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Dit proefschrift onderzoekt de verwerking van (woord)geslachtscongruentie met behulp 
van event-related potentials (ERPs) als gekozen experimentele methode. Event-related 
potentials reflecteren veranderingen in de elektrische potentialen van zenuwcellen, 
die gemeten worden op de hoofdhuid en tijdsgebonden zijn aan de stimulus. Op het 
gebied van zinsverwerking is ERP-onderzoek hoofdzakelijk gebaseerd op drie belangrijke 
taalgerelateerde componenten: N400, (E)LAN en P600. De N400 wordt in wezen 
gezien als een semantisch-gerelateerd component, terwijl de LAN en P600 worden 
geïnterpreteerd als betrokken bij syntactische verwerking. Het moet genoemd worden 
dat dergelijke interpretaties erg gesimplificeerd zijn; een groot aantal studies bieden  
alternatieve theorieën.

Twee belangrijke vraagstukken zijn behandeld in dit proefschrift. Het eerste betreft de 
onderliggende talige processen bij geslachts(in)congruentie; het tweede heeft betrekking 
op de methodologische aspecten van ERP-onderzoek naar de verwerking van congruentie. 
Wat betreft de verwerking van (in)congruentie is de relatie tussen geslachtsincongruentie 
en herstel- en heranalyseprocessen in de late syntactische fase (P600) behandeld in elk 
hoofdstuk. Secundair aan de kwestie van herstel en heranalyse geeft het proefschrift ook 
inzicht in zowel de mechanismen achter de verwerking van syntactisch en semantisch 
geslacht, als het verschil tussen de verwerking van geslacht en getal. Ten slotte was 
elk experiment in het proefschrift uitgevoerd als zowel een lees- als luisterexperiment. 
Dit bood ons de mogelijkheid om te onderzoeken of de aan-/afwezigheid van een ERP-
component afhankelijk is van de presentatiemodaliteit, tezamen met de manier waarop 
de presentatiemodaliteit de componenteigenschappen beïnvloedt. 

Hoofdstuk 1 begint met een algemene introductie, die de hoofddoelen van het 
proefschrift schetst. Aangezien de methode om deze doelen te bereiken event-related 
potentials waren, werd een meer gedetailleerde theoretische achtergrond over ERPs 
en zinsverwerking gegeven. Bijzondere nadruk werd gelegd op de P600-component en 
zijn rol in (structureel) herstel en revisie. Met betrekking tot geslachtscongruentie werd 
een overzicht van de Italiaanse en Nederlandse woordgeslachtssystemen gegeven. 
Het overzicht van het Italiaanse woordgeslachtssysteem bevatte uitleg over essentiële 
linguïstische concepten (bv. congruentie) en plaatste deze in een breder (psycho)
linguïstisch kader. Dit onderdeel werkt ook het onderscheid uit tussen syntactisch 
(grammaticaal, lexicaal) en semantisch geslacht (biologisch), terwijl het daaropvolgende 
onderdeel over het Nederlandse woordgeslachtssysteem meer detail bevat over het 
onderscheid tussen de verwerking van getal en geslacht.

Na het behandelen van de methodologische en theoretische basis eindigt hoofdstuk 1 met 
het definiëren van de twee hoofddoelen van de dissertatie, evenals specifieke hypotheses 
en voorspellingen. Het eerste hoofddoel is het vaststellen van een relatie tussen de 
verwerking van geslachtsincongruentie en herstelmechanismen. In het kort vergeleken 
de experimenten in dit proefschrift steeds twee condities met geslachtsincongruentie, 

waarvan één conditie verondersteld werd complexer te zijn om te herstellen. De eerste 
hypothese was daarom dat geslachts(in)congruentie verwerkt wordt op syntactisch 
niveau. Van ieder experiment werd verwacht dat het de P600 teweeg zou brengen, 
mogelijk voorafgegaan door de LAN. Wat betreft het herstelmechanisme was de 
verwachting dat de condities die complexer waren om te herstellen, zouden resulteren in 
een groter P600-effect.

De andere twee hypotheses waren gerelateerd aan de rol van presentatiemodaliteit in 
congruentiestudies met ERPs. Aangezien ERPs extreem tijdssensitief zijn, besloten we 
te onderzoeken of een andere presentatiesnelheid van stimuli invloed zou hebben op de 
aan-/afwezigheid en de eigenschappen van componenten. Het uitgangspunt was dat 
de presentatiesnelheid van stimuli langzamer en gradueler zou zijn bij luisteren dan bij 
lezen. We verwachtten dat, ongeacht de presentatiemodaliteit, geslachts(in)congruentie 
gebruik maakte van dezelfde processen, dat gereflecteerd zou zijn in identieke ERP-
componenten in beide modaliteiten. We stonden echter open voor de mogelijkheid dat 
er in de twee presentatiemodaliteiten verschillende componenten veroorzaakt konden 
worden, verklaard door een tijdsverschil in stimuluspresentatie. Ten laatste bekeken we of 
componenten tijdsgebonden zijn aan de (incongruentie)schending of niet. Meer specifiek 
wilden we weten of een variërende stimuluslengte ervoor zou zorgen dat het verwachte 
component (LAN, P600) altijd op dezelfde temporele afstand van het schendingspunt 
zou zitten. 

In hoofdstuk 2 vergeleken we de verwerking van syntactisch en semantisch geslacht 
in het Italiaans. Syntactisch geslacht is normaliter omschreven als een niet-transparant, 
lexicaal kenmerk dat opgehaald moet worden uit het lemmaniveau. Bijna alle niet-levende 
en sommige levende zelfstandige naamwoorden zijn gemarkeerd voor syntactisch 
geslacht (bv. la melaF ‘de appel’). Een kleine, maar frequente groep levende zelfstandige 
naamwoorden (bv. il bambinoF ‘de jongen’) is in tegenstelling gemarkeerd voor semantisch 
geslacht, wat inhoudt dat het geslacht afgeleid kan worden uit lexicale semantiek, 
als aanvulling op het ophalen vanuit de lemma. Het eerste doel van het experiment in 
hoofdstuk 2 was onderzoeken of de verwerking van semantisch geslacht een semantisch-
gerelateerde response (N400) veroorzaakt. Daarnaast werd semantisch geslacht 
verondersteld complexer te zijn voor herstel (zowel het lidwoord als het geslachtssuffix) 
dan syntactisch geslacht (alleen het lidwoord), en werd daarom verwacht een groter P600-
effect teweeg te brengen. De resultaten gaven geen eenduidige ondersteuning voor de 
hypothese dat semantische toegang betrokken is bij semantische geslachtsverwerking. 
Syntactisch en semantisch geslacht veroorzaakten beide de LAN, wat indiceert dat 
geslachtsincongruentie verwerkt wordt op syntactisch niveau onafhankelijk van het 
geslachtstype. Semantisch geslacht leidde, zoals verwacht, tot een sterker P600-effect. 
Het effect werd vermoedelijk veroorzaakt door een veeleisender herstelmechanisme bij 
semantisch geslacht. Syntactische en semantische integratie kunnen in theorie echter 
plaatsvinden in de P600 fase, dus het is niet uit te sluiten dat het grotere P600-effect bij 
semantische geslachtsverwerking deels kan komen door semantische toegang.
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Het experiment in hoofdstuk 3 was een auditieve versie van het experiment in hoofdstuk 
2. De verwachting was dat hetzelfde component als in hoofdstuk 2 veroorzaakt zou 
worden, wellicht met enkele verschillen in componenteigenschappen. De schending 
bij de syntactisch-geslachtsconditie kwam namelijk altijd voor de schending in de 
semantisch-geslachtsconditie (ong. 150 ms eerder). Het werd verwacht dat de vertraging 
bij de schendingsdetectie de componenteigenschappen zou beïnvloeden. De verkregen 
resultaten verschilden daarentegen aanzienlijk van die in hoofdstuk 2. Ten eerste, een 
N400-ogend effect was alleen teweeg gebracht in de syntactisch-geslachtsconditie. Het 
effect had een N400-ogende distributie, maar functioneel gezien leek het op de LAN. 
Er was geen negatief effect in de semantisch-geslachtsconditie. De P600 was te zien 
in beide condities, met een bredere distributie in de semantisch-geslachtsconditie dan 
in de syntactisch-geslachtsconditie. Interessant is dat de aanvang van het P600-effect 
in beide condities identiek was, ook al werden schendingen eerder gedetecteerd bij 
syntactisch geslacht dan bij semantisch geslacht. De afwezigheid van enig negatief effect 
bij syntactisch geslacht werd verklaard door de late schendingsdetectie en onvoldoende 
tijd om negativiteit teweeg te brengen voor de P600.

Hoofdstuk 4 toont een leesexperiment in het Nederlands. Het experiment vergeleek 
geslachts- en getalscongruentie in de Nederlandse DP. Theoretisch gezien zijn getals- 
en geslachtskenmerken verschillend gemarkeerd: geslacht is invariabel en (vaak) 
semantisch leeg, en getal is variabel (enkelvoud en meervoud) en semantiekafhankelijk. 
Desalniettemin, wanneer deze twee kenmerken een congruentierelatie aangaan, laat 
het congruentiemechanisme deze verschillen zeer waarschijnlijk buiten beschouwing. 
Daarom veronderstelden we dat getals- en geslachts(in)congruentie identieke ERP-
responsen zouden veroorzaken. Alsnog zijn er twee factoren die mogelijk ERP-responsen 
naar deze twee schendingstypen kunnen moduleren. Ten eerste is getal altijd morfologisch 
gerealiseerd als een suffix, terwijl geslacht niet morfologisch gemarkeerd is. Ten tweede 
is getal complexer om te herstellen dan geslacht (meer herstelopties). Gebaseerd op het 
laatste verwachtten we dat getalsincongruentie een groter P600-effect zou veroorzaken 
dan geslachtsincongruentie. De resultaten ondersteunden onze verwachting. Geslachts- 
en getalsincongruentie veroorzaakten beide de P600 (geen LAN). Het effect was significant 
groter voor getalsincongruentie dan geslachtsincongruentie, wat overeenkwam met het 
idee dat getalsincongruentie moelijker is om te herstellen.

In het laatste experimentele hoofdstuk (hoofdstuk 5) werd het experiment uit hoofdstuk 
4 gerepliceerd in de luistermodaliteit. Dit hoofdstuk richt zich op het feit dat de schending 
in getal altijd later was dan in geslacht door het getalsmorfeem. De verwachting was 
dat beide typen schendingen alleen de P600 zouden veroorzaken en daarbij dezelfde 
resultaten zouden geven als in hoofdstuk 4. Het P600-effect werd weer verwacht groter 
te zijn bij getalsincongruentie dan bij geslachtsincongruentie. Daarnaast werd de P600 
verwacht later plaats te vinden bij getal dan bij geslacht door een later schendingspunt. 
Interessant is dat de resultaten overeenkwamen met alle verwachtingen, behalve dat de 

geslachtsconditie ook de LAN teweeg bracht. De P600 vond plaats in beide condities, 
met een iets bredere distributie bij getal dan bij geslacht. Ook vond het 200 ms later 
plaats bij getal dan bij geslacht, wat in overeenstemming was met het tijdsverschil 
tussen de schendingspunten van geslacht en getal. De LAN in de geslachtsconditie was 
onverwacht, daar het afwezig was in het leesexperiment. Een mogelijke verklaring zou zijn 
dat de presentatiesnelheid invloed had op het plaatsvinden van de LAN. Meer specifiek 
zou de tragere presentatiesnelheid bij luisteren ten opzichte van lezen genoeg tijd toelaten 
voor het teweegbrengen van de LAN in de geslachtsconditie. Wat betreft de afwezigheid 
van de LAN bij getalsincongruentie is het mogelijk dat de late schendingsdetectie en zijn 
nabijheid van de P600 niet genoeg tijd toestonden voor het plaatsvinden van de LAN.

Het proefschrift eindigt met een algemene discussie en conclusies (hoofdstuk 6). Twee 
hoofdveronderstellingen werden ondersteund door de bevindingen van de experimentele 
hoofdstukken. Ten eerste, we lieten een strikte relatie zien tussen de grootte van het 
P600-effect en de complexiteit van het herstelmechanisme. Des te veeleisender 
het herstelmechanisme, des te groter het P600-effect. Dit was onafhankelijk van de 
presentatiemodaliteit. Ten tweede, we toonden aan dat presentatiemodaliteit een 
belangrijke rol speelt in zinsverwerkingsstudies. Het meest van belang is dat het de 
aan-/afwezigheid van taalgerelateerde ERP-componenten kan beïnvloeden, en dus de 
interpretatie van de effecten kan verbuigen. Het exacte mechanisme dat verantwoordelijk 
is voor dergelijke componentmodulatie is nog niet volledig duidelijk, maar we denken 
dat het verschil in stimuluspresentatiesnelheid tussen luisteren en lezen een belangrijke 
factor kan zijn. Het verschil in timing kan vrijwel zeker invloed hebben op de starttijd van 
een component, wat aanduidt dat componenten waarschijnlijk tijdsgebonden zijn aan de 
(incongruentie)schending. Ten laatste, we bewezen nogmaals dat congruentieprocessen 
behandeld worden op syntactisch niveau. Zelfs wanneer er een mogelijk semantisch 
component is (bv. bij semantisch geslacht), lijkt het systeem nog steeds voornamelijk te 
steunen op syntactische informatie. Ook lijkt het systeem geen overdreven onderscheid 
te maken tussen verschillende congruentietypen (getals- vs. geslachtscongruentie), maar 
houdt eerder rekening met hoe moeilijk het is om een structurele anomalie te herstellen.


