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Summa;y 

It bas been investigated what values of saocade size and 

saccade frequency are permitted during reading with experimentally 

controlled fixed size and frequency. The limits for them 

appeared to be a limit for the product of saccade size and saccade 

frequency, that means a limit for the speed of reading; and a limit 

for the saccade size. In silent reading the limits are greater as in 

reading aloud. 

A next investigation concerns the analysia of the aaccade aize 

and the fixation pause duration in normal ailent reading. To registrate 

these the corneal reflection metbod was uaed. It came out that there 

was hardly any correlation or cross-correlation between saccade sizes 

and fixatien pause durations. A further result was that the coupled 

assembly of saccade sizes-next fixatien pause durations fitted well 

around the speed limit found with controlled silent reading in the 

experiment before. 

Next an experiment was performed in which the subjecte were asked 

to read with fixations at indicated places. Fixatien pause durations 

turned out to be much greater as in normal silent reading. 

As a total conclusion it is now evident that there is no programming 

of every single saccade size and fixation pause duration. In first 
approximation, they can both be described by a probability event. 
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1. Inleiding 

1.1. Oogbewegingen en lezen 

Bij het kijken om ons heen springt het oog met snelle draai

bewegingen steeds van het ene rust- of fixatiepunt naar het andere. 

Een glijdende beweging treedt alleen maar op wanneer we iets 

bewegends met het oog volgen. 

Ook bij lezen beweegt de blik zich met snelle sprongetjes en 

korte fixatiepauzes langs de regels tekst. 

De oogsprongen duren erg kort, ongeveer 20 ms. Dit is te kort en 

te snel (ongeveer 100°/sek.) om informatie van de tekst op te 

nemen. (Woodworth and Schlosberg, 1954; Tinker, 1965) 

Alleen tijdens fixaties, die ongeveer 200 ma duren, nemen we dus 

tekst in ons op. 

S.E. Ta.ylor heeft veel gemeten aan oogbewegingen tijdens lezen. 

Daartoe ontwikkelde hij de Reading Eye Camera, een apparaat dat 

oogbewegingen via de corneareflektie methode (zie par. 6.1.) vast

legt op filmband. Taylor heeft vooral het verband bestudeerd tus

sen het aantal jaren onderwijs dat men genoten heeft en de lees

vaardigheid. Dit laatste relateert hij dan aan het aantal fixaties 

per regel, en het aantal terugsprongen per regel. 

Over het tot stand komen van de grootte van de oogsprong, en de 

duur van de fixatie bij het lezen is nog niet veel bekend. Door 

psychologen is wel geprobeerd dit uit de dieptestruktuur van de 
tekst te verklaren, maar overtuigend is dit niet. (Bever en 

Mehler, 1967) Taylor zegt hierover: "The eyes do not dictate to 

the mind what it shall understand; neither does the mind dictate 

to the eyes where they shall look". (Taylor, 1965) 

Over het mechanisme dat de oogbewegingen tijdens het lezen 

reguleert kunnen vele veronderstellingen worden gedaan. 

Twee uitersten zijn wel: 

-1. Het volgende fixatiepunt wordt bepaald door de parafoveale 

informatie in combinatie met de verwachting over de tekst bij 

de lezer. Tijdens een fixatie wordt de fixatieduur bepaald 

door wat de lezer ziet, weer gevolgd door het bepalen van het 

volgende fixatiepunt, etc. 
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-2. Bij het lezen doet het er niet toe hoe groot de volgende 

spronggrootte is, en hoelang de volgende fixatie pause duurt. 

Ze worden volgens een of ander toevalsproces bepaald. 

Ten aanzien van de eerste veronderstelling kan worden opgemerkt 

dat de tijd die nodig is voor het verwerken van dergelijke infor

matie een groot gedeelt.e van de fixatieduur zal gebruiken. Het 

oog kan ook niet zo precies springen dat de blik meteen op de 

goede plaats terechtkomt. 

Bij de tweede veronderstelling komt onmiddellijk de volgende 

vraag op: Wat is dan de oorzaak van terugsprongen in een regel? 

We kunnen veronderstellen dat ze toevallig zijn. Meer voor de hand 

ligt echter dat de lezer iets gemist of niet begrepen heeft en 

daarvoor een corrigerende oogsprong maakt. 

Het ·is duidelijk dat de werkelijkheid ergens tussen bovenstaande 

veronderstellingen in zal liggen. 

1.2. Opzet van dit onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is te trachten de oogbewegingen te 

beschrijven en de grenzen te bepalen van spronggrootte en fixatie

duur waarbij lezen nog mogelijk is. 

De. eerste aanpak daarbij was, uitgaande van de tweede veronder

stelling uit par. 1.1., dat p~oefpersonen tekst moeaten lezen met 

door de proefleider bepaalde spronggrootte en fixatieduur. 

Daar een proefpersoon dit niet zo maar kan werd daarvoor de vol

gende methode gebruikt: 

De proefpersoon kijkt naar een vast fixatieteken. Langs dit fixa

teken komt sprongsgewijs de tekst voorbij. Het beeld op het net

vlies van het oog van de proefpersoon is dan als funktie van de 

tijd gelijk aan het beeld dat tot stand zou komen wanneer de 

proefpersoon zelf met de voorgeschreven sprongen en fixaties zou 

kunnen lezen. 

In figuur 1 is aangegeven hoe we dit sprongsgewijs aanbieden 

van tekst realiseren. Wanneer we een regel tekst snel verplaatsen 

tot de volgende voorschuift, die hetzelfde ia maar alleen over m 

posities naar links versohoven is getypt, lijkt het alsof we een 

oogsprong ter grootte van m posities gemaakt hebben. 
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r- m-; 

leesvenster 

fixatieteken 

figuur 1. Sprongsgewijs aanbieden van tekst. Spronggroottem 

is 8 posities. 

Voor het snel transporteren van de op een papierband staande 

regels is door Melotte een apparaat ontworpena de regelspringer 

(Bouma en Melotte, 1968) Bij een regelafstand van 12 mm ia de 

transporttijd van een regel ongeveer 30 ms. (zie bijlage 1) 

Tijdens een stageonderzoek is al gebleken dat lezen mogelijk is 

met de regelspringer. (De Voogd, 1970; Bouma en De Voogd, 1971) 

Aan het eind van deze eerste experimentenserie rees de vraag 

of wat we simuleerden inderdaad te vergelijken is met normaal 

lezen. Daartoe zou men het stimulusmateriaal van die experimenten 

moeten vergelijken met gegevens van normaal lezen •• In de litera

tuur is echter weinig te vinden over de verdelingen van spronggrootte 

en fixatieduur. Een mogelijke oorzaak hiervan is de moeilijkheid 

van het nauwkeurig registreren van punten waar het oog naar kijkt. 

Door Schumm en Andriessen (1969) is van een aantal methoden om 
de oogpositie te bepalen het zinvolle toepassingsgebied aangegeven. 

Een daarvan is de oorneareflektiemethode. Deze maakt er gebruik 

van dat het spiegelbeeld van een lichtpuntje op het hoornvlies, 
de cornea, verplaatst als de oogbol draait. (zie par. 6.1.) 

Spronggrootte en fixatieduur bij normaal lezen zijn nu gemeten 

uit video6pnames die gemaakt zijn via de oorneareflektiemethode. 

Uit dit materiaal zijn met behulp van een computer (EL-X8) histo

grammen en volgorde matrices uitgerekend. In een volgorde matrix 

staat hoe vaak gebeurtenis A door gebeurtenis B gevolgd werd. Een 

gebeurtenis is hier een sprong van een bepaalde grootte of een 

fixatie met een zekere duur. 
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Tot slot van het onderzoek ia nog een proef~e gedaan om te 
bepalen hoeveel tijd het extra kost om iets nauwgezet te lezen. 
Hierbij kreeg de proefpersoon de opdracht achtereenvolgens 

precies te fixeren op de te 'lezen' objekten. 
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2. mxperimenten met de regelspringer 

2.1. Oogbeweg1ngsoontr8le 

Bij de experimenten met de regelspringer kijkt de proefpersoon 

naar een vast fixatieteken. De bedoeling i~ dat hijzelf geen oog

sprongen maakt tijdens de experimenten. De proefleider moet daarom 

kunnen controleren of de proefpersoon tooh oogsprongen maakt. 

De kleinste te aisnaleren oogsprong kiezen we dan b.v. de 

sprong van een letter breed. Bij ons komt dit bij 57 om leesaf

stand en een letterbreedte van 2,5 mm neer op een horizontale 

draai van de oogbol over 1/4°. Weten waar het oog precies naar 

kijkt is hierbij niet strikt nodig. 

De pupil ligt op ongeveer 10 mm van het draaipunt van het oog. 

Bij een draai over 1/4° verplaatst de pupil dan over ongeveer 

10 • 114 n = 0 045 mm 186 ' • 
We beelden de pupil 1s1 af op de gevoelige laag van een t.v.

camera. De vergroting van camera naar monitor ( 12" scherm) 

bedraagt ongeveer 20 x. Een verdraaiing van 1/4° van de oogbol 

nemen we waar als een verplaatsing op de monitor van de pupil 

over 0,9 mm. Experimenteel blijkt dit ongeveer de minimaal waar

neembare verplaatsing van een beeld op de monitor te zijn. 

Echter als het hoofd van de proefpersoon horizontaal over 0,045 mm 

verplaatst, geeft dat 66k een verplaatsing van de pupil op de 

monitor over 0,9 mm. 
Een hoofdbeweging en een oogsprong kunnen we doorgaans van elkaar 

onderscheiden doordat een oogsprong sneller ia. Bij een oogsprong 

beweegt op de monitor bovendien het ooglid niet, en bij een hoofd

beweging wel. Experimenteel hebben we bepaald dat we nu vrijwel 

altijd een oogsprong van 2 of meer posities waarnemen. 



2.2. OpstEtlling 

VIDEO

RECORDER 

MONI

TOR 

KOPTELEFOON 

1. LAMP 12V50W 
2. LENS F = 30 MM 
3. FILTER BG 21 
4. FILTER RG 712 
5. LENS F = 80 MM 
6. ROOD CINEMOID 
7. LENS F = 50 MM 
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' ' ' ' ' ', 67 
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BUIS y\._) 

\• MICROFOON 

0 HOOFDSTEUN MF.T 
RUBBER BAND 

8. SPLEETDIAFRAGMA 
9. IRISDIAFRAGMA 

10. LENSCOMBINATIEF = 15 MM 

figuur 2. Schema van de opstelling. 

De gebruikte opstelling staat getekend in figuur 2. De proef·· 

persoon zit op een stoel met zijn hoofd in de hoofdsteun. De slapen 

rusten tegen stelschroeven. Tevens drukt een rubber band het voor

hoofd tegen de hoofdsteun aan. 
Op 57 om afstand voor de proefpersoon staat de regelspringer. 
1 cm op de regelspringer is dan een gezichtshoek van 1° voor de 

proefpersoon. Van het door ons gebruikte lettertype, 1courier 72 1 , 

staan er 4 letters per cm. De reg9lspringer wordt verlicht door 

een raam met 2 t.l.-buisjes, type 8W33. De resulterende luminantie 

van het witte papier waarop de tekst getypt is bedraagt 400 cd/m2 • 

·De proefpersoon houdt zijn blik gefixeerd op het fixatiepunt. Dit 

wordt aangegeven door 2 vertikale korte rode streepjes van 4 x 1 mm: 

één boven, en één onder de eenregelige tekst. De rode streepjes 

zijn de projektie van een spleetdiafragma, dat door een ijzer

draadje optisch in tweeln is gedeeld. De luminantie van de streep

jes is ongeveer 600 cd/m2 • Het fixatiepunt ligt in het aidden van 
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de 60 letters brede tekstregel. 

Elke sprong van de regelspringer wordt steeds gestuurd door een 

puls van een Modulaire Tijdgever, een MTG (Valbracht, 1968). 

De frekwentie f van de pulsen is instelbaar. Wij gebruikten bij 

onze experimenten f = .75Hz tot f • 5.6 Hz. Bij een transport~ 

tijd 1r van de regelspringer is de resulterende fixatieduur T dan 

gelijk aan: T • (1000/f) - T , waarin T en "t' beide in ms staan. 

De transporttijd hangt af van de regelafstand r volgens de volgende 

formulea 'C • 6 + 1i.r ; r in mm. Wij gebruikten r • 12 mm. De 

bepaling van de formule voor de transporttijd staat in bijlage 1 

opgeschreven. 
Het beeld van het linkeroog van de proefpersoon wordt via een 

plumbicon-rood t.v.-camera op de monitor afgebeeld , en door de 

videorecorder op de band vastgelegd. Dat oog van de proefpersoon 

wordt verlicht door een lamp van 12V50W via de lenzen 2 en 4, met 

het roodfilter RG712 en het warmtefilter BG21 in de lichtweg. 

Door voor de camera ook een filter RG712 te plaatsen raken we de 

hinderlijke reflektie van de regelspringer in de cornea, en in de 

bij sommige proefpersonen aanwezige bril kwijt. 

Via een microfoon wordt de door de proefpersoon uitgesproken 

tekst opgenomen op het geluidsspoor van de videoband. 

Achter de regelspringer staat de rolhouder, een accessoire dat 

voor de aan- en afvoer van de leesband zorgt, en speciaal hiervoor 

ontwikkeld is. (zie bijlage 2) 

Bij latere experimenten met de regelspringer is de opstelling 
iets gewijzigd,omdat bij kleine sprongfrekwentfes de proefpersonen 

zelf te veel oogsprongen maakten. 
In figuur ; staat een tekening van de gewijzigde opstelling. De 

proefpersoon wordt door de 2-kanaals tachistoscoop steeds gedurende 

200 ms de te lezen tekst aangeboden, en de rest van de tijd tussen 

twee sprongen een vrijwel leeg rustbeeld, bestaande uit een front 

van de regelspringer. De luminantie& van tekst en rustbeeld 

bedragen 240 cd/m2 , gemeten vanuit de positie van de proefpersoon. 

Het fixatiepunt wordt gemarkeerd door 2 continu lichtgevende rode 

driehoekjes, aangebracht in het rustbeeld, ''n boven en ''n onder 

het fixatiepunt. De luminantie van de rode driehoekjes in het 

rustbeeld is 160 cd/m2 , en wordt door de proefpersonen niet als 

hinderlijk ervaren. 
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ROL
HOUDER 

REGELSPRINGER 

7 c=::====:J 
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\ 
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0 HOOFDSTEUN MET 
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7. AFWISSELEND BRANDENDE T.L-BUISJES 
8. DUMMI FRONT REGELSPRINGER MET 

FIXATIE-MERKTEKENS 

figuur ;. Schema van de gewijzigde opatelling met 
tachistoscoop. 
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2.3. Stimuluamateriaal, leesbanden 

Omdat men niet weet welke invloed de tekstkeuze op leesexperi

menten heeft, ia een neu~le goed leesbare tekst uitgezocht. 

In de literatuur staat weinig vermeld over het meten van leesbaar

heid van tekst. De reden daarvan ia dat de leesbaarheid voor een 

deel wordt bepaald door subjektieve elementen zoals de bekendheid 

van de lezer met het onderwerp van de tekst, en sijn interesse 

daarin. 

Flesh heeft verscheidene teaten ontworpen om leesbaarheid van tekst 

te meten• De bekendste daarvan ia wel de " reading eaae" of leea

gemak test. (Brouwer, 1967) Daarbij gaat hij uit van het aantal 

lettergrepen per 100 woorden, en het aantal woorden per zin. Een 

volgens dese test makkelijk leesbare tekst kan evenwel nog beat 

moeilijke woorden bevatten. We hebben gezocht naar een tekst die 

volgens de leesgemak-test makkelijk leesbaar ia , en die verder 

vrijwel geen moeilijke woorden of namen bevat. Tevens ia er op 

gelet dat er zo min mogelijk in de dirakte apreekvorm geschreven 

stukken in de tekst voorkomen, dit om de struktuur van de te.kat 

zo eenvoudig mogelijk te houden. 

De tekstkeuze voor onze experimenten ia gevallen op "Kleine Kruis

vaart", geschreven door I. :Boud:ier-:Bakker. Een boekje dat goed 

aan het boven gestelde voldoet. 

In figuur 4 zijn twee relatieve histogrammen van de woo~dlengte 

uitgezet. De ene afkomatig van een telling over 2000 woorden uit 

"Kleine Kruisvaart", de ander over 44.000 woorden krantenederlands 

(Van Berckel c.a., 1965). De gemiddelde woordlengte bij "Kleine 

Kruisvaart" ia 4,4 posities, en bij krantenederlands 5,4 posities. 

Volgens de leesgemak-teat ia "Kleine Kruisvaart" gemakkelijk tot 

zeer gemakkelijk leesbaar. Uitgerekend over 500 woorden ia het 

aantal lettergrepen per 100 woorden gelijk aan 137, en het aantal 

woorden per zin gelijk aan 9. 
Voor alle experimenten zijn de steeds verschillende teksten uit 

bovenstaand boekje overgenomen. 

Voor de regelspringer worden de teksten getypt op leesbanden. 

Dat zijn papierrollen van 24 cm breed. De tekst wordt er zo op 

getypt dat iedere volgende regel vrijwel dezelfde tekst bevat als 

de vorige regel, alleen over een aantal posities naar links verschoven. 
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figuur 4. Relatief woordlengte histogram van "X:leine Kruis

vaart", en van krantenederlands (Van Berckel c.s. 

1965 ). 

Zie voor een voorbeeld van dat typen figuur 1 op P•4. 

De breedte van een regel tekst op een leesband is 60 posities, 

terwijl de regelafstand 12 mm bedraagt. 

Er zijn versobillende types leesbanden gebruikt: 

Oefenbanden 

Om {weer) te wennen aan het lezen met de regelspringer is een 

5-tal oefenbanden gemaakt. Deze zijn zo getypt dat per leesband 

de spronggrootte steeds gedurende een aantal regels dezelfde blijft, 

en dan 1 positie groter wordt. De frekwentie waarmee de regelsprin

ger de regels tekst aanbiedt is per oefenband konstant. In figuur 

5 staan de gegevens van de oefenbanden vermeld. 

Om het typewerk te verlichten is een computerprogramma geschre

ven, dat van een stuk gewone tekst een ponsband maakt met de tekst

code voor de regelspringer. Een flexowriter typt dan de leesband 

voor de regelspringer. 

Voor veel experimenten waarbij tekst of letters nodig waren is tot 
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nummer aanbieding&- aantal regels met spronggrootte oplopend 

oefenband frekwentie steeds dezelfde van a tot a 

B'Dron~cootte 

2 1,4 Hz 60 8 pos. 14 pos. 

~ 1,0 Hz ~0 11 pos. 20 pos. 

5 1,4 Hz 14 8 pos. 25 pos. 

6 1,0 Hz 10 10 pos. 25 pos. 

7 0,75 Hz 7 10 pos. 25 pos. 

figuur 5. Tabel met gegevens van de oefenbanden. 

nog toe in de visuele groep van het Instituut voor Perceptieonder

zoek gebruik gemaakt van een IBM 72 typemachine met schrijfkop, 

en lettertype 1 courier 72 1 • De machine is een 10-pitoh uitvoering, 

dat betekent 10 letterposities per inch. Om hoogwaardig schrift 

te krijgen is de typemachine bovendien uitgerust met carbonlint. 

Veranderen van lettertype en schriftkwaliteit zou dan ook het ver

gelijken met eerder gedane experimenten kunnen bemoeilijken. 

Er is nu wel een flexowriter met een IBM 72 typemachine met schrijf

kop, maar deze machine is een 12-pitch ( 12 posities per inch) 

uitvoering en heeft een gewoon lint in plaats van een carbonlint. 

Bij 12-pitoh raken de letters van 'oourier 72' elkaar, bij 

10-pitch niet: 

12-pitoha Bij 12 pitd.1 raken de lettem van "oourier 72" elkaar dan wel. 

1_0-pitolu Bij 10 pitch raken de letters van "courier 72" elkaar niet 

Bij het wennen aan de regelspringer met de oefenbanden is het 

niet zo erg dat lettertype en schriftkwaliteit wat anders zijn. 

De oefenbanden zijn dan ook toch met de flexowriter getypt, waar

bij het lettertype 1scribe 1 in plaats van 1oourier 72 1 is gebruikt. 

Alle andere leesbanden zijn echter met de hand getypt op de eigen 

IBM 72 typemachine, met 1oourier 72' als lettertype. 

Tekstbanden 

Kwa opbouw zijn de tekstbanden hetzelfde als de oefenbanden. 

Het aantal regels met dezelfde spronggrootte is echter zo genomen 

dat het aanbieden van zo'n gedeelte 10 sekonden duurt. Om de 10 

sek. wordt dus voor de proefpersoon de spronggrootte 1 pos. groter. 
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Per tekstband ia de frekwentie konstant gehouden. De sprongfre

kwenties van de tekstbanden zijn zo gekozen dat ze een meetkundige 

reeks vormen. 

De gegevens van de tekstbanden staan in onderstaande tabel. 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat het verband tussen sprong

frekwentie en fixatieduur gegeven wordt doora 

( sprongduur + fixatieduur )-1 • sprongfrekwentie 

Bij de experimenten met de regelspringer is de sprongduur dan de 

transporttijd van de regelspringer. 

nummer aanbieding&- aantal regels spronggrootte oplopend 

tekst- frekwentie f-1 met dezelfde van a tot a 

band f spronggrootte 

L1 5,61 Hz 180 ma 56 2 pos. 11 pos. 

L2 4,21 Hz 240 ms 42 3 pos. 15 pos. 

L3 3,16 Hz 320 me 32 5 pos. 20 pos. 

L4 2,37 Hz 420 ms 24 7 pos. 25 pos. 

L5 1, 78 Hz 560 ms 18 7 pos. 25 pos. 

L6 1,33 Hz 750 ms 13 7 pos. 25 pos. 

L7 1,00 Hz 1000 ma 10 1 pos. 25 pos. 

L8 0,75 Hz 1330 ms "-' 8 pos. 26 pos. 

figuur 6. Tabel met gegevens van de tekstbanden. 

Wisselsprongbanden 

Een wisselsprongband begint met een aanloopstuk dat net zo ge

typt is als de oefen- en tekstbanden. Daarna wordt de spronggrootte 

afwisselend 1 pos. groter en 1 pos. kleiner getypt dan de laatste 

spronggrootte bij het aanloopstuk. Steeds na een aantal regels, 
dat zodanig is dat de proefpersoon dan 10 sekonden dat wisselen 

gelezen heeft, wordt de grote sprong nog een positie groter, en 

de kleine sprong nog een positie kleiner getypt. 

De aanbiedingsfrekwentie wordt per wisselsprongband konstant 

gehouden. 

In figuur 1 staan de gegevens van de wisselsprongbanden. 

Wisselfrekwentiebanden 

Bij de wisselsprongbanden blijft de frekwentie konstant, terwijl 
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nummer aanb. aantal regels spronggrootte wisselspronggrootte 
wissel- frekw. met deselfde aanloopstuk begin a eind a sprong-
band f wisselsprong (pos.) (pos.) (pos.) 

W1 2,5 Hz 2a 5 - a 9- 1- 9- 1 14- 2-14- 2 
W2 1 ,a Hz 18 1 -10 11- 9-11~ 9 17- 3-17- 3 

W3 1 ,o Hz 10 10 -15 16-14-16-14 25- 5-25- 5 

figuur 7. Tabel met gegevens van de wisselsprongbanden. 

de spronggrootte groter en kleiner wordt rond een konstante 

spronggrootte. Voor de wisselfrekwentiebanden willen we bij een 

konstante spronggrootte de frekwentie laten wisselen met een toe

nemend verschil rond een vaste frekwentie. 

De gegevens van de wisselfrekwentiebanden staan vermeld in onder

staande tabel. N.B. De spronggrootte is per band konstant. 

nummer spronggrootte totaal basis Tf I 
wissel- aantal frekwentie <- 1000.f-1) frekw.-
band regels f l ll 

W1f a pos. 300 2,5 Hz 400 ms 1 ms 

W2f 10 pos. 216 1 ,a Hz 550 ms 2 ms 

W3f 15 pos. 120 i ~o Hz 990 ms 4 rc.s 

figuur a. Tabel me.t gegevens van de wisselfrekwentiebanden. 

Om de wisselfrekwentie te realiseren moet de regelspringer ge
stuurd worden door pulsen met aanvankelijk konstante maar daarna 

afwisselend steeds langere en kortere tijdsintervallen. De reali

satie daarvan gebeurt met de volgen_~~. sc~~eling van MTG-l~_denc 

eenmalig continu 
~ Tf 2Tf + à ~ 

' I start~ - i regelspringer I 
continu 
2Tf - à 

figuur 9. Schakeling MTG-laden voor wisselfrekwentie. 

Tf en à in ms. 
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Het uit de schakeling van figuur 9 voortkomende tijdpatroon van 

pulsen staat getekend in figuur 10. 

-A +A -2A +2A -3A .. ... ..... .... ~ 

I 11 11 I ; 11 I ' . • • • i i i i i 

r, 2 r, 3Tf 4 r, s r, 6 r, 
TIJD ( MS) 

figuur 10. Tijdpatroon pulsen voor regelspringer bij wissel-
frekwentie 

De basisfrekwentie is f • 1000/Tf • 

Ten opzichte van de basistijdstippen nTf , n • 0, 1, 2, eto. 

zullen de pulsen van de op 2Tf + à ingestelde lade steeds meer 

achterlopen, terwijl de pulsen van de op 2Tf - A ingestelde lade 

steeds meer zullen voorlopen. De tijdsintervallen tussen de pulsen 

zullen dan afwisselend steeds groter en steeds kleiner worden. 

2.4. Proefpersonen 

Aan alle experimenten namen 7 proefpersonen deel. Alle proef

personen waren ervaren in het deelnemen aan experimenten, en 

beschikten over een normale visus voor beide ogen, al dan niet 

na een oorreetie met een bril. 
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3. Existentiegebied van lezen, bepaald door e;perimenten met de regel
springer.. 

3.1. Verwachtingen 

In figuur 11 staan de grenzen van het existentiegebied van 

lezen zoals we die gemiddeld verwachten op grond van de resultaten 

van het stageonderzoek van De Voogd (1970). 

i \ \ 
6 Frekwentie (Hz) 

\ \ 
L10oooooooooo 

5 hardop-\stil- \ lezen lezen 

L2 o o o o o o o o o o o o o 

\ \ 18 pos. 
I 

4 

3 LL

4

3 oooooo\oooooo~o 

0000000000000000000000 

"' I ~ 2 
L5 

L6 
L7 
L8 

0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 

. ~I 
00000000000Ó00000000 

I ----0 o o o o o o o o o o C: o o o o o o o o- 25 
00000000000000000000 

0~------~-----r------~--~~------+----

P05.fsek. 

P0 S.fsek. 

0 5 10 15 20 25 -~ 
Spronggrootte N (pos) 

figuur 11. Verwachtingen omtrent leesgrenzen (dikke lijnen). 
Meetpunten van de tekstbanden 11 - L8 (cirkeltjes). 

In de figuur staat vertikaal de sprongfrebientie en horizontaal de 

spronggrootte uitgezet. liet produkt va.n spronggrootte en sprong

frekwentie is de leessnelheid. In de figuur is een hyperbool dan 

een lijn van konstante leessnelheid. 

De Voogd vond 2 snelheidsgrenzen, ''n voor hardoplezen en ''n voor 

stillezen. 
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De grens bij hardoplezen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 

de fy'sieke beperking van de ui tspreeksnelheid, terwijl de stil

leesgrens waarschijnlijk een grens is voor de opname snelheid 

waarmee de visuele heraenaohora de binnenkomende visuele informa~ 

tie verwerken kan. 

De Voogd vond ook dat de spronggrootte niet ongelimiteerd kan toe

nemen. Significant was het effekt niet, maar het ia b~grijpelijk 

dat per fixatie sleohts een beperkt aantal woorden tegelijk kan 

worden opgenomen. 

In de figuur op de vorige pagina zijn nu de gemiddelde leesgrenzen 

van De Voogd getekend, samen met de meetpunten van de tekstbanden 

L1 tot en met LS. 

3.2. Lezen van tekst met toenemende spronggrootte bij konstante 

frekwentie. 

Om (weer) te wennen aan het lezen met de regelspringer moesten 

de 1 proefpersonen eerst de oefenbanden en pas daarna de tekst

banden lezen. Het totaal was verdeeld over ongeveer 10 zittingen 

van ieder ongeveer 20 minuten. 

Om goed te wennen werden oefenband 2 en 3 ieder drie maal, en 

oefenband 5,6 en 1 ieder twee maal, verdeeld over ongeveer 6 
zittingen, aangeboden. 

De opdraoht die de ·,)roefpersoon steeds kreeg was om zo goed 

mogelijk de blik op het fixatieteken gericht te houden, en te pro
beren hardop te lezen wat hem aangeboden werd. Wanneer hardoplezen 

niet meer mogelijk was moest de proefpersoon doorgaan met stil

lezen als dat nog wel mogelijk was. Wanneer de proefpersoon ook 

bij stillezen wat tekst ging missen moest hij op een knop drukken, 

waardoor de regelspringer stopte. De proefleider kon dan zien waar 

de proefpersoon gestopt was met stillezen. 

De proefpersoon werd ook verteld dat goed fixeren belangrijker is 

dan goed lezen. Zonodig gaf de proefleider tijdens de experimenten 

te kennen dat de proefpersoon moest proberen om beter te fixeren. 

Om vermoeidheid te voorkomen werd de duur van de experimenten 

kort gehouden. Per zitting van ong. 20 min. las de proefpersoon 

2 leesbanden. 

Een paar maal werden voor het lezen met de regelspringer een paar 

door de proefpersoon zelf gemaakte oogsprongen van verschillende 
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grootte op de videoband opgenomen. De proefleider had zo een 

sohaal voor door de proefpersoon zelf gemaakte oogsprongen. 

;.;. Normaal lezen 

Tenslotte lazen de proefpersonen twee normaal getypte stukken 

tekst, zonder de regelspringer. Het ene stuk tekst, bestaande uit 

11 regels van 60 pos.,moest zo snel mogelijk hardop gelezen worden. 

Het andere, bestaande uit 18 regels van 60 pos., moest zo snel mo

gelijk stilgelezen worden. 

De proefpersoon zat tijdens deze proefjes in de regelspringer

opstelling, met op de plaats van de regelspringer de stukken tekst. 

De oogbewegingen van de proefpersoon werden teaamen met wat hij 

hardop las vastgelegd via de videorecorder. 

Met een digitale teller, gestuurd door een periodieke puls met 

trekwentie 10 Hz, werd de tijd gemeten dat de proefpersoon las. 

Bij het stillezen moest de proefpersoon daartoe een knop indrukken 

wanneer hij het stuk tekst uitgelezen had. Bij hardoplezen deed de 

proefleider dat. 



19 

3.4. Resultaten 

3.4.1. Leesfouten ên ooppronpn 

Wanneer men zegt dat iemand goed leest, bedoelt men dat clie 
persoon weinig of geen leesfouten maakt, goed te verstaan ia, en 
op toon leest aet het bij de inhoud van de tekst horende tempo. 
Bij oDBe proeven was het de bedoeling dat de proefpersoon de into~ 
matie uit de tekst opnam, en indien mogelijk de tekst uitsprak~ 
Onder goed lezen sullen we nu verstaan dat de proefpersoon minder 
dan een nog te bepalen aantal leesfouten per tijdseenheid maakte. 

Bij stilgelezen stukken vertrouwden wij op de medewerking van 
de proefpersonen dat zij aangaven wanneer ze iets niet •eer stil 
konden lezen. 

Uit de videorecorderopnames werd bepaald hoeveel leestouten de 

proef'Persoon maakte per 10 sek., dat is per stukje tekst met de
zelfde proetomstandigheid. Elk weggelaten, verwisseld, veranderd 
of toegevoegd woord telt voor ''n fout. Tijdens een stageondersoek 
bleek, dat het in het verband van dit ondersoek niet sinvol waa om 
de fouten naar bovenstaande oategorieln te splitsen• (De Voogd, 1970) 

Een hinderlijk bijeffekt tijdens de experimenten is het maten . 
van oogsprongen door de proefpersonen zelf. Naarmate van de regel
springer de spronggrootte groter, en de sprongfrekwentie kleiner 
wordt, blijkt het aantal door.de proefpersonen zelf gemaakte oog
sprongen per 10 sek. toe te nemen. 

3.4.2. Inleren met de oefenbanden 

Zie voor de gegevens van de oefenbanden par. 2.3. 
Bij het herhaald aanbieden van oefenband 2 en 3 nam het aantal 

door de 7 proefpersonen gemàakte oogsprongen at. In verhouding tot 
het aantal aangeboden sprongen nam het gemiddeld aantal oogapronsen 
af van 3~ tot 1~ bij het lezen van oefenband 2i en van 41" tot 
1~ bij het lezen van oefenband 3. 
Dit pe~oentage daalde niet bij het lezen van ae pittiger oefen
banden 5,6 en 7. Bij oefenband 5 was het gemiddeld 261', en bij oe
f'enband 7 3~. 

De leesfouten tijdens het lezen van de oef'enbanden·namen·toe 
naarmate de spronggrootte groter werd. In figuur 12 is het ver-
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loop van het aantal fouten per 10 sek. uitgezet tegen de sprong

grootte. De curves representeren het gemiddelde van 1 proefper• 

aonen. Het eindpunt van de curves ia steeds wanneer niet alle 
proefpersonen mee~ hardop lazen. 

• 
t3 
Cl) 

0 .... 
gj 
A.J.o 

~ 
~ o2·0 

0 
6 

OEFENBAND: 

-·-·- 5 
---6 _..,. __ 

1.0 15 20 POSITial 

SPRONGGROOTTE 

figuur 12. Leesfouten,gema&Ät tijdens het lezen van oefen

band 5, 6 en 7, uitgezet tegen de spronggrootte. 

De curves zijn gemiddeld over 1 proefpersonen. 

3.4.3. Lezen van tekstbanden, normlegging 

7 proefpersonen maakten gemiddeld 1,6 oogsprongen per 10 aek., 
bij het lezen van tekstband L1, en 2,B oogsprongen per 10 aek. bij 

tekstband LB. !en opzichte van het aantal aangeboden sprongen per 

10 sek. loopt het aantal oogsprongen op van 3% bij L1 tot 3~ bij 
LB. 

Wanneer er oogsprongen zijn gedurende een periode van 10 sak., 

dan is het minimale aantal 1. :Bij tekstband LB is dat 12"5% van 

het aantal aangeboden sprongen, bij de tekstbanden L7 - L1 1~ 

of minder. Een enkel oogsprong van de proefpersoon heeft vaarschijn

lijk geen invloed op de resultaten. We kiezen dat de resultaten in 

een periode van 10 sek. bruikbaar zijn, als het aantal door de 
proefpersoon gemaakte oogsprongen minder bedraagt dan 1 (1/, van het 
aantal aangeboden sprongen. 
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Met deze eis blijkt dat er bij de tekstbanden met de kleinere 

sprongfrekwenties, de tekstbanden L6, L7 en LS, vrijwel geen bruik

bare resultaten overblijven. Aan het eind van de experimenten zijn 

daarom aan een aantal proefpersonen nogmaals de bovenstaande tekst

banden aangeboden, nu met de iets gewijzigde opstelling, naar een 

idee van Prof. Schouten. Met behulp van een 2-kanaals taohistos

ooop werd na iedere sprong v.1n de regelspringer gedurende 200 ma 

de tekst aangeboden, en gedurende de rest van de tijd tussen twee 

sprongen een rustbeeld ( zie figuur 3). 

200 ms is voldoende om de tekst waar te nemen. Om oogsprongen tij-. 

. dens het aanbieden van de tekst te voorkomen zou 100 ma nodig zijn, 

maar dan introduoeert men weer nieuwe artefacten door de korte 

aanbiedingsduur. 
Het aantal door de proefpersoon zelf gemaakte oogsprongen was erg 

klein bij deze gewijzigde methode van aanbieden. Voor 5 proefper

sonen en de 3 tekstbanden bedroeg het aantal oogsprongen per 10 

sek., gemaakt tijdens het aanbieden van de tekst, nu gemiddeld nog 

slechts 0,2. Ten opzichte van het aantal aangeboden sprongen is dit 

2"/o , dus veel minder dan de 1(1/o die we als maximum stelden. 

Om nu tot een grens te komen voor het nog toe te laten aantal 

leesfouten bekijken we de resultrten van de zo snel mogelijk op 

normale manier gelezen stukken tekst. Zie hiervoor figuur 13. 

proefpersoon NB SvD HB RA JN TvR JA 

hardoplezen 

leessnelheid (pos ./sek.) 17,6 27,6 28,3 26,8 25,0 22' 1 25,0 
gem. spronggrootte (pos.) 7,5 9,0 8,0 !I 9,0 !I 8,5 
gem. sprongfrekw. ( Hz) 2,3 3' 1 3,5 !I 2,8 !I 2,9 

aantal fouten / minuut 9,7 17,6 12,9 15!~t71 I 11,4 6,0 4,5. 

stillezen 

leessnelheid (pos./sek.) 27,5 48~4 41,9 39.7 41,5 35,4 32,0 

gem. spronggrootte (pos.) 9,0 11 ,o 11,5 !I 9,5 !I 9,0 

gem. sprongfrekw. ( Hz ) 3,1 4,4 ;,6 !I 4,4 !I 3,6 

figuur 13. Resultaten normaal lezen. !I moeilijk te bepalen 
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De gemiddelde spronggrootte berekenen we uit de tekstlengte en 

het aantal fixaties volgens: 

gemiddelde spronggrootte = tekstlengte/(aantal fixaties - 1) 

De gemiddelde sprongfrekwentie berekenen we uit de benodigde 

leestijd en het aantal fixaties volgens: 

gemiddelde sprongfrekwentie • aantal fixaties/benodigde leestijd 

Soms was .de kwaliteit van het videobeeld zo slecht dat het niet 

mogelijk was het aantal fixaties te tellen. Dan staat er een • 

in de tabel van figuur 13. 
Bij hardoplezen is het aantal fouten per min., gemiddeld over 

1 proefpersonen 11,1. Voor goed lezen met de regelspringer kunnen 

we dan ook 11,1 fouten per minuut, of 2 fouten per 10 sek. nog 

net toelaatbaar stellen. 

Wanneer echter. een proefpersoon iets langzamer leest, dan maakt hij 

waarschijnlijk minder leesfouten, terwijl hij bij nog sneller lezen 

er waarschijnlijk meer zal maken. 

Bij verlegging van het criterium naar meer of minder fouten per 

10 sek. mogen de resultaten dan kwalitatief niet veranderen. 

In figuur 14 zijn voor verschillende criteria de leesgrenzen bij 

hardoplezen van een doorsnee pr-~fpersoon uitgezet. De criteria 

zijn: max. 1 fout, max. 2 fouten, en max. 4 fouten; steeds per 

10 sek!!' _ 

Hz 

~ 6 
H 

t 5 
~ 
~ 4 

g 
~ 2 

1 

0 5 

PROEFPERSOON J.N. 

x MAX.l FOUT/10 SEK 
0 " 2 " 
+ " 4 " 

10 15 20 POSITIES" ; 

SPRONGGROOTTE 

.figuur 14. Invloed foutencriterium op de leesgrenzen bij een 
doorsnee proefpersoon·. 
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Uit de ourvea van figuur 14 blijkt voor een dooranee proefperaeon 

dat ori 1 "t."iumverlegging 'aleohts' een opschuiving van de leeagren

zen teweeóbrengt. Het criterium van max. 1 fout per 10 sek. lijkt 

te kritisch. Max. 2 en max. 4 leesfouten per 10 sek. geven bijna 

gelijke leesgrenzen. Als criterium voor goed lezen met de regel

springer kiezen we nu voor alle proefpersonen: max. 2 leesfouten 

per 10 sek •• 

Met dit criterium, en het eerder gestelde criterium voor de 

oogsprongen, zijn in figuur 15a tot en met 15d ~unten aangegeven 

onder welke omstandigheden 4 van de 7 proefpersonen konden lezen. 

De andere 3 proefpersonen zijn wegens teveel oogsprongen niet op

genomen in de f:·iguur. In figuur 15a - 1 5d is vertikaal de sprong

frekwentie in Hz, en horizontaal de spronggrootte in pos. uitgezet. 

De tekst van de tekstband kan dan in de grafiek worden voorgesteld 

door een aantal punten op een rij bij de sprongfrekwentie behorend 

bij die tekstband. 

In de grafieken stellen cirkeltjes goed gelezen tekst voor. Gevulde 

cirkels betekenen hardoplezen, en open cirkels stillezen. Een gro

tere gevulde cirkel betekent dat de proefpersoon bij het hardople

zen nog net niet meer dan 2 fouten per 10 eek. maakte, terwijl bij 

het stillezen een grotere cirkel het laatste compleet gelezen stuk 

tekst met dezelfde spronggrootte aangeeft. 

Het ontbreken van een grotere cirkel, of van de kleinere cirkels 

ervoor, duidt op een overschrijden van de norm van 1o,% toegestane 

oogsprongen. 

De resultaten van de 3 tekstbanden met de laagste sprongfrekwenties 

zijn afkomstig van het opnieuw lezen met de 2-kanaals tachistosooop 

in de opstelling 

Een lijn van konstante snelheid wordt in de grafiek een hyper

bool, met asymptoten evenwijdig aan de assen. Indien mogelijk is 

uit de leesgrenzen van de 3 tekstbanden met de hoogste sprongfrekwen
tie de gemiddelde topsnelheid voor hardoplezen 'en voor stillezen 

berekend. De daarbij behorende hyperbolen zijn dan in de grafieken 
uitgezet. 

Een grens die door de spronggrootte wordt bepaald is in de gra

fiek een rechte, evenwijdig aan de frekwentie-as. Uit de leesgren

ssen van de 3 tekstbanden met de kleinste sprongfrekwentie is de ge

middelde maximale spronggrootte voor zowel hardoplezen ale stillezen 
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indien mogelijk berekend. De daarbij behorende rechten zijn dan 

in de grafieken getekend. 
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figuur 15a. 
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figuur 15b. Existentiegebied van lezen met konstante sprong

frekwentie en konstante spronggrootte. Ontbreken 

van cirkels geeft overschrijding van het oogsprong

criterium aan. 
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figuur 15d. Existentiegebied van lezen met konstante sprong

frekwentie en konstante spronggrootte. Ontbreken 

van cirkels geeft overschrijding van het oogsprong

criterium aan. 
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3.5. Wisselsprong en wisselfrekwentie 

Op grond van de resultaten bij het lezen van de tekstbanden, 

waarbij het mogelijk bleek te lezen met konstante spronggrootte 

en konstante frekwentie, willen we nu nagaan wat er gebeurt als 

men bij konstante fre~1entie de spronggrootte afwisselend groter 

en kleiner maakt& wisseleprong; en omgekeerd ale men bij konstan

te spronggrootte de frekwentie afwisselend groter en kleiner maakta 

wisselfrekwentie. 
In par. 2.3. staan de gegevens van de wisselsprongbanden voor de 

regelspringer. De experimenten werden verricht toen de opstelling 

nog niet was voorzien van de tachistoscoop. 

Bij de experimenten gaven alle 7 proefpersonen te kennen nauwe

lijks iets te merken van het wisselen van de spronggrootte. 

Uit de opnamen van de videorecorder werden de oogsprongen en 

leesfouten per periode van 10 eek. bepaald. 'De norm van: 1o% oog

sprongen werd weer gehanteerd voor het bruikbaar zijn van de resul

taten. Met het criterium van max. 2 leesfouten per 10 eek. krij

gen we dan de in figuur 16 aangegeven grenspunten voor de maximale 

wisselsprong van de verschillende proefpersonen. 

0 5 10 15 
SPRONGGROOTTE 

8. J.A. 
0 J.N. 
0 R.A. 
0 H.B. 

20 POSITIES 

figuur 16. Lezen met wisselsprong. Een tekenpaar rond een 

basispunt (gevuld cirkeltje) geeft de maximale 

goedgelezen wisselsprong van die proefpersoon aan. 
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In figuur 16 zijn de gevulde cirkels de uitgangs- of basispunten 

van de wisselsprongbanden. Een tekenpaar rond een basispunt geeft 

aan welke extreme groottes de sprong afwisselend mag aannemen 

voordat de proefpersoon niet meer goed las. 

In de grafiek komen slechts 4 van de 7 proefpersonen voor. 

Dit komt voor een deel, 8 van de 21 gevallen, doordat de basis

punten een te hoog leestempo vergden, zodat sommige proefpersonen 

zelfs het aanloopstuk van een wisselsprongband niet goed lazen. 

Een andere oorzaak is, 6 van de 21 gevallen, dat de proefpersonen, 

soms tijdens het aanloopstuk al, te veel oogsprongen maakten. Dit 

was mogelijk omdat het wisselsprongexperiment nog is uitgevoerd 

voorda·t de tachistoscoop in de opstelling was opgenomen. 

Om dit experiment kompleet te maken is een schakeling met MTG-· 

laden bedacht, om bij konstante spronggrootte de s:,rongfrekwentie 

te varie~ren. Deze schakeling, en de gegevens van de wisselfre

kwentiebanden staan in par. 2.;. 

De basispunten bij de wisselfrekwentie zijn dezelfde als bij de 

wisselsprong. 
Wisselfrekwentie is uitgevoerd met de tachistoscoop in de opstelling, 

zodat het aantal oogsprongen van de proefpersonen verwaarloosd kan 

worden. 
De proefpersonen merken de wisselfrekwentie goed op, misschien 

komt dat voor een deel door het horen van het stappen van de 

regelspringer. Soms ervaren ze de wisselfrekwentie als "er gaat 

iets mis". 
Het per 10 sek. gemaakte aantal leesfouten ligt hoger als bij de 

wisselsprong. In figuur 17 staan de resultaten van de wisselfre

kwentie. De gevulde cirkeltjes zijn weer de basispunten. Een teken

paar rond een basispunt zijn voor een proefpersoon de grenzen 

waartussen de frekwentie moet alterneren om te kunnen lezen. 

Het basispunt ligt niet symmetrisch tussen de puntenparen, de 

reden hiervan is, dat de instellingen van de apparatuur in werkelijk

heid tijden zijn, en geen frekwenties. 

In de grafiek komen 5 proefpersonen voor, die samen 10 van de 

21 gelezen wisselfrekwentiebanden vertegenwoordigen. De reden hier

van is gedeeltelijk dezelfde als bij de wisselsprong: de uitgangs

punten vergden een te hoog hardopleestempo. 
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figuur 17. Lezen met wisselfrekwentie. Een tekenpaar rond 

een basispunt (gevuld cirkeltje) geven de bij die 

proefpersoon horende grenzen van een wisselfre
kwentie aan. 
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4. Conolusies eerste expe-rimenten 

- De resultaten van deze experimenten bevestigen de uitkomsten van 

het verkennend stageonderzoek van De Voogd, dat het mogelijk blijkt 

te zijn te lezen met een konstante sprongfrekwentie, en een lang

zaam groter wordende spronggrootte. Dit blijkt mogelijk totdat door 

de grotere spronggrootte het leestempo te hoog wordt of de lezer 

woorden gaat missen, omdat het aantal woorden dat hij in ''n blik 

kan opnemen kleiner wordt dan de spronggrootte. 

- Het maximale leestempo bij het lezen met de regelspringer variäert 

van proefpersoon tot proefpersoon. Bij hardoplezen was het 

20 - 30 po.s./sek.; bij stillezen 35 - 60 pos./sek •• 

De gemeten topsnelheden van het normale lezen warena voor hardop

lezen 20 - 30 pos./sek.; en voor stillezen 30 - 50 pos./sek •• 

- Wat betreft de leessnelheid en de leesfouten is er geen verschil 

tussen lezen met de regelspringer en normaal lezen. 

- De maximale spronggrootte lag voor hardoplezen met de regelsprin

ger tussen 10 en 17 pos., en voor stillezen tussen 15 en 20 pos. 

- Lezen met extreem wisselende spronggrootte, of extreem wisselende 

sprongfrekwentie, uitgaande van een situatie waar gelezen kan wor

den met konstante spronggrootte t;;n konstante sprongfrekwentie, 

lijkt mogelijk te zijn. 

- In de inleiding waren 2 al terna·tieve veronderstellingen geda.a.na 
1. Ieder fixatiepunt wordt door een of ander ingewikkeld 

visueel-psychisch proces bepaald. 

2. Ieder fixatiepunt komt tot stand via een of ander 

toevalsproces. 

Doordat bij alle experimenten de proefleider het fixatiepunt be

paalde, en lezen mogelijk was, lijkt de 2e veronderstelling rellar 
dan de 1e. 

- Uit het toenemen van het aantal oogsprongen bij lage sprong

frakwenties blijkt dat het erg moeilijk is deze oogsprongen bewust 

te onderdrukken. Dit zou erop kurmen uijzen dat bij het normale 

lezen deze lage sprongfrekwenties nauwelijks voorkomen. 
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5. Diskussie 

vla. t is de oorzaak van een leesgrens bij een spronggrootte van 

15 pos. ? De oorzaak kan gelegen zijn in de afnemende gezichts

scherpte van het oog, gaande vanuit de fovea. naar de periferie, 

waardoor we de afzonderlijke letters niet goed meer zien. Een 

andere oorzaak kan liggen in de verwerking van signalen van de 

retina. via de oogzenuw in de visuele hersensohors. 

Voor een luminantie van 300 od/m2 is het verloop van de ge

zichtsscherpte over een horizontale meridiaan op de retina weer

gegeven in onderstaande grafiek. Sloa.n, 1968, heeft deze bepaald 

met behulp van Landolt-C ringen. 
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excentriciteit 

figuur 18. Gezichtsscherpte op een horizontale meridiaan van 

de retina., gemeten met La.ndolt-C ringen. (Sloa.n,1968) 

De gezichtsscherpte is de reci.proke van het oplossend vermogen 

in boogminuten van het oog. 

15 posities komen bij onze experimenten overeen met een gezichts

hoek van ong. 4°. Bij een symmetrische verdeling rond het fixatie

punt van het blikveld betekent dat een excentriciteit van 2°. 

Volgens de grafiek bedraagt de gezichtsscherpte daar 0,8 , dat is 

een oplossend vermogen van 1,25'· De hoogte van de door ons gebruik

te letters is voor een kleine letter 1, 95 mm. Voor de letter .te' 

b.v. is het kleinste waar te nemen detail 1/5 van de letterhoogte. 

Bij een leesafstand van 57 om heeft dit dan een gezichtshoek van 2,4'• 
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Op grond van de gemiohtaaoherpte zou de maximale apronggrootte dus 

groter kunnen wezen dan 15 pos. 

Bouma, 1970, heeft de herkenning van excentrisch geplaatste 

letters onderzooht. Daarbij zijn dezelfde proefomstandigbeden 

gebruikt als bij ons onderzoek. In de onderstaande grafiek is het 

percentage'goed gezien' uitgezet voor excentrisch aangeboden toe

valalettera, al dan niet geflankeerd door ''n of twee 'x'-en • 
. -- ---··- ---
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figuur 19. Antwoordscores "correct" bij het excentrisch aan

bieden van toevr:."~ slettera, al dan niet geflankeerd 

door ''n of twee 'x'-en. Om voor dubbelzijdig ge

flankeerde letters dezelfde herkenningsscore te 

krijgen als voor aparte letters, moet de afstand 

tot het blikpunt tot Oll@eveer 1/4 worden terug
gebracht. (Bouma, 1970) 

Bij 80% oorreote herkenning is de exoentrioiteit voor enkelvoudige 

letters 5°, voor tweezijdig geflankeerde letters is bij 1° exoen

trioi tei t de 80Jb correctscore al ·bereikt, tengevolge van de maake

rende werking van de 'x'-en. Dit betekent dat we geflankeerde let

ters op 8 pos. rond het fixatiepunt kunnen herkennen. 

Bij woorden is er eohter nog een verband tussen de letters, dat 

steun kan geven bij het herkennen. :Bouma vond dat, weer bij 80% 

oorreotaoore, voor woorden de breedte rond het fixatiepuilt ongeveer 

15 pos. bedraagt, overigens niet symmetrisch verdeeld in tegenstel

ling tot de eerder genoemde experimenten met letters, waar wel sym
metrie was rond het fixatiepunt. 
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De door ons gevonden maximale spronggrootte van 15 A 20 pos. is 

weer iets groter, wat zou kunnen komen doordat de woorden in tekst

verband staan. Die invloed is nog duidelijker, wanneer men het vol

gende in aanmerking neemt. Eij ons is het oorrectcriterium: 2 of 

minder fouten per 10 sek. In 10 sek. leest een proefpersoon onge

veer 40 woorden. Het criterium komt dus neer op 95% correctscore, 

wat veel zwaarder telt dan de 80% correotscore bij de experimenten 

van Eouma, die we maar gekozen hebben bij Eouma omdat de curve 

van de tweezijdig geflankeerde letters bij ong. 80% ophoudt. 

Het verschil tussen de maximale spronggrootte bij hardoplezen 

en die bij stillezen zou veroorzaakt kunnen worden doordat bij 

hardoplezen behalve het opnemen van de tekst ook het uitspreken 

aandacht kost. 

Eehalve de spronggrootte en de sprongfrekwentie zullen nog meer 

variabelen een rol spelen bij lezen met de regelspringer. 

Wat is b.v. de invloed van de breedte van de regel tekst? Uit boven

staande blijkt nog niet dat alles buiten de 20 pos. rond het fixa

tieteken geen invloed heeft. 

Wat is de invloed van de plaats van het fixatieteken? Eouma vond 

een asymmetrie bij de woordherkenning links en rechts van het fixa

tieteken. De correctscore was hoger aan de rechterzijde. Misschien 

moet dan bij lezen met een minimaal leesvenster van de regelsprin

ger het fixatieteken dan iets naar links in het leesvenster staan. 

Een ander probleem is de ademhaling tijdens hardoplezen met de 

regelspringer. Bij onze experimenten is geen extra tijd bij het 
aanbieden van tekst ingecalculeerd, die ervoor zou moeten zorgen 

dat de proefpersoon na een ademhaling niet achterop raakt met het 

uitspreken van de tekst. We verwachten niet, dat een hogere hard

opleessnelheid wordt bereikt door rekening te houden met ademhalin

gen bij het aanbieden van de tekst. 

Bij de met de tachistoscoop herhaalde experimenten werd geduren

de 200 ms de tekst aangeboden, en daarna steeds het rustbeeld. In 

200 ms kan een proefpersoon echter nog een oogsprong maken. Om dit 

te voorkomen kunnen we ook proberen de tekst tweemaal 100 ma aan 

te bieden gedurende de tijd tussen twee sprongen van de ~egelsprin

ger. Dan moet gesignaleerd kunnen worden of de proefpersoon bij 

elkaar opvolgende aanbiedingen met zijn ogen goed blijft fixeren. 
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Om nu echt lezen te simuleren op de regelspringer is het nodig 

meer te weten over de spronggroottes en de fixatieduren bij het 

normale lezen. Daar in de literatuur hierover weinig gegevens zijn 

te vinden, is door ons zelf gemeten aan oogbewegingen bij het nor

male lezen. Het probleem daarbij is, dat er eigenlijk geen appara

tuur bestaat, waarmee we O·p de letter nauwkeurig kunnen meten waar 

het oog naar kijkt, in een gebied van 20° rond het fixatiepunt. 

Bij optische methoden is de oorzaak meestal de moeilijke fixatie 

van het hoofd van de proefpersoon in de opstelling. 
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6. Meten van oogsprongen bij normaal lezen 

6.1. Problematiek 

We willen weten wat de histogrammen zijn van de spronggrootte 

en de fixatieduur bij normaal lezen. Daarnaast zullen bij het be

palen daarvan ook de correlaties en kruisoorrelaties van sprong

groottes en fixatieduren met weinig extra moeite bestudeerd kunnen 

worden. 

Dan moeten we bij het normale lezen registreren hoe groot de 

fixatieduur en de spronggrootte zijn. Experimenteel betekent dit 

het registreren van oogbewegingspatronen in een gebied van ong. 

20° breed, en 15° hoog. De nauwkeurigheid wat betreft de sprong

grootte kiezen we dan b.v. 1 letterpositie. De letter is weer van 

het type 'oourier 72', en op 57 cm leesafstand zien we de letter

breedte dan onder een hoek van io. We kiezen voor de duur van een 

meting ongeveer 20 sek. 

Door Sohumm en Andriessen, 1969, is een aantal methoden bekeken 

om kontaktloos oogbewegingen te registreren. Daarbij gaven zij aan 

waar de methode toegepast kan worden, en wat de nauwkeurigheid 

daarbij is. Voor ons probleem komen dan de volgende twee technieken 

in aanmerking: de elektro-oeulografie en de oorneareflektiemethode. 

Beiden hebben een meetgebied van 15°, bij een nauwkeurigbeid van 1°. 

Methodes waarbij een grotere nauwkeurigheid verkregen wordt zijn 

die waarbij een kontaktlens,voorzien van b.v. een spiegeltje of 

induktie spoeltjes, op het oog aangebracht moet worden. Vanwege 

eventuele medische risico's van deze methodes worden ze voorlopig 

nog niet door ons toegepast. 

De nauwkeurigheid hangt o.a. af van de meetduur. Voor de elektro

oeulografie mag de meetduur 15· ·- 30 sek. zijn, bij de corneareflek

tiemethode ong. 2 min., voordat de opgegeven nauwkeurigheid wordt 

overschreden. 

Omdat er op het laboratorium een gedeelte van een corneareflektie 

opstelling aanwezig was, en ervaring met het werken ermee, beslo

ten we, mede gezien de beschikbare tijd, deze methode toe te passen. 

Het principe van de corneareflektiemethode is alsvolgt: 

De cornea, het hoornvlies, is een gekromd oppervlak, waarvan de 

top een kromtestraal heeft van ong. 8 mm. De cornea geeft net als 
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figuur 20. Een beeld F in de cornea (links) verplaatst zich 

over 0,1 mm bij rotatie van de oogbol over 1° (rechts). 

een bolle spiegel een verkleind virtueel beeld van een ver verwij

derd voorwerp; zie figuur 20. Het kromtemiddelpunt van de cornea, 

Me, ligt ongeveer 6 mm voor het draaimiddelpunt van de oogbol, Mr. 
Daardoor verplaatst bij een draaiing van de oogbol het virtuele beeld 

in de cornea. Een draaiing over een hoek ~ komt dan voor kleine hoe

ken overeen met een verplaatsing '\ran dat virtuele beeld over 6\jmm, 

als ~ in radialen is uitgedrukt- Bijv. voor ~ = 1/60 rad. : 1° · 

is de verplaatsing o, 1 mm. Tot 'f • 10° blijft de verplaatsing in 

theorie evenredig met~. bij een fout van minder dan 1%. Door-

dat echter de cornea aan de randen afwijkt van de bolvorm, en door

dat een vertikale en horizontale draai van de oogbol samen een 

grotere afwijking geven dan de vectoriäle som van hun afzonderlij

ke fouten, is de afwijking van de evenredigheid met '::f bij ':P • 10° 

horizontaal gecombineerd met ~ • 7° vertikaal groter, namelijk 

ongeveer 3% • De afwijkingen zijn systematisch in de richting van het 

centrale fixatiepunt. 

Door met een t.v.-camera de beweging van het virtuele beeld te 

registreren, en bij dit signaal het signaal van een andere camera, 

die de bekeken sc~ne opneemt, te mengen, kunnen we zien waar de 

proefpersoon naar kijkt. Daarvoor moeten we dan eerst door geschik

te optische en elektronische vergroting het beeld van de eerste 

camera aanpassen aan het beeld van de tweede camera. 
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6.2. Opstelling 

In figuur ~1 staat de door ons gebruikte opstelling voor een 

gedeelte getekend. De sc~ne, en de camera die deze opneemt ont

breken. 
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HS2'\J ' n_ JJtl '- I 52 
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figuur 21. Opstelling corneareflektiemethode (Schumm en 

Andriessen, 1969). 

Het vlak bij de gloeispiraal van de halogeenlamp geplaatste 

diafragma D staat in het brandpunt van lens L1. De uit lens L1 

komende evenwijdige bundel gaat door een warmtefilter BG21 en 

een roodfilter RG712. Daarna wordt de bundel voor een gedeelte 

do.)r halfspiegel HS2 naar de cornea gespiegelda De door de cor

nea gereflekteerde bundel, schijnbaar afkomstig van het virtuele 

beeldpunt, wordt via halfspiegel HS1 door lens L2 gefoouseerd op 

de gevoelige laag van de plumbicon t.v.-camera~ welke een opgevoer

de roodgevoeligheid heeft. De tweede camera kijkt over het hoofd 

van de proefpersoon heen naar de tekst. Via een men~unit worden 

de beide camera. signalen opgeteld, en met de videorecorder opge-

nomen. 
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Bij een latere proef, zie hoofdst,lk 8, is de tweede camera verti

kaal boven de opstelling geplaatsb. Via een halfspiegel voor de 

so~ne kijkt de camera dan naar de so~ne. Dit heeft het voordeel 

dat de tweede camera vanuit dezelfde positie als de proefpersoon 

naar de tekst kijkt. 

Op een 1011 monitor heeft de tekst de ware grootte. De grootte 

van de spot uit de eerste oamera is ongeveer 4 mm, dat is net iets 

groter dan een letter ( 1 courier 72 1 ). 

De tekst wordt verlicht door een raam met twee t.l.-buisjes. 

De resulterende luminantie is 400 cd/m2 vanuit het rechteroog, 

en 180 od/m2 vanuit het door de halfspiegels kijkende linkeroog. 

Een hoofdbeweging van de proefpersoon over 0,1 mm veroorzaakt 

dezelfde verplaatsing van de spot op de monitor, als een oog

sprong over 1°. Daarom wordt een stevig aan de opstelling beves

tigde bijtplank gebruikt om het hoofd van de proefpersoon te fixe

ren. De bijtplank is een roestvrijstalen plaatje, waar de tongvorm 

uitgevijld is. Het plaatje is met 1dental-wax' bekleed; een was 

die bij ong. 60°0 kneedbaar is, waarna een proefpersoon zijn gebita

afdruk erin kan bijten. De bijtplank wordt tot en met de eerste paar 

kiezen door het gebit omklemd. 

6.3. Teksten en experiment 

De spot op de monitor bleek een tijdje na .een ijking met het 

so~nebeeld vaker vertikaal dan horizontaal versohoven te zijn ten 

opzichte van de juiste positie. Vaak is de prismatische werking 

van een iets afzakkende bril bij de proefpersoon daar de oorzaak 

van. Daar de vertikale positie van de fixatiepunten tijdens het 

lezen voor ons niet zo belangrijk is, maar we tooh willen weten · 

welke regel de proefpersoon leest, is de regelafstand van de te 

lezen teksten wat groter dan normaal genomen, nl. 12 mm. 

De teksten vormen een aaneengesloten verhaal uit "Kleine Kruis

vaart", verdeeld in 6 gelijke stukken. Ieder stuk bestaat uit 9 
regels van 65 pos •• 

Het experiment verliep nu alsvolgta 

De proefpersoon gaat in de opstelling zitten, en hapt in de kneed

baar gemaakte was van de bijtplank. Na afkoeling daarvan gaat de 

proefpersoon weer in de opstelling zitten, en wordt de optiek en 
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de elektronika van de camera zo ingesteld, dat er een spot te zien 

is op de monitor, die op een horizontale en een vertikale lijn 

door het midden van de so~ne zo weinig mogelijk afwijkt van de 

juiste positie. Tijdens dit instellen, dat ongeveer 10 min. in 

beslag neemt, mag de proefpersoon regelmatig ontspannen van de 

bijtplank, om vermoeiing tegen te gaan. 

Wanneer een proefpersoon eenmaal is ingesteld blijkt, dat bij het 

opnieuw in de opstelling gaan zitten de instelling nog vrijwel 

goed is, en da~ meestal alleen een kleine verschuiving van de spot 

door verplaatsing van de camera nodig is. 

Na de instelling leest de proefpersoon de 6 teksten ~~n voor 

~~n, beginnend met een referentiepunt, en aan het eind van iedere 

tekst weer terugbli~cend naar dat referentiepunt. 

Wegens de bijtplank is het lezen stillezen. 

De proefpersoon \·Tordt gevraagd in een voor hem prettig tempo te 

gaan lezen. Na het lezen van een tekst kan de proefpersoon steeds 

even ontspannen. 

De proefleider neemt de t.v.-signalen met de videorecorder op, en 

corrigeert aan het begin van iedere tekst zonodig de positie van 

de spot. 

Het lezen nam totaal ongeveer 10 min. in beslag. 

Aan de proef namen dezelfde / proefpersonen deel die aan de 

eerdere experimenten deelgenomen hadden. 
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1· Existentiegebied van lezen, analyse van oogsprongen 

7.1. Fouten, verwerking van meetgegevens 

Uit de video6pnames bepalen we beeld voor beeld waar de fixa

tiepunten liggen. Door te tellen hoeveel t.v.-beeldjes een fixa

tie duurt weten we de fimtieduur, want áén t.v.-beeldje duurt 

20 ms. 

Ten gevolge van hoofdbewegingen stond de spot meestal reahts 

van het referentiepunt na het lezen van een tekst, soms 4 letters, 

dat ,is 1° • Voorlopig zijn we echter meer geinteresseerd in de 

afstand tussen twee fixatiepuntena de spronggrootte; dan in de 

preciese plaats van het fixatiepunt. We stellen nu dat er hoofdbe

wegingen voorkomen, maar dat ze in aantal klein zijn in verhouding 

tot het aantal fixatiepunten. Dan zal een klein aantal gemeten 

spronggroottes fout zijn door die hoofdbewegingen. 

Door het aflezen vlorden fouten van minder dan 1 pos. geïntroduceerd, 

wegens het afronden van fixatieplaats naar de dichtebijzijnde letter. 

De eerder vermelde systematische afwijkingen spelen ook een gerin

gere rol. Bijv. voor ~ • 10° is de systematische fout in de fixa-

plaats max. 3%, dat ia ongeveer 2 pos. naar het midden; 

voor ~ = 8°, met een fout van max. 3% is dat ongeveer 1 pos. naar 

het midden. De afstand tussen d·.: .:.a twee fixatieplaatsen, een sprong 

van 8 pos., heeft dan een fout van ong. +1 pos., en wordt waarge

nomen als een sprong met een grootte van 1 pos •• Bij de ijking 

echter vrordt de spot geijkt op het midden, en op 'f ... 10° naar 

links en naar rechts, en op 'f = 1, 5° naar boven en naar beneden. 
Dat houdt in, dat de systematische fout dan aanzienlijk kleiner 

wordt. De conclusie is nu dat we de gecombineerde systematische-

en afleesfout in de gemeten spronggrootte kunnen stellen op ! 1 pos. 

voor sprongen met een grootte van ongeveer 8 pos •• Voor sprongen 

groter dan b.v. 15 pos. zullen we ± 2 pos. als fout stellen. 

De gemeten fixatieduur heeft een meetfout van ± 1 t.v.-beeldje, 

dat is + 20 ms. -
De oogsprong tussen twee fixatiepunten duu·rt ongeveer 20 ma, wat 

we waarnemen als een streepje in plaats van een spot, of helemaal 

niets op de monitor gedurende 1 beeldje, afgezien van de traagheid 

van de gevoelige laag van de camera. Dit t.v.-beeldje is niet bij 

de fixatieduur meegeteld. Bij een terugsprong naar een nieuwe regel 
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verdween de spot uit meerdere beeldjes achterelkaar. Die beeld

jes werden dan ook niet meegeteld. Gemiddeld duurde de terugsprong 

naar een nieuwe regel 3 beeldjes, dat is 60 ms. 

De tijden voor een gewone oogsprong, en voor een terugsprong naar 

een nieuwe regel ~ijn in goede overeenstemming met sprongtijden 

die Robinson, 1964, en Childress, 1967, als funktie va.n·de hoek 

of spronggrootte gemeten hebben. 

Om de uit het experiment komende 7000 getallen van de sprong

grootte en de fixatieduur te verwerken is een computerprogramma 

geschreven in Algol 60 voor de EL-X8 computer. 

Het programma laat de computer hetvolgende doen: 

1. Uitrekenen en printen van histogrammen van de fixatieduur en de 

spronggrootte, voor iedere selazen tekst per proefpersoon apart, 

over 6 teksten gesommeerd per proefpersoon apart, en over 7 

proefpersonen gesommeerd per tekst apart.-Bij ieder histogrammen

paar rekent de computer de gemiddelde spronggrootte, de gemiddel

de fixa.tieduur, en de leessnelheid uit. 

2. Uitrekenen van volgorde matrices. 

!lf 

In een volgorde matrix staat hoe vaak gebeurtenis A door gebeur

tenis B gevolgd werd. Een gebeurtenis is hierbij een sprong

grootte of een fixatieduur. :r;"::- ~ijn dus 4 soorten volgorde 

matrices. Ze werden uitgerekend per proefpersoon gesommeerd over 

6 teksten, en over alle proefpersonen én teksten gesommeerd. 

tussenvoegen: en over alle proefpersonen en teksten gesommeerd. 

7.2. Histogrammen van spronggrootte en fixatieduur 

In figuur 22a - 22c staan over 6 teksten gesommeerde relatieve 

histogrammen van de spronggrootte uitgezet. Figuur 22a is uitgere

kend over alle 7 proefpersonen, figuur 22b en 22c ieder over één 

proefpersoon ter illustratie van de verschillen tussen proefper-

eonen. 
Na een terugsprong naar een nieuwe regel maakte de proefpersoon 

vaak nog een kleine terugsprong. Deze terugsprongetjes zijn in de 

histogrammen terug te vinden als het gestippeld gedeelte boven de 

curve van de andere kleine terugsprongen. 

Rond spronggrootte 0 pos. is er een dieptepunt in het histogram. 

Dit kan een meetfout zijn, of een wezenlijk verschijnsel~ We zouden 
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de dip kunnen verwachten, als we te maken hebben met twee verde

lingen; namelijk een verdeling voor de voorwaartse sprongen, en 

een verdeling voor de terugsprongen, allebei met hun eigen gemid

delde spronggrootte en hun eigen ~preiding. Dit in tegenstelling 

tot áán grote verdeling voor de spronggrootte, met áán gemiddelde 

spronggrootte en een zekere spreiding, waarbij er geen dip optreedt 

rond spronggrootte 0 pos. 

Nu kunnen we sprongen met een grootte 0 pos. niet waarnemen. 

Sprongen met een grootte van ± 1 pos. worden vrijwel altijd waar

genomen, slechts als gelijktijdig een hoofdbeweging plaatsvindt 

zal hij nauwelijks gezien, of voor een sprong met een andere groot

te worden aangezien. Sprongen met een grootte van ± 2 pos. worden 

altijd waargenomen, tenzij weer gelijktijdig een hoofdbeweging op

treedt. 

Wanneer we nu, uitgaande van bovenstaande, en rekening houdend met 

h~bij het afronden bevoordelen van± 2 pos. t.o.v. ± 1 pos., eens 

veronderstellen, dat de echte histogrammen bij een spronggrootte 

van ± 1 pos. b.v 10ocfo hoger, en bij een spronggrootte van :!: 2 pos. 

b.v. 50% hoger zouden moeten wezen, dan blijft ondanks deze over

schatting de dip nog duidelijk in de histogrammen aanwezig. 

Een ander argument voor de dip is dat de fixatieduur na een ge

miste sprong gewoon wordt opgeteJ.d bij de duur van de daaraan voor

afgaande fixatie. Dit zou inhouden dat er in de histogrammen van 

de fixatieduur een toename moet zijn bij de grotere fixatieduren. 

Dit effekt is echter niet te vinden (zie figuur 23). 

In figuur 23a - 23c staan over 6 teksten gesommeerde relatieve 

histogrammen van de fixatieduur. Figuur 23a is uitgerekend over 

alle 7 proefpersonen, figuur 23b en 23o ieder over áán proefper

soon ter illustratie van de verschillen tussen proefpersonen. 

N.B. De sprongduur is niet bij de fixatieduur meegerekend. 

Wanneer we nu deze histogrammen omrekenen naar een histogram 

van 1/fixatieduur, ook \'Teer met konstante intervallen, dan krijgen 

we figuur 23d - 23!. Naast elkaar staande histogrammen horen bij 

elkaar. 

De verdeling van 1/fixatieduur lijkt nu veel op een normale verde

ling. Bij figuur 23d, voor alle proefpersonen, is het gemiddelde 

van 1/fixatieduur gelijk aan 5,3 sek.-1, met een standaard devia-
-1 tie van 1,7 sek •• 

..,. 
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figuur 23. Relatieve histogrammen van de fixatieduur en van 

1/fixatieduur. 
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Wanneer we een normale verdeling aanpassen aan de curves, en daar

na met de ~ 2 - toets de 'fitting' toetsen, dan vinden we bij alle 

dr.ie een overschrijdingskans voor de waarde van~ 2 van ong. 4<>%. 
Dat houdt in, dat de fixatieduur T zich goed laat beschrijven als 

een normale verdeling op 1/T • 

Steinman, 1968, heeft tijdens een onderzoek naar microsaccades 

.gedurende fixatiepauses van het lezen, de verdeling van de fixa

tieduur gemeten. In figuur 24 staan relatieve histogrammen van de 

fixatieduur uitgezet. De dik getrokken lijn is afkomstig van onze 

experimenten, en de lijn met de gevulde cirkels van de experimen

ten van Steinman. 

% 
15 

10 

5 

0~~~~~~-r~~~~· 

0 100 200 300 1.00 

~ STEINMAN 

_r- DE VOOGD, 
100% = 3499 FIX. 
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figuur 24. Relatieve histogrammen van de fixatieduur. Het op

pervlak onder beide curves is 10<>%; 1% • 12,5 mm2
• 

Kwalitatief stemmen bovenstaande curves redelijk met elkaar over

een. Steinman gebruikte echter geheel andere proefomstandigbeden: 

Een luminantie van 3 cd/m2 i.p.v. 300 cd/m2 • De hoek waaronder men 

een letter zag was 7,7' i.p.v. 15'· Als tekst gebruikte Steinman 

stukjes uit 'Science'. Door deze verschillen kan het verschil tus

sen beide curves goed veroorzaakt worden. 

De gemiddelde leessnelheid berekenen we volgens: 

gemiddelde leessnelheid • tekstlengte/leestijd 

De gemiddelde spronggrootte berekenen we volgens: 

gemiddelde spronggrootte = tekstlengte/(aantal fixaties -

aantal teksten) 
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De gemiddelde fixatieduur bereken we uit de histogrammen. 

In figuur 25 staan alle gemiddeldes per proefpersoon en 

totaal over 1 proefpersonen vermeld, steeds uitgerekend over de 

6 teksten. 

proefpersoon JA TvR SvD JN NB fu\ HB 
totaal 
1 pp 

gem. leessnelheid 32,5 34,1 45,4 30,4 23,5 25,9 41,1 33,3 
(pos./se1::) 

gem. spronggrootte 8,2 8,1 9,1 6,8 5,4 6,4 8,7 7,5 
('DOS.} 

gem. fixatieduur 230 215 177 199 206 226 189 206 
(ma) 

figuur 25. Tabel met gegevens van normaal stillezen. 

Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde spronggrootte van de 

proefpersonen apart ligt binnen 30% van het gemiddelde over alle 

proefpersonen, te~iijl de gemiddelde fixatieduur van de proefper~ 

eonen apart binnen 15% ligt van het gemiddelde over alle proef-

personen. 

Een relatief snellere lezer heeft over het algemeen • .: : een grotere 

gemiddelde spronggrootte. 

7.3. Verband tussen opeenvolgende spronggroottes 

Een van de volgorde matrices geeft aan hoe vaak een sprong met 

grootte x pos. werd gevolgd door een sprong met grootte y pos •• 

Uit die matrix kunnen we de frek•rentieverdeling VËm de spronggroot

te bepalen, die optreedt na een sprong met grootte x pos •• 

In figuur 26 staan een paar van zulke verdelingen uitgezet, uit

gerekend over 7 proefpersonen en 6 teksten. Ter vergelijking is ook 

de totale frekwentieverdeling van de spronggrootte getekend, echter 

zonder het gedeelte van de terugsprongen naar een nieuwe regel. 

In de figuur kunnen we de volgende effekten opmerken~ 

1. De verdeling na .een voorwaartse sprong van 1- 15 pos4 is vrij

wel gelijk aan de totale verdeling. Dit betekent, dat een sprong· 

van 1 - 15 pos. geen invloed heeft op de spronggrootte erna. 

VanAwege het aantal niet significante effekten die we nog opmerken 

zijn: 
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figuur 26. Relatieve histogrammen van de spronggrootte vol

gend op een vier .:,al spronggroottes, gesommeerd 

over 7 proefpersonen en 6 teksten. 

2. Na een spronggrootte van -65 - -46 poe., een terugsprong naar 

een nieuwe regel dus, komt in 5~ van de gevallen nog een extra 

terugsprongetje. Kennelijk is dan de terugsprong naar de nieuwe 

regel te klein geweest. 

3. Na een terugsprong in een regel komt nog een terugsprong of een 

sprong voorwaarts. De voorwaartse sprong is meestal wat groter 

dan normaal, en is gemiddeld ong. 12 pos •• 

4. Het aantal terugsprongen neemt toe na een grote sprong voor

waarts. 

7.4. Verband tussen opeenvolgende fixatieduren 

In een andere volgorde matrix dan die van par. 7.3. staat hoe 

vaak een fixatie met een duur van T ms werd gevolgd door een fixa

tie met een duur van Z ~ms. Uit deze matrix kunnen we de frekwentie-
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figuur 27. Relatieve histogrammen van de fixatieduur, volgend 

op een drietal fixatieduren, gesommeerd over 7 
proefpersonen en 6 teksten. 

verdeling van de fixatieduur bepalen, die optreedt na een fixatie

duur van T ma. 

In figuur 27 staan een paar van zulke verdelingen uitgezet, uit

gerekend over 7 proefpersonen en 6 teksten. Ter vergelijking is ook 

de totale frekwentieverdeling van de fi~atieduur in de figuur getekend. 

We zien in de figuur dat over het algemeen de ene fixatieduur de 

volgende weinig beinvloedt. 

Een niet significant klein effekt is dat een zeer korte fixatie

duur wordt gevolgd door een fixatieduur die gemiddeld wat langer 

dan normaal is, en dat ook de lange fixatieduren door een wat langere 

dan normaal gevolgd worden. 
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7.5. Verband tuesen •Rronssrootte en fi%atieduur 

De reaterende twee volgorde matrioea geven aan hoevaak een sprong 

met grootte x pos. gevolgd werd door een fixatie met een duur van 

T ma , en omgekeerd. Alles uitgerekend over 7 proefpersonen en 6 
teksten. 

We kunnen nu dus frekwentieverdelingen bepalen van 1) de fixatie

duur die volgt op een bepaalde spronggrootte, en van 2) de sprong

grootte die volgt op een bepaalde fixatieduur. 

In figuur 28 staan een aantal verdelingen van het type 1). Tevens 

is weer ter vergelijking de totale frekwentieverdeling van de fixa

tieduur in de figuur getekend. 
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figuur 28. Relatieve histogrammen van de fixatieduur, volgend 

op een viertal spronggroottes, gesommeerd over 7 
proefpersonen en 6 teksten. 
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In de figuur kunnen we de volgende effekten opmerken: 

1. De frekwentieverdeling van de fixatieduur is na een normale 

sprong voorwaarts vrijwel gelijk aan de totale frekwentieverdeling.· 

De volgende effekten zijn klein, en vanwege hun aantal niet sig

nificant& 

2. Na een terugsprong in een regel lijkt de fixatieduur iets korter 

dan normaal. 

3. Na een terugsprong naar een nieuwe regel lijkt de frekwentie

verdeling van de fixatieduur opgebouwd te zijn uit twee verde

lingen: een smalle verdeling bij een iets kortere fixatieduur, 

en een bredere verdeling met een gemiddeld 100 ms grotere fixa

tieduur dan de totale frekwentieverdeling. 

4. Bij grote voorwaartse sprongen wordt de frekwentieverdeling 

wat breder naar de langere fixatieduur toe. 
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figuur 29. Relatieve histogrammen van .de spronggrootte volgend 

op een tweetal fixatieduren, gesommeerd over 7 proef

personen en 6 teksten. 

In figuur 29 staan een aantal verdelingen van het type 2). Ter ver-
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gelijking is hier de totale frekwentieverdeling van de spronggrootte 

bijgetekend. 

In de figuur kunnen we zien, dat de fixatieduur nauwelijks in

vloed heeft op de erop volgende spronggrootte. Sleohts bij een 

langere fixatieduur is een klein, niet significant effekt dat bet 

aantal terugsprongen dat erop volgt relatief minder is dan normaal.; 

7.6. Existentiegebied van normaal stillezen, verband met par. 3.4. 

We hebben gevende dat de spronggrootte en de fixatieduur onder

ling, of op elkaar, nauwelijks invloed hebben. We kunnen nu een 

existentiege_bied aangeven, waarbinnen spronggroottes en fixatie

duren voorkomen. Daarbij zullen we dan aannemen dat een sprong

grootte en de daarop volgende fixatieduur bij elkaar horen. Deze 

keuze is gedaan omdat lijkt dat een spronggrootte meer invloed 

heeft op de fixatieduur erna, dan een fixatieduur op de sprong

grootte erna. 

In par. 3.4. stonden bij het existentiegebied van lezen met de re

gelspringer langs de assen de sprongfrekwentie en de spronggrootte 

uitgezet. Bij de fixatieduur die met de corneareflektiemethode 

bepaald is, werd de sprongduur niet meegeteld. Om tot een sprong

frekwentie te komen moeten we de fixatieduur eerst met 20 ms, 

de sprongduur, verhogen, en daar..:J.a pas de reciproke waarde nemen. 

In figuur 30 is zo een gebied aangegeven, dat eo% van de voor

komende spronggrootte - fixatieduur combinaties omvat. Een tienmaal 

voorkomende kombinatie telde daarbij ook voor 10. In de figuur 

staan ook de gemiddelde spronggrootte en de naar sprongfrekwentie 

omgerekende gemiddelde fixatieduur van iedere proefpersoon aange-

geven. 

Ter vergelijking is nog de gemiddelde maximale stilleessnelheid 

van de 4 proefpersonen bij het stillezen met de regelspringer 

( figuur 15) in de figuur getekend, alsmede de gemiddelde maxi

male spronggrootte daarbij. 

We zien in figuur 30 dat het existentiegebied van normaal 

stillezen als het ware een brede band vormt rond de hyperbool 

van de maximale leessnelheid bij stillezen met de regelsp=inger. 

Daarbij komt dan een extra uitstulping naar de 1agere sprong

frakwenties en de kleinere spronggroottes. 

Bij het lezen met de regelspringer was zowel de sprongfrekwentie 
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figuur 30. Leesgrenzen van stillezen met de regelspringer, 

gemiddeld over de 4 proefpersonen, samen met ao% 
van de voorkomende kombinatie& van spronggrootte -

fixatieduur bij normaal stillezen van 7 proefperso

nen (gearceerd gebied). Tevens is van iedere proef

persoon aangegeven wat de gemiddelde spronggrootte 

en fixatieduur van hem zijn bij normaal stillezen. 

N.B. De fixatieduren zijn omgerekend naar sprong

frekwentie&. 

als de spronggrootte konstant. Bij wisselsprong en wisselfrekwentie 

werd aangetoond, dat bij hardoplezen de spronggrootte en sprongfre

kwentie ruim mochten variären,tot boven de snelheidegrens voor hard

oplezen met konstante spronggrootte en sprongfrekwentie. Hoewel de 

wisselsprong en 'ofisselfr\ekwentie niet met stillezen zijn uitgevoerd, 

zal toch oo:c bij stillezen wel een dergelijk effekt optreden. De 

mogelijke grenzen daarvan zijn dan de randen van het in figuur 30 
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aangegeven gebied van normaal stillezen. 

De punten , die de gemiddelde leessituatie van een proefpersoon 

aangeven liggen op ''n na beneden de stilleesgrens van het regel

springer experiment. Dit kan komen doordat bij de experimenten 

met de regelspringer de proefpersonen op topsnelheid moesten lezen, 

terwijl ze bij het normaal lezen bij de corneareflektiemethode zelf 

hun tempo mochten bepalen. Ook het criterium dat we bij het lezen 

met de regelspringer aanlegdena minder dan 5% fouten, kan misschien 

nog te zwak zijn. 

In figuur 30 valt verder op, dat het gebied aan de onderzijde 

bij ongeveer 3 Hz ophoudt. Dit zou de oorzaak kunnen zijn, dat we 

bij lezen met de regelspringer beneden 2 Hz veel last van oog

sprongen hebben. 

De grens voor de spronggrootte bij stillezen met'de regelsprin

ger wordt genaderd door het existentiegebied van normaal stillezen. 
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6. Gerichte oogbewegingen 

6.1. Doel en uitvoering van het experiment 

De analyse in hoofdstuk 7, van de oogsprongen en fixatieduren 

tijdens lezen, liet zien dat er over het algemeen niet veel ver

band bestaat tussen opeenvolgende spronggroottes en fixatieduren. 

Bij lezen krijgt het oog kennelijk regelmatig een bevel tot springen. 

Wanneer we zouden kunnen aantonen dat als men steeds naar een even 

van te voren bepaalde fixatieplaats toespringt, en dat dit veel 

meer tijd zou kosten dan gemiddeld 200 ma, dan wil dat zeggen dat 

bij normaal lezen het zelfs niet mogelijk is naar van te voren 

bepaalde fixatieplaatsen te springen. 

Een experiment om dat aan te tonen werkt nu als volgta 

We hebben 3 tableau 1s. Op tableau 1 staan 9 rijen van 7 vijf

letterige nederlandse woorden, getypt met lettertype 'courier 72'. 

De horizontale afstand van de woorden is 5 pos., d.w.z. een steek 

van 10 pos •• De regelafstand is 1.2 mm. Op tableau 2 staan 9 rijen 

van 7 letters. De letters zijn wrijfletters van het type REM, met 

een letterhoogte van 6 mm. De letterfrekwentie is aan het nederlande 

aangepast. Op tableau 3 staan 9 rijen van 7 punten. De punten heb

ben een diameter van 2 mm. De configuratie op tableau 2 en 3 is de

zelfde als op tableau 1. 

De proefpersoon is gezeten in de corneareflektie opstelling, en 

de tableau•a worden hem áán voor ~án, op 57 om leesafstand, aange
boden. De proefpersoon krijgt de opdracht om zo snel mogelijk het 
tableau af te lezen. Vanwege de opstelling is dit stillezen. Zo 

1leest 1de proefpersoon achtereenvolgens woordena(W), lettersa(L) en 

punten:(P). 

Vervolgens krijgt de proefpersoon de opdracht bij het 'lezen' van 

dezelfde 3 tableau•s steeds op ieder woord:(WvW), iedere lettera(LvL) 

of ieder punt:(PvP) te fixeren, en weer zo snel mogelijk te lezen. 

Het oogbewegingspatroon op de tableau 1 s wordt met de videorecor

der opgenomen. De proef1eider meet steeds de benodigde leestijd met 

behulp van een met 100 Hz gestuurde frekwentieteller. 

6.2. Resultaten 

Wegens hinderlijke storingen van de videorecorder is het uitlezen 

van de fixatieplaatsen erg moeilijk, en bij é:n van de 7 proefper

sonen zelfs onmogelijk. 
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Uit de leestijd en het aantal fixaties berekenen we de gemiddelde 

fixatieduur, waarbij de sprongduur op 20 ma gesteld wordta 

gem. fixatieduur • (leestijd/aantal fixaties) - sprongduur 

Omdat de proefpersonen vrijwel steeds hetzelfde effekt vemtoon

den, zijn de resultaten gemiddeld over 6 proefpersonen. 

situatie (w) (L) (P.) (WvW) (LvL) (PvP) 

leestijd (sek.) 19,1 16,7 16,9 25,1 2:5,5 26,2 

aantal fixaties 6:5 6:5 5:5 77 70 74 

fixatieduur (ms) 281 2:58 285 :515 :569 :549 

figuur 31. Tabel met resultaten ·gerichte oogbewegingen, 

gemiddeld over 6 proefpersonen. 

In bovenstaande tabel zien we, dat de leestijd toeneemt bij nauw

gezet. fixeren. Daarbij zijn de verschillen tussen woorden,tetters 

of punten klein. 

Bij het lezen van (w), (L) of (P) is het aantal fixaties ongeveer 

gelijk aan het aantal objekten: 6:5. Bij (WvW), (LvL) of (PvP) 

neemt ook het aantal fixaties toe. Dit tengevolge van corrigerende 

sprongetjes. 

Bij het lezen van (w), (L) of (P) is de fixatieduur langer dan bij 

normaal lezen. Dat wijst erop dat woorden buiten tekstverband, in 

een matrix - opstelling, kennelijk al moeilijker te lezen zijn dan 
gewone tekst. Als daar nog de opdracht bijkomt om op ieder woord 
te fixeren, dan wordt de fixatieduur weer langer. 

Kennelijk kost het extra fixatietijd, om het oog naar een volgend, 

vastgelegd, fixatiepunt te laten springen. 
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9. Conclusies II 

- De fixatieduur bij het normale stillezen, is normaal verdeeld op 

1/tijd. Het gemiddelde daarbij van alle proefpersonen is 5,3 sek71, 

met een standaard deviatie van 1,7 sek71• De verschillen tussen de 

proefpersonen zijn meestal kleiner dan 1,0 sek71• 

- De verdeling van de spronggrootte verschilt per proefpersoon. De 

gemiddelde spronggrootte, uitgerekend over alle proefpersonen, is 

ongeveer 8 pos., met een 1halfwaardebreedte 1 van 9 pos •• 

- De grootte van een sprong wordt meestal niet beinvloed door de 

grootte van de sprong ervoor. 

- De duur van een fixatie wordt niet beinvloed door de duur van de 

fixatie ervoor. 

- De duur van een fixatie wordt nauwelijks heinvloed door de grootte 

van de sprong ervoor. Soms _is er een neiging tot een langere tixatie

duur bij een grotere spronggrootte. 

- De grootte van een sprong wordt niet heinvloed door de duur van de 

fixatie ervoor. 

- Na een grote sprong voorwaarts neemt de kans op terugsprongen toe. 

- De grootte van de voorwaartse sprong na een terugsprong in een regel 

is ongeveer 4 pos. groter dan normaal. 

- De grootte van de terugsp~ong naar een nieuwe regel lijkt vaak te 

klein, want hij wordt in 50% van de aevallen gevolgd door nog een 
terugsprongetje. 

- De duur van de fixa tie na de terugsprong naar een nieuwe regel is 

· zonder het extra terugsprongetje ongeveer 100 ms langer dan normaal. 

Met een extra terugsprongetje is er geen effekt in de fixa.tieduur. 

- Bij het lezen van willekeurige woorden in een matrix - opstelling,· 

neemt de gemiddelde fixatieduur met ong. 50% toe t.o~v. lezen van 

normale tekst. 

- Bij een extra opdracht om met het oog van woord naar woord te springen 

neemt dan de fixatieduur met ong. 75% toe t.o.v. lezen van normale 

tekst. 

- De verschillen in fixatieduur en leessnelheid bij het lezen van woorden, 

letters en punten in matrixverband wijzen op een te verwaarlozen effekt 
van de hoeveelheid informatie die ze meer bevatten dan die van hun 

existentie. 
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Appendix I. Transporttijd ;el!lsprinser 

Inleiding 

Om te weten hoe lang de regelspringer doet o~er het transport 

van een regel is de hieronderstaande meting uitgevoerd, naar het 

idee van Ten Holt (1971). 
Een spotmeter geeft een veranderend signaal af, wanneer de lumi

nantie van een gemeten lichtvlekje verandert. 

Wanneer we nu op een witte papierband voor de regelspringer, ter 

hoogte van de stopstreepjes, in het midden~n de band, horison-
tale zwarte balken van ong. 4 x 20 mm tekenen, dan mal een op het ~ .. ···· 

midden van de band gerichte spotmeter een konstante spanning af-

geven wanneer de band stilstaat, en een veranderende spanning 

wanneer de band getransporteerd wordt. 

Door deze spanning op een geheugenscoop te laten schrijven, kunnen 

we uitrekenen hoelang het transporteren van ''n regel door de regel

springer duurt. 

Opstelling en experiment 

"_....., .......... --®Lamp 50W8V• 

R / 

~ 
~ 

..... " ....... . 
/ 

/ 

Geheugen
scoop 

R • Regelspringer 

SBSM • Spectrum Brightness Spotmeter 

M.T.G. • Mïcrotijdgever; Valbracht, 1968 

figuur 32. Schema meetopstelling transporttijd regelspringer. 

In figuur 32 staat het schema van de gebruikte meetopstel1ing. 

In de regelspringer zit een bandlus, dat is een band w~arvan begin 

en eind aan elkaar geplakt zijn. Op de band staan de eerder beschre

ven balken: een gedeelte op regelafstand 8 mm, een gedeelte op 12· mm, 

en een gedeelte op 16 mm. We nemen een paar regelafstanden om de 

invloed van de regelafstand erbij te bestuderen. 

De SBSM is gericht op een veldje met diameter 10 mm in het 
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midden van het leeeveneter van de regelepringer. 

De lamp is een gelijkapanningslamp, daar anders een hinderlijke 

rimpel van 100 Hz het SESM - signaal zou storen. 

De sprongfrekwentie van de regelspringer is met de M.T.G. op 2 Hz 

ingesteld. De tijdbasis van de geheugenscoop wordt getriggerd met 

de M .• T .G. - puls welke ook de regelspringer stuurt. 

Van het scherm van de geheugenscoop nemen we polaro!dfoto•s. 

Resultaten 

regelafstand r • 16 mm 

o.s mV /div. 

5 ms/div. 

. : < 

A ] 

figuur 33. Foto (A) en tekening (E) van het geheugenscoop

plaatje. E~n van de drie curves van de foto komt 

overeen met de curve van de tekening. 

De eerste 6 á 7 ma na de puls van de M.T.G. staat de band in 

f , .. 

de regelspringer nog stil: Ta; daarna wordt de band getransporteerd 

naar de volgende regel: T . In figuur 34 staat nu de eigenlijke 

transporttijd T uitgezet tegen de regelafstand r. Door de meetpun

ten kunnen we nu goed een rechte lijn trekken, met als vergelijkinga 

T = l o + a.r 

In deze vergelijking is T'o de konstante tijd welke het starten 

en stoppen van het transport in beslag neemt, en a een evenredigheids~ 

konstante. ~e regelafstand r wordt in mm gerekend. 

Uit de grafiek van figuur 34 lezen we af: T o • 6 me 

Ta = 3/2 ms/mm 
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., 
lt+H+tHHffH!+1rf.HH 
1:1 1 
·:!1 , 1 - r 

0 4 8 12 16 mm 
REGELAFSTAND r 

figuur 34. Transporttijd als funktie van de regelafstand 

Bij onze experimenten is steeds een regelafstand gebruikt van 12 mm. 

De transporttijd van 24 ms is dan iets groter dan de normale 

sprongduur bij lezen van ong. 20 ms. 
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Appendix II. Rolhouder 

Om de papier aan- en afvoer voor de regelspringer regelmatig 

te doen laten plaatsvinden ia een rolhouder ontworpen en gemaakt. 

Tussen twee perspe~ platen wordt de aanvoerrol afgerold, en de 

.uit de regelspringer terugkomende Ieeeband weer opgerold. Beide · 

rollen zijn op 4 asjes met rubber wieltjes gelagerd. 

E'n van de asjes van de aanvoerrol, en alle asjes van de afvoer

rol worden via een snaar aangedreven door een synchroonmotortje 

met vertraging. De gemiddelde papiersnelheid van de leesband ia 

daardoor maximaal 65 cm/min •• 

Een zijaanzicht van de rolhouder met de regelspringer ia getekend 

in figuur 35. 
·-···-·········---------- ------···············-

ROLHOUOER REGELSPRINGER 

figuur 35. Zijaanzicht rolhouder met regelspringer. 
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