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• 
PSYCHOLOGIE 

Psychologie van de 
informatieverwerking 

D. G. Bouwhuis 

Samenvatting: Hoewel het waarnemen, begrijpen en handelen heel aardig lijkt te lopen, is 
ons noch door de zintuigen, noch via ons denkvermogen rechtstreeks gegeven hoe efficiënt of 
compleet, gebrekkig of langzaam dat eigenlijk gaat. Uit waarnemingsonderzoek blijkt dat 
bovengenoemde denominaties alle opgaan. Een belangrijk basiskenmerk van onze waarne
ming is object constantie. Dingen en hun eigenschappen die zich rondom ons bevinden hebben 
een zekere bestendigheid. Dit maakt onze waarnemingswereld eenvoudiger te interpreteren, 
maar hoe die objectconstantie tot stand komt is grotendeels nog onverklaard. Toch is ons 
brein in dit opzicht ecologisch succesvol. Minder effectief echter worden objecten uit onze vi
suele wereld gecodeerd en geïnterpreteerd. Hier is een grote invloed van waarnemingserva
ringen te bespeuren. Instructief is bij voorbeeld de mentale voorstelling van een kubus en 
eenvoudiger voorwerpen bestaan toch niet, zoals wij zeker weten? De moeilijkheden die hier
bij aan de dag treden dringen door in al onze visuele waarnemingen en zijn er ook bij voor
beeld bij het doodnormale lezen. Zij krijgen extra reliëfwaneer we het lezen gaan uitvoeren 
op nieuwe media als beeldschermen. 

Inleiding 
Lang in de historie, en zeker nog tot 1600 
was de algemene opinie dat het licht geen 
voortplantingstijd nodig heeft om een licht
indruk te wekken. Galileo laat dit in zijn 
boek: 'Twee nieuwe wetenschappen' zeggen 
door Simplicio, een papieren domoor, waar
op diens beduidend bedachtzamer gezel 
Sagredo antwoordt dat het licht wel eens zo 
snel zou kunnen zijn dat we slechts dénken 
dat het een onmiddellijke indruk verwekt. 
Om dit te toetsen trok Galileo met een die
venlantaarn naar de top van een heuvel en 
posteerde een assistent met eenzelfde licht
bron op vier kilometer afstand. Zodra de as
sistent bemerkte dat Galileo het klepje van 
zijn lantaarn oplichtte, zou hij terstond het
zelfde doen waarna Galileo de tijd zou ob
serveren waarop hij het lichtje bij zijn assis
tent zag aangaan. Het licht zou in totaal een 
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afstand van 8 kilometer afleggen, en geluid 
had voor die afstand 25 seconden nodig, 
zoals Mersenne kort daarvoor had aange
toond. Wat Sagredo, en dus ook Galileo niet 
wist was dat het licht voor deze afstand 
slechts een tienduizendste nodig had van de 
tijd die een menselijk waarnemer nodig 
heeft om te reageren, namelijk rond 250 mil
liseconden, een kwart seconde. Bedenken we 
daarbij dat op 4 kilometer de lichtintensiteit 
van het lampje slechts een zestienmiljoenste 
was van de intensiteit van die lantaarn op 
een meter afstand. Een zo zwakke lichtbron 
wordt door de zenuwen van het visuele sys
teem al vertraagd doorgegeven - reken maar 
op 100 milliseconden extra- terwijl ook de 
bijkomende onzekerheid vertraging van de 
reactie geeft. De zogenaamde lichtsnelheid 
werd dus geheel bepaald door de reactietijd 
van beide observatoren en zal nooit meer 
dan zo'n 30 km/s hebben bedragen, en bleef 
daarmee een factor 10.000 onder de werke
lijke waarde. De gemiddelde variaties in de 
reactiesnelheid van mensen zijn redelijk 
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goed bekend en op grond daarvan moeten 
we aannemen dat de gemeten lichtsnelheid 
wel tot een factor vier gevarieerd kan heb
ben. Omdat Galileo, teleurgesteld, het expe
riment herhaalde met een andere afstand is 
het, eerlijk gezegd, nogal onnozel dat hij het 
wezenlijke probleem niet onderkende. Zijn 
gemeten lichtsnelheid moest narnelijk recht
streeks afhankelijk zijn van de rneetafstand. 
Hij vertrouwde echter blindelings op zijn 
zintuigen, wat hij in wezen anderen verweet 
te doen in zijn vergeefse strijd om de bewe
gende aarde. Maar zo sterk zijn onze zin
tuiglijke ervaringen dat we nog altijd zeggen 
dat de zon opkomt en ondergaat. 

Tot laat in de vorige eeuw overheerste zelfs 
nog de mening, voornamelijk in filosofische 
kringen, dat, hoewel alle fysische processen 
tijd kosten, de menselijke gedachte in elk ge
val nog oneindig snel is. Cattell, een Ameri
kaans student te Leipzig, kon evenwel met 
simpele maar ingenieuze proefjes aantonen 
dat dit niet het geval is. Niet zo verwonder
lijk was dat het, in lijn met fysiologische be
vindingen, tijd kostte een gezichtsindruk te 
krijgen. Maar dat het extra tijd kostte om te 
herkennen welke letter of welke kleur werd 
aangeboden schokte de toenmalige filosofi
sche wereld. 

Ons brein verschaft ons niet alleen informa
tie uit de zintuiglijke omgeving maar legt 
ons daarmee ook de beperkingen van onze 
zintuigen op. Het is bijna onvermijdelijk dat 
wat wordt waargenomen voor het zintuiglijk 
systeem geldt als de realiteit. Voor ons idee 
valt een beweging van onze hand samen met 
de gedachte die te bewegen. Men zou zelfs 
kunnen stellen dat de rnanier waarop wij 
waarnemen, ons iets voorstellen, en denken 
ons effectief verhindert te begrijpen hoe die 
processen in hun werk gaan. 

Waarnemingsconstanties 
Een van de nog slechtst begrepen maar 
uiterst krachtig opererende processen is dat 
van de waarnerningsconstanties. Pas recen
telijk heeft men zich daarvan het grote be
lang gerealiseerd, vooral in de pogingen om 
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kunstrnatig menselijke waarnerningsproces
sen na te bootsen. Fatsoenlijke fysische sys
temen hebben narnelijk geen spoor van ob
jectconstantie. Maar voor ons mensen blijft 
een rode bloes rood, ook onder de meest va
riërende belichtingen, en zulks geldt voor de 
meeste kleuren. Een voorwerp dat beweegt 
blijft voor ons hetzelfde voorwerp, zelfs als 
het even achter een visueel obstakel ver
dwijnt. Een voorwerp blijft hetzelfde als het 
zich van een waarnemer verwijdert en klei
ner wordt, of dichterbij komt en groter 
wordt. Het meest wonderlijke is wel dat als 
een voorwerp gedraaid wordt voor onze 
ogen, en een totaal andere vorm aanneemt, 
bij voorbeeld een kopje of een fiets of een 
boek, wij toch de stellige indruk hebben dat 
dat voorwerp nog steeds hetzelfde is. Het is 
niet zeker of al deze constanties aangeboren 
zijn. Zo herkennen babies van een paar we
ken oud nog niet een treintje dat een tunnel
tje uitkomt als hetzelfde dat er zojuist in
ging. Ook interpreteren ze een snel groter 
worden van een voorwerp niet meteen als 
een nadering. Toch komen deze constanties 
zonder mankeren en in feite onuitwisbaar 
tot stand; in elk geval bij voldoende percep
tieve ervaring, die haast onvermijdelijk is in 
het dagelijks leven. 
Interessante gevallen doen zich voor als ge
volg van tijdelijke samenhang van gebeurte
nissen. Als twee lichtjes dicht bij elkaar ach
tereenvolgens even opflitsen ontstaat de bij
na onontkoombare gewaarwording dat er 
slechts één lichtje is dat zich van de ene naar 
de andere plaats beweegt. Voor de twee ge
beurtenissen wordt dus een object ingevuld, 
geïnterpreteerd, dat een beweging maakt. 
Natuurlijk berust op dit verschijnsel de mo
gelijkheid van film, TV en video. Maar het 
brein kan meer. 

Wanneer van een rechthoek als in figuur 1 
de zijkanten aan de bovenzijde naar elkaar 
toedraaien, bij voorbeeld op een beeld
scherm, ontstaat de gewaarwording van een 
vlak dat naar achteren wordt gekanteld. 
Onze waarneming verzet zich dus kennelijk 
tegen een elastische verandering van vorm. 
Als het object naar achteren zou kantelen 
zou de geziene vorm daarmee in overeen
stemming zijn. Kennelijk werkt het waarne-
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DDDD Figuur I 

mingssysteem in de richting van een inter
pretatie van objecten als rigide, en niet als 
elastische voorwerpen. Men zou een derge
lijke voorkeur kunnen opvatten als het aan
brengen van stabiliteit in de visuele omge
ving, die bij beweging van de waarnemer of 
van voorwerpen uit de omgeving toch voort
durend veranderingen ondergaat. Een an
der, heel duidelijk voorbeeld is geïllustreerd 
in de tweede figuur waar de suggestie wordt 
gewekt dat twee punten elkander najagen in 
een ellipsvormige baan. 

.... 

..... 

Figuur 2 

De waarnemer krijgt hierbij de stellige in
druk dat deze punten zich bevinden aan de 
uiteinden van een onzichtbare verbindende 
staaf, en in een cirkel ronddraaien. Het vlak 
van die cirkel is echter van de waarnemer af, 
gekeerd, waardoor de indruk van een ellips 
ontstaat. Er worden dus in ons brein voort
durend constructies gemaakt van de omge
ving, die, aan de ene kant, voortreffelijk wer
ken in normale situaties, maar aan de andere 
kant toch constructies zijn waaraan geen 
realiteit beantwoordt. Hoe weten wij dat het 
tafelblad gewoon onder de bloempot door
loopt, de deur een achterkant heeft, of zelfs 
maar rechthoekig is? Rijden we niet rustig 
door een plas zonder te beseffen dat er een 
peilloos gat onder zou kunnen zitten, pakken 
we niet onze lepel zonder er bij stil te staan 
dat hij zou kunnen doorbuigen onder het ge
wicht, of door de temperatuur van de soep? 
Toch kent onze objectconstantie grenzen. 
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Als een autorijder in een rustige, kinderar
me straat het hoofd 90 graden naar rechts 
(of links) op de schouder Iaat zakken ziet de 
zo geroteerde wereld er plotseling zo vreemd 
uit dat hij zich nauwelijks in staat voelt het 
voertuig nog naar behoren te besturen. Zo 
ook is het, hoewel u vaak en veel hebt gele
·::!! ::ll dO:lf ::~p do pîi::~l ::~z::~p wo îipsBI îil::l 'u::~z 
zen hoewel alle letters op de juiste plaats en 
in de juiste volgorde staan. Objectconstan
ties zijn dus voor een groot gedeelte geleerd 
en kunnen zo tot verbazende misconcepties 
aanleiding geven. 

Stelt u zich voor, dus uitsluitend voor uw 
geestesoog, dat u een kubus aan een hoek
punt omhoog tilt, zodat hij als een soort op
geblazen wybertje aan uw hand hangt. Pro
beer nu met uw andere hand de zijdelingse 
hoekpunten aan te wijzen. Allereerst, hoe
veel zijn dat er? Veel mensen antwoorden 
vier. Vervolgens wijst vrijwel iedereen de zij
delingse hoekpunten aan als liggend in een 
vlak zoals aangeduid in figuur 3. 

Het staat echter vast dat een kubus acht 
hoekpunten heeft en dus over zes in plaats 
van vier zijdelingse hoekpunten beschikt. 
Als we nu de denkbeeldige kubus in even 
denkbeeldig water dopen (in dit geval vol
doet bijna elke andere vloeistof), welke vorm 
heeft dan de doorsnede met het wateropper
vlak? Het antwoord dat het snelst en vaak 
met grote zekerheid wordt gegeven is een 
rechthoek. Dat is in overeenstemming met 
figuur 3. In feite is, als we de kubus aan een 
punt blijven vasthouden, de doorsnede ech
ter een gelijkzijdige driehoek. Duwen we de 
kubus wat verder dan wordt de driehoek gro
ter, verandert in een zeshoek, en bij nog ver
dere onderdompeling verandert de doorsne
de weer in een gelijkzijdige driehoek maar 
nu omgekeerd, die tenslotte in een punt ein
digt. Hoe moeilijk men zich kan oriënteren 
in een gedraaide kubus kwam duidelijk tot 
uiting in een recent kranteartikel over de 
nieuwe kubushuizen in Rotterdam. De be-
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Figuur 3 

trokken bouwkundig medewerker beschreef 
de bovenhelft van zo'n huis als een pyramide 
(die wij ons gewoonlijk als vierzijdig, eerder 
dan driezijdig voorstellen!) en merkte cor
rect op dat alle wanden naar buiten toe aflo
pen met weinig ruimte voor het hoofd en 
veel voor de voeten. Precies andersom was 
het gesteld met de onderhelft die uiteraard 
eenzelfde pyramide was en veel ruimte liet 
voor het hoofd en geen voor de voeten. Fi
guur 4 maakt aannemelijk dat, hoewel de 
schrijver zelf de kubus van binnen aandach
tig, hoewel terecht wrevelig had bekeken tot 
nogal foute waarnemingen (of waren het 
herinneringen?) was gekomen. Er zijn zeker 
geen vier maar drie zijwanden die inderdaad 
naar buiten toe uitlopen. Echter, op een ze
kere hoogte doen drie nieuwe wanden letter
lijk hun intrede en loperi schuin de kamer 
binnen, zodat niet ter hoogte van de voeten 
maar ter hoogte van de ellebogen in feite de 
meeste ruimte bestaat. Het grondvlak is dus 
ook geen vierkant, zelfs geen driehoek maar 
een regelmatige zeshoek, zoals in figuur 4 is 
af te leiden. 

De onderste helft is natuurlijk omgekeerd ten 
opzichte van de bovenste, maar tevens 180 
graden om de verticale as gedraaid. Vanaf het 
plafond wijken op drie plaatsen de wanden 
nog uiteen en bieden zo enige schouderruim
te. Wat zo moeilijk past in de voorstelling van 
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Figuur 4 

zo'n kubus is dat de uitstulpingen zich niet ter 
hoogte van de middenvloer bevinden, maarer
boven en eronder. In dit verband maakte een 
collega mij erop attent dat bij zijn bezich
tiging de kubuswoningen geen twee, doch drie 
verdiepingen hadden. Hij was echter niet bij 
machte uit te leggen waar de vloeren zich dan 
bevonden. Het meest waarschijnlijk is dus dat 
de middelste verdieping bestaat uit de zijwan
den gevormd door de middenring en deze kent 
evenveel naar buiten als naar binnen lopende 
wanden. Die middenring van de kubus toont 
op simpele wijze de gebrekkige interpretatie
mogelijkheden van ons brein aan. 

Beschouwen wij deze 'ring' los zoals in fi
guur 5a. 
Deze kan gezien worden als een ruimtelijke 
zigzagfiguur, bestaande uit een rechthoek 
en twee driehoekige flappen. Geconfron
teerd met deze interpretatie is het buitenge
woon lastig zich voor te stellen dat er in feite 
drie van die figuren bestaan, identiek en elk 
in een verschillende hoek ten opzichte van 
de waarnemer (figuur 5b). We kunnen ook 
een stap verder gaan en ons de middenring 
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Figuur 5a 

Figuur 5b 

voorstellen als een eenvoudige kroon met 
drie naar buiten wijzende flappen als in fi
guur 6. 

Hierin is het weer erg moeilijk figuur 5 te
rug te vinden, hoewel hij erin moet zitten. 
Zo lijkt er bij voorbeeld helemaal geen aan
leiding te zijn hier parallelle lijnen in te zien. 
Maar de kroon zelf blijft een kroon met drie
voudige symmetrie. Heel onverwacht is voor 
velen nu de ontdekking dat bij omkering van 
de kroon weer exact dezelfde kroon ontstaat, 
ook weer met de flappen naar buiten wij
zend. Bij elk van de bovengenoemde inter
pretaties neemt ons waarnemingssysteem 
een beperkt aantal figuureigenschappen 
over van de totaliteit die ons ter beschikking 
staat. 
Een vrij algemeen aanvaarde verklaring 
voor de genoemde verschijnselen is dat de 
waarnemer niet in staat is de hoofdassen van 
de kubus succesvol in te passen in het voor
gestelde of zelfs getoonde patroon. Voor ons 
gevoel lijken de drie hoofdassen de kubus 
volledig vast te leggen. Zodra een rotatie op
treedt blijken de onderdelen van de kubus 
zich los te maken van de assen en een eigen 
leven te gaan leiden. Nu zijn de drie assen, 
verticaal, voor-achter en links-rechts voor de 
mens een natuurlijke en alomtegenwoordige 
realiteit vanwaaruit het moeilijk abstrahe
ren is. Toch heeft de waarneming nog enkele 
hulpmiddelen om stabiliteit in de interpreta
ties te bewaren. Figuur 7a is een vierkant. 
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Maar een 45 graden gedraaid vierkant in fi
guur 7b doet zich voor als een ruit. Kleine 
variaties maken dat nog duidelijker. Figuur 
7 c doet zich nog steeds voor als een vierkant, 
scheef, of achterover hellend en figuur 7d is 
nog helemaal ruit. Maar bij een geringe uit
breiding zijn de drie vierkanten in figuur 8a 
plotseling ruiten geworden en in figuur 8b de 
ruiten vierkanten. Door de nieuwe opbouw 
van de figuren kunnen er nieuwe assen door 
worden getrokken die elk een tweevoudige 
symmetrie opleveren. Doordat het waarne
mingssysteem zeer gevoelig is voor symme
trie bepalen de daardoor impliciete assen de 
interpretatie van de figuren. Niet minder 
frustrerende verschijnselen doen zich voor 
wanneer het lichaamsgebonden referentie
kader het moet opnemen tegen dat van de 
omgeving. Misschien kent u de intellectuele 
vraag: waarom is in een spiegel links en 
rechts verwisseld, en niet onder en boven? 
De vraag brengt velen in verwarring; het ligt 
in elk geval niet aan de stand van de ogen, 
want het beeld blijft hetzelfde als we het 
hoofd 90 graden draaien. Dat de vraag ver-

Figuur 6 
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Figuur 7 

warring wekt stemt tot voldoening, omdat hij 
geheel fout is. Als u op een spiegel gaat 
staan (doe dat niet zolang hij aan de wand 
hangt) is onder en boven wel degelijk verwis
seld. Afgezien daarvan wordt in een spiegel 
de linkerhand links afgebeeld en de rechter
hand rechts dus van zijdeverwisseling is 
geen sprake. Het enige wat de spiegel doet is 
voor verwisselen met achter, waarbij voor en 
achter betrokken zijn op het vlak van de 
spiegeL Uw man, die achter u staat ziet uw 
rug en in de spiegel uw voorzijde. Een tekst 
die in de spiegel wordt gelezen staat echter 
ook in spiegelbeeld. De spiegelanalyse 
maakt duidelijk dat de waarnemer die de 
tekst vasthoudt in feite aan de achterzijde 
van de tekst staat. Ware het blad transpa-

Figuur 8 

D. 
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rant en de letters zichtbaar dan zouden ech
te en gespiegelde tekst er identiek uitzien. 
De begrippen links-rechts en voor-achter 
moeten blijkbaar prudent gebruikt worden. 
Op aarde bestaat een meestal ondubbelzin
nige boven-onder as als verticaal, en tevens 
is er een wat minder betrouwbaar kompas 
van Noord-Zuid, alsmede Oost-West. Maar 
links-rechts en voor-achter bewegen als li· 
chaamscoördinaten met de mens mee. Daar
om moet men voor een bevredigende be
schrijving van de effecten van spiegeling 
voor en achter definiëren in termen van het 
spiegelvlak. Links en rechts, tenslotte, slaat 
op u, niet op de persoon in de spiegel. 
Onze waarneming vaart dus grotendeels een 
eigen koers als het erom gaat interpretaties 
te vinden van onze ruimtelijke omgeving. 
Tal van elementaire fysische eigenschappen 
worden niet meegenomen en er worden in
terpretaties gemaakt zonder dat daar een 
realiteit tegenover hoeft te staan. We kennen 
en herkennen veel objecten meestal alleen in 
een vaste oriëntatie, maar andere weer in 
een aantal oriëntaties. Zo zagen we reeds dat 
het lezen van een op de kop staande zin nog
al wat moeite kost. Inderdaad is een woord 
ook een ruimtelijke structuur, met een begin 
en een einde, een volgorde en een lengte. 
Een interessante vraag is dus nu hoe we met 
dit waarnemingssysteem in staat zijn vlot te 
lezen. 

Woordherkenning 
Woorden die we lezen zijn als visuele patro
nen dragers van een dubbele code. Hun let
ters stellen in eerste aanzet klanken voor. In 
onze jeugd leren we echter onze taal door 
het gesproken woord en hebben we dus de 
woordklank leren combineren met de bete
kenis. Het gedrukte woord stelt dus een 
klankpatroon voor en zo tegelijk een beteke
nis. Geen wonder gezien het bovenstaande, 
dat goed leren lezen en schrijven zoveel tijd 
en moeite vergt en vaak zo slecht wordt be
heerst. Mede door onderzoekingen op het In
stituut voor Perceptie Onderzoek in Eindho
ven is er thans een vrij grote duidelijkheid 
over woordherkenning in het leerproces van 
volwassenen. 
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De belangrijke kwantitatieve modellen die 
op dit gebied bestaan hebben gemeenschap
pelijk dat de letters van woorden in hun posi
tie worden gecodeerd. Eerst iets over dat 
proces. 
Tijdens het lezen bewegen onze ogen zich in 
korte sprongen over de tekst. Sprongen zijn 
voor het meeste leesmateriaal gemiddeld 
acht letterposities groot, maar veel kleinere 
en ook veel grotere komen voor, ook terug
sprongen: ten eerste naar het begin van elke 
volgende regel, maar ook terugsprongen in 
de regel zelf. Veel van die terugsprongen zit
ten in het begin van een regel waar niet goed 
gemikt is vanaf het eind van de vorige regel. 
Tijdens een oogbeweging wordt geen infor
matie opgenomen; dit kan pas geschieden 
wanneer de ogen stilstaan op een bepaalde 
plek. Zo'n oogfixatiepauze duurt gemiddeld 
rond 200 ms ( = een milliseconde, 1 / 1000 
seconde), en deze is dan voldoende om een 
letter of twaalf rond het fixatiepunt op te 
pikken. Als daar echter geen woorden staan, 
maar een reeks willekeurige letters, bij voor
beeld 'ptnrgdksorhgtnmbkvalfdosnmvbhhl', 
kan een lezer in die korte tijd daar maar 4 
tot 5 letters van rapporteren. Wanneer er, en 
dat is haast altijd het geval, zinvolle tekst 
staat kan veel meer worden gelezen, zeker 
drie korte woorden of een heel woord van 18 
letters, bij voorbeeld 'scholengemeenschap'. 
Het lezen bestaat in feite uit het aaneenrij
gen van de stukken tekstinformatie die in 
opeenvolgende oogfixaties worden opge
nomen. Een belangrijke vraag is dus nu hoe 
de tekstinformatie in een enkele oogfixatie
pauze wordt opgenomen. Voor zover thans 
bekend is wordt van elke letterpositie-dat is 
dus ruimtelijk vastgelegd - informatie over 
de aanwezig'! letter opgenomen (het vastleg
gen van visuele kenmerken). Letterinforma
tie die op een bepaalde plaats beschikbaar 
komt activeert nu die woorden in ons lexicon 
die gelijksoortige letters op overeenkomstige 
plaatsen hebben. Zodoende komt de lengte 
van geactiveerde woorden overeen met het 
op papier staande woord. Aldus kan het 
woord 'iep' ook de woorden 'lap' en 'leg' acti
veren. Letterverwisselingen zijn op dit ni
veau zuiver visueel van aard; 'vis' zal nooit 
als 'fis' worden gezien, maar 'pui' wel als 
'pul' omdat de ven de f niet, maar de i en de 
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I zeer vaak verwisseld worden. Wanneer nu 
een enkele zogeheten woordkandidaat vol
doende is geactiveerd wordt dat woord her
kend, of het er nÜ al of niet stond. Een be
trekkelijke nieuwheid van deze theorieën 
ligt in het belang dat wordt toegekend aan 
de letterpositie binnen woorden. 

Misverstanden in bet onderwijs 
In het verleden is vaak vanuit pedagogisch 
oogpunt gesteld dat woorden lezen zou moe
ten geschieden door woorden op te vatten als 
een geheel, waarin de letters een onderge
schikte rol spelen. Dit vindt zijn weerslag in 
het onderwijs waarin spellingstraining dui
delijk naar de achtergrond is verschoven. 
Het woordherkenningsproces dient echter 
waarschijnlijk zo gezien te worden dat elk 
van de samenstellende letters in zijn eigen 
positie het bijbehorende woord uit onze 
woordenschat oproept. Zo is het de identiteit 
en de positie van de letters die de lezer 
rechtstreeks brengt naar het woord als ge
heel. Wanneer het proces van de woordher
kenning nog maar net is begonnen, tijdens 
de eerste tientallen milliseconden, wordt het 
woord als geheel niet gezien, maar alleen de 
reeks in volgorde staande letters. Dit pa
troon roept bij een voldoende ontwikkeld 
lexicon het woord, zijn klank en betekenis 
uiteindelijk op. 

Misverstanden in de taalkunde 
Het merkwaardige is nu, dat tussenliggende 
niveaus van woorden, bij voorbeeld letter
grepen, uitgangen of veel voorkomende let
tercombinaties als 'eu', 'oe', 'sch' of'ing', vol
gens de recente theorieën niet bij de herken
ning gebruikt worden, ofwel behoeven te wor
den. Dit gaat lijnrecht in tegen jarenlang ge
koesterde, vooral taalkundige vooronderstel
lingen die speciaal berustten op de aanzienlij
ke beperkingen die er bestaan voor letter
opeenvolgingen in de schrijftaal. De gedachte 
daarbij zou kunnen zijn dat als zulke beper
kingen bestaan, en die grotendeels door een 
stelsel van regels kunnen worden vastgelegd, 
onze leesfunctie daar doelmatig gebruik van 
zou kunnen maken. Herinneren wij ons hier 
dat hetzelfde ook voor de waarneming van 
een geroteerde kubus zou kunnen gelden. 
Nu doet zich het feit voor dat de situatie bij 
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woorden nog ingewikkelder ligt. Terwijl er 
slechts 26 letters zijn, is het aantal mogelij
ke letterparen reeds 676, en drietallen 
17576. En dit zijn alle nog geabstraheerde 
eenheden die op zichzelf nog geen woord 
voorstellen. Nog zwaarder zou het leesme
chanisme belast worden wanneer deze let
ters, eenmaal herkend en gecombineerd, ook 
nog in categorieën moeten worden ingedeeld 
als klinkers en medeklinkers, en dan nog 
eens als de medeklinkers in 't kofschip'. (Dit 
rijtje zegt iets over de combineerbaarbeid 
van die medeklinkers; zo mag men niet 
schrijven 'gelootd' of 'gewerkd'.) Maar dan 
is er de moeilijkheid dat beperkende regels 
voor letteropeenvolging veelal alleen gelden 
binnen lettergrepen; let maar eens op de 
woorden 'ruwweg', 'zakdoek' of desnoods 
'wasgoed met jusvlekken en 'potloodstre
pen'. 

Beschouwen we nu de afzonderlijke letter
posities dan vinden we dat lang niet alle let
ters op elke positie in woorden voorkomen; 
door welke oorzaak dan ook. Uit statistische 
berekeningen hieraan volgt dat op elke let
terpositie gemiddeld de helft van de infor
matie staat, van die welke te verwachten is 
als alle letters op elke positie even waar
schijnlijk zijn. Combineren we aldus letters 
met letterposities dan is aanzienlijk minder 
decodering en analyse nodig dan bij grotere 
lettergroepen, terwijl dit rechtstreeks tot de 
woorden zelf leidt. Afgezien van overwegin
gen van economie is ook de tijd waarin een 
woord succesvol herkend kan worden dras
tisch t~ kort voor de diverse taalkundige 
analyses op lettergroepen. Ter illustratie van 
het eenvoudigste principe geven we hier
onder de volgende zin: 

Di tisno galmo eilijkt ele zen! 

In deze zin is de volgorde der letters correct, 
per letterreeks druist er niets in tegen de 
spellingsregels van het Nederlands, alleen 
de spaties zijn iets opgeschoven. Op slag ver
andert nu het tekstbeeld in koeterwaals; hoe
wel men de boodschap kan ontcijferen blijkt 
dit ook na herhaalde pogingen niet erg veel 
efficiënter te gaan. Het tekstbeeld blijft 
vreemd aandoen, ondanks het feit dat we 
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precies weten wat er mis is. Kennis van de 
regels van de taal en zijn officiële spelling 
blijkt ons bij het vlot lezen van de aangetaste 
zin geenszins te helpen, maar blijkt wel be
nut te kunnen worden bij het veellangzamer 
verlopende ontcijferen. Zulk decoderen is 
het resultaat van een redeneerproces en nau
welijks van een leesproces. 

Lezen en horen 
Een invloedrijke stroming binnen het leeson
derzoek heeft ooit veelvuldig gestipuleerd 
dat woordherkenning tot stand komt doordat 
wij al lezend de lettertekens omzetten in 
klanken die aan elkaar geregen de woord
klank moeten voorstellen. Zodra de woord
klank intern is gerealiseerd herkennen wij 
het woord, omdat wij zo de meeste woorden 
hebben geleerd. Het is een aansprekend 
beeld, maar de evidentie ervoor is thans 
schriel. In feite is de enige evidentie ervoor 
dat kinderen vaak hardop lezen en volwasse
nen soms enkele gelezen woorden - zachtjes 
- in zichzelf nazeggen. Ook hiervoor geldt 
weer het logische bezwaar van de omslach
tigheid van dit proces. Teksten in regionaal 
dialect zijn notoir moeilijk te lezen. Als we 
geleerd hadden letters automatisch en in de 
juiste volgorde te verklanken dan zou dat 
toch probleemloos moeten verlopen. Op dit 
gebied zijn ingenieuze experimenten ver
richt. Men kan mensen teksten met druk
fouten laten lezen waarbij de foute letters of
wel visueel op de juiste letters lijken, bij 
voorbeeld 't' voor 'f, ofwel qua klank bij
voorbeeld 'b' voor 'p'. In zo'n geval hebben 
lezers veel minder moeite met het lezen van 
woorden met visueel gelijkende letters dan 
met auditief gelijkende letters. Dat de 
woordklank dus een overwegende rol zou 
spelen in het geroutineerde lezen wordt hier
door in feite uitgesloten. Een dergelijk expe
riment luidde dan ook het einde in van de 
leestheorieën op basis van een spraakcode. 

Hoewel ons schrift dus een codering is van 
gesproken taal lijkt lezen van schrift ons, 
zonder auditieve tussenstap, te leiden tot de 
betekenis van die visuele patroontjes. Deze 
observatie is van diepe betekenis voor onze 
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nationale trots; de Nederlandse spelling. 
Veel voorstanders van spellingsverandering 
zouden gaarne een regelmatige correspon
dentie willen zien tussen letterbeeld en 
klankvorm. Het tegenargument hiervoor is 
simpel, maar doeltreffend en naast veelge
hoord ook juist. In de huiselijke eigen taal
kring beseft men maar zelden dat in het wij
dere taalgebied de uitspraak veelvuldig kan 
afwijken. In een schoolonderzoek naar let
terklankwaarneming in West Brabant von
den we bijvoorbeeld dat een door een profes
sionele Haagse spreker uitgesproken 'g' door 
de meeste kinderen als een 'r' werd waarge
nomen, wat ten nauwste samenhangt met de 
klank waarmee de 'r' in die streken wordt ge
realiseerd. Dat ons schrift een nauwkeurige 
correspondentie zou kunnen hebben met de 
gesproken taal is op zichzelf al een illusie; er 
zijn immers veel minder letters dan klanken 
in onze taal. Maar er zijn veel meer moeilijk
heden dan die. Zo is de uitspraak van het 
woord 'man' vrij regelmatig. Strikt genomen 
zou die ook zo in het woord 'mandje' moeten 
klinken, maar dat is helemaal niet zo. Het 
woord 'mandje' klinkt veeleer als 'maindje' 
en dit is maar een van de vele gevallen waar
in afwijkingen voorkomen, die de meeste 
sprekers en luisteraars van onze taal zich 
niet realiseren. Zouden we de klankcorres
pondentie de absolute voorkeur geven dan 
zouden gelijksoortige woorden plotseling an
ders geschreven moeten worden, precies 
waar taalpuristen anders zo'n hekel aan heb
ben. In feite terecht omdat de visuele her
kenbaarheid van woorden dan weer achter
uit zou gaan. 

Wat is spelling? 
Zo beschouwd zijn er twee spellingen. Er is 
er een die formeel ten grondslag ligt aan de 
schrijfwijze van de Nederlandse woorden en 
die expliciet gemaakt is in regels. Voor de le
zer is spelling de schrijfwijze van de woor
den die hij of zij zo, en niet anders heeft le
ren lezen. Heel elementair gesteld: voor de 
bekende woorden zijn dat de betreffende 
reeksen letters in de juiste volgorde. Zo ziet 
de Nederlandse taal eruit. Terecht pleit pro
fessor Jongkees al jaren voor rust op het 
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spellingsfront, waarmee onder andere wordt 
bedoeld dat de herkomst en verwantschap 
van woorden weer duidelijk zouden moeten 
worden uit de schrijfwijze. (Waarom schrijft 
hij trouwens zijn naam niet als Jonkees, net 
zoals we 'koninklijk' schrijven in plaats van 
'koninglijk'?) Zoals hierboven is betoogd zal 
zo'n rust zeker niet tot stand komen door 
spellingsverandering. Integendeel, elke spel
lingsverandering, hoe rationeel, goedbe
doeld en democratisch ook gewild, zal op 
slag alle lezers voor enige tijd voor de veran
derde woorden dyslectisch, ofwel woord
blind maken. Ons brein volgt eenvoudigweg 
niet de linguïstisch voorgeschreven regels en 
doet wat het met veel moeite geleerd heeft te 
doen. Dit uiterst negatieve gevolg van spel
lingsverandering wordt nimmer door spel
lingshervormers serieus beschouwd, die aan
nemen dat elke wijziging zonder enige moei
lijkheid door alle lezers kan worden overge
nomen. Een ander vervelend misverstand is 
dat de taal c.q. de spelling zo goed en logisch 
vast te leggen zou zijn dat letterlijk iedereen 
correct moet kunnen leren spellen en dat bij 
afwijking van die norm de spelling en niet de 
onmacht van de speller de oorzaak is. Ge
zien de spellingsresultaten in alle alfabeti
sche talen is er geen enkele grond voor deze 
opvatting. We kunnen echter wel met een 
vrij grote mate van zekerheid stellen dat 
wanneer een alfabetisch schrift wordt ge
bruikt, welk het ook is, er tegen de vier pro
cent van de kinderen die erin onderwezen 
worden ernstige leesproblemen zullen heb
ben. Deze zijn vermoedelijk aangeboren en 
treden hoofdzakelijk op bij jongetjes. Het 
spreekt overigens vanzelf dat de ietwat wan
kelmoedige houding tegenover de spelling, 
vooral in het middelbaar onderwijs volko
men contraproduktief is (hopelijk geweest). 
Immers door meer schrijfwijzen toe te laten 
wordt het lezen zelf weer rechtstreeks be
moeilijkt. Ook deze houding berust op de 
opvatting dat ons brein dat aan moet kun
nen. Het is een rationele, geen empirische 
opvatting. 

Nieuwe informatiedragers 
Onze grafische industrie dateert van vele 
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honderden jaren geleden. Niet altijd was 
tekst even gemakkelijk te lezen, zoals de in 
figuur 9 getoonde passage van Stevin laat 
zien. 

In de zetters- en drukkerswereld bestaat een 
door jarenlange ervaring en traditie gerijpt 
gevoel voor goede leesbaarheid. Veel van de 
daar bestaande regels sluiten goed aan bij 
wat door experimenteel psychologisch on
derzoek hieromtrent is gevonden. Nieuwe 
technologische media kunnen echter veel 
meer en andere dingen dan bestaande tekst
dragers, maar het perceptief effect daarvan 
is veelal volkomen onbekend. Een onver
wacht effect vinden we bij recente tekstver
werkers. In veel gevallen wenst een auteur 
de tekst te zien in twee kolommen met een 
vaste regellengte, zoals in het prachtige tijd
schrift dat u thans leest. Tekst met een vaste 
regellengte wordt iets langzamer gelezen 
dan wanneer de regellengte variabel is, ver
moedelijk omdat het oog in het laatste geval 
wat meer informatie heeft over zijn lokatie. 
De 'rafelige' uiteinden van de tekstkolom ge
ven evenzovele aanknopingspunten voor de 
oog bewegingen. Wanneer nu alle regels even 
lang moeten worden, dienen soms extra spa
ties of onderdelen van spaties te worden in
gevoegd. Het komt dan voor dat in een regel 
de spaties niet uniform van grootte zijn. On
derzoek naar de leesbaarheid daarvan, in 
Engeland en Canada, heeft aangetoond dat 
de variërende spaties bij vaste regellengte de 
leessnelheid kan doen afnemen met 10 tot 30 
procent. Het paradoxale is dat lezers zelf 
vaak niet eens in staat zijn te onderscheiden 
waarin de ene tekst nu afwijkt van de ande
re. We spreken hier van een zuiver percep
tief aspect dat kennelijk sterk ingrijpt op de 
decodering. Een ander, eveneens onver
wacht effect werd geobserveerd in leeson
derzoek bij ouderen op het Instituut voor 
Perceptie Onderzoek. Hoewel minder onver
wacht was dat erg kleine letters (kleiner dan 
1 mm x-hoogte; de term x-hoogte slaat op de 
hoogte van de romp van een letter, zo hoog 
als de 'x') het lezen vertragen, meer opval
lend was dat grotere letters (groter dan 9 
mm x-hoogte) het lezen evenveel vertragen. 
Van woordherkenning in het zijdelingse blik
veld is dan al geen sprake meer. Ook slecht-
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.aoettlltlltnbe 1Lrrer. 
T'watt U,el te Ûlenfr!Jrn 1 battrt br g~tmoonte 

Darr toe gl)rb;oct)t l)aDOe 1 bat ettnicke JDurt:: 
fchc ll>oo~ttrn Çlhrcn brrctanr.gl)e rn bebon(bm nu er 
<lD)trcli(cbc enne i.atrjnfc!Ju man- bat nefe obrrlanck 
ha er brrclarmg!}r gbrnomm l)ai>Den upt lltr 1 inant 
(ulo: ban ~ct mmfctJrhck g~raacbte (oUllc gl)cwcrrt 
f)cbbfn beet onwruntbcpt 1 lrcckl)cpt; moe ml(brr:= 
fëant 1 narrt langl}r m gl)r(tNrmt l)ccft;Cuer gl)rb~crk 
ban ta~c; biC nr fake cpgl}rntllclt mocl}te uprbtrlllrn. 
t)ocf) atfo 01t met gf)cbrurt rn IS/ wp fullt'n ons gl)e:: 
bouul)cn na tgl}eba I Dur tcghrnwoo~tngt)cn tl)ts;flcf:: 
lcnbr mllc cant en nrr botgl)cnoc blallrrcn; neum (om:: 
m1gbc gf)ocDe iDuptfcl)r b>Ot'Illcn' l}an crgl}tt g~c= 
zroncl~eàc 15~"cl\fcl}c cnnt ~au~nfcl}c-

Figuur 9 

zienden zijn niet gebaat met grotere letters 
dan die van 9 mm. Worden de letters toch 
groter dan is ontcijferen mogelijk, echter 
met een zo lage snelheid dat we hier niet 
meer van lezen kunnen spreken. Koppen in 
een krant zijn dus typisch bedoeld voor het 
lezen op afstand. Van dichtbij bekeken kunt 
u zelf observeren dat lezen verwordt tot ont
cijferen. 
Is het dan mogelijk dat de nieuwe beeldme
dia niet ergens een verbeterde informatieop
name kunnen bewerkstelligen? Vooreerst 
moeten we zeggen dat de elementaire beeld
eigenschappen van papier ten aanzien van 
helderheid, contrast en scherpte nog lang 
niet geëvenaard zijn in de technische beeld
weergave. De specifieke eigenschappen van 
de laatste liggen echter ook op dynamisch 
gebied; dat wil zeggen dat verandering in de 
tijd mogelijk is. Op een beeldscherm kan 
een beeld in de tijd willekeurig snel variëren, 
een stuk tekst op papier niet. Met name op 
dit gebied kunnen nieuwe mogelijkheden 
worden ontdekt die misschien een ander 
soort lezen zouden kunnen introduceren. 
Voorlopig is de zorg om de leesbaarheid van 
wat er nu al is groot genoeg om het experi
mentele werk daarop te richten. Maar er 
zijn theoretisch mogelijkheden om inder
daad het lezen te versnellen. Met beeldweer-
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gave-apparatuur is het mogelijk om oogbe
wegingen overbodig te maken. De lezer kijkt 
eenvoudig naar een vast punt en de tekst 
wordt hem door de apparatuur in het juiste 
tempo voorgeschoteld. 

Er zijn claims dat dit werkt, anderen ontken
nen het weer. En zo blijkt dat experimenteel 
werk naar onze eigen waarneming nog 
steeds een kwestie is van vallen en opstaan. 
En wat we ook vinden uit onderzoek: voort
durend blijkt onze eigen ervaring van wat we 
waarnemen, onze ideeën erover te beïnvloe· 
den. Dat is exact de reden waarom we voort· 
durend onder de voet gelopen dreigen te 
worden door hoog aangeprezen technologi
sche informatieapparatuur die wel fascine
rend is maar zelden goed aansluit bij onze 
waarnemingsmogelijkheden. Toegepast on
derzoek, gericht op de onmiddellijke appli
catie, kan meestal niet veel meer doen dan 
constateren dat het al te laat is. Het zou geen 
kwaad kunnen de eventueel wettelijke na
druk op gebruikersvriendelijke informatie
apparatuur, net zoals dat reeds in de Scandi
navische landen het geval is, eens wat groter 
te maken. Toch is ook dat nog maar een hele 
aarzelende en kleine stap. Want met welk 
een breed terrein houdt het onderzoek aan 
de menselijke waarneming en communicatie 
zich niet bezig? Het is belangrijk zich te rea
liseren dat gebruikersonderzoek aan infor
matieapparatuur niet alleen restricties voor 
de in het nauw gedrongen fabrikant hoeven 
op te leveren. Er zouden tal van nieuwe, on
vermoede en boeiende waarnemingssituaties 
uit kunnen resulteren, die we ons thans, door 
ons eigen gebrekkige waarnemingsvermo
gen, nog niet kunnen voorstellen. 
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