de mus
de pionier verborg het wapen
de slaper meed de vijver
de militair behield de jas
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Groep 8.
1 de redakteur vond de sleutel
2 de atleet verpatste het horloge
3 de chef beloonde het idee
4 de jager passeerde de grens

5 de kandidaat vermoedde de valstrik
6 de piraat verstuurde het telegram
7 de jubilaris bewaakte het kleinood

8 de slager vernielde het geweer
9 de tekenaar verstopte de fles
10 de bakker verdreef het ongedierte
Groep 9.
1 de klant vergat de beurs

de
de
de
de
de
de
de
de
10 de
2
3
4
5
6
7
8
9

diplo.maat verspeelde de positie
voetballer besefte de mislukking
homofiel trotseerde het besluit
coach kraakte het plan
professor brak het glas
erfgenaam koos de televisie
inbreker ving de .uil
telefoniste verzorgde de maaltijd
muzikant betrad het stadhuis

Groep 11.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

de cipier timmerde de kooi
de arts gaf de klap
de.. bloemist versierde de kerk
de beambte beschermde de machine
de kweker woog het zand
de vriend kreeg het kado
de boer vernieuwde het plafond
de danseres miste de armband
de ingenieur besprak de tekst
10 de loodgieter verpletterde de vlieg
Groep 13.
1 de mónteur streelde de kat
2 de lasser schuurde het wiel

3 de piloot laadde de wagen
4 de dichter begroef het beeld

5 de beheerder voelde de kou
6 de rentenier verafschuwde de gift
7 de naaister toonde de kaart

8 de verzamelaar voorkwam het ongeluk
9 de chirurg verfoeide het verkeer
LO de zeiler verdiende de premie
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Groep 10.·
1 de uitgever bestreed de aantijging
2 het kind zocht het mes
3 de bokser droeg de zak
4 de mannequin bekostigde de reis
5 de tennisser bestelde de foto
6 de reiziger vervuilde de kamer
7 de typiste bedrukte het papier
8 de kampioen demonstreerde het werktuig
9 de filosoof bewonderde de kanarie
10 de dominee beantwoordde de brief
Groep 12.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

therapeut bemachtigde een lot
adviseur verklaarde de boete
gast bezocht het klooster
goochelaar greep de fazant
bediende won de voetbal
consul bevlekte de trui
gids parkeerde de caravan
concierge verbood een beslissing
politikus schonk een meubel
brandweerman vulde de doos

Groe;e 14.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

actrice bekladde de muur
vegetariër verloste de kip
figurant begeerde de betrekking
glazenwasser vertelde de mop
journalist verhuurde de flat
trainer beheerde het kapitaal
advokaat hoorde het schot
baas paste de schoen
fotograaf bekeek het park
graaf rook de bloem
/
/
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Hulpgroep 1

Hulpgroep 2

Hulpgroep 3

Hulpgroep 4

1 hut

1 koe

1

water

1 appel

2 hek

2 boor

2

kuil

2 bus

3 ·trofee

3 toelage

3

zalf

3 hoek

4 wijziging

4 goot

4

uitspraak

4 afval

5 biljet

5 hoed

5

draad

5 agenda

6 aap

6 tafel

6

boot

6 cement

7 batterij

7 bericht

7

krijt

7 spanning

8 afspraak

8 kachel

8

ijver

8 pan

9 muts

9 scherm

9

kantoor

9 mening

10 grap

10 bos

10

hamer

10 kans

