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Nederlandse samenvatting 

Mensen die verschillende talen spreken, kunnen normaal gesproken alleen met elkaar 
communiceren als een derde persoon, die beide talen beheerst, voor hen kan vertalen. Een 
bijzondere vorm van vertalen is simultaan tolken. Hierbij wordt een boodschap in de 
brontaal binnen enkele seconden vertaald in de doeltaal. Simultaan tolken is ontstaan in de 
jaren '50 en is inmiddels zeer belangrijk voor internationale communicatie. Zo vertalen 
simultaan tolken bijvoorbeeld tijdens vergaderingen van de Verenigde Naties of de 
Europese Unie van en naar de verschillende talen die door de aanwezigen worden 
gesproken. 

Bij het simultaan tolken (ST) wordt gelijktijdig geluisterd en gesproken in 
verschillende talen. Ieder brontaalfragment moet worden begrepen, onthouden, omgezet 
naar de doeltaal en vervolgens worden uitgesproken terwijl ondertussen de productie van de 
boodschap in de doeltaal continu doorgaat. Vanuit een cognitief perspectief is ST een zeer 
complexe vaardigheid doordat al deze processen tegelijkertijd plaatsvinden. 

In dit proefschrift zijn met name drie kwesties onderzocht met betrekking tot 
simultaan tolken. Welke taakcomponenten zijn belangrijk bij het bepalen van 
taakcomplexiteit? Welke cognitieve (deel)vaardigheden zijn van belang? En hoe verschilt 
het onthouden van informatie bij simultaan tolken van het onthouden in andere taken? 

Componenten 

Simultaan tolken is een taak die veeleisend is voor het cognitieve systeem. In Hoofdstuk 3 
werd de rol onderzocht van twee componenten van ST in de cognitieve complexiteit van 
ST, namelijk de simultaneïteit van taaibegrip en taaiproductie aan de ene kant, en de 
transformatie van de boodschap aan de andere kant. Theoretisch kunnen twee aspecten aan 
de laatstgenoemde component worden onderscheiden: het herformuleren van de boodschap 
en het 'switchen' van de bron- naar de doeltaal. Door verschillende taken in een simultane 
en een niet-simultane conditie te vergelijken, namelijk schaduwen (letterlijk nazeggen), 
parafraseren (met andere woorden maar in dezelfde taal herformuleren) en tolken, 
probeerden we bovengenoemde componenten van elkaar te onderscheiden. 

Uit het onderzoek bleek dat tolken een meer complexe en cognitief veeleisender taak 
is dan schaduwen. De belangrijkste bevinding was dat zowel de simultaneïteit van begrip en 
productie als de transformatie component bijdragen aan de cognitieve complexiteit van ST. 
Echter, de rol van deze twee componenten afzonderlijk bleek niet buitengewoon groot. 
Vooral de combinatie van gelijktijdigheid van taaibegrip en taaiproductie enerzijds en de 
transformatie-component anderzijds bleek de beperkte capaciteit van het cognitieve systeem 
onder druk te zetten. Ten slotte waren er sterke aanwijzingen dat de parafraseertaak niet kan 
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worden gezien als een monolinguale variant van tolken, maar dat deze twee taken cognitief 
gezien op belangrijke punten verschillen. 

Vaardigheden 

De studies gerapporteerd in de hoofdstukken 4 en 5 gaan over de vraag of cognitieve 
deelvaardigheden kunnen worden geïdentificeerd die van belang zijn voor simultaan tolken. 
In beide hoofdstukken wordt de rol van het geheugen en die van lexicale toegang en selectie 
bestudeerd. Op basis van deze studies kan in het algemeen geconcludeerd worden dat het 
inderdaad mogelijk is cognitieve deelvaardigheden te onderscheiden bij ST. Met name 
geheugenvaardigheden lijken van groot belang te zijn voor tolken. 

In Hoofdstuk 4 werden individuele verschillen in lexicale selectie, geheugencapaciteit 
en ST onderzocht bij proefpersonen zonder eerdere ervaring in ST. De geheugencapaciteit 
werd getest met behulp van verschillende (werk)geheugentaken in twee talen. Bovendien 
werden in twee talen een plaatjesbenoemtaak en een woordvertaaltaak afgenomen. Deze 
taken geven een indicatie van de tijd die het kost om woordinformatie die ligt opgeslagen in 
het mentale lexicon daaruit te kunnen ophalen (lexicale 'retrieval'). Uit een correlationele 
analyse bleek de efficiëntie van lexicale retrieval en werkgheugencapaciteit te zijn 
gerelateerd aan de tolkprestatie. Dit suggereert dat beide cognitieve deelvaardigheden 
relevant zijn voor simultaan tolken. Verder bleek uit een grafisch model-analyse dat met 
name de werkgeheugentaak in het Engels en het woordvertalen van het Nederlands naar het 
Engels een rechtstreeks en onafhankelijk effect hadden op de tolkprestatie. Met andere 
woorden, een efficiënt werkgeheugen en efficiënt ophalen van vertaalequivalenten uit het 
geheugen vormen elk een onafhankelijke deelvaardigheid van het simultaan tolken, in ieder 
geval bij proefpersonen zonder eerdere tolkervaring. 

In Hoofdstuk 5 werd bekeken of deze vaardigheden ook van belang zijn voor 
professioneel tolken. Als dat zo is dan valt te verwachten dat deze deelvaardigheden beter 
ontwikkeld zou moeten zijn bij tolken dan bij mensen zonder tolkervaring. In dit hoofdstuk 
werden verschillen tussen mensen met verschillende achtergronden en ST-ervaring onder de 
loep genomen. In twee experimenten werden dezelfde soort taken als in Hoofdstuk 4 
gebruikt. In Experiment 1 werden meertalige studenten vergeleken met professionele 
tolken. We vonden dat de professionele tolken beter presteerden op alle taken. Dit was in 
overeenstemming met de bevinding uit Hoofdstuk 4 dat snelheid van lexicale retrieval en 
werkgeheugencapaciteit relevante deelvaardigheden van ST zijn. De tolken presteerden niet 
alleen beter dan de studenten op de taken die in het Engels werden afgenomen maar ook op 
een aantal taken afgenomen in het Nederlands, de moedertaal van beide groepen 
proefpersonen. Dit doet vermoeden dat de betere prestaties van de tolken het gevolg zijn 
van hun eerdere ervaring met ST. Desondanks is het mogelijk dat verschillen in Engelse 
taalvaardigheid, en niet verschillen in opgedane ST-ervaring, ten grondslag liggen aan de 
verschillen tussen de groepen. Om hier duidelijkheid over te krijgen is de groep tolken in 
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Experiment 2 vergeleken met docenten Engels. Wat betreft de beheersing van het Engels is 
deze groep vergelijkbaar met de groep tolken. Inderdaad bleek er op basis van de lexicale 
taken geen onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen de tolken en de docenten. Deze 
resultaten nuanceren de conclusies van Experiment 1 en Hoofdstuk 4. omdat blijkt dat 
efficiëntie in lexicale retrieval niet uniek gerelateerd is aan ST-ervaring. Met andere 
woorden, ook al is het efficiënt opdiepen van informatie uit het mentale lexicon 
waarschijnlijk een noodzakelijke voorwaarde voor succesvol ST, dit proces lijkt niet 
efficiënter te verlopen bij tolken dan bij docenten Engels. 

De bevindingen met betrekking tot de werkgeheugentaken waren totaal anders. Niet 
alleen hadden de tolken over het algemeen een grotere werkgeheugencapaciteit dan de 
andere twee groepen proefpersonen, ook bleek de werkgeheugencapaciteit van de tolken 
hetzelfde voor het Nederlands, hun moedertaal, als voor het Engels. We concludeerden dat 
ST is geassocieerd met een verhoogde verbale geheugencapaciteit. Samengevat, de 
belangrijkste bevindingen van Hoofdstuk 5 zijn dat een efficiënt werkgeheugen een 
belangrijke cognitieve deelvaardigheid is van ST, terwijl de rol die snelle lexicale 
ophaalprocessen bij ST spelen, wordt gemediëerd door algemene taalvaardigheid. 

Tenslotte werd in Hoofdstuk 6 enige evidentie verkregen voor een andere mogelijke 
deelvaardigheid van ST. In Experiment 2 van dit hoofdstuk werden individuele verschillen 
in retentie in zogenoemde "articulatorische-suppressie"-condities gerelateerd aan de ST-
prestatie (zie volgende paragraaf voor details). We vonden dat retentie onder deze condities 
is geassocieerd met ST-prestatie. Dit suggereert dat de vaardigheid om informatie te 
onthouden terwijl gelijktijdig wordt gearticuleerd (zoals tijdens ST) een relevante 
deelvaardigheid is van simultaan tolken. 

Geheugen 

Een relevant paradigma uit de geheugenliteratuur is articulatorische suppressie. Hierbij 
moeten proefpersonen tijdens het aanbieden van de te onthouden informatie voortdurend 
irrelevante geluiden articuleren. Volgens het werkgeheugenmodel van Baddeley en 
collega's (e.g., Baddeley & Logie, 1999) verhindert articulatorische suppressie de herhaling 
van materiaal in de zogenoemde 'articulatory loop' (een werkgeheugen component die 
gespecialiseerd is in de tijdelijke opslag van verbaal materiaal), hetgeen een negatief effect 
heeft op retentie van dit materiaal. Normaal gesproken wordt bij deze articulatorische 
suppressietaak geheugen voor lijsten ongerelateerde woorden gemeten. Toch zou het effect 
van gelijktijdige articulatie op het onthouden en reproduceren van informatie een reden 
kunnen zijn waarom retentie na het simultaan tolken van een tekst over algemeen minder is 
dan na het beluisteren van dezelfde tekst (Darö & Fabbro, 1994; Gerver, 1974a; Isham, 
2000; Lambert, 1988). Immers, ST is een taak waarbij mensen voortdurend spraak moeten 
begrijpen en onthouden terwijl ze tegelijkertijd spraak articuleren. In de hoofdstukken 3. 6. 
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en 7 werd onderzocht op welke wijze het onthouden van informatie wordt beïnvloed door 
articulatorische suppressie. 

In Hoofdstuk 3 werd de geheugenprestatie na schaduwen, parafraseren, en tolken 
onderzocht. In tegenstelling tot sommige andere onderzoekers (Daro & Fabbro, 1994; 
Gerver, 1974a; Lambert, 1988) vonden wij in een simultane conditie geen effect van taak 
op retentie. Algemeen lagere retentie in de simultane conditie dan in een niet-simultane 
conditie suggereert echter dat articulatie van spraak inderdaad interfereert met geheugen in 
ST. 

In Hoofdstuk 6 werd de vraag gesteld of articulatorische suppressie retentie ook 
beïnvloedt wanneer, zoals bij simultaan tolken, coherente tekst moet worden onthouden of 
wanneer betekenisvol materiaal moet worden gearticuleerd. Articulatorische suppressie had 
een negatief effect op retentie van verhaaltjes en dit effect was groter bij articulatie van 
betekenisvol dan van betekenisloos materiaal. Ook bleek dat een incoherente tekst minder 
goed werd onthouden dan een coherente tekst. Tenslotte bleken type articulatie en 
tekstcoherentie te interacteren in die zin dat het effect van type articulatie groter was voor 
coherente verhaaltjes. We concludeerden dat het effect van articulatorische suppressie 
generaliseert naar verhaaltjes en dat dit effect sterker is voor coherente verhaaltjes dan voor 
incoherente verhaaltjes. 

In Hoofdstuk 7 werd opnieuw retentie na ST vergeleken met retentie na schaduwen. 
De resultaten van eerdere studies verschilden in welke van deze twee taken de betere 
retentie gaf. Ook werd in Hoofdstuk 3 geen verschil in retentie gevonden tussen schaduwen 
en tolken in de simultane conditie, terwijl in Hoofdstuk 6 het type articulatie wel een effect 
had op de mate van retentie. Het doel van de studie gerapporteerd in Hoofdstuk 7 was de 
retentie in een aantal condities, waaronder tolken, schaduwen en articulatorische suppressie, 
met elkaar te vergelijken. Tevens werd de rol van taal op retentie onderzocht en werd een 
conditie toegevoegd waarbij random letters gegenereerd moesten worden. Net zoals bij 
articulatorische suppressie moet hierbij gelijktijdig gearticuleerd worden tijdens de 
aanbieding van de te onthouden informatie. Deze taken verschillen echter in de benodigde 
hoeveelheid centrale cognitieve capaciteit. In het algemeen waren de resultaten voor het 
schaduwen en tolken vergelijkbaar, waarmee de bevindingen van Hoofdstuk 3 werden 
gerepliceerd. Opvallend was dat taal geen invloed had op retentie; met andere woorden, 
mensen presteerden even goed in hun tweede taal als in hun moedertaal. Verder was 
retentie na articulatorische suppressie niet beter dan na schaduwen en tolken, ondanks het 
feit dat de laatste twee taken complexer zijn. Dit zou verklaard kunnen worden binnen het 
model van Baddeley en collega's door aan te nemen dat de inhoudelijke verwerking van de 
input, waarvan sprake is bij tolken en schaduwen, meer helpt bij het ontwikkelen van een 
geheugenrepresentatie dan het genereren van irrelevante output, zoals gebeurt bij 
articulatorische suppressie of bij random letter generatie. Dit zou dan kunnen compenseren 
voor de negatieve invloed van articulatie op retentie. 


