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Visuele woo~herkenning bij het lezen* 

D.G. Bouwhuis** 

One of the most important things we do durlog reading is recognizing words. This process, 
in wbich elementary visual perception and linguistic knowledge combine harmoniously, 
bas intrigued experimental psychologists from the start, causing word recognition to be 
investigated thoroughly as early as the 1880's. 
Though initially the general consensus was that reading consisted of spelling out the 
letters consecutively, it soon became clear that a word is percei-.:ed as a whole, but there 
remained the problem whether or not within this whole the constituent letters played an 
important role. 
Although Cattell, and Erdmann and Dodge supposed that words are only perceived as 
wboles, a closer inspeetion of their experimental conditions reveals that their explanations 
are neither necessary nor sufficient for their data. 
But in retrospect, these workers, together with their contemporanes who advocated a 
more analytic approach basedon letter recognition, had already obtained a comparatively 
coherent view of the perceptual aspects of reading. Here the work of Huey was of great 
value by its inlegrating power. 
It is remarkable that changes have been continuously carried through in reading education 
from the beginning of the 19th century, that were oot at all or hardly related to empirica! 
research in word recognition. 
After a long period of experimental and educational neglect word recognition was adopted 
in the· common theory of learning and perception: the New Look, in the fifties. 
Newly discovered properties of iconic memory made clearer why words are so much 
better perceived than unrelated strings of letters. However, it was oot until the end of 
the sixties that word recognition was explicitly studied again in the context of reading; in 
the Netherlands particularly by Bouma. 
During this period a number of quantitative word recognition models evolved, having 
considerable descriptive power. All these models have in common that elementary fea
tures or letters of words are identified, independently of each other, and are combined 
by the reader's word knowledge. In this way the analytic aspects of recognition are 
integrated with tbe perception of the whole. 
But oot only the identity of the lettersappears to be important; their location within the 
wordseemsas importantastheir identity. Basically, this is the simplest form of spelling: 
which letters are where, irrespective of their neighbours. 
Considering this tunetion of the place of letters in word recognition perceptual arguments 
in spelling reforms, heretofore largely neglected, seem of paramount importance. 
Finally, to elucidate the role of word recognition in reading further investigations are 
needed on the comprehension of continuous text durlog individual eye-fixations. 

* Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op de hoofdstukken 1 en 6 van de dissertatie 'Visual 
recognition of words' van de auteur, Nijmegen, 1979. Voorbereiding van deze publikatie werd 
mede mogelijk gemaakt door een studiebeurs van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) en het Center for Human Information Processing, Univer
sity of Califomia, San Diego, La Jolla. 
** Instituut voor Perceptie-Onderzoek (IPO), Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven; Postbus 
513, 5600MB Eindhoven. 
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1. Inleiding 

In 1883 was Johann Voit, 27 jaar oud, als bierbrouwersknecht werkzaam in 
Würzburg, Duitsland. Op dinsdag 14 november van dat jaar kwam hij bij het 
betreden van de trap te vallen, en werd in bewusteloze toestand in het Julius
hospitaal opgenomen. Daar bleek later, dat hij naast enkele lichte functie
stoornissen, als gevolg van hersenletsel, eigenlijk nog alles kon op één ding 
na, namelijk het noemen van de naam van voorwerpen. En het merkwaardige 
was, dat hij de naam van zo'n voorwerp wel kon opschrijven, deze lezen en 
daarna normaal uitspreken. 

De waargenomen verschijnselen werden door Grasbey (1885) behandeld 
in het kader van een algemene theorie over het lees-, schrijf- en luisterproces. 
Alle drie processen zouden verlopen in het achtereenvolgens verwerken van 
letters, of letterklanken, die dan geïntegreerd werden tot het uiteindelijke 
woord. Bij het lezen van een woord was bijv. de gedachte dat elke letter een 
klankvoorstelling van die letter produceerde, welke voorstellingen tezamen 
de klankvoorstelling van het woord vormden. Deze klankvoorstelling van het 
woord bracht dan het betreffende voorwerp zelf tot bewustzijn. In een niet 
oninteressante analyse kwam Grasbey (1885) tot de conclusie, dat door Voit 
de achtereenvolgende letterklanken van de naam van een voorwerp niet ont
houden werden. Daardoor kwam de klankvoorstelling niet tot stand, en te
vens geen voorwerpbenoeming. Door opschrijven kon Voit de klankvoorstel
ling als het ware fixeren en succesvol benoemen. 

Hoewel er kritiek werd uitgeoefend op Grashey's analyse (1885), vond zijn 
beschrijving van het leesproces ruime en overtuigde aanhang. Wernicke 
(1886) berekende bij wijze van bevestiging, dat zowel bij begrijpend lezen 
als bij snel spreken per letter(klank?) 30 ms. benodigd waren. In andere 
verhandelingen werd de arme Voit, bij gebrek aan voorbeelden, voortdurend 
opnieuw aangehaald, o.m. door Caro (1888) en Adler (1899); Leube (1891) 
kon echter zelf een zeldzaam, doch bevestigend geval noemen. Ook Freud 
(1891, 1953) behandelde Voit's verschijnselen uitputtend en noemde Gras
hey's benadering (1885) van leesproblemen de correcte, hoewel hij van me
ning was dat enkele zeer frequente woorden als geheel, in één keer, kunnen 
worden gelezen. Niet in de laatste plaats werden deze meningen geholpen 
door een enigszins primitieve anatomische voorstelling van de betreffende 
hersencentra en hun functies. Als representatief voorbeeld gelde het schema, 
voorgesteld door Lichtheim (1885) (figuur 1), die onafhankelijk, doch vrijwel 
tegelijk met Grasbey, tot de conclusie kwam, dat lezen tot stand kwam door 
achtereenvolgens de samenstellende letters en lettergroepen te spellen. 

De hier voor het eerst wetenschappelijk besproken leestheorie was in we
zen niet meer dan het expliciet maken van een gedachte die al leefde bij de 
Grieken en Romeinen, en met de ABC-methode voortduurde in het leeson
derwijs tot ruim in het midden van de vorige eeuw. Maar ten tijde van 
Grashey's publikatie (1885) had reeds op vele plaatsen in Duitsland de 'Nor
malwörtermethode' haar intrede gedaan, waarbij meer nadruk werd gelegd 
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Figuur I. Schema der hersencentra volgens Lichtheim (1885). De cirkels zijn voorstellingscen
tra: B dat voor objecten, A dat voor klanken, M dat voor schrijfbewegingen. 0 is het optische 
voorstellingscentrum bijv. voor letters; informatie gaat van hieruit naar het klankcentrum en 
naar E, het innervatiecentrum voor schrijfbewegingen. Onderbrekingen in elk der verbindingen, 
of beschadiging der centra leiden tot specifieke soorten afasie. 

op woorden dan op letters (Mathews, 1966). Een ander gezichtspunt met 
betrekking tot het leesproces zou dan ook niet lang op zich laten wachten. 
In 1891 vermeldde Sommer verder onderzoek aan Voit, inmiddels allang 
weer in de brouwerij werkzaam. Daarbij bleek Voit in het geheel geen voor
stelling van de woordklank te hebben, zelfs niet van de eerste letter van de 
naam. Vrijwel terzelfder tijd vond Löwenfeld (1892), dat patiënten in zijn 
kliniek die niet hardop konden lezen, geen enkele steun hadden van het 
spellen van letters die ze perfect kenden. Veeleer leek de woordherkenning 
in één keer, als een geheel tot stand te komen, als het tenminste mocht 
lukken. In eigen experimenten met een op afstand gehouden adresboek van 
München konden Löwenfeld (1892) en zijn collega's duidelijk bekende na
men herkennen, maar van onbekende namen waren zelfs de letters niet te 
ontcijferen. Al deze observaties waren strijdig met de opvatting, dat woord
herkenning geschiedt door spellen van letters. 

Deze eenvoudige en directe argumenten bepaalden zo reeds in het vroegste 
leesonderzoek de belangrijke theoretische uitgangspunten. Worden woorden 
herkend door achtereenvolgens herkennen van letters of als een geheel? Is 
er sprake van louter visuele herkenning of van een interne fonologische code? 
Al deze opvattingen staan nog steeds centraal in het huidige leesonderzoek, 
al zal in het vervolg blijken dat er op dit moment aanzienlijk meer duidelijk
heid bestaat over de verschillende processen die een rol spelen bij woordher
kenning. 
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2. Het eerste woordherkenningsonderzoek 

2.1. Globale woordherkenning 

Het belangrijkste onderscheid in de theorieën over woordherkenning is, of 
de herkenning plaatsvindt door het woord als geheel, ofwel door onderdelen 
van het woord, zoals letters. Beschrijvingen als deze zijn echter sterk afhan
kelijk van het niveau van het herkenningsproces dat men wenst te beschrijven 
(Henderson, 1981), doch deze nuancering was afwezig in het vroege leeson
derzoek. De bovengenoemde tweedeling echter maakt de benaderingsver
schillen in dat leesonderzoek evident. We zullen hier de term globale woord
herkenning bezigen voor herkenning op basis van woordeigenschappen, bijv. 
woordcontour of woordlengte, en niet van letters op zich; terwijl hier de term 
analytische woordherkenning gebruikt wordt voor herkenning op basis van 
de samenstellende letters. 1 In het afasie-onderzoek kan bijv. de theorie van 
Grasbey (1885) analytisch worden genoemd, en die van Löwenfeld (1892) 
globaal. 

James MeKeen Catteil was de eerste die experimenteel herkenning van 
letters, woorden en korte zinnen onderzocht. Hij gebruikte een grote varië
teit van taken: zeggen of een letter was aangeboden of niet, of één van twee 
was aangeboden, een van 26, of het herkennen en zo snel mogelijk benoemen 
van de aangeboden letter, uit een van tevoren bekende of onbekende verza
meling. Deze taken werden herhaald met woorden. In afzonderlijke experi
menten werden herkenningstijden en percentages correcte antwoorden be
paald. 

De belangrijkste bevindingen waren, dat herkenningstijden voor een letter 
ongeveer even lang waren als voor een woord (Cattell, 1886b). Hetzelfde 
werd later gevonden door Titchener (1892). Tevens waren de herkennings
kansen voor woorden en letters van dezelfde grootte-orde (Cattell, 1886a), 
hoewel vrij variabel. De gelijke herkenningstijden waren strijdig met de tra
ditionalistische opvatting, dat voor woordherkenning de samenstellende let
ters achtereenvolgens moesten worden gespeld. Cattell's interpretatie (1886a, 
b) was daarom, dat woorden worden herkend als een geheel, -en is niet 
uitgebreider dan hier staat. Niettemin is het een van de meest geciteerde 
uitspraken van Cattell, niet alleen in de psychologie, maar ook in het leeson
derwijs. 

Vrij ongerijmd is daarbij de grote aandacht die Catteil (1885b, 1886a) 
besteedde aan de leesbaarheid van letters die hij eerder een effectieve invloed 
bij woordherkenning had ontzegd: hij vond het alfabet totaal ongeschikt, 
daar het de lezer slechts moeite gaf en een reusachtige tijdverspilling met zich 
meebracht. 

1. In het leesonderwijs wordt de tenn analytisch ook wel gebruikt voor de globale leesmethode, 
terwijl het spellen van woorden synthetisch wordt genoemd (Mathews, 1966). In verband met 
later te bespreken theorieën is analytisch te prefereren boven synthetisch, maar beschrijft hier 
dus strikt analyse op letterniveau. 
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Figuur 2. Woordherkenning rond de eeuwwisseling. De tachistoscoop, hier in een opstelling 
van Messmer (1904), was een vergrote versie van het ontwerp van Catteil (1885), w::.ardoor de 
aanbiedingstijden beter konder worden geregeld. In Zeitier's experimenten (1900) werd eenzelf
de tachistoscoop gebruikt, doch de proefpersonen namen monoculair waar door een zwak ver
grotende telescoop. 

Een tweede argument voor herkenning van woorden als geheel wordt ont
leend aan experimenten over de aandachtsspanne (Cattell, 1885a, b, 1886c). 
Van ongerelateerde letters konden proefpersonen slechts drie tot vijf rappor
teren. Ze konden echter ook zonder haperen woorden herkennen, die tot 
driemaal zo lang waren, of twee woorden van vijf letters. In eerdere onder
zoekingen in het laboratorium van Wundt, waar Catteil werkte, was gevon
den dat het bewustzijn niet meer dan 4 tot 5 elementaire eenheden kon 
omvatten. Bij twee woorden zou dus niet in termen van letters waargenomen 
kunnen worden, maar zouden de woorden zélf als eenheden fungeren. Het 
is thans bekend dat veel meer dan vijf letters kunnen worden waargenomen, 
althans gezien, doch het visuele korte geheugen en de moeilijk alle te onthou
den letternamen zijn verantwoordelijk voor het beperkte aantal rapporterin
gen (Averbach en Sperling, 1961). 

De opvatting dat woorden als een geheel worden waargenomen, en letters 
daarbij geen rol spelen, werd verder krachtig gepousseerd door Erdmann en 
Dodge (1898). Met een door Dodge ontworpen zeer doelmatige tachisto
scoop (figuur 3) hadden zij getracht een enkele oogfixatiepauze tijdens het 
lezen zo dicht mogelijk te benaderen. Uit verschillende onderzoekingen bleek 
dat Erdmann en Dodge en een derde proefpersoon de letters niet hoefden 
te onderscheiden om toch woorden correct te herkennen. Bij zorgvuldige 
lezing van hun beschrijving komt echter naar voren, dat ze in de meeste 
gevallen gehele of gedeeltelijke voorkennis hadden van de aangeboden woor
den, soms door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, soms ook 
doelbewust. Zulks leidde onvermijdelijk tot de 'woordgeheel'-interpretatie, 
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Figuur 3. Tachistoscoop ontworpen door Dodge (1898). De stimuli bestonden uit transparan
ten (0), die van achteren werden belicht. Aanbiedingstijd door de schijf (US) was 150 ms. De 
proefpersoon (bijtplaat ZH) zag de stimuli geprojecteerd op het scherm Gf. De zware tafel, 
nodig vanwege de mechanische trillingen door de sluiterschijf, werd ook door Dodge ontworpen. 

immers als bekend is welke woorden kunnen worden aangeboden, hoeft men 
de letters niet noodzakelijk te zien. Voor de huidige waarnemer is het echter 
wel opvallend, dat Erdmann en Dodge 26 uit het hoofd geleerde zinnetjes 
niet konden identificeren in hun tachistoscoop. 

Ondanks de onfortuinlijke omstandigheden moet hun werk op nauwkeurig
heid, eerlijkheid en volledigheid van rapportering hoog worden aangeslagen. 
Diverse van hun observaties zijn zeer waardevol; onder meer constateerden 
ze, dat veel meer dan vijf letters in een tachistoscopische aanbieding werden 
gezien. Dat deze niet alle werden genoemd, schreven ze toe aan een snel 
vervagend visueel (retinaal) geheugen en articulatorische interferentie als de 
letters genoemd moesten worden. Beide zijn standaard-interpretaties van 
vandaag. 

2.2. Analytische woordherkenningstheorieën 

Goldscheider en Müller (1893) boden configuraties van eenvoudige tekens 
aan en ontdekten dat tekens in regelmatige configuraties aanzienlijk nauw
keuriger werden gerapporteerd dan in onregelmatige. Dit ging ook op voor 
in plaats gerandomiseerde letteronderdelen (figuur 4); samengesteld in ruwe 
lettervormen werden de onderdelen vollediger en sneller herkend. Dit ver
schijnsel wijst op een organisatieprincipe dat de herkenning van kenmerken 
zowel in letters als in woorden aanzienlijk vergemakkelijkt. Voor woorden 
veronderstelden Goldscheider en Müller (1893), dat determinerende letters 
de klankvoorstelling van een woord opriepen en zo herkenning bewerkstellig
den. In uitzonderingsgevallen zou rechtstreekse visuele completering plaats-
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Jl k ca boim 2. oder 8. }lal ricbtig, ') 

r I 0 ( ) J boim ~. odor 6. X•l richtig, 

boim 1. odor 2. Mal riehlig, 

om D&Ch dom 7. Mal richti~. 

Figuur 4. Voorbeeld van stimuli uit het onderzoek van Goldscheider en Müller. Wanneer de 
losse onderdelen van de letters p, ken g, en die van r, yentin een willekeurige volgorde werden 
aangeboden, hadden proefpersonen aanzienlijk meer aanbiedingen nodig om ze correct te her
kennen, dan wanneer ze ruwweg tot lettervormen waren samengesteld. 

vinden. Hoewel fonologische codering werd aangenomen, was de theorie 
duidelijk niet gebaseerd op het achtereenvolgens spellen van de letters. De 
stelling was, dat de determinerende letters het klankbeeld ineens.opriepen. 

Zeitier (1900), werkend in het laboratorium van Wundt, vond dat woordher
kenning werd bepaald door de dominante letters; hij omschreef deze als de 
stokletters en de staartletters (resp. b, d, f, enz., eng, p, enz.), die boven, 
resp. onder de x-hoogte uitstaken. De verklarende theorie van Zeitier (1900) 
was, evenals die van veel tijdgenoten (Messmer, 1904; Huey, 1908; 1968), 
een rechtstreekse uitbreiding van Wundt's associatietheorie (1911). 

De associatietheorie omvatte drie concepten: fusie, assimilatie en compli
catie. Fusie treedt op, wanneer zintuiglijke indrukken volkomen versmelten, 
zoals dat het geval is bij tonen in een akkoord. Opmerkelijk is, dat fusie niet 
werd genoemd in verbinding met woordherkenning; dit zou betekenen dat 
de zintuiglijke indrukken, zoals letters, zouden versmelten in de globale 
woordvorm. De gebruikte terminologie wees dus al op een analytische 
woordherkenningstheorie. Een complicatie was gedefinieerd als het oproepen 
van een voorstelling uit een andere modaliteit. Dit zou het geval zijn bij het 
activeren van de klankvoorstelling van de letters of het woord, die visueel 
zijn aangeboden. Zeitier (1900) en Wundt (1911) zagen dit meer als een 
nevenverschijnsel in woordherkenning. Assimilatie, tenslotte, was de term 
die gebruikt werd voor het verschijnsel dat door de aspecten van de zintuig
lijke waarneming de geassocieerde geheugenvoorstelling wordt opgeroepen. 
De letters van het woord zouden dus eerdere waarnemingen van dat woord 
oproepen en daarmee de betekenis. Hier was dus ook sprake van een twee
deling in stimulus- en kennisfactoren. De stimulusfactoren werken op letter
niveau, en worden door kennisfactoren op woordniveau aangevuld. 
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3. Het connictueuze woord 

De tegenstelling die we thans 'globaal-analytisch' kunnen noemen, werd on
derwerp van een toenemend bittere controverse tussen Wundt en zijn aan
hangers en Erdmann en Dodge (Wundt, 1899; 1900; Erdmann en Dodge, 
1900; Zeitler, 1900; Dodge, 1901; Becher, 1904; en Messmer, 1904). Een 
extra moeilijkheid in de argumentering was, dat de interpretaties doorgaans 
het resultaat waren van een zorgvuldige introspectie; enigszins bijtend merkte 
Dodge (1901) op, dat proefpersoon D van Zeitier pas na lang aandringen de 
gewenste introspectie verkreeg. Overigens wist Becher (1904) de meeste ar
gumenten van Wundt met experimentele uitkomsten te ontzenuwen, al moest 
hij daarbij het belang dat Erdmann en Dodge (1898) toch nog aan letters 
hadden toegekend, krachtig onderstrepen. 

Het was eigenlijk alleen Huey (1908), die de echte leestaak bestudeerde 
en op basis daarvan de verschillende theoretische opvattingen op bewonde
renswaardige wijze integreerde, zij het niet zonder voor- en tegenkeuren. 
Verder onderzoek, vooral in Duitsland, eminent samengevat door Wood
worth (1938), rondde de eerste periode van het leesonderzoek af, dat als een 
kaarsvlam zou uitgaan, zowel in Europa als in de Nieuwe Wereld. 

4. Het informatieve woord 

Ondanks alle tegenstellingen was er een duidelijk beeld ontstaan van de 
belangrijkste verschijnselen bij woordherkenning tijdens het lezen. Veel van 
het vroege onderzoek is in recente jaren met meer detail herhaald, met in 
grote trekken dezelfde resultaten, terwijl uitbreidingen het inzicht beter heb
ben gesystematiseerd (Bouma, 1970; 1973; 1978). Javal (Woodworth, 1938) 
had in 1867 ontdekt, dat de ogen zich zich bij het lezen niet gelijkmatig over 
de regels bewegen, maar in sprongen, saccades genoemd. Dit wordt noodza
kelijk gemaakt doordat slechts een beperkt gebied in het visuele veld scherp 
waargenomen kan worden, een gebied dat overeenkomt met de fovea van 
het netvlies. Bij aanwezigheid van meerdere visuelè patronen, bijv. woorden, 
vernauwt zich dat gebied nog enigszins, en wordt dan het functionele visuele 
veld genoemd. Om regels tekst te lezen moet dit gebied voortdurend worden 
verplaatst door oogbewegingen. Bij eerste benadering zijn de fixatiepunten, 
gemiddeld 8 letters van elkaar gelegen, betrekkelijk toevallig over woorden 
en tussenliggende spaties verdeeld. Naast elkaar staande letters in een woord 
hinderen elkaars waarneming en dit verschijnsel, laterale of visuele interfe
rentie genoemd, neemt sterk toe bij grotere afstand van de fovea. Gemiddeld 
blijven de ogen 200 ms. rusten op een plaats, waarna een nieuwe saccade 
volgt. De meeste woordherkenningsexperimenten simuleren dus in feite een 
enkele oogfixatiepauze. Van een woord dat buiten de fovea ligt, zijn de 
eerste en de laatste letter het beste waarneembaar, daar deze aan slechts een 
zijde geflankeerd zijn. De middelste letters zijn slechter te onderscheiden, 
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hoewel stok- en staartletters wel iets van hun identiteit prijsgeven. Het blijkt 
tevens mogelijk om ook van ver van de fovea gelegen plaatsen letterinforma
tie te verkrijgen, al is deze meestal zeer onvolledig. De organisatie van het 
te lezen materiaal is belangrijk voor de waarneming. Letters zijn gemakkelij
ker te herkennen dan hun losse kenmerken, woorden gemakkelijker dan hun 
letters in toevalsvol gorde, meer woorden zijn op te vatten in een blik wanneer 
ze in zinsverband staan dan wanneer ze geen verband vertonen. Tenslotte 
was al vroeg gevonden, dat lezen in het geheel niet gepaard hoeft te gaan 
met articulatorische activiteit, terwijl het achtereenvolgens spellen van de 
letters van woorden op experimentele gronden vrijwel uitgesloten kon wor
den (Woodworth, 1938). 

Toch bleek, rond 1920, de stap naar het echte lezen niet gezet te worden, 
of te kunnen worden. In Europa, en wel voornamelijk in Duitsland, werd 
lezen niet meer beschouwd als een fundamenteel psychologisch onderwerp: 
het standaardhandboek van Ebbinghaus en Dürr (1913) behandelt het gehele 
leesonderzoek in een voetnoot. Een andere factor van betekenis was de Ge
stalt-psychologie, die vrijwel nimmer woordherkenning heeft bestudeerd, 
wellicht omdat woordherkenning niet nativistisch is en zich dus niet duidelijk 
weerspiegelt in de fundamentele opbouw en werking van het brein. 

In Amerika kon het zwaar op introspectie leunende onderzoek zich slechts 
verdacht maken in de ogen van het behaviorisme, wat voor sommige theore
tiserende stromingen een heilzame stop betekende. Wat overbleef was het. 
onderzoek naar vermoeidheid door lezen en de factoren die verantwoordelijk 
waren voor goed en snel lezen. Geen van beide hebben substantiële resulta
ten opgeleverd. 

5. Het woord op school 

Hoewel het te betwijfelen is, of het woordherkenningsonderzoek toepassing 
had kunnen vinden in het onderwijs, is het toch opvallend dat het leesonder
wijs zich als regel volkomen onafhankelijk van onderzoeksresultaten ontwik
kelde. Reeds is vermeld, dat ten tijde van Cattell's onderzoek (1885a) de 
woordmethode in veellanden reeds was ingeburgerd, in Amerika bekend als 

, de 'look-say'-methode. Deze had weer de Ietterklankmethode opgevolgd, 
· waarbij de letters niet naar hun alfabetische naam werden onderwezen, maar 
naar hun klank (figuur 5). Deze methode kwam later voortdurend terug als 
'phonics' in de Engels sprekende landen. In grote trekken bestond echter de 
tendens steeds grotere eenheden voor het eerste leesonderwijs te kiezen, van 
letters, analytisch, naar woorden, globaal, tot zelfs hele zinnen. De woordme
thode vereiste in tegenstelling tot de lettermethoden kennis van de meest 
gebruikte woorden, waarvoor al vanaf 1882 (Mathews, 1966) frequentielijsten 
werden gepubliceerd. Ook de bekende tellingen van Thomdike en Lorge 
(1944), wellicht de meest frequente, hebben hun ontstaan te danken aan de 
look -say-methode. 
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Figuur 5. Vier voorbeelden uit een letterbord van de letter-klank-methode, gebruikt in Noord
Brabant omstreeks 1900. 
v: Een nachtlampje. Nu zachtjes geblazen, 't is maar een klein vlammetje; hoor: ve, ve, v. 
z: Een worst in 3 stukken. Heel zachtjes gebraden. Voor de goede uitspraak eerst ze, ze. 
n: Een grote kromme neus. Voel eens onder aan uw neus of er geen gaatje in is, evenals in 

dezen lettèr ( ... ). Als het gaatje onder is, is het een neus: n! 
m: Wat lekker! 3 pijpen drop, nu kunt gij smullen. Hoe smult gij nu? m, m. 
Foto's ter beschikking gesteld door Historisch Streekmuseum Kempenland te Eindhoven. 

Waar de woordmethode toe kan leiden, wordt sarcastisch door Diack 
(1963) geschetst naar aanleiding van een klassebezoek. Nadat hij de kinderen 
zo mooi uit 'Janet en John' over een aeroplane had horen voorlezen, schreef 
hij de letters ocvcglomc op het bord, wat de kinderen met grote stelligheid 
als aeroplane lazen. · 

In hun behandeling van vele jaren onderzoek in het leesonderwijs zijn 
zowel Mathews (1966) als Diack (1963) van mening dat in principe de letter
methode nooit inferieur is aan enige andere leesmethode. Echter, evenals in 
het woordherkenningsonderzoek is het herkennen van letters niet meer dan 
het begin van begrijpend lezen. 

6. New look 

In de vijftiger jaren ontstond een nieuwe experimentele richting in de psycho
logie, die de invloed van perceptuele ervaring op de waarneming bestudeer
de, in dubbele betekenis dus een new look, hoewel veel gebruikte concepten 
al van vóór 1900 dateerden. Als stimuli werden veelal woorden gebruikt, 
zowel gedrukte als gesproken. Uiteindelijk zou dit onderzoek dan ook het 
leesonderzoek nieuw leven inblazen, na een goede 50 jaar. Een goed over
zicht wordt gegeven door Erdelyi (1974). Hoewel meerdere aspecten van 
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woorden onderwerp waren van studie, bijvoorbeeld woordlengte, is er één 
factor die buitengewone aandacht kreeg. 

Woordfrequentie 

De meest bestudeerde variabele in de new look was zonder twijfel de fre
quentie van voorkomen van woorden in de taal. Howes en Solomon (1951) 
vonden dat de herkenningsdrempel (het aantal visuele aanbiedingen voor het 
correcte antwoord) sterk toenam voor woorden van een lage gebruiksfre
quentie. Frequentie-effecten zijn daarna onophoudelijk en systematisch ge
vonden, doch er zijn twee caveats. Allereerst is het frequentie-effect niet zo 
sterk als meestal wordt aangenomen; vooral Erdelyi (1974) geeft daarvan 
voorbeelden. Ten tweede, zoals Richards (1973) opmerkt, werd 'woord'-fre
quentie in vele experimenten geconstrueerd door het aantal aanbiedingen 
van (soms artificiële) woorden te variëren. Richards (1973) toonde aan, dat 
proefpersonen in zulke gevallen de aangeboden woorden probeerden te ont
houden en later in het waarnemingsexperiment als antwoord gaven. De ver
hoogde prestatie voor frequente woorden had in dergelijke situaties dus geen 
perceptuele basis. Uiteraard is het onmogelijk een woord waar te nemen 
alleen op grond van zijn gebruiksfrequentie; de gebruiksfrequentie moet 
geassocieerd zijn met visuele aspecten van het woord. Dat maakt de visuele 
kenmerken van woorden de bepalende factoren voor de herkenning. Het is 
echter buiten enige twijfel aangetoond, dat de gebruiksfrequentie in een dui
delijke relatie staat met het gemak van herkenning. Dat punt stelt weer het 
belang van woordkennis, de subjectieve factoren die woordherkenning moge
lijk maken, in het licht. 

7. Iconisch geheugen 

In 1961 toonden Averbach en Sperling overtuigend aan, dat er veel meer 
letters in een kortdurende aanbieding gezien waren dan de gemiddelde 4 à 5 
letters die konden worden gerapporteerd. Het aantal genoemde letters was 
beperkt, omdat de informatie in het visueel geheugen zeer snel verviel, te 
snel om de letters voor rapportering te kunnen coderen. Daarbij speelt ver
moedelijk ook de beperkte capaciteit van het korte auditieve of articulatori
sche geheugen een rol. Averbach en Sperling (1961) kwamen tot een schat
ting van 10 waargenomen letters, meer nog dan de schatting van Erdmann 
en Dodge (1898), die het op 7 à 8 hielden. Voor woordherkenning is deze 
omstandigheid van cruciaal belang, omdat kennelijk van vele, zo niet alle 
letterposities informatie kan worden onttrokken. Bovendien kan, zolang die 
informatie behouden blijft, een speurtocht naar het woord aangehouden wor
den, een speurtocht die naar de duur van een oogfixatiepauze te oordelen, 
niet langer hoeft te zijn dan 200 ms. Dit blijkt eveneens de duur te zijn van 
effectieve opslag in het visueel geheugen. Wegens de betrekkelijk onbewerk-
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te en letterlijke informatie in het visueel geheugen is door Neisser (1967) de 
naam 'iconisch geheugen' voorgesteld. 

8. Woordgeheel-theorieën en het woord-superioriteitseffect 

De woordgeheel-theorie, door Johnson (1977) 'pattem-unit'-theorie ge
noemd, is een recente concretisering van de oudere woordgeheel-theorie van 
Catteil (1885a) en de algemene woordvorm van Erdmann en Dodge (1898). 
Er is eenzelfde tweedeling te constateren in het recente woordherkenningson
derzoek in woordgeheel~theorieën en meer analytische theorieën. Van beide 
benaderingen worden voorbeelden gegeven, en het zal blijken dat de resulta
ten van experimenten die in termen van herkenning van woorden als geheel 
geïnterpreteerd zijn, bevredigend in analytische termen verklaard kunnen 
worden. Ook wordt hierbij duidelijk, dat een beschrijving als globaal of 
analytisch slechts zinvol is voor een concreet proces; de toepassing daarvan 
op het totale leesproces is eerder een kentheoretisch dan een psychologisch 
probleem. 

8.1. Betekenisvolle eenheden in de waarneming 

Reicher (1969) toonde in een experiment aan, dat letters in woorden beter 
waarneembaar waren dan in betekenisloze letterreeksen en- wat opmerkelij
ker is- dan in apart aangeboden letters. In figuur 6 is de experimentele opzet 
te zien. De proefpersoon werd gevraagd de aangeboden letter in een aange
duide positie van het net verdwenen stimuluspatroon te noemen. Daarbij 
waren altijd twee alternatieven waaruit gekozen kon worden; in het geval dat 

woord 
ati.muli 

niet
wóord 
stimuli 

latter 
stimuli 

stimulus maskeerveld 

~] [~] 
GJ [~] 
[~'] ~] 

Figuur 6. Het stimuluspatroon in Reicher's experiment (1969). Een of twee stimuli, onder of 
boven het aangegeven fixatiepunt, werden kon aangeboden, gevolgd door het getoonde mas
keerpatroon. De proefpersoon had tot taak uit de twee letters die te kiezen die op de aangegeven 
plaats was aangeboden. 
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er een woord was aangeboden, completeerden beide letters de stimulus tot 
een woord. Op deze wijze kon de proefpersoon zijn woordkennis niet benut
ten voor een antwoord. Daar de prestatie in het geval van woordstimuli beter 
was dan voor losse letters of letters in zinloze reeksen, concludeerde Reicher 
(1969) dat de woordcontext de letters gemakkelijker waarneembaar maakte. 
Dit effect is sindsdien het woord-superioriteitseffect genoemd, soms ook het 
woord-letter-verschijnsel. Wheeler (1970), die het experiment van Reicher 
(1969) met enkele wijzigingen herhaalde, met alleen woorden en losse letters, 
constateerde dezelfde verschijnselen. Wheeler (1970) opperde drie mogelijk
heden als verklaring. 

8.1.1. Meer kenmerken 
In betekenisvolle woorden, die door proefpersonen gekend worden, zouden 
meer kenmerken kunnen worden waargenomen dan in losse letters, of zinloze 
letterreeksen. Men zou kunnen denken aan kenmerken die door de letter
volgorde worden gemaakt: woordcontour, bepaalde lettergroepen zoals CO, 
of NI (alle stimuli werden in hoofdletters aangeboden). Deze kenmerken 
kunnen globale kenmerken worden genoemd. 

8.1.2. Selectie van kenmerken 
Een andere mogelijkheid is, dat kenmerken niet passief aan de stimulus 
worden onttrokken, maar dat nadat een bepaald kenmerk is gedetecteerd, 
de stimulus op een specifiek kenmerk wordt getest. Het testen van kenmer
ken zou dan interactief verlopen. In wezen is dit schema nog meer globaal 
dan het vorige; de selectie van kenmerken wordt bepaald vanuit de hogere
orde-eenheden, wellicht het woord zelf, of lettergroepen waardoor het ele
mentaire proces van kenmerkherkenning wordt bepaald. 

8.1.3. Codering en informatieverlies 
Tenslotte is het mogelijk dat de proefpersoon tracht de stimulus verbaal te 
coderen, maar dat slechts een code (een bepaald woord) gevormd kan wor
den. Bij het kiezen van het antwoordalternatief is dan de zintuiglijke informa
tie verloren gegaan, maar door de woordcode is de letter nog beschikbaar. 
Als er inderdaad een woord is aaógeboden, zijn de andere letters van nut 
voor het waarnemen van dat woord; in het geval van een zinloze reeks zijn 
ze niet van invloed op de codering. 

Deze mogelijkheid heeft het voordeel minder kenmerken te hoeven detec
teren dan het schema van meer kenmerken; een voordeel boven selectie van 
kenmerken is, dat het kenmerkextractieproces passief is en geen sturing van 
bovenaf behoeft. Het belangrijkste punt is echter, dat hierbij wordt aangeno
men dat het proces van kenmerkextractie in elke soort stimulus- betekenis
vol, zinloos of een losse letter- op dezelfde wijze opereert. 
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8.2. Johnson's pattem-unit-theorie 

De meest gedetailleerde globale woordherkenningstheorie is ongetwijfeld de 
pattem-unit-theorie van Johnson (1977). Het basisidee is, dat elementaire 
visuele kenmerken, bijvoorbeeld lijnsegmenten, positiekenmerken en derge· 
lijke, rechtstreeks op hogere-orde-eenheden worden afgebeeld, die een deel 
vormen van de perceptuele ervaring van de waarnemer. Als een woord wordt 
aangeboden, zal getracht worden de letterkenmerken allereerst af te beelden 
op mogelijk in aanmerking te komen woorden; lukt dat niet, dan wordt het 
beschikbare zintuiglijke beeld ontleed (parsing) tot componenten die afge
beeld worden op eenheden van lagere orde. Deze kunnen bijvoorbeeld letters 
zijn. 

Johnson (1977) voert twee soorten van experimentele uitkomsten aan als 
evidentie voor het pattern-unit-model. De eerste is het zo snel mogelijk ont
dekken, of een aangeboden woord identiek is met een vooraf gegeven woord; of 
dat het een vooraf gegeven letter bevat. Daar eerst gezocht zal worden naar een 
hogere-orde-afbeelding, komt letter-informatie niet direct beschikbaar, wan
neer bijv. het woordREADis aangeboden en de A gedetecteerd moet wor
den. Inderdaad zagen proefpersonen 25 ms. eerder, dat READ gelijk was 
aan READ dan dat een A in READ aanwezig was, in lijn met het voorspelde 
tijdpatroon. Een moeilijkheid is echter, dat proefpersonen nog sneller zagen 
dat een A gelijk was aan een vooraf gegeven A, wat onlogisch is als eerst de 
hogere-orde-eenheid, een kort woord, wordt uitgeprobeerd. Een tweede 
moeilijkheid is, dat in termen van de latentietijden, hier een woordinferiori
teit optreedt, wanneer een A systematisch later wordt geïdentificeerd in 
READ dan als zichzelf. Dit is in tegenspraak, althans kwalitatief, met bevin
dingen van Reicher (1969), Wheeler (1970) en vele andere experimenten, in 
het vervolg te bespreken. Tenslotte kan opgemerkt worden, dat de latentie
tijdverschillen betrekkelijk gering zijn. Wat Catteil (1886b) beschouwde als 
essentieel dezelfde grootheden in tijd, wordt door Johnson in wezen gekapi
taliseerd in termen van een model. 

Een ander argument voor de pattem-unit-theorie is de bevinding, dat lange 
woorden even snel worden herkend als kortere (Doggett en Richards, 1975), 
of dat even snel wordt gezien dat twee lange woorden identiek zijn als twee 
kortere (Johnson, 1977). Dit verschijnsel is echter in het geheel niet uniek 
voor de pattem-unit-theorie. Enerzijds hebben lange woorden veel meer let
terinformatie, anderzijds hebben de letters daarin meer interferentie. Verder 
zijn er in de taal minder lange woorden dan korte, en tenslotte bestaat de 
mogelijkheid dat de letters in het waarnemingsproces parallel worden ver
werkt. Vooralsnog is dit verschijnsel een empirisch verschijnsel; geen kriti
sche steun voor enige verwerkingstheorie. 
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9. Redundantie-theorieën 

9.1. Massaro's redundantie-theorie 

In tegenstelling tot Reicher (1969), die stelt dat letters in betekenisvolle let
terreeksen, woorden, beter worden waargenomen- het woord vergemakke
lijkt het uitleesproces der kenmerken-, stelt Massaro (1975) dat kenmerken 
en letters op dezelfde wijze worden waargenomen. Zijn argumenten zijn 
gebaseerd op experimenten die op kleine, doch belangrijke details verschillen 
van die van Reicher (1969) of Wheeler (1970). Reicher (1969) ging ervan uit, 
dat de stimulus redundantie volledig was gecontroleerd door twee, elk een 
woord vormende letter-alternatieven aan te bièden voor het antwoord. De 
hypothese is dan kennelijk dat de proefpersoon de zintuiglijke informatie 
tracht te onthouden, totdat de antwoordletters worden aangeboden, en dan 
een keuze maakt op basis van de overeenkomst tussen die letters en wat de 
proefpersoon heeft onthouden. Als dat beter uitvalt voor woorden dan voor 
niet-woorden, moeten woorden hun letters gemakkelijker kenbaar maken. 
Massaro en Thompson (Massaro, 1975) varieerden nu de gelijkenis tussen de 
antwoordletters, wat zou moeten leiden tot een verslechtering van de presta
tie. De herkenningsprestatie was echter even hoog bij gelijkende antwoordal
ternatieven als bij zeer ongelijke. Dat houdt in, dat de onthouden informatie 
niet vergeleken wordt met de antwoordalternatieven, maar dat de letter daar
voor kennelijk al is herkend, of tenminste beschikbaar is. Een voorbeeld aan 
de hand van Reicher's stimuli kan dit verduidelijken. Als het woord WORK 
is aangeboden en de letter in de laatste positie wordt gevraagd, zegDof K, 
zullen de andere letters WOR in wezen alleen de lettersDof K toelaten.2 In 
het geval dat OWRD, niet een woord, wordt aangeboden, kunnen veel meer 
letters mogelijk zijn op basis van de onvolledig waargenomen informatie. De 
antwoordalternatieven komen in feite dus te laat. 

Een ander experiment van Thompson en Massaro (1975) brengt een nog 
substantiëler verandering aan in het paradigma. Door de antwoordalternatie
ven voor de aanbieding bekend te maken blijkt het woord7superioriteitseffect 
volledig te verdwijnen. Letterherkenning is niet meer beter in woorden dan 
in letterreeksen. De effecten door Massaro (1975) gevonden blijken in een 
brede reeks van omstandigheden op te gaan. Deze resultaten geven aan, dat 
letters inderdaad functioneel zijn bij de herkenning van woorden; tevens dat 
woordkennis helpt om de waargenomen informLtie beter te combineren en 
te coderen. Over de manier waarop is Massaro (1975) niet zeer duidelijk; hij 
neemt aan, dat spellingregelmatigheden van invloed kunnen zijn. Dit zou 
echter tenderen naar selectieve kenmerkextractie, of naar een apart systeem 
dat abstracte spellingsregels voorschrijft voor waar te nemen letters, onafban
keiijk van de woordenschat. 

2. Het voorbeeld van Reicher (1969) is niet gelukkig gekozen. Naast WORD en WORK · 
bestaan nog WORE. WORM, WORN en WORT. 
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9.2. De redundantie-theorie van Estes 

In een overzichtsartikel vat Estes (1977) een groot aantal experimenten sa
men, die in wezen aantonen dat letterwaarneming in woorden op elementair 
zintuiglijk niveau identiek is met dat in zinloze reeksen. Daartoe werden 
evenals bij Massaro's experimenten (1975) de antwoordalternatieven van te
voren bekendgemaakt en werd naar letters in een bepaalde positie gevraagd. 
Estes heeft echter uitgebreider de rol van de context-letters, de andere letters 
van het woord, op de waarneming van één ervan bestudeerd. Een illustra.tief 
voorbeeld geeft het volgende experiment. 

Het woord READ werd aangeboden gedurende ongeveer 20 ms., onmid
dellijk op dezelfde plaats gevolgd door $$$$, dat continu zichtbaar bleef. De 
proefpersonen hadden tot taak de eerste letter te identificeren, bij tevoren 
gegeven keuzemogelijkheid tussen L en R. Daarbij bleek, dat het feit dat 
READ (of LEAD) een woord was, de herkenning niet verbeterde in verge
lijking met die in een niet-woord. Wanneer in hetzelfde tijdsschema eerst 
R$$$ werd aangeboden, op dezelfde plaats gevolgd door $EAD, weer conti
nu zichtbaar, steeg de herkenningskans wel in vergelijking met niet-woorden. 
De grootste verbetering trad op, wanneer eerst READ werd aangeboden, 
gevolgd door $EAD, ook continu zichtbaar. Hieruit blijkt, dat lettercontext 
het meest effectief is, wanneer de letters, hoe kort ook, samen zichtbaar zijn. 
Er blijkt tevens uit, dat de zogenaamde 'sophisticated guessing'-theorie hier 
niet opgaat. Wanneer onvolledige informatie moet worden verwerkt, zal vol
gens de 'sophisticated guessing'-theorie de waarnemer keuzen maken in over
eenstemming met de waargenomen informatie. Deze is vrijwel dezelfde in de 
laatste twee condities, waarin -EAD vrijwel even lang zichtbaar is. Toch 
levert in de derde conditie de gelijktijdige aanwezigheid van alle woordletters 
voor slechts 20 ms. een driemaal zo groot effect op, waaruit Estes (1977) 
afleidt dat de rol van sophisticated guessing minimaal is. 

Een belangwekkende opmerking van Estes (1977) betreft de optimale wer
king· van een hiërarchisch herkenningssysteem, zoals hij voorstelt. In dat 
systeem wordt sensorische informatie verwerkt onafhankelijk van enige con
text; pas bij de beslissing over wat is waargenomen, wordt context-informatie 
gecombineerd met de sensorische informatie. Een zodanige werking voor
komt het veelvuldig optreden van een vals alarm, doordat alleen informatie 
relevant voor een hogere-orde-eenheid wordt verwerkt. Dit ondervangt een 
gemeenschappelijk bezwaar van globale herkenningsmodellen, die immers 
bij een foutieve herkenning niet kunnen terugvallen op de elementaire ken
merk- of letterinformatie. 

9.3. De redundantie-theorie van McCielland en Johnston 

Een experiment van McCielland en Johnston (t9n) is waarschijnlijk het 
meest volledig in zowel de soorten stimuli die in het Reicher paradigma 
worden aangeboden, als in de soorten antwoorden. Aangeboden werden 
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woorden, pseudo-woorden - zonder betekenis, maar op woorden lijkend -
en zinloze reeksen. Gevraagd werden zowel een keuze uit twee letters in een 
bepaalde positie van de stimulus, alsook alle letters van de stimulus. Rappor
tering van letters in woorden was nauwkeuriger dan in pseudo-woorden, en 
in pseudo-woorden weer nauwkeuriger dan in letterreeksen. Een analyse van 
de prestatie op frequente of infrequente bigrammen toonde bij volledige 
rapportering geen effect: een sterk argument tegen het functioneren van glo
bale kenmerken in lettergroepen. Wel had de gebruiksfrequentie van het 
aangeboden woord een duidelijk effect op de waarneming van de gevraagde 
letter: aangevend dat variabele woordkennis een rol van betekenis speelt. 
Een even groot effect had de frequentie waarmee letters op bepaalde plaatsen 
in woorden voorkomen. Dat houdt in, dat een onderdeel van woordkennis 
gespecificeerd kan worden als de kennis van waar bepaalde letters voorko
men in woorden van de taal; en dat letters dus een belangrijke rol spelen bij 
woordherkenning. Een ander experiment van McCielland geeft meer eviden
tie voor de rol van de letters in hun positie. In dit experiment (McCielland, 
1976) werden woorden en niet-woorden aangeboden, gedrukt in elkaar afwis
selende hoofdletters en kleine letters, bijv. fArE en lArE. Onder deze om
standigheden werden letters in woorden nauwkeuriger gerapporteerd dan in 
niet-woorden, zelfs nauwkeuriger dan in niet-woorden met dezelfde letter
grootte zoals 'lare'. Alle kenmerken die zich over meerdere letters uitstrek" 
ken, 'transgrafemische' kenmerken, hetzij in hoofdletters, hetzij in kleine 
letters gedrukt, zijn volkomen afwezig in stimuli met afwisselend lettertype 
zoals onderkast en kapitaal. Soortgelijke resultaten werden gevonden in een 
reeks experimenten door Adams (1979). 

Samenvattend is te stellen, dat de derde interpretatie van Wheeler (1970) 
in uitgebreide vorm de hier genoemde resultaten goed kan verklaren. De 
visuele verwerking van letterkenmerken, of wellicht letters, geschiedt onaf
hankelijk van welke linguïstische context dan ook. Naarmate letterreeksen 
meer op woorden gaan lijken, worden samenstellende letters nauwkeuriger 
gerapporteerd, omdat woordkennis bepaalde lettersamenstellingen toelaat, 
andere uitsluit. Dit proces werkt trager dan het puur sensorische proces van 
kenmerkherkenning. Woordkennis is tevens in staat onvolledige informatie 
op efficiënte wijze te coderen, zodat gecompenseerd kan worden voor het 
snel vervagende iconisch geheugen. 

10. Kwantitatieve modeDen van woordherkennin1 

10.1. Het logogeen model 

In 1969 werd door Morton het logogeen model voorgesteld, dat van toepas
sing is op auditieve, alsook op visuele woordherkenning. Dit model is van 
grote invloed geweest op alle latere herkenningsmodellen, vooral omdat het 
- als een der eerste - duidelijk specificeert, hoe zintuiglijke informatie en 
kennis bijdragen tot herkenning. 
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De basiseenheid is het logogeen, elk logogeen correspondeert met een 
gekend woord in de taal en geeft het vrij, als er voldoende informatie voor 
is. Bij het lezen is er voortdurende visuele informatie met betrekking tot 
bepaalde woorden; deze verhogen het activatieniveau van het betreffende 
logogeen. Tevens is er een context aanwezig, die in meer of mindere mate 
bepaalt, welke woorden op de zojuist gelezen woorden kunnen volgen. Ook 
deze 'verwachtingen' verhogen het activatieniveau binnen bepaalde logoge
nen. Overschrijdt het activatieniveau van een logogeen een zekere drempel 
- afhankelijk van woordbekendheid en frequentie -, dan wordt het woord 
vrijgegeven; in de volksmond: herkend. Een produktieve eigenschap van het 
logogeen-model is, dat informatie uit verschillende bronnen onafhankelijk van 
elkaar wordt verwerkt; met andere woorden, dat het additief is; deze eigen
schap vinden we in andere modellen terug. Toch is het model ten aanzien 
van de woordeigenschappen niet zeer strak geformaliseerd; er zijn varianten 
ontstaan, en uiteraard ook veel gedetailleerdere modellen voorgesteld. 

10.2. Het multicomponent-model 

Een aanzienlijk completer, en veel minder veelzijdig model is voorgesteld 
door Rumelhart en Siple (1974). Het model is ontworpen om antwoorden te 
voorspellen op drieletter-woorden, die gevormd worden door vrij schemati
sche 16-segment-letters, waarbij alle segmenten rechte lijnstukken zijn met 
een bepaalde positie en richting. 

Het model stelt, dat allereerst de letterkenmerken, gevormd door de samen
stellende letters, specifiek per positie, worden gedetecteerd. Elk groepje 
waargenomen kenmerken kan meestalleiden tot meer dan een letter, name
lijk die, welke die kenmerken bevatten. In hun positie kunnen die kandidaat
letters weer leiden tot een aantalletterreeksen, lettergrepen en uiteraard ook 
woorden. Met een simpele beslissingsregel op letter- en woordniveau wordt 
de kans op een antwoord voorspeld. 

Een interessante eigenschap van het model is, dat hoewel niet-aangeboden 
kenmerken niet als kenmerk kunnen worden gedetecteerd, ze toch kunnen 
voorkomen in de letters van het antwoord. Dit verschijnsel geeft aan, dat de 
afwezigheid van een vals alarm op een laag zintuiglijk niveau niet die op een 
hoger niveau kan voorkomen. Ook in dit schema geldt dus, dat de blijvende 
beschikbaarheid van elementaire kenmerkinformatie van belang zou kunnen 
zijn voor de nauwkeurigheid der waarneming. 

Het model van Rumelhart en Siple(1974) bevat een vrij groot aantal vrije 
parameters, waardoor alleen door simulatie met een beperkte set van waar
den een indruk kon worden verkregen van de modeleigenschappen. De voor
spellende kracht van het model lijkt in grote trekken representatief zowel 
voor visuele eigenschappen van woorden als voor de effecten van woordfre
quentie. Dezelfde eigenschappen als het logogeen-model maken dit veel ge
compliceerder model hanteerbaar; onafhankelijkheid tussen kenmerken im
pliceert onafhankelijkheid tussen letters. Woordeigenschappen beïnvloeden 
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de letterwaarneming niet, doch vanwege afwezigheid van context -alleen 
geïsoleerde woorden werden aangeboden -, is alleen de sensorische informa
tie, met enige invloed van de woordfrequentie, relevant. Op het nadeel van 
de vrije parameters na, is de produktieve waarde van het model echter groot; 
immers, voor elke willekeurige groep woorden kunnen voorspellingen ge
maakt worden over zowel de correcte en foutieve antwoorden als de waar
schijnlijkheden daarvan. 

10.3. Het letterverwarringsmodel 

Dit model, ontwikkeld door Bouwhuis en Bouma (1979), is van toepassing 
op woorden die parafoveaal worden aangeboden. Wanneer woorden onder 
leessituaties worden aangeboden, is herkenning van woorden in de fovea, 
rechtstreeks bekeken, vrijwel altijd perfect. Door woorden in het zijdelingse 
blikveld aan te bieden worden ze aanzienlijk minder goed waargenomen, 
terwijl toch de omstandigheden gelijk kunnen zijn aan die bij het normale 
lezen. De basisgegevens voor het model zijn ontleend aan een groot aantal 
experimenten, uitgevoerd door Bouma (1970; 1973). Deze waren, zeker in 
Nederland, weer de eerste die aan de visuele aspecten van het lezen waren 
gewijd, na de onderzoekingen van rond de eeuwwisseling. Het model is ge
specificeerd in termen van letters en woorden. Er wordt aangenomen dat de 
proefpersoon in elke positie van het woord een letter waar kan nemen. Deze 
zal niet altijd de correcte zijn, en zo ontstaat, net als in het multicomponent
model, een verzameling mogelijk waargenomen letterreeksen. Er wordt te
vens aangenomen dat de letters onafhankelijk van elkaar worden waargeno
men; dit houdt overigens niet in, dat visuele interferentie niet zou optreden. 
De aanname stelt alleen, dat het waarnemen van een bepaalde letter in een 
bepaalde positie onafhankelijk is van het waarnemen van een andere letter 
elders. Er wordt vervolgens aangenomen dat de proefpersoon alleen ant
woordt met bestaande woorden, een aanname die vrijwel met de empirie 
overeenkomt. Dat wil zeggen, dat alleen de letterreeksen die overeenkomen 
met woorden, in aanmerking komen voor een antwoord. De antwoordwaar
schijnlijkheden worden met een lineaire beslissingsregel (constant ratio rule) 
bepaald. Oorspronkelijk zijn de experimenten uitgevoerd met drieletter
woorden; het blijkt echter dat modelvoorspellingen goed opgaan voor vijflet
ter-woorden (Baggen, 1979). Het lijkt echter noodzakelijk de huidige aanna
me van le~terwaarneming in de juiste positie speciaal voor langere woorden te 
laten vallen voor een minder exacte localisering. Dit maakt het dan tevens 
mogelijk het overslaan van een letter toe te laten; het blijkt dat in het alge
meen woorden eerder enigszins verkort worden waargenomen (Schiepers, 
1976). Een nadeel ten opzichte van het multicomponent-model is dat de let
terverwarringen experimenteel moeten worden bepaald, wat een aanzienlijke 
experimentele inspanning is. Daarentegen gaan de vereenvoudigde aanna
men van het multicomponent-model niet op in het zijdelingse blikveld, waar 
visuele interferentie optreedt, die automatisch in het letterverwarringsmodel 
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is geïncorporeerd. Een ander voordeel is, dat het letterverwarringsmodel 
geen vrije parameters heeft, wat niet alleen schattingen en simulaties overbo
dig maakt, maar het tevens kritischer testbaar maakt. Alle parameters van 
letterverwarring zijn in onafhankelijke experimenten bepaald, terwijl woord
frequentie-effecten niet zijn meegeteld. 

De voorspellingen van het letterverwarringsmodef komen goed tot zeer 
goed met experimenteel verkregen gegevens overeen. Een van de verschijn
selen die het model zeer nauwkeurig voorspelt, is het voorkomen van letters 
in de antwoorden die in dezelfde positie in het stimuluswoord voorkomen. 
Voorspellingen van letters in een positie van het woord moeten uiteraard 
overeenkomen met de bevindingen uit de experimenten in het woord-supe
rioriteitsparadigma. Inderdaad blijkt in vrijwel alle gevallen, dat correcte 
letters in antwoorden op woordstimuli vaker voorkomen dan in zinloze letter
reeksen. Dit effect is zeer groot voor de moeilijk waarneembare middelste 
letters, en het kleinst voor de best waargenomen letters. Het paradigma van 
de woord-superioriteit is dus blijkbaar een vrij uniforme simulatie van datge
ne wat bij elk woord dat we herkennen, in sterkere of zwakkere mate op
treedt, maar waar gewoonlijk niet om wordt gevraagd. 

Over een aantal eigenschappen van het vocabulaire dat in de woordherken
ningsmodellen wordt gebruikt, zal in de laatste twee paragrafen worden inge
gaan. Op zich is het kiezen van een bepaald representatief vocabulaire niet 
direct eenvoudig. Rumelhart en Siple (1974) namen als vocabulaire alle woor
den van drie letters in een aantal woordenboeken; Bouwl:!uis en Bouma na
men de resultaten van de tellingen van De la Court (1937) en Uit den Boo
gaart (1975) en kwamen daarmee op ruim 500 woorden. 

10.4. Het interactieve woordherkenningsmodel van McClelland en 
Rumelhart 

Dit recente model (Rumelhart en McCielland, 1980) specificeert exact de 
diverse relaties tussen kenmerken, letters en woorden als een functie van 
de tijd die verloopt na aanbieding van de stimulus. In figuur 7 is te zien, dat 
woorden, letters en kenmerken drie herkenningsniveaus vormen, die onder
ling activerende en inhiberende relaties hebben. Een inhiberende relatie van 
een niveau met zichzelf kan als een soort competitie worden beschouwd. Elk 
van de niveaus kan als een separaat logogeen-systeem worden gezien, dat 
gevoed wordt door de sensorische informatie of het onderliggende niveau 
enerzijds, en het bovenliggende niveau anderzijds. De merkwaardige conse
quentie van deze opzet is, dat hierbij op geen enkel niveau verwerking als 
een 'geheel' optreedt, noch op kenmerk-niveau, noch op dat van letters of 
woorden. Evenals in het model van Rumelhart en Siple (1974) wordt gebruik 
gemaakt van 12-segment-letters; de bestudeerde woorden hebben vier letters. 
De werking van het systeem kan als volgt geïllustreerd worden. Sensorische 
informatie activeert allereerst kenmerkinformatie. Deze op haar beurt acti
veert de letters die het geactiveerde kenmerk bezitten. Bezitten een aantal 
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Figuur 7. De hiërarchische herkenningsniveaus in het interactieve woordherkenningsmodel 
van Rumelhart en McClelland (1980). Onderlinge relaties zijn inhiberend of activerend. Elk 
niveau krijgt alleen informatie uit het direct onderliggende of bovenliggende niveau. Achter
grondinformatie voor woorden is ongespecificeerd, doch zou het contextsysteem kunnen zijn 
van het logogeen-model (Morton, 1969). 

letters dit kenmerk gemeenschappelijk, dan zal dat kenmerk ook vanuit het 
letterniveau worden geactiveerd. Anderzijds zal een bepaalde letter die een 
kenmerk niet heeft, dat kenmerk inhiberen. Een analoog proces treedt op 
tussen het letter- en het woordniveau. De kans op een woord- of letter-ant
woord wordt uitgedrukt als een monotone functie van de momentane activa
tie. 

Op dit moment bestaat het model alleen als een computersimulatie; het is 
echter gelukt kwantitatièf de uitkomsten van een tiental representatieve expe
rimenten over letter- en woordherkenning te beschrijven. Deze experimenten 
omvatten Reicher's experiment (1969), dat van McClelland en Johnston 
(1977) en Johnston (1978). De beschrijvingen richten zich op letterherken
ning in woorden, pseudo-woorden, niet-woorden, het effect van context-let
ters en effecten van maskering, die dikwijls de waarneming van woorden 
minder aantasten dan van zinloze letterreeksen of losse letters. 

Een van de interessante aspecten van het model is, dat de woordenschat 
(vierletterige woorden die meer dan tweemaal voorkomen in de lijst van 
Kucera en Francis, 1967) in deze vorm de geobserveerde verschijnselen kan 
verklaren. Zo wordt correct voorspeld, dat frequente bigrammen niet beter 
herkend worden dan zeldzame (McClelland en Johnston, 1977), en tevens 
dat letterherkenning in pseudo-woorden beter is dan in niet-woorden. Kenne
lijk is dat effect te danken aan de samenstelling van de woorden in de woor
denschat, en niet aan abstracte linguïstische of orthografische regels. 
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11. De aard van woordkennis 

Kennis van drieletter-woorden is in opvolging van de ontwikkeling van het 
letterverwarringsmodel onderzocht door Bouwhuis (1979a) in een lexicale 
beslissingstaak. Hierbij ziet de proefpersoon een letterreeks en moet hij 
beoordelen, of deze een woord vormt of niet. Twee maten zijn uit de resul
taten af te leiden, namelijk hoeveel woorden de proefpersoon kent, en hoe 
lang het duurt voor een positief of negatief antwoord wordt gegeven. 

Van de 713 woorden van drie letters, genomen uit de grote Van Dale 
(Kruyskamp, 1970), kenden de proefpersonen er gemiddeld 493. Dit is uiter
aard alleen geldig bij geïsoleerd aangeboden woorden; het lijkt waarschijnlijk 
dat in contextverband meer woorden gekend zouden worden. Toch blijkt 
ook uit diverse andere analyses (Bouwhuis, 1979b), dat woorden zeer sterk 
in gekendbeid variëren. 

Een interessante vraag is nu, of er woordfactoren zijn die de woordkennis 
beïnvloeden. Een traditionele maat is de woordfrequentie, die inderdaad 
voor zeldzame woorden de latentietijd met 120 ms. verlengt, een vrij karak
teristieke waarde. Frequentie komt echter niet visueel tot uiting. Het blijkt 
echter, dat de snelheid en nauwkeurigheid van de antwoorden samenhangen 
met het aantal woorden dat een bepaalde letter op een bepaalde positie bezit. 
Een letter b is het meest frequent als beginletter van drieletter-woorden en 
versnelt de woordbeslissing met meer dan 100 ms., op een gemiddelde van 
800 ms. Dit verschijnsel treedt in dezelfde mate op bij alle drie letterposities. 
Bovendien· vertraagt een· veel voorkomende letter weer· op alle drie posities 
een fout antwoord, nl. dat het woord niet gekend wordt! 

Even interessant is dat een betekenisloze letterreeks de omgekeerde effec
ten vertoont; een letter die op een bepaalde positie in veel woorden voor
komt, vertraagt het antwoord dat het geen woord is; een zeldzame versnelt 
het. Het effect komt ook tot uiting in de waarschijnlijkheid, dat een woord 
als woord, of een niet-woord als woord wordt aangemerkt. Over de drie 
letterposities correleert de frequentie van letters in woorden van + .438 tot 
+.759, met de kans datwoorden of pseudo-woorden als woord worden ge
zien. Daarentegen is het effect van bigrammen aanzienlijk kleiner dan van 
afzonderlijke letters, waaruit afgeleid kan worden dat dit veroorzaakt wordt 
door de afzonderlijke letters. Dit effect is te verwachten, wanneer, zoals 
bleek (Bouwhuis, 1979b), letters in woorden betrekkelijk onafhankelijk van 
elkaar bigrammen vormen. 

f{et is inmiddels enigszins paradoxaal, dat het effect van de letters in woor
den rechtstreeks wordt bepaald door de aanwezigheid van de woorden in de 
woordenschat, en niet gewogen wordt door gebruiksfrequentie van die woor
den. Andere studies over letterfrequentie vinden dezelfde grootte-orde van 
effecten in de latentietijden: het effect van de frequentie van voorkomen van 
begin- en eindletters werd bestudeerd door Stanners, Forbach en Headley 
(1971) in CVC-woorden en door Stanners en Forbach (1973) in CCVCC's. 
Ook Chambers (1979) komt tot de conclusie, dat de samenstellende letters 
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de effectiviteit van het opzoeken van woorden in het subjectieve lexicon 
bepalen. Het effect dat letters een verschillende frequentie van voorkomen 
hebben in woorden, is door Mason (1975) spatiële redundantie genoemd. 
Deze factor bleek als effectieve variabele in leestaken te fungeren (Mason, 
1975; 1978; Mason en Katz, 1976). Het perceptieve effect van een verstoorde 
letterpositie is duidelijk te maken in de volgende zin: 

Probe ernu dite enst ele zen. 

Hoewel in deze zin alleen de spaties zijn opgeschoven, heeft de leesbaarheid 
sterk geleden. Sommige lezers menen bescheiden een drukfout aan te kunnen 
wijzen; kennelijk heeft ook de betekenisverlening door de in wezen zo triviale 
variaties te lijden. 

12. Fonologische codering 

In deze laatste paragraaf wordt kort een verwante ontwikkeling besproken 
op het gebied van het laatste proces bij woordherkenning, het uitspreken van 
het woord. Vanaf Grashey (1885) zijn er voortdurend theorieën voorgesteld, 
dat woordherkenning wordt gerealiseerd door het coderen van de letters in 
een klankvoorstelling. Recentelijk is door Bradshaw (1975) experimentele 
evidentie verzameld voor of tegen fonologische codering, waaruit de conclu
sie gewettigd lijkt, dat bij het lezen doorgaans sprake is van een rechtstreekse 
visuele toegang tot de woorden. Verder lijkt het waarschijnlijk dat de fono
logische code pas tot stand komt nadat het woord is geadresseerd, en beschik
baar is gekomen, postlexicaal dus. Dat is ook de verklaring die Coltheart, 
Besner, Jonasson enDavelaar (1979) geven voor een groot aantal experimen
tele resultaten op dit gebied. Voor niet-woorden als BRANE, klinkend als 
het woord BRA IN, was bijv. gevonden dat het met vertraging als niet-woord 
werd beoordeeld. De gedachte ligt voor de hand dat de klank van BRANE 
ten onrechte de lexicale inhoud van BRAIN zou oproepen, waardoor de 
visuele code pas uitsluitsel kon geven. Hieruit dient volgens Coltheart c.s. 
(1979) niet afgeleid te worden, dat voor woorden ook een fonologische toe
gangscode wordt gebruikt. Vrijwel altijd zal de visuele code sneller de lexicale 
inhoud oproepen dan de zich trager ontwikkelende fonologische code, die 
parallel daarmee wordt gevormd. Het zoekproces naar het mogelijke woord 
BRANE duurt echter zo lang, dat de fonologische code wel wordt gereali
seerd, die daarna ten onrechte de indruk wekt van BRAIN te komen. Een 
soortgelijke beschrijving wordt gegeven door Glushko (1979), die echter te
vens een model geeft voor het uitspreken van woorden. Glushko (1979) stelt 
dat de fonologische realisatie en de uitspraak van een woord niet afhankelijk 
is van formele fonetische of orthografische regels, maar van de uitspraak van 
soortgelijke woorden in de woordenschat. Soortgelijk dient exact te worden 
verstaan als voor een associatief geheugen geldt: woorden zijn soortgelijk als 
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ze dezelfde letters op dezelfde plaatsen hebben. 
· Een voorbeeld is het woord HAVE, waarvoor de tijd tussen aanbieding 
en uitspraak langer is dan voor HAZE. Andere woorden die op ·AVE eindi· 
gen (DAVE, BRAVE, GAVE, WAVE), hebben een andere uitspraak van 
het ·AVE-gedeelte, en de proefpersoon wordt verondersteld de uitspraak te 
kiezen uit de zogenaamde 'neighborhood' van ·AVE. In het geval van woor
den die op -AZE eindigen, zoals HAZE, MAZE en GAZE, zijn er geen 
afwijkende uitspraken en vindt de naamproduktie sneller plaats. Dezelfde 
effecten zijn in een uitgebreide reeks experimenten gevonden door Stanovich 
en Bauer (1978) en Bauer en Stanovich (1980). De loutere aanwezigheid van 
de woorden in .het vocabulaire bepaalt de uitspraak, en er is geen opgeslagen 
uitspraakrepresentatie per woord. De effecten die gevonden worden m.b.t. 
de zogenaamde uitzonderingswoorden (exception words), zijn echter be· 
perkt, van de orde van 20 à 30 ms., echter zeer consistent over diverse 
experimenten. Het lijkt ook waarschijnlijk, dat het effect in het fonemisch 
onregelmatige Engels eerder aan de dag zal treden dan in een regelmatiger 
fonologie. Toch zijn overeenkomstige effecten in het Nederlands te vinden; 
men denke aan kastomaat of bommelding (kaHomaat, bom-melding), die 
zeer gemakkelijk als kast--o·maat of bommel·ding gelezen worden. Door in 
'beregeld', 'beneveld', en de naam 'Sevenster' het accent op de eerste of 
tweede lettergreep te leggen, ontstaan ook uitspraakfouten, die waarschijn· 
lijk worden gesteund door het bestaan van resp. beren, geld, benen, veld en 
venster. Ook hier interfereert de woordkennis met fonologische regels; de 
woorden kunnen niet worden uitgesproken voordat ze correct zijn gesegmen· 
teerd. 

13. Spelling 

Het is verrassend, dat zowel formele woordherkenningsmodellen, onderzoek 
aan letterherkenning, woordkennis en uitspraak van woorden zo converge· 
rend leiden tot een vorm van lexicale toegang, die op de samenstellende 
letters van woorden gebaseerd is. Meer dan ooit lijkt globale woordherken
ning zeker op waamemingsniveau een illusie. Op het eerste gezicht lijkt de 
waarschijnlijke lexicale toegang onthutsend eenvoudig en primitief; eenvou· 
diger dan menig linguïst zou hebben gehoopt. Proefpersonen blijken gevoelig 
voor hoe de woorden die ze kennen, er uitzien; waarschijnlijk niet voor 
abstracte orthografische regels. Dikwijls wordt aangenomen dat impliciete 
kennis van deze regels een integrerend bestanddeel uitmaakt van het herken· 
ningsproces. De hier gegeven verklaring, gebaseerd op gekende woorden, is 
eenvoudiger; het lijkt echter tevens zeer onwaarschijnlijk, dat in de korte tijd 
dat woordherkenning plaatsvindt, een orthografisch detectiesysteem, dat 
vaak moet werken met partiële letterinformatie, enig effect zou kunnen heb· 
ben. Het verschijnsel dat spellingsverandering door conservatieve spellers 
met kracht wordt afgewezen, kan dan ook zeker een perceptieve basis heb-
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ben; veranderingen verstoren de geïnternaliseerde woordvoorstellingen, die 
het lezen aanzienlijk verzwaren. Indien tenslotte de wat we hier subjectieve 
spelling kunnen noemen zo sterk samenhangt met de ontwikkeling van de 
woordenschat, is het waarschijnlijk niet mogelijk in een korte tijd het effect 
van spellingsverandering te bepalen. Het is dan ook vrijwel onmogelijk zon
der waarnemings- en woordkennis-onderzoek enige substantiële uitspraak te 
doen over het effect van spellingsverandering. 

De veelheid van woordherkenningsonderzoek heeft tot nu toe niet geleid 
tot een beter inzicht in de exacte rol van woordherkenning in het proces van 
lezen en begrijpen van gedrukte tekst. Deze rollijkt echter, zeker voor de 
minder ervaren lezers, van fundamenteel belang, waarbij niet vergeten moet 
worden dat de hier gebruikte beschrijving van het herkenningsproces ook het 
zich realiseren van de woordbetekenis omvat. Zo kan op logische gronden 
alleen al worden aangenomen dat het nodig is woorden te herkennen om ze 
in het leesproces in hun samenhang te kunnen begrijpen. Anderzijds wordt 
in onderzoek naar tekstbegrip automatisch aangenomen, dat de woorden 
allemaal perfect herkend zijn of worden. Dat maakt duidelijk, dat onderzoek 
op het gebied tussen zintuiglijke herkenning en tekstbegrip nodig zal zijn om 
de rol van beide in het leesproces beter te begrijpen. 

Echter, ook op het leesonderwijs heeft hêt onderzoek naar visuele waarne
ming en woordherkenning slechts in geringe mate een doelmatige invloed 
gehad. Deels is dat te wijten aan een onvoldoende begrip van de zo gecom
pliceerde leestaak, waarin het belang van bepaalde deelprocessen moeilijk 
beoordeeld kan worden. Deels ook, doordat systematisch vergelijkend per
ceptief onderzoek van verschillende leesmethoden of zelfs studie naar de 
doeltreffendheid van een methode vrijwel altijd heeft ontbroken. 

Uit recente overzichten blijkt eèhter, dat speciaal in de eerste fasen van 
het leesonderwijs het leren van letters en van hun klank in het woord van 
grote betekenis is, in tegenstelling tot wat in de globale methoden altijd is 
gesteld (Chall, 1967; Chall, 1979; Williams, 1979). In de in Nederland in 
zwang zijnde 'structuurmethode' is dit in zekere mate gerealiseerd. 

Verder lijkt het vooral voor het leesonderwijs van belang, dat een beter 
inzicht wordt verkregen in de tijdsstructuur van de processen die zich bij 
woordherkenning afspelen. Dat houdt onder meer de vragen in, op welk 
moment na een oogfixatie het besef van de woordbetekenis of de woordklank 
tot stand komt, door welke oorzaken daar fouten in worden gemaakt, en of 
er wellicht helemaal geen doeltreffende herkenning optreedt. Onderzoek aan 
zwakke en dyslectische lezers heeft aangetoond, dat juist in de tijd waarin 
hun antwoorden tot stand komen, betrekkelijk kleine; doch consistente ver
schillen te constateren zijn met normaallezende kinderen; ook voor woorden 
die ze goed herkennen (Perfetti en Lesgold, 1979; Bouma en Legein, 1980). 
Het samengaan van deze tijdverschillen met een zo sterk verlaagde herken
ningsprestatie geeft in elk geval aan, dat subtiele verschillen in verwerking 
drastische gevolgen voor het verloop van het leesproces kunnen hebben. Het 
lijkt daarom waarschijnlijk, dat verder onderzoek naar woordherkenning, 
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woordbegrip en de tijdsstructuur van de deelprocessen de moeilijkheden en 
mogelijkheden van het lezen beter in het licht zal stellen. 
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