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Taal en ontwikkeling

De betekenis van L. S. Vygotskij voor het
onderzoek naar de ontwikkeling van spreken en
denken bij het kind*

door A. Wunderink

Inleiding

Sinds 3 decennia vindt er binnen een aantal menswetenschappelijke
onderzoeksvelden een interessante discussie plaats. Ik bedoel de dis-
cussie rond de verwerking van de nieuwe inzichten van de linguïstiek.
De taalwetenschap nam sedert het einde van de 19e eeuw een grote
vlucht en liet in haar stroomversnOling van ontwikkelingen de mens-
wetenschappen niet onberoerd. Deze ontwikkelingen van de linguïs-
tiek oefenen een grote invloed uit binnen onder meer de antropologie,
de sociologie, de psychologie en de psychoanalyse, en het einde van dit
proces is nog niet in zicht. Ook de grenzen van de onderscheiden
wetenschappelijke disciplines staan ter discussie. Zij worden in het
kader van deze discussie dikwijls overschreden. Dit fenomeen heeft
enerzijds het verfrissend effect dat men zijn voordeel kan doen met
gezichtspunten en inzichten uit andere vakgebieden. Anderzijds geeft
het aanleiding tot veel begripsmatige verwarring en dubbelzinnigheid.

Wanneer men de uiteenzettingen bestudeert waarin getracht wordt
de problemen die zo ontstaan te ordenen en begripsmatige kloven en
breuklijnen te overbruggen, valt op dat filosofische uitgangspunten en
stelligheden in het algemeen meer aandacht verkrijgen dan de weten-
schappelijke praktijk. Daarbij gaat het om in de (westerse) filosofische
traditie fundamentele opposities van begrippen, als die van lichaam en
geest, materie en idee, causaliteit en zin of betekenis. Om een tegen-
wicht te zoeken ten opzichte van deze metafysische problemen heb ik
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getracht om vanuit een klinisch-psychiatrisch en psychoanalytisch
referentiekader mij te oriënteren bij een auteur voor wie de weten-
schappelijke praktijk wel het Leitmotiv werd en die de filosofie daarbij
als hulpmiddel hanteerde. L. S. Vygotskij, een scherpzinnig onderzoe-
ker van de ontwikkeling van taal en denken, trachtte allereerst de
veelvormige werkelijkheid van concrete verschijnselen te onderzoe-
ken. Daarbij zou blijken dat een voortdurende reflectie door middel van
filosofisch-methodologisch grondstellingenonderzoek essentieel
was. Zijn eerste doel was niet het vinden van `de laatste verklaring',
maar inzicht in de praktische realiteit, die zich daaraan altijd weer
onttrekt.

Het streven naar theoretische consistentie staat openheid ten op-
zichte van de concrete werkelijkheid niet alleen niet in de weg, maar
blijkt deze juist te bevorderen. Daaraan ontlenen, naar mijn mening,
Vygotskij's werkwijze en inzichten een blijvende waarde.

Met dit artikel beoog ik onder meer kritisch te staan ten opzichte van
die wetenschapsopvatting, die van de theorie wil afzien om 'slechts de
feiten' te laten spreken (er spreken dan meestal toch nog andere, meer
onduidelijke zaken mee). Maar ook ten opzichte van een wetenschap-
sopvatting waarin een zelfgenoegzame theorie de concrete werkelijk-
heid het zwijgen oplegt.

Naar mijn inzicht kan de door Vygotskij voorgestelde benadering
van dit veld van onderzoek, en zijn uiteenzetting met andere leidende
onderzoekers, waaronder de jonge Piaget een eerste plaats inneemt,
buitengewoon vruchtbaar blijken. Dit zowel voor het formuleren van
centrale vragen voor verder onderzoek van de taalontwikkeling als ook
voor vragen omtrent verder onderzoek van het geheel van mechanis-
men en werkingen van het psychisch apparaat. Daarbij is het een
ietwat cynisch gegeven, dat een problematiek die destijds zo helder
geformuleerd is, zolang onder tafel is geschoven en nu pas sinds de
laatste 20 jaar weer bij brokstukjes tevoorschijn komt.

Iets overlinguïstiek— Taal is iets merkwaardigs. Niets onderscheidt de
mens zozeer van de andere diersoorten als het feit van het spreken.
Voor de taal is in de filosofische en wetenschappelijke traditie van
Europa dan ook een belangrijke plaats ingeruimd, door onderling zeer
verschillende denkers als Plato, de Stoici, Augustinus, Leibniz en
Locke (Mooij, 1975). In de filosofische antropologie vindt men de
centrale betekenis van de taal onder meer bij Cassirer (1944), Heidegger
(1927) en Merleau-Ponty (1945).

Maar ook in de moderne literatuur van empiristische signatuur over
taalontwikkeling vindt men de nadruk op de taal als een essentieel
menselijke conditie terug (vgl. De Villiers en De Villiers, 1978). Hoe-
wel het onderzoek van de Gardners met de beroemde chimpansee
Washoe (Gardner en Gardner, 1969) aantoonde waartoe deze intelli-
gente dieren in staat zijn, is het spreken met een dermate complexe
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gebarentaal geen natuurlijk (spontaan) gedrag van de mensapen. Het
ligt dan ook voor de hand om de taaluitingen) als een essentieel aspect
van het menselijk gedrag te beschouwen.

Vele auteurs komen ertoe te veronderstellen dat de cultuur en de taal
een gelijke oorsprong hebben en elkaar wederzijds impliceren. Zo stelt
Freud (1893, p. 22): . . derjenige, welcher dem Feinde statt des Pfeiles
ein Schimpfwort entgegenschleuderte, war der Begrnder der Zivilisa-
tion. . . .

De taal kan beschouwd worden als het middel bij uitstek waarmee
van generatie op generatie kennis en gebruiken kunnen worden over-
gedragen, aanvankelijk slechts mondeling, later ook via het schrift. Zo
behoeft niet telkens opnieuw het individu in zijn ontwikkeling de
geschiedenis van de soort te herhalen.

Zoals cultuur en taal zich tot elkaar verhouden, zo verhouden ook
(zelf /bewustzijn en taal zich tot elkaar. Het (zelf /bewustzijn wordt
algemeen, evenals de taal, als een exclusief menselijke aangelegenheid
beschouwd. De taal is dan, als enig medium waarin distantie en ab-
stractie bereikt kan worden ( ten opzichte van de onmiddellijkheid van
het natuurlijke bestaan) de mogelijkheidsvoorwaarde van zelfreflectie
of zelfbewustzijn.

Noties over de nauwe relatie van taal en bewustzijn komt men vaak
bij S. Freud tegen, verspreid door zijn werk (Freud, S., 1895 ; 1900 ; 1915).
Voor een overzicht van Freud's opvattingen over taal leze men het
artikel van Peller (1966), waarin zij stelt: 'In other words, the ego does
not gradually learn to use symbolic language, symbolic language is one
of its constituents'. En Anna Freud (1936) beschrijft de mogelijkheid
om zgn. driftmatige processen te verbinden met verbale tekens, die dan
in het bewustzijn kunnen worden verwerkt, als één van de meest
algemene, vroege en noodzakelijke verworvenheden van het mense-
lijk ego: 'We regard it (deze verworvenheid) as an indispensable compo-
nent of the ego, not as one among its activities'.

Het grote belang van de taal blijkt echter reeds onmiddellijk uit de
praktijk van het dagelijks leven. Men spreekt voortdurend en niet
slechts tegen anderen, maar ook in zichzelf. De taal vervult in het
dagelijks leven een groot aantal functies, waarvan de communicatieve
er slechts één is. Men kan daarnaast ook affectieve en expressieve
functies onderscheiden, en logische, probleemoplossende of intellec-
tuele functies. Deze functies zijn niet te reduceren tot de communica-
tieve functies en hebben bovendien waarschijnlijk een andere ontwik-
kelingsgeschiedenis en oorsprong. Al naar gelang de linguïstiek zich in
het begin van deze eeuw verder verwijderde van haar oorspronkelijke
historisch-vergelijkende oriëntatie, ontstonden er vele nieuwe rich-
tingen en stromingen in de bestudering van de taal (Mooij, 1975 ;

Ducrot en Todorov, 1972).
Ik vermeld hier de etnolinguïstiek, het zgn. taalperspectivisme, de

psycholinguïstiek en de transformationeel-generatieve grammatica.
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Deze laatste belangrijke stroming analyseert de grammaticale struc-
tuur van de taal en tracht het betekeniseffect van de taal en het spreken
te definiëren als functie van een grammaticaal regelsysteem (Choms-
ky, 1957, 1965). Ook de van oudsher bestaande wijsgerige interesse in
het verschijnsel taal kreeg een nieuwe impuls.

De logische structuur van de wetenschappelijke taal en de kritische
analyse van de taal in het dagelijks spraakgebruik werden het domein
van de omvangrijke taalanalytische filosofie (Wittgenstein, 1921,
1958 / . Onder invloed van deze stroming ontstond, eveneens vanuit
filosofische hoek, de zgn. 'speech-act theory'. 'Speech-acts' of taalda-
den zijn die aspecten van taaluitingen, die niet rechtstreeks verbonden
zijn met de inhoud van het gezegde (de propositie, het dictum of de
locutie) maar met wat er buiten dit eerste en meest bestudeerde aspect
nog meer plaatsvindt wanneer er gesproken wordt, en specifiek door
taal is bepaald. Hiermee wordt dan gedoeld op de door de taal geregelde
intermenselijke betrekkingen tussen de sprekers.

Austin, die deze stroming fundeerde, voerde de term 'illocutie' in
voor dit non-propositionele aspect van de taalhandeling (Austin, 1962 ;

Searle, 1969 ; Nuchelmans, 1976 ; Ducrot en Todorov, 1972). Het on-
derscheid tussen illocutie en perlocutie laat ik buiten beschouwing. Ik
vermoed dat deze laatste richting een grote betekenis kan verkrijgen
voor de menswetenschappen, als zij in staat zou blijken het probleem
van de (onuitgesproken) intentionaliteit logisch op te helderen en zo
voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken.

Met bovenstaande globale opsomming wil ik slechts aangeven, dat
de moderne linguïstiek vele nieuwe perspectieven opent, die het on-
derzoek van het psychisch apparaat en de functiestoornissen daarvan
een nieuwe wending kunnen geven.

Het is de linguïstiek deze eeuw zeer voor de wind gegaan en `de
revolutie in de taalwetenschap' (Mooij, 1975) verdient derhalve ook de
ruime aandacht van de psychiatrie (vgl. Van Ree, 1974). Ik ben van
mening dat geen enkele wetenschappelijke benadering van het psy-
chisch apparaat en zijn werkingen en effecten aan deze ontwikkelin-
gen voorbij kan gaan en zeker niet één, die zoals de psychoanalyse, in
haar praktijk het woord tot middel bij uitstek heeft gemaakt (psychoa-
nalyse als 'talking-cure'). Het is dan ook in dit licht, dat de moderne
psychoanalyse — vooral die in Frankrijk onder invloed van Jacques
Lacan (1901-1981), maar meer recent ook in het Angelsaksische, Duit-
se en Nederlandse taalgebied— tracht de taal in haar theorie de plaats te
geven die haar toekomt. En daarvoor blijken niet slechts praktische,
maar ook theoretische argumenten aan te voeren (Mooij, 1975 ; Berns,
IJsseling en Moijaert, 1979 ; Lacan, 1966 ; Kuiper, 1976 ; Bruss, 1976 ;

Corvez, 1969 ; Ehrmann, 1970).

De genetische psychologie — In de navolgende bespreking van enige
aspecten van de ontwikkeling van taal en denken bij het kind heb ik
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gekozen voor een uiteenzetting met Vygotskij. De vraag die hij zich
stelde is die, naar wat er eigenlijk gebeurt wanneer een kind leert
spreken. Wat betekent het leren spreken voor de psychische functies
en structuur? En wat is de relatie tussen de ontwikkeling van het
spreken en die van het denken?

Een dergelijke vraagstelling bevindt zich op het gebied van de geneti-
sche of ontwikkelingspsychologie. De genetische psychologie tracht
de psychische processen te verklaren en begrijpen in hun ontwikke-
ling. Door terug te kijken in de ontstaansgeschiedenis van deze proces-
sen tracht men de hoger ontwikkelde vormen te verklaren en begrij-
pen. Deze methode kan zowel toegepast worden op de fylogenie, de
ontwikkeling der soorten, als op de ontogenie, de ontwikkeling van het
menselijk individu. Vygotskij ontwikkelde zijn inzichten hieromtrent
allereerst aan de hand van de eerste studies van Jean Piaget.

In de nu volgende paragraaf volg ik daarom Vygotskij's lezing van het
vroege werk van Piaget.

Vygotskij's lezing van het vroege werk van Piaget —Bij het onderzoek
naar mogelijke antwoorden op genoemde problematiek van taal en
denken in hun onderlinge ontwikkeling vormen de studies van Piaget
nog altijd het meest algemeen gebruikte referentiekader. Vygotskij
was slechts bekend met Piaget's eerste werk, een omstandigheid waar-
op ik hierna terugkom. Ten einde Vygotskij's ontwikkeling te kunnen
weergeven zal ik Piaget's vroege inzichten samenvatten, waardoor de
complexiteit en de latere ontwikkelingen van zijn werk natuurlijk niet
volledig kunnen worden weergegeven. Een vergelijking van Piaget's
latere werk met het vroege, waarmee Vygotskij het stellen moest, is
zeer belangwekkend, maar valt buiten het bestek van dit artikel. Ook
een vergelijking van Vygotskij's ideeën en de latere ontwikkeling van
Piaget laat ik hier achterwege. Piaget's 'Comments on Vygotsky's
critical remarks' (1962) spreken zeker hierover niet het laatste woord.

Piaget's wetenschappelijke ontwikkeling is in grote mate bepaald
door zijn persoonlijke voorgeschiedenis. Piaget werd op 6 november
1896 geboren te Neuchátel in Zwitserland. Hij raakte reeds op jonge
leeftijd geïnteresseerd in de biologie. In 1918 promoveerde hij op een
proefschrift over de verspreiding van weekdieren in het Zwitserse
kanton Wallis. Zijn peetoom, Samuel Cornut, vond de kijk van de jonge
wetenschapper op de wereld wat beperkt en hij besloot hem in te
wijden in de filosofie.

Zo raakte Piaget onder meer bekend met het werk van Henri Berg-
son, filosoof van een metafysische levenskracht, 'élan vital' genaamd,
wiens intuïtionistische denken sterk bepaald werd door biologische en
psychofysiologische problemen (Von Aster, 1975' 5 ).

Piaget werd vooral geboeid door de filosofie van het wetenschappe-
lijk kennen (de epistemologie). Na zijn promotie ontwikkelde hij het
ambitieuze plan om de filosofie van het wetenschappelijk kennen te
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funderen op een natuurwetenschappelijke basis. Hij wilde dit plan
realiseren via een onderzoek naar de ontwikkeling van de cognitieve
processen (Ginsburg and Opper, 1969/. Nadat hij enkele jaren in de
psychiatrische kliniek van Bleuler had gewerkt, waar hij vertrouwd
raakte met het psychoanalytische denken van Freud, werd hij in de
gelegenheid gesteld om psychologische tests te standaardiseren in het
Laboratoire Binet te Parijs. Daarbij viel het hem op dat het niet de
goede, maar juist de foute antwoorden van de geteste kinderen waren,
waaruit men fascinerende conclusies zou kunnen trekken. Hij be-
merkte dat bepaalde typen van fouten correleerden met bepaalde leef-
tijden en dat oudere kinderen niet eenvoudig meer intelligent te werk
gaan dan jongere, maar kwalitatief anders denken. Zo kwam hij ertoe
het kinderlijk denken aan een verder onderzoek te onderwerpen. Hij
deed dit door op niet-gestandaardiseerde wijze, door middel van ver-
schillende soorten vragen aan het kind, gegevens van allerlei aard te
verzamelen. Nauwkeurige observatie was daarbij een belangrijk hulp-
middel. Deze methode wordt klinisch genoemd en zij heeft door haar
niet-gestandaardiseerde aard het voordeel, dat meerdere en ook onver-
wachte verschijnselen tegelijkertijd opvallen / Claparède, 1923. / Daar-
bij was Piaget één van de eerste psychologische onderzoekers die zijn
gegevens kwantificeerde. Zijn bedoeling bleef, om na enkele jaren
onderzoek van de ontwikkeling van het denken bij het kind zich daarna
geheel te richten op de epistemologie. Daarbij zou hij dan van de
verkregen onderzoeksresultaten gebruik maken. Het bleek echter dat
hij aan de zich gestelde taak pas 30 jaar later zou toekomen.

Piaget was intussen in 1921 benoemd tot onderzoeksdirecteur bij het
Institut Jean-Jacques Rousseau te Genève. Van hieruit schreef hij zijn
eerste boek, getiteld: 'Le langage et la pensée chez l'enfant' (1923. / Dit
boek maakte hem al spoedig bekend. Hoewel Piaget sinds de publikatie
van dit 'adolescentiewerk', zoals hij het noemt, veel aan zijn inzichten
toevoegde, nieuwe gebieden ontsloot en wijzigingen aanbracht, ben ik
van mening dat de wezenlijke aspecten van zijn vroegere inzichten
intact gebleven zijn. Bij deze bespreking van Vygotskij's uitgangspun-
ten ga ik aan latere en meer subtiele modificaties van Piaget's theorie
voorbij. Ik houd mij aan Vygotskij's lezing die Piaget's vroege inzichten
naar mijn mening geen onrecht doet (vergelijk onder andere Piaget,
1962, 1964 en Zaporozhets en Elkonin, 1964/.

Piaget's ideeën onderscheiden zich van de in zijn tijd wijd verbreide
opvatting, dat het kinderlijke denken een gebrekkige miniatuur is van
het volwassen denken. Piaget sluit wat dit betreft aan bij J. J. Rousseau
(later staat Piaget wel kritisch ten opzichte van Rousseau's gedachten
omtrent een kinderlijk individualisme dat aan de socialisatie vooraf-
gaat ; vgl. Piaget, 1962/. Het gaat het erom de specifieke eigenaardighe-
den van het kinderlijk denken te bepalen aan de hand van de verschil-
lende kwalitatieve bijzonderheden die hij aan het denken van het kind
kon vaststellen. Deze bijzondere kenmerken zijn samen te vatten als:
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het egocentrisme van taal en denken, de concreetheid van de intelli-
gentie, het syncretisme, het ontbrekende begrip van relaties, de moei-
lijkheden bij het inzicht en het niet in staat zijn tot zelfbeschouwing.

Piaget meende dat er een samenhang bestaat tussen deze verschijn-
selen, en hij trachtte een gemeenschappelijke noemer te vinden die
deze verschijnselen in hun onderlinge samenhang kan verklaren. Hier-
door is Piaget, zichzelf ten spijt, min of meer gedwongen het bereik van
de wetenschappelijke feiten te verlaten en zijn gegevens te ordenen
met behulp van een theorie (Vygotskij, 1934).

Hij komt dan tot de conclusie dat het egocentrisme het gezochte
algemene kenmerk van het kinderlijk denken is. De hiervoor genoem-
de bijzondere eigenschappen van het kinderlijk denken leidt Piaget uit
dit egocentrisme af. Piaget onderscheidt daartoe twee soorten spraak:
de sociale spraak en de egocentrische spraak. De egocentrische spraak
is verbonden met het egocentrische denken. Het egocentrische denken
ziet Piaget als een overgangsstadium tussen het primaire, zgn. autisti-
sche denken en het latere rationele, logische denken (zie schema 1).

Schema 1

ONTWIKKELING VAN HET DENKEN

Autisme	 Egocentrisme	 Rationeel,
logisch denken

Primair proces
	

Overgangsfase met
	

Secundair proces
primair proces
kenmerken

Biologisch bepaald	 Overwegend biologisch Sociaal bepaald
bepaald

Lustprincipe
	

Overwegend
	

Realiteitsprincipe
lustprincipe

Ik zal nu de nadruk leggen op de problematiek rondom de egocentrische
spraak, omdat de hierna te bespreken kritische beschouwing van Vy-
gotskij zich vooral op deze gedachten van Piaget toespitst.

Piaget is in de periode vóór zijn verblijf in Parijs sterk beïnvloed door
de psychoanalytische theorie, vooral door zijn werkzaamheden in de
psychiatrische kliniek van Bleuler. In de psychoanalytische theorie
functioneert er een belangrijke tegenstelling tussen twee principes:
het lustprincipe en het realiteitsprincipe.

Het lustprincipe is nauw verbonden met het zgn. autistische den-
ken. Dit autistische denken is gekenmerkt door:

— een wensvervullend, 'Traumhaft', karakter;
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—wensvervullende (quasi- )hallucinaties ;

—een niet-logische structuur ;

—een 'asociale' oriëntatie ;

—een niet aangepast zijn c.q. adequaat zijn aan de realiteit.
Het autistische denken wordt gedacht als voortkomend uit een biolo-
gisch gegeven, of biologisch gedetermineerde driftmatigheid. Het is dit
denken, dat ook wel wordt omschreven als primair proces.

Het realiteitsprincipe daarentegen is in tegenspraak met het primair
proces. Het realiteitsprincipe is verbonden met het logisch denken, dus
ook met eventuele aanspraken op wetenschappelijkheid en wordt
functioneel begrepen als beginsel van aanpassing aan de omringende
werkelijkheid. Dit denken, volledig verschillend van het primair pro-
ces, wordt ook secundair proces denken genoemd. Janet gaf er de
benaming 'la fonction du réel' aan In tegenstelling tot het autistische
denken is het logische denken in beginsel sociaal georiënteerd.

Het is m.i. belangrijk vast te stellen, dat Piaget, met Freud, het
autistische denken, gericht op de min of meer onmiddellijke bevredi-
ging van behoeften, tegenover het streven naar aanpassing stelt. Vy-
gotskij, zoals hierna nog duidelijk zal worden, is het met deze splitsing
niet eens. Hij vindt, dat iedere behoefte haar bevredigingsmogelijkheid
in de werkelijkheid reeds impliceert. Er bestaan dan geen 'onmogelij-
ke' behoeften, dat wil zeggen zodanige die met de objectieve werkelijk-
heid in tegenspraak zijn. Van betekenis in deze problematiek is de notie
van het 'automatisme' (Claparède, 1918), waarin ieder levend wezen in
voortdurende uitwisselingsprocessen met zijn omgeving functio-
neert. Bij Claparède is het menselijk bewustzijn dan op te vatten als
voortkomend uit onregelmatigheden in dit automatisme, waardoor en
waarin een behoefte pas kan ontstaan

Freud postuleerde het autistische denken ook fylogenetisch als pri-
mair: hij kon zich voorstellen hoe kuikens in het ei, door de eischaal
van de buitenwereld afgesloten, nog autistisch leven. Ook meende hij,
dat de zuigeling waarschijnlijk de vervulling van zijn innerlijke behoef-
ten hallucineert: '. . . de zuigeling verraadt zijn onlust bij toenemende
prikkeling en uitblijvende bevrediging door de motorische afvoer van
het huilen en het trappelen en beleeft daarop de gehallucineerde bevre-
diging' (S. Freud, 1911, p. 18, 19).

Bleuler (1927) kan dit niet volgen: hij ziet geen gehallucineerde
bevrediging van de zuigeling, maar slechts die na werkelijke voeding,
en ook de kuikentjes in het ei, zegt Bleuler, worden niet groot met
voorstellingen van voedsel, maar slechts met fysisch en chemisch
tastbare voeding.

De opvatting van een autistische fase als primaire fase is zowel in
fylogenetisch als in ontogenetisch opzicht op zijn minst hoogst twijfel-
achtig.

Om de indruk te vermijden, dat het mijn opvatting is dat deze
kritische opmerkingen de theorie van Freud fundamenteel ondergra-
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ven, de volgende kanttekening. Freud's verdienste is er m.i. juist in
gelegen, dat hij een psychisch mechanisme tracht te formuleren bin-
nen het bereik van de biologie. Hierdoor ontstaat noodgedwongen een
antropomorfisme dat dikwijls misbegrepen wordt, zowel door ver-
klaarde voorstanders als tegenstanders van de psychoanalyse. Wan-
neer wij de gehallucineerde bevrediging als model van een psychisch
mechanisme (bij de mens) beschouwen, is dat op zichzelf niet noodza-
kelijkerwijs in tegenspraak met de biologische gegevens. Het gaat dan
om een 'nachtrkglich' (term van Freud) aan deze vroeg-kinderlijke
periode—die van biologie geheel en al doordrenkt is— gehechte beteke-
nis. Het moet noodgedwongen de taal zijn, die de preverbale dingen
hun symbolische betekenis verleent.

Voor een diepgaand overzicht hieromtrent verwijs ik naar Bleuler
(1927). Bleuler ziet het primair proces pas in een bepaald ontwikke-
lingsstadium optreden en zich dan verder ontwikkelen naast de Real-
funktion, die fylogenetisch de oudste is. De autistische functie is dan
niet zo primitief als de meest primitieve realiteitsfunctie, maar — in
zekere zin — primitiever dan de hoogste vormen van deze laatste. Zo
beschouwd is het primair proces veeleer een afgeleide van het secun-
daire proces, dan omgekeerd. Deze opvatting ligt meer in de lijn van
Vygotskij. Als de spraak van het jonge kind door Piaget wordt be-
schouwd als een overgangsstadium tussen het autisme enerzijds en de
rationele spraak en het logisch denken anderzijds, welke functie ver-
leent Piaget dan aan deze voorloper van de rationele spraak? Over de
lotgevallen van de egocentrische spraak zegt Piaget dat deze tenslotte
verdwijnt, of ophoudt te bestaan, onder de steeds grotere druk van de
gesocialiseerde spraak. Dit gebeurt volgens Piaget op 7- à 8-jarige
leeftijd, wanneer het kind de schoolleeftijd bereikt. Het kind 'wordt'
dan sociaal, ('gesocialiseerd') en legt de basis voor het latere verwerven
van het formeel-logisch denken, door zich nu eerst de concreet-opera-
tionele denkprocessen eigen te maken.

De egocentrische spraak heeft volgens de oorspronkelijke opvatting
van Piaget geen functie en atrofieert als een min of meer overbodig
verschijnsel ten gunste van de sociaal en logisch functionele spraak.
Hoewel Piaget de ontwikkeling van het spreken sterk verbindt aan het
egocentrische denken, dat hij als overgangsstadium naar het logisch
denken beschouwt, wijst hij erop, dat het egocentrische denken dich-
ter bij het primair proces dan bij het secundair proces staat. Dit laatste
is van een geheel andere aard en wordt het kind als het ware van
buitenaf, sociaal, aangeboden en opgedrongen (vgl. tevens Piaget,
1964). Terwijl Piaget een genetische psychologie schrijven wil, maakt
hij hier een tweedeling in de ontwikkeling, tussen: (1) een tendens die
uit het kind zelf, uit diens natuur, voortkomt, en (2) een daaraan
tegengestelde tendens die het kind socialiseert en aanpast aan de
werkelijkheid. Het socialiseren geschiedt pas later en als het kind de
schoolleeftijd bereikt is het egocentrisme, als restant van het primaire
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autisme, geatrofieerd.
Men zou kunnen zeggen dat het ene soort denken het andere ver-

vangt. Hierin herkent men het Cartesiaans dualisme zoals dat al eeu-
wenlang in de wetenschappelijke traditie werkzaam is. Men vindt
hierin ook de opvattingen van de Franse socioloog Durkheim terug, die
de objectieve realiteit afleidt uit het sociale leven. Het sociale wordt tot
criterium van waarheid, of zoals Piaget (1924, 1964) schrijft: 'Het
bewijs is uit discussie geboren'. Dit zijn opvattingen, die, zoals wij
zullen zien, Vygotskij niet onderschrijft. Hiermee is in globale trekken
weergegeven op welke wijze Vygotskij zich profileerde tegen de achter-
grond van het vroege werk van Piaget.

Hierbij zij opgemerkt dat Piaget's latere bestudering van de eerste
periode van kinderlijke ontwikkeling, die aan het egocentrische den-
ken en spreken voorafgaat (de sensomotorische fase), recentelijk ook
ter discussie staat.

Onderzoek, met name in de VS (Moore and Meltzoff, 1976 ; Parton,
1977) gericht op de mogelijksvoorwaarden van het leren spreken heeft
interessante aanwijzingen opgeleverd omtrent zeer vroege mogelijk-
heden voor complexe innerlijke representatie van de waargenomen
wereld bij de mens. Zonder hierop nu verder in te kunnen gaan vermoed
ik dat dergelijke bevindingen consistent kunnen zijn met Vygotskij's
kritiek op Piaget's vroege werk.

Vygotskij's theorie van de taalontwikkeling

Enige biografische feiten — Lev Semjonovitsj Vygotskij werd op 5
november 1896, in hetzelfde jaar als Piaget, geboren in het stadje Orsha,
in de omgeving van Minsk. Hij studeerde literatuurwetenschappen te
Moskou en vergaarde een grote kennis op het gebied van de psycholo-
gie, sociale wetenschappen, filosofie en kunstwetenschappen. In het
revolutiejaar 1917 promoveerde hij op een proefschrift over Shakespea-
re's Hamlet (Lurija, 1979). Nadat hij gedurende een aantal jaren als
docent literatuurwetenschappen verbonden was geweest aan een lera-
renopleidingsinstituut te Gomel, een provincieplaatsje bij Minsk,
hield hij op het Tweede Psychoneurologisch Congres te Leningrad in
1924 een gewaagde en geruchtmakende rede voor het toentertijd meest
belangrijke psychologische forum in de Sovjet-Unie. Deze rede was
gewijd aan de relatie tussen de geconditioneerde reflex en het bewuste
gedrag van de mens. Vygotskij verdedigde daarin het concept van het
bewustzijn in de psychologie en het onderzoek daarvan met objectieve
middelen. Daarmee ging hij in tegen de toen dominante opvattingen
van wetenschappers als Kornilov, Bechterev en Pavlov. Naar aanlei-
ding van deze voordracht werd hij benoemd in de staf van het pas
opgerichte Instituut voor Psychologie te Moskou, waar hij onder meer
intensief zou gaan samenwerken met Lurija en Leontiev.
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De late erkenning van Vygotskij —Vygotskij's werk is pas de laatste 20
jaar in het Westen bekend. In een in 1962 uitgegeven geschrift brengt
Piaget zijn ontwikkeling sinds de dertiger jaren in verband met het
werk van Vygotskij, dat hij niet in detail kende totdat de vertaling en
bewerking van Vygotskij 's boek 'Thought and language' (1934) hem ter
beschikking kwam (Bruner, 1961). Dit zeer merkwaardige feit is vooral
het gevolg van het stalinisme in de Sovjet-Unie, dat sinds de dertiger
jaren een steeds grotere greep kreeg op de wetenschapsbeoefening.
Vygotskij's theorieën vormden voor het stalinisme een bedreiging
vanwege zijn nadruk op de autonomie van de hogere psychische func-
ties, in verhouding tot de rol van biologisch-reflexmatige en sociaal-
economische determinanten. Vygotskij was van mening dat de mens-
wetenschappen zich in een crisis bevonden, gekenmerkt door het
dualisme van materie en idee, biologie erfcultuur, object en subject. Hij
trachtte de methodologische fundamenten te leggen om deze, nu nog
altijd heersende crisissituatie te boven te komen (Bruner, 1961). Ook
getuige de huidige grote belangstelling voor Vygotskij's werk in het
Westen—verscheidene van zijn boeken verschenen enige jaren geleden
voor het eerst in vertaling in de Verenigde Staten en Duitsland (Vygots-
kij, 1934, 1978 ; vergelijk Miller, 1979 ; Vos, 1976, 1982) — is zijn werk
nog zeer actueel.

Interessant is het te zien, dat zowel in de Sovjet-Unie als in het
Westen de erkenning van Vygotskij zo lang op zich heeft laten wach-
ten. In de Sovjet-Unie hebben pleidooien van een nieuwe generatie
psychologen als Davydov, Iljenkov, Poddjakov en Zak ertoe geleid dat
Vygotskij's werk daar integraal zal worden uitgegeven in de jaren
1982-1984 (Vos, 1982). Van betekenis is verder de toenadering van
Vygotskij tot Freud, die volgens Vygotskij poogde in een grootse con-
ceptie de crisis in de psychologie te overwinnen (Vos, 1982). En Lurija
zegt hierover: 'Hier, dacht ik, is een wetenschappelijke benadering die
een sterk deterministische verklaring van het concrete, individuele
gedrag combineert met een verklaring van de oorsprong van de comple-
xe behoeften, uitgaande van de natuurwetenschap. Misschien kan de
psychoanalyse dienen als de basis van een wetenschappelijke 'Realpsy-
chologie', een psychologie die het onderscheid tussen nomothetisch
(verklarend) en ideografisch (begrijpend) kan overwinnen' (geciteerd
door Van Ijzendoorn, 1981, en Vos, 1982).

De hernieuwde interesse voor Vygotskij in de Sovjet-Unie gaat daar
samen met een heroriëntatie op Freud (Vos, 1982).

Methodologische problemen — Vygotskij trachtte de crisis in de psy-
chologie te overwinnen in een streven naar een objectieve wetenschap-
pelijke methode voor de bestudering van de hogere psychische func-
ties, waarin de taal een zeer belangrijke rol speelt. De globale situatie
van waaruit hij vertrok was gekenmerkt door de onoverbrugbare kloof
tussen enerzijds de 'verstehende' methode van de fenomenologie, die

168



A. Wunderink Taal en ontwikkeling

zich met de hogere psychische verschijnselen bezighield, en anderzijds
de 'erklkende' natuurwetenschappelijke methode van de reflexologie,
neurofysiologie, experimentele psychologie, die echter slechts de 'la-
gere' psychische functies vermocht te verklaren (vgl. Jaspers, 1973 9 /.
Voor de duidelijkheid breng ik enkele opposities van beide stromingen
globaal in schema (zie schema 2/.

Schema 2

verstehend	 erklarend

hogere psychische functies 	 lagere psychische functies

innerlijke determinanten als	 uiterlijke determinanten als
betekenis, zin	 mechanische causaliteit

nadruk op het bewustzijn en 	 nadruk op het automatisme, de
de geest	 reflex en de materie

kwaliteit	 kwantiteit

gedachte, intentie, gevoel	 gedrag

de mens als uniek wezen	 de mens als diersoort

Vygotskij zocht, evenals Piaget, naar een genetische ( ontwikkelings+
verklaring van de hogere psychische functies. Zijn belangrijkste werk
bestaat uit een experimentele en methodologische studie naar de ont-
wikkeling van denken en spreken bij het kind. Daarbij stelt Vygotskij,
zoals ook Piaget wil doen, het handelen van het kind in diens dagelijk-
se, concrete leefwereld centraal.

Aan de hand van belangrijke auteurs in zijn tijd (met name Piaget,
Bleuler, C. en W. Stem, C. en K. BUhler, Kaler, Claparède, Freud/
tracht Vygotskij de fylogenetische en ontogenetische wortels van taal
en denken te bepalen.

Fylogenie van denken en spreken — Uit de onderzoekingen van mensa-
pen (Kaler, 1921, 1922 ; Yerkes, 1916, 1925/ concludeert Vygotskij dat
de ontwikkelingslijnen van taal en denken een verschillende oor-
sprong hebben. De mensapen beschikken over een grote intelligentie,
die echter zeer sterk beperkt wordt door het optische veld. Kaler heeft
aangetoond dat de actuele visuele situatie het intelligente gedrag van
de chimpansee beperkt. Zo kan bijvoorbeeld de chimpansee, die voor
de eerste maal in de testsituatie wordt gebracht, waarin hij een vrucht
slechts met een stok bemachtigen kan, deze vrucht niet of nauwelijks
te pakken krijgen als vrucht en stok zich elk in een ander gezichtsveld

169



Tijdschrift voor psychiatrie 26, 1984/3

bevinden. Het gelukt hem evenmin wanneer de stok uit twee ineen te
schuiven helften bestaat, die gekruist op elkaar liggen. Pas wanneer de
helften in elkaars verlengde gelegd worden, vindt de chimpansee de
oplossing.

In de tweede plaats liet Këhler zien, dat de principiële beperktheid
van het voorstellingsvermogen (de 'ideation') het grondkenmerk van
het intelligent gedrag van chimpansees is. 'De voor mensen eenvoudi-
ge opgave één kist op een andere te plaatsen en daarbij voor het even-
wicht te zorgen, of de opgave een ring van een spijker af te nemen, is
voor de 'naïeve statica en mechanica' van de chimpansee bijna onop-
losbaar. Dat geldt ook voor alle niet-optische structuren' (Këhler, 1921,
gecit. in: Vygotskij, 1934, p. 83).

De chimpansee gaat bij dit soort opdrachten over tot de trial-and-
error methode. Këhler's opvattingen worden tegengesproken door Yer-
kes (1925), die meent, op grond van ongeveer gelijkluidende experi-
mentele resultaten met orang-oetans, dat deze mensapen wel over een
hogere 'ideatie' beschikken. Yerkes concludeert dat uit de uiterlijke
analogie van hun gedrag met dat van de mens. Zijn experimenten met
het doel mensapen te leren spreken mislukten echter. Volgens Yerkes
mislukten deze niet vanwege een gebrekkige ontwikkeling van het
vermogen tot articulatie of klankvorming (Yerkes and Learned, 1925),
maar vanwege een gebrek aan akoestische imitatie. Zowel Vygotskij
(1934) als Yerkes (1925) wijzen erop, dat men dit onvermogen zou
kunnen ondervangen door mensapen een gebarentaal te leren: er is
namelijk wel motorische imitatie mogelijk. Yerkes meent dat dit zal
gelukken, Vygotskij betwijfelt dit.

Yerkes meent op grond van de door hem veronderstelde mogelijk-
heid tot 'ideatie', dat een menselijke taal voor de chimpansee toeganke-
lijk kan zijn. Vygotskij meent daarentegen dat juist het ontbreken van
de mogelijkheid tot ideatie dit onmogelijk maakt. Op grond van de aard
van de intelligentie van chimpansees, die verregaand beperkt is door de
visuele actualiteit, en het gegeven 'dat het gebruik van de taal juist
onder geen voorwaarde onmiddellijk van de optisch actuele structuur
afhankelijk' is (Vygotskij, 1934) concludeert hij dat mensapen niet
zoals mensen kunnen leren spreken.

Vergelijken wij nu deze ideeën met de resultaten van de recente
onderzoekingen van Gardner en Gardner (1969) met de chimpansee
`Washoe', van Premack (1971) met 'Sara' en van Rumbaugh en Gill
(1976) met 'Lana'. De Villiers en De Villiers (1978) concluderen dat
deze mensapen weliswaar in staat zijn rudimentaire taalregels te ge-
bruiken, maar dat echter de regels die Chomsky (1967) als een noodza-
kelijk onderdeel van de definitie van menselijke taal beschouwt, in de
`spraak' van de mensapen niet terug te vinden zijn. (Deze regels betref-
fen het onderscheid tussen oppervlaktestructuur en dieptestructuur
van de syntaxis, het bestaan van geordende transformatieregels en
andere zgn. universalia.)
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Brown (1973) zegt daarop: 'Chomsky's essentialia zullen de dieren
zeker 'buiten' laten, maar wat is het nut daarvan, wanneer het onduide-
lijk is of wij zelf wel 'binnen' zijn?' (cit. in De Villiers e.a., 1978).

Zodat men ziet dat eraan getwijfeld kan worden of er wel essentiële
kenmerken zijn van de menselijke spraak, zoals Chomsky ons wil
aantonen. Toch lijkt het mij duidelijk, dat er teveel aanwijzingen zijn
om een uniek menselijk taalverwervingsapparaat (Language Acquisi-
tion Device, of LAD) zoals Chomsky (1965), Katz (1966) en McNeill
(1966) voorstellen, als slechts hypothetisch of twijfelachtig te be-
schouwen. Hoe men zich dit LAD precies denken moet is daarbij nog
niet geheel duidelijk. McNeill en Chomsky hebben een genetisch
(erfelijkheids-)model voor ogen, Slobin (1966) denkt aan een conceptu-
eel apparaat in relatie tot de gehele realiteit, waarmee ook de gramma-
tica wordt verworven.

Hoewel mensapen dus niet in staat schijnen te zijn tot het 'rationele
gebruik van de taal', zoals Vygotskij veronderstelde, bestaat er in het
natuurlijk gedrag van deze dieren echter wel een 'talige communica-
tie'. KOhler (1922) onderscheidt emotionele expressiegebaren (mi-
miek, gebaren, geluiden) en sociale expressiegebaren (begroeting bij-
voorbeeld). Deze gebaren beschrijven echter nooit iets objectiefs, vol-
gens KOhler. De dieren begrijpen elkaar echter uitstekend, of het gebaar
nu op een ander dier of op een ding betrekking heeft. De gebaren houden
onmiddellijk verband met de handelingen. Als de ene aap iets wil laten
doen door de andere, duidt hij de desbetreffende beweging aan. Hij
maakt bijvoorbeeld afgekorte grijpbewegingen wanneer hij een banaan
aangereikt wil krijgen.

Wundt (1911) wees erop dat de aanwijzende gebaren, die naar zijn
idee de meest oorspronkelijke in de menselijke gebarentaal zijn, bij de
dieren ontbreken en bij de mensapen hoogstens als voorstadium ervan
voorkomen. Zij zijn hier tussen de oorspronkelijke grijpbeweging en de
aanwijzende beweging blijven staan.

Learned (Yerkes and Learned, 1925) heeft een woordenlijst van chim-
panseetaal samengesteld, die uit 32 'woorden' bestaat. Deze blijken
vooral betrekking te hebben op situaties die een emotie als verlangen,
lust, onlust, angst of ergernis verwekken.

De chimpanseetaal toont dus drie belangrijke karakteristieken (Vy-
gotskij, 1934):

1. De samenhang met emotionele expressiegebaren. Dit is een alge-
mene trek van alle dieren die een stemapparaat bezitten, en ook van de
mens.

2. De emotionele en affectieve toestanden leiden tot rijke taaluitin-
gen, maar zijn ongunstig voor het intelligente gedrag (Kaler, 1921).

3. De emotionele kant van de taal is niet alles: de taal is bovendien
een middel tot psychisch contact met soortgenoten. Deze functie
behoort zeker tot de oudste functies en is verwant aan de bijentaal en
met de optische en akoestische signalen van dominante dieren in
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diergroepen. Duidelijk is echter dat deze wortel van de taal bij de
dieren, en dat geldt ook voor de mensapen, niet of nauwelijks in
verbinding staat met het intellect.

Samenvattend concludeert Vygotskij (1934, p. 87) over de fylogeneti-
sche ontwikkeling van denken en spreken:

1. denken en spreken hebben verschillende ontwikkelingshistori-
sche wortels ;

2. de ontwikkeling van denken en spreken verloopt onafhankelijk
van elkaar op verschillende wegen ;

3. de verhouding tussen denken en spreken is fylogenetisch geen
constante grootheid ;

4. de mensapen tonen een menselijk gelijkende intelligentie in som-
mige opzichten (rudimentair gebruik van werktuigen) en een
menselijk gelijkend spreken in geheel andere opzichten (fone-
tisch, emotionele functie en rudimenten van sociale functie) ;

5. de mensapen tonen niet de voor de mens karakteristieke samen-
hang tussen denken en spreken ;

6. in de fylogenese van denken en sprekeri kan een pre-talige fase in
de ontwikkeling van de intelligentie, en een pre-intellectuele fase
in de ontwikkeling van het spreken vastgesteld worden.

Ontogenie van denken en spreken, en Vygotskij's kritiek op Stem —
Ook in de ontogenetische ontwikkeling van denken en spreken vindt
Vygotskij verschillende oorsprongen en ontwikkelingslijnen voor
denken en spreken.

Niet alleen het onderzoek in Vygotskij's tijd, van onder andere K. en
Ch. BUhler en Kiihler, maar ook modern onderzoek bevestigt algemeen
het concept van een pre-talige ontwikkeling van het denken bij het
kind. K. BUhler zegt al in 1927: 'Man hat gesagt am Anfang der Mensch-
werdung stehe die Sprache ; mag sein, aber vor ihr noch ist das Werk-
zeugdenken, d.h. das Erfassen mechanischer Zusammenhange und das
Ausdenken mechanischer Mittel zu mechanischen Endzwecken, wie
man kurz sagen kiinnte, vor dem Sprechen wird das Handeln subjektiv
sinnvoll, d.h. soviel wie bewusst zweckvoll' (K. BUhler, 1927). Het
eerste huilen, brabbelen en zelfs de eerste woordjes van het kind
hebben nog niets met de ontwikkeling van het denken gemeen. Vy-
gotskij stelt aan de hand van de literatuur in zijn tijd vast dat bij het
kind, al in zijn eerste levensmaanden, de taal op een sociale wijze
functioneert (vergelijk bijvoorbeeld de zeer vroege reacties op de men-
selijke stem, zoals in 1927 door Ch. BUhler vastgesteld). Ook het
lachen, tateren, aanwijzen en gebaren treden als sociale contactmidde-
len al in de eerste levensmaanden op. Er is dus niet slechts sprake van
een zuiver emotioneel en affectief bepaalde taalfunctie.

Van een zeer groot belang is nu, dat in de ontwikkeling van het kind
de beide ontwikkelingslijnen van taal en denken elkaar kruisen en
samenvallen, en wel rond het 2e levensjaar. Dit leidt tot een nieuwe

172



A. Wunderink Taal en ontwikkeling

gedragsvorm, die uniek menselijk is, zo stelt Vygotskij.
William Stem (1914) heeft dit samenvallen van de ontwikkelingslij-

nen van denken en spreken als eerste beschreven. Het kind 'doet de
grootste ontdekking van zijn leven', en ontdekt 'dat ieder ding een
naam heeft'.

K. Bhler vergelijkt deze ontdekking met die van de chimpansee, en
Koffka (1925) haalt dit aan: Die Namengebung ist nun eine Ent-
deckung, eine Erfindung des Kindes, gerade Bhler weist mit Nach-
druck darauf hin, dass hier eine volkommene Parallele zu den Erfin-
dungen der Schimpansen vorliegt. Wir hatten diese Erfindung als
Strukturleistung erkannt, werden also auch in der Benennung eine
Strukturleistung sehen: das Wort, so werden wir folgern, springt in die
Dingstruktur hinein, so wie der Stock in die Situation des 'Frucht-
haben-Wollens" (geciteerd in Vygotskij, 1934, p. 90).

Overigens presenteren Bates, Camaioni en Volterra (1975) vrijwel
identieke gedachten over 'the infants functional use of language as a
tool', waardoor men de indruk krijgt dat de tijd 50 jaar heeft stilgestaan.

Het tijdstip, waarop het denken talig en het spreken intellectueel
wordt, kenmerkt zich volgens Stem door 2 criteria: (1) het kind vraagt
naar de naam van ieder nieuw ding ; (2) er is sprake van een sprongsge-
wijze vergroting van de woordenschat. Het kind ontdekt de symboli-
sche functie van de taal. Stem meent dat er sprake is van een min of
meer plotselinge 'Denkleistung' van het kind: het kind komt daarbij
tot het inzicht in de verhouding van teken en betekenis. Stem ziet in dit
'Erwachen des Symbolbewusstseins und Symbolverlangens' de wer-
king van een uniek menselijk 'intentioneel moment'. Stem onder-
scheidt echter nog twee andere wortels van taalontwikkeling. De beide
andere bronnen van de taal zijn een 'expressive Tendenz', een gene-
tisch zeer oud, in instincten en onvoorwaardelijke reflexen geworteld
systeem van uitdrukkingsbewegingen, en een 'kommunikative Funk-
tion', die ook genetisch zeer oud is en die alle dieren gemeenschappe-
lijk bezitten.

Terwijl deze beide wortels een ontwikkelingsgeschiedenis doorma-
ken die ook kan worden nagegaan, heeft de belangrijkste van de drie, de
intentionele tendens, geen ontwikkelingsgeschiedenis. Zij komt als
het ware uit het niets tevoorschijn. En het is juist deze tendens die bij
Stem bepalend is voor de menselijke taalontwikkeling.

Vygotskij meent dat Stem een bijzonder wezenlijke ontdekking
deed: die van het samentreffen van de ontwikkelingslijnen van denken
en taal. Maar hij is het geheel oneens met Stem over de wijze waarop dit
gebeuren moet worden opgevat. Vygotskij betoogt dat het erom gaat te
verklaren hóe het proces van 'de wezenlijke ontdekking' van het kind
plaatsvindt. Hij meent dat Stem die verklaring omzeilt, door een
nieuw, nietszeggend grondprincipe te postuleren: de intentionele ten-
dens. 'De intellectualistische theorie van Stem probeert uit te gaan van
datgene, wat zij juist tracht te verklaren', stelt Vygotskij (1934). Hij
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meent, dat het postulaat van Stem over een 'Symbolbewusstsein' en
een 'Symbolverlangen' ook op grond van de kennis over de psychische
structuur van 11/2- à 2-jarige kinderen moet worden afgewezen.

De gecompliceerde psychische operatie die nodig is voor 'een be-
wustzijn van de betekenis van de taal' is op deze leeftijd niet mogelijk.
Bovendien kan men de ontwikkeling van het gebruik van tekens en de
overgang naar tekenoperaties (significatieve functies) niet als een een-
malige ontdekking van het kind, voor eens en voor al, beschouwen.
Volgens Vygotskij gaat het hierbij om een zeer gecompliceerd proces
met eigen wetmatigheden en dynamiek.

Echter, ook de onderzoekingen van Wallon, Koffka, Piaget en K.
Biihler hebben aangetoond dat de relatie van woord en ding voor het
kind niet onmiddellijk de symbolische betrekking is, die deze bij het
hoogontwikkelde 'Sprachdenken' (Vygotskij, 1934) verkrijgt. Het
woord is voor het kind aanvankelijk slechts een attribuut (Wallon) of
een eigenschap (Koffka) van het ding naast zijn andere eigenschappen,
en in mindere mate een symbool of teken. Het kind leert in deze periode
eerder de uitwendige structuur van het woord—ding, dan de innerlijke
relatie van het betekenis — teken (vergelijk tevens Dale, 1976 ; en Moore
and Meltzoff, 1976, met betrekking tot 'over-' en 'under-extension' van
woorden).

De wezenlijke ontdekking van Stem blijft echter overeind, ondanks
de onvoldoende verklaring die hij biedt: het kind maakt de overstap van
de signaalfunctie van de taal naar de betekenisverlenende functie.

De ontoereikendheid van Stern's verklaring is enigszins merkwaar-
dig. Vygotskij is van mening dat dit voor een belangrijk deel te wijten is
aan het feit dat Stem het onderling verband van enerzijds de functione-
le en structurele veranderingen van het denken en anderzijds de taal-
ontwikkeling niet nagaat. Dit wordt vooral duidelijk bij de 'vertaling'
van de eerste woorden van het kind in de volwassenentaal.

Allereerst is Stem het niet eens met de zuiver intellectualistische
opvatting, waarin de eerste woorden als aanduidingen ('Bezeichnun-
gen') van voorwerpen worden beschouwd. Maar ook een zuiver affec-
tief -volitionele interpretatie wijst hij af, hoewel hij Meumann (1911)
bijvalt in diens stellingname tegen het intellectualisme. Meumann
stelt dat 'das Kind anfangs i berhaupt keine Gegenstïnde oder VorOn-
ge der Umgebung bezeichnet, sondern die emotionelle oder volitionale
Seite dieser Gegenstkide'.

Stem toont bij zijn eigen analyse van de eerste woorden van het kind,
dat het aanwijzen van een object overweegt op de slechts geringe
gevoelsaccenten in het gedrag. Dit door Stem benadrukte wijzen-op-
een-object, in de meest primitieve ontwikkelingsstadia van de kinder-
spraak, pleit tegen een oorspronkelijk intentionele tendens. De bemid-
delende rol die Stem aan de (aanwijzende) gebaren toeschreef bij het tot
stand komen van de eerste woordbetekenissen, maakt zijn postulaat
van een intentionele tendens reeds vrijwel overbodig.
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Vygotskij stelt als genetische verklaringslijn voor, dat de intentie,
d.i. de zinvolle spraak (het gericht zijn op een betekenis) ontstaat uit het
gericht zijn van een aanwijzend teken (gebaar, eerste woord) op een
object, en in laatste instantie uit het affectieve gericht zijn op een
object. Stern zegt in plaats daarvan, stelt Vygotskij: 'de zin ontstaat uit
de tendens tot zingeving'. Stem meent kennelijk in het aanwijzend
gebaar een betekenisvolle, intentionele tendens reeds aan het werk te
zien. Hij vat de eerste woorden van het kind, getrouw aan deze ver-
nieuwde versie van het intellectualisme, op alsof het zinnen waren. Zo
vertaalt Stern dan bijvoorbeeld het woord 'mama' met 'mama, geef me'
of 'mama, help me'. Vygotskij stelt hier tegenover, dat niet de vertaling
van het kinderlijke woord in een volwassen zin, maar die van het geheel
aan kinderlijk gedrag de juiste vertaling oplevert. De affectief -volitio-
nele gerichtheid op een object is nog onlosmakelijk versmolten met
een later hieruit ontspringende intentionele gerichtheid op een beteke-
nis. De aanwijzende gebaren zijn kenmerkend voor dit overgangssta-
dium, meent Vygotskij.

Stem verzet zich enerzijds tegen het empirisme van Wundt, die de
kinderlijke spraak als resultaat van omgevingsinvloeden beschouwt,
los van het denken, en anderzijds tegen vertegenwoordigers van het
'nativisme', die de spraakontwikkeling als aangeboren aangelegenheid
beschouwen. Ten einde beide aspecten, zowel de imitatie als de spon-
tane activiteit van het kind, tot hun recht te laten komen, zegt Stern
(1928): 'Wir haben hier den Begriff der 'Konvergenz' anzuwenden: nur
in dem standigen Zusammenwirken der inneren, zum Sprechen dran-
genden Anlagen und der ausseren Gegebenheiten der Umweltsprache,
die jenen Anlagen Angriffspunkt und Material zu ihrer Realisierung
bietet, kommt der kindliche Spracherwerb zustande'. Vygotskij bekri-
tiseert deze placebo-verklaring van Stern met een parafrase op Goethe:
'Wo Begriffe fehlen, stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein' (Vygots-
kij, 1934, p. 73).

De noodzaak de omgevingsinvloeden na te gaan wordt door Stern
ontweken met het begrip convergentie. De externe invloeden worden
gereduceerd tot een kwantitatieve factor: zij leveren slechts de versnel-
ling of vertraging van de door interne condities bepaalde ontwikke-
lingsprocessen.

Dit is naar Vygotskij's mening 'een metafysische opvatting van de
individuele persoonlijkheid', volgens welke zich alle ontwikkelings-
processen uit de 'zielstrebige Selbsttatigkeit' (Stern, 1914) van de per-
soonlijkheid laten afleiden. De persoonlijkheid schept als het ware uit
zichzelf, uit haar 'Zielstrebigkeit', de taal (Vygotskij, 1934).

Vygotskij vat na deze kritische beschouwing van Stern's werk de
ontogenetische ontwikkeling van denken en spreken samen:

1. de ontogenetische wortels van het denken en het spreken zijn
verschillend ;

2. er is een 'vóórintellectueel' stadium in de ontwikkeling van het
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spreken en een 'vóórtalig' stadium in de ontwikkeling van het
denken ;

3. tot een zeker tijdstip verlopen beide ontwikkelingen onafhanke-
lijk van elkaar op verschillende wegen ;

4. op een zeker punt snijden beide lijnen elkaar, het denken wordt
dan 'talig' en de spraak intellectueel.

Van egocentrisme naar innerlijke spraak en talig denken — Na dit
overzicht van de fylogenetische en ontogenetische wortels van taal en
denken, komt het er Vygotskij nu op aan de onderlinge samenvoeging
van beide ontwikkelingslijnen na te gaan.

In dit verband wendt Vygotskij zich tot Piaget. Aan Piaget ontleent
Vygotskij de ontdekking van de zgn. egocentrische spraak. Hiervoor
werden Piaget's opvattingen over de functie van deze spraak beschre-
ven. Het gaat nu om het probleem, hoe het spreken, dat aanvankelijk
los van het denken staat en een uiterlijke aangelegenheid is, tot een
betekenisvolle aangelegenheid van de binnenwereld, van het denken
worden kan.

Voor Piaget lijkt dit probleem niet te bestaan. Hij beschouwt de
egocentrische spraak als een uiteindelijk atrofiërende rest van het
egocentrische denken. Piaget vat de latere logische denkprocessen en
de 'gesocialiseerde spraak' op als volledig sociaal bepaald, en door
middel van de rationeel gebruikte taal overgedragen. Zo doorloopt het
kind bij Piaget een socialisatieproces, waarbij het kinderlijke denken
naar de achtergrond wordt gedrongen en de sociaal bepaalde structuren
de overhand krijgen. Deze bezitten hun eigen wetmatigheden, die niets
met de kinderlijke wereld gemeen hebben. Het kind leeft als het ware
in twee werelden: een ingebeelde droomwereld, verbonden met het
egocentrische denken, en een werkelijke wereld, verbonden met de
volwassen logica.

Het biologische en het sociale werken bij Piaget als twee uitwendige
mechanische krachten op elkaar in, zo stelt Vygotskij. Vygotskij zegt
daarentegen dat het kind al meteen in een werkelijke wereld leeft,
waarin het handelt en waarin zich ook zijn denken en spreken ontwik-
kelen. Volgens Vygotskij ontbreekt in de theorie van Piaget zowel de
werkelijkheid als ontwikkelingsfactor, als de verhouding van het kind
tot deze werkelijkheid, d.i. zijn praktisch handelen. Vygotskij meent
dat Piaget dan ook de zgn. socialisering van het kinderlijke denken
teveel losmaakt van de kinderlijke werkelijkheid, van het handelen
van het kind.

Het leren kennen van de werkelijkheid en van de logische vormen,
met behulp waarvan deze kennis mogelijk wordt, ontstaat dan bij
Piaget niet in een proces van praktische toeëigening van de werkelijk-
heid, maar in de aanpassing van het ene soort denken aan het andere.

De waarheid is dan de sociaal-georganiseerde ervaring. Uit de
werkelijkheid zou het kind nooit de logica leren. Daarmee is Vygotskij
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het niet eens. Vygotskij wijst vooral vanuit biologisch standpunt af dat
de autistische denkvorm de primaire is. De voorstelling van een polari-
teit tussen autistisch en realistisch denken vindt hij onjuist. Het kind
is vanaf het begin een realist.

Hoe verklaart Vygotskij dan de egocentrische spraak? Hij komt tot
de conclusie, dat de egocentrische spraak de overgangsvorm is.va iri de
aanvankelijk uiterlijke, sociale spraak naar de innerlijke spraak van de
volwassene. Terwijl Vygotskij de kinderlijke ontwikkeling volgens
Piaget's vroege werk schematiseert met: autistisch denken —> egocen-
trisch denken/egocentrische spraak—) logisch denken/gesocialiseerde
spraak, stelt hij daarvoor in de plaats: sociale spraak —> egocentrische
spraak —› innerlijke spraak. Terwijl bij Piaget het sociale als eindsta-
dium van de ontwikkeling optreedt, is bij Vygotskij de situatie ander-
som: het kind ontwikkelt zich van sociaal /dat is iets anders dan
'gesocialiseerd') naar individueel* ; . De egocentrische spraak is dan
niet een nutteloos bijprodukt van het egocentrische denken, maar van
zeer grote betekenis in de ontwikkeling van het denken en van de
intellectuele spraak. Op grond van zijn hypothese dat de spraak in het
begin sociaal is en de egocentrische spraak voortkomt uit de nog
ontoereikende isolatie, differentiatie en separatie van de individuele
spraak ten opzichte van deze sociale spraak, richtte Vygotskij een
aantal experimenten in om deze hypothese te toetsen.

Indien Piaget's visie juist zou zijn, zou de egocentrische spraak
toenemen bij een vermindering van sociale aspecten in de testsituatie.

Vygotskij's hypothese zou, omgekeerd, bevestigd worden indien de
egocentrische spraak dan zou afnamen. Vygotskij vond zijn hypothese
bevestigd (Vygotskij, 1934, en Elkonin, 1964, p. 123). Dit leidde tot zijn
opvatting dat de egocentrische spraak in oorsprong sociaal is en als het
ware bezig is zich, in zijn eigen kenmerkende vorm van de sociale
spraak los te maken (Elkonin, 1964, p. 124). Ten einde de functie van de
egocentrische spraak te onderzoeken, legde Vygotskij de spontane
activiteit van het kind hindernissen in de weg. Dit leidde tot een

* Enige toelichting is hierbij wellicht op zijn plaats. Met deze passage doelt
Vygotskij naar mijn mening erop, dat het kind vanaf zijn geboorte is ingevoegd
in een sociaal veld. Men zou kunnen zeggen dat het hypothetische Language
Acquisition Device van Chomsky de biologische voorwaarde is voor het vanaf
het eerste begin tot ontwikkeling kunnen komen van het sociale regelsysteem
in het kind. Het kind is 'Erziehungsbedrftig', vraagt om opvoeding (zoals Hegel
al opviel): en het is de taal, als sociale structuur bij uitstek, die zich op deze
gevoelige plaats van het mensenjong inschrijft, waardoor het kind voor eens en
voor altijd, noodzakelijkerwijs, is ingevoegd in de cultuur. Het individuele
bewustzijn is een verworvenheid, die pas op een hoger niveau van ontwikkeling
tot stand komen kan: het ik, als locatie van een bewustzijn, kan pas ontstaan
binnen de grenzen van genoemde sociale of linguïstische regels, en zeker niet
voorafgaan aan deze laatsten.
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spectaculaire verdubbeling van de coëfficiënt van de egocentrische
spraak. Vygotskij concludeerde daaruit dat de egocentrische spraak,
naast een zuiver expressieve functie, en naast een begeleidende functie
bij het kinderlijke handelen, zeer spoedig een middel tot denken wordt:
zij begint een probleemoplossende, planmatige functie te vervullen.

Hieruit besluit Vygotskij dat de egocentrische spraak de voorloper is
van de latere innerlijke spraak (Elkonin, 1964). Van belang zijn ook de
onderzoekingen van Syrkina (1934), die zowel de relatie van de egocen-
trische spraak tot verschillende soorten van activiteit (vrij tekenen,
praktisch handelen) betroffen, alsook de relatie tot de interactiemoge-
lijkheden van het kind. Samengevat brachten deze experimenten het
paradoxale resultaat aan het licht dat de egocentrisme-coëfficiënt af-
neemt bij betere mogelijkheden tot communicatie en samenwerking.
Dit schijnt op het eerste gezicht de resultaten van Vygotskij tegen te
spreken. Bij nadere vergelijking van deze experimenten echter, wordt
dit probleem duidelijk. Vygotskij onthield zijn testkinderen van bui-
tenaf de mogelijkheid tot communicatie (door lawaai of apart zetten),
terwijl Syrkina dit soort omstandigheden constant hield. Zij varieerde
de werkelijke, interne mogelijkheden tot interactie door bijvoorbeeld
de aanwezigheid van een vreemde onderzoeker te vergelijken met die
van zeer vertrouwde speelkameraadjes.

De egocentrisme-coëfficiënt correleert dus rechtstreeks met de ex-
terne mogelijkheden tot interactie en reciprook met de interne moge-
lijkheden daartoe. Een vreemde onderzoeker bijvoorbeeld zal voor
meer egocentrische spraak zorgen, niet omdat het kind door hem in
zijn egocentrische wereld wordt gelaten (Piaget's argument), maar
omdat de externe condities voor interactie gunstig zijn (Vygotskij's
argument), terwijl Syrkina daaraan toevoegt dat het vreemd-zijn van de
onderzoeker de interne condities voor samenwerking en hulp bena-
deelt, hetgeen het egocentrisme eveneens doet toenemen. Men kan op
grond hiervan veronderstellen dat een tendens tot sociale interactie
ten grondslag ligt aan deze, op het eerste gezicht verwarrende, onder-
zoeksresultaten. Deze tendens zorgt in geval van gunstige externe
condities ten aanzien van interactie voor meer egocentrisme ('losge-
maakt' door de sociale situatie) en in het geval van gunstige interne
condities ten aanzien van interactie neemt de egocentrisme-coëffi-
ciënt af ; zij wordt dan als het ware 'geabsorbeerd' door de praktische
interactie zelf, die immers het motief voor de egocentrische spraak
wegneemt.

Mijn indruk is, dat Piaget op grond van een juiste intuïtie over deze
interne condities conclusies trok op het meer abstracte niveau van de
externe condities, waaraan allereerst beantwoord moet zijn.

Voor uitgebreidere gegevens met betrekking tot deze experimenten
raadplege men Elkonin (1964).

De empirische vondsten van Vygotskij met betrekking tot de ego-
centrische spraak kunnen nu worden samengevat:
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—de egocentrische spraak neemt toe wanneer de taak moeilijker
wordt ;

—de egocentrische spraak neemt af indien de communicatiemoge-
lijkheid door uitwendige factoren gestoord wordt.

Met Elkonin /1964) kan men zeggen dat de egocentrische spraak de
onzelfstandigheid van een kind ten opzichte van de volwassene in zijn
nabijheid weerspiegelt, ten opzichte van een taak met bepaalde moei-
lijkheidsgraad. Daadwerkelijk gerealiseerde interactie doet de egocen-
trische spraak afnemen.

De egocentrische spraak is dus eerst een appèl om steun, hulp en
begeleiding, maar verandert van functie en gaat steeds meer over in de
zelfstandigheid van de geïndividualiseerde innerlijke spraak. De ego-
centrische spraak is dan niet alleen functioneel en realiteitsgericht,
maar bovendien nog sociaal in fysiologische zin (hardop) en groten-
deels al innerlijk in psychologische zin: als een eerste begin van plan-
matig denken.

De bijzondere eigenaardigheden van de egocentrische spraak: de
verkortingen, verdichtingen, weglatingen (vgl. o.a. de ellips als stijlfi-
guur), de soms onnavolgbare overgangen, zijn te begrijpen als het
gevolg van het steeds meer verinnerlijken van de sociale spraak. De
planmatige doelvoorstelling wordt steeds meer innerlijk gerepresen-
teerd in een steeds meer fragmentarisch, verdicht, geluidloos spreken,
dat zich steeds meer naar het begin van de handeling verplaatst, die zij
aanvankelijk volledig begeleidt.

De tegenstelling tussen Vygotskij en Piaget komt dus vooral tot
uiting in de functie die beiden toekennen aan de egocentrische spraak.

Naar een analyse van de ontwikkeling van wetenschappelijke begrip-
pen — Op een zeker moment voegen de ontwikkelingslijnen van den-
ken en spreken, die aanvankelijk apart verliepen, zich samen. Het kind
begint zijn handelen te begeleiden met spraak, eerst tijdens de gehele
handeling, maar allengs meer teruggetrokken tot op het begin daarvan.

Deze spraak gaat tenslotte over in de innerlijke spraak, waarin veel van
deze 'primair proces kenmerken' zijn terug te vinden. Zij biedt het kind
de mogelijkheid zich uit de onmiddellijkheid van de visuele waarne-
ming te bevrijden en zich een voorstelling te maken van handelingen
en de objectieve resultaten daarvan. Omdat de functie van de spraak op
deze wijze verandert, wordt zij tot innerlijke spraak. Daarbij volgt zij
volgens Vygotskij 's onderzoekingen dezelfde weg als alle operaties
met tekens (als technisch lezen, rekenen e.d.).

Hij onderscheidt in de ontwikkeling van tekenoperaties 4 hoofdsta-
dia:

1. Een primitief, natuurlijk stadium, gekenmerkt door pre-intellec-
tuele spraak en pretalig denken.

2. Het stadium van de 'naïeve psychologie', analoog aan de zgn.
'naïeve fysica'. Met dit laatste bedoelt men de naïeve ervaringen van de
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fysieke eigenschappen van het lichaam of van voorwerpen. Zo zijn er in
dit stadium naïeve ervaringen van de belangrijkste psychische opera-
ties, die echter ontoereikend zijn en tot een inadequaat gebruik van de
psychologische eigenschappen, waarnemingen en reacties leiden. In
de ontwikkeling van het spreken komt dit stadium duidelijk naar
voren in het vooruitlopen van de verwerving van grammaticale struc-
turen en operaties op de overeenkomstige logische denkstructuren en
operaties: 'Das Kind erwirbt die Syntax der Sprache frher als die
Syntax des Denkens' (Vygotskij, 1934, p. 94). Piaget heeft hierop even-
eens gewezen.

3. Het stadium van het uitwendige teken en de uitwendige operatie,
met behulp waarvan het kind een innerlijke opgave oplost. Voorbeel-
den zijn vingerrekenen, telraam, uitwendige geheugensteuntjes bij het
leren. Dit stadium komt in de ontwikkeling van het spreken overeen
met het stadium van de egocentrische spraak.

4. Het stadium van 'ingroei'. De uitwendige operatie wordt naar
binnen verschoven en ondergaat daarbij ingrijpende wijzigingen. Dit is
het stadium, gekenmerkt door het logisch denken met interne tekens
en relaties ; het hoofdrekenen wordt mogelijk. De spraak wordt ener-
zijds innerlijk en geluidloos, anderzijds ontstaat ook de logische, uit-
wendige spraak. Beide operaties, in- en uitwendig, staan in voortduren-
de relatie tot elkaar, en gaan voortdurend van de ene vorm in de andere
over.

Vygotskij benadrukt, dat alle aanwijzingen er tegen pleiten, dat
denken en spreken geheel met elkaar versmelten. Hij stelt voor de
situatie van denken en spreken te schematiseren met twee cirkels, die
elkaar slechts gedeeltelijk overlappen. De overlap is dan het gebied van
het talig denken en de intellectuele spraak. Daarnaast is een groot
gebied van het denken niet rechtstreeks verbonden met de taal: dat van
het praktisch intellect, het werktuiglijk denken vooral. Evenzo, stelt
Vygotskij, is er een gebied van het spreken, dat min of meer los van het
denken staat. Hiertoe rekent hij de geheugenspraak ('opzeggen' van een
gedicht) en de zgn. lyrische spraak met overwegend affectief-expressief
karakter.

Het zgn. talig denken is dus een uniek verschijnsel en beslaat slechts
een relatief beperkt gebied van het totaal aan talige en intellectuele
functies. Deze niet-overlappende gebieden staan slechts onder verder
verwijderde invloed van het talig denken. Uit de tegenstelling tussen
de ontwikkeling van de innerlijke spraak en het talig denken enerzijds,
en de ontwikkeling van het spreken en van het intellect anderzijds,
blijkt dat het ene ontwikkelingsproces niet eenvoudig een directe
voortzetting van het andere is, maar dat het ontwikkelingstype zelf van
een biologisch tot een sociaal-historisch type geworden is. 'Het talige
denken vormt geen natuurlijk gegeven, maar een sociaal-historische
vorm van menselijk gedrag, met specifieke wetmatigheden en eigen-
schappen die in de natuurlijke vormen van denken en spreken niet
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terug te vinden zijn' (Vygotskij, 1934, p. 102).
Deze sociaal-historische determinatie van het ontwikkelingsproces

van het talig denken, de specifiek menselijke 'bekroning' van het
psychisch apparaat, maakt het onderzoek naar de specifieke verbindin-
gen van de (historische) ontwikkeling van de maatschappij met de
individuele ontwikkeling onvermijdelijk. Vygotskij pleit derhalve
voor een 'historische psychologie, d.i. een maatschappelijke psycholo-
gie' (ibid. p. 103).

Vanzelfsprekend doelt Vygotskij daarmee niet op een vulgair-mate-
rialistische determinatie van psychologie door politieke economie,
maar tracht hij daarmee juist te ontsnappen aan biologisme en sociolo-
gisme, en aan de zeker nu zo populaire metafysische opvatting van het
autonome individu als centrum van de wereld.

Vygotskij 's verder onderzoek naar de ontwikkeling van wetenschap-
pelijke begrippen, vertrekkend vanuit bovenbeschreven methodologi-
sche positie, werd door zijn voortijdige dood in 1934 ten gevolge van
tuberculose onderbroken.

Veertig jaar later verkrijgen zijn inzichten schoorvoetend enige we-
tenschappelijke erkenning, waarbij aangetekend moet worden dat zijn
werk de meeste ingang vond bij onderwijspedagogen en psychologen,
zowel in de Sovjet-Unie als daarbuiten.

Een en ander toont aan dat er weerstanden overwonnen moeten
worden, die in beide kampen van de wereldpolitiek sterk leven. Deze
houden de onproduktieve stagnatie in de menswetenschappen in
stand, welks symptomatologie bestaat uit de vruchteloze, telkens
herhaalde discussies, dikwijls complex verpakt in telkens nieuwe
omhullingen, maar tenslotte terugvoerend op de grondtegenstelling
tussen het objectivisme en het subjectivisme.

De methodologische stellingname van Vygotskij verdient een rui-
mere bekendheid dan zij tot nu toe verkreeg. Vygotskij gaf enige be-
langrijke aanwijzingen om deze patstelling op te lossen.

Literatuur

Aster, E. von (1975), Geschichte der Philosophie, Alfred Kriiner Verlag, Stutt-
gart.

Austin, J. L. (1962), How to do things with words, Oxford.
Bates, E., Camaioni, L., and Volterra, V. (1975), The acquisition of performatives

prior to speech, Merill-Palmer Quart. 21: 205-266.
Berns, E., Ijsseling, S. en Moyaert, P. (1979), Denken in Parijs, Samsom Uitgeve-

rij, Alphen aan den Rijn - Brussel.
Bleuler, E. (1927), Das Autistische Denken, Berlin - Giittingen - Heidelberg,

19632 .
Brown, R. (1973), A first language: the early stages, Harvard University Press,

Cambridge, Mass.
Bruner, J. (1961), Introduction, in: Vygotsky (1962).
Bruss, N. H. (1976), V. N. Voloshinov and the structure of language in Freudia-

181



Tijdschrift voor psychiatrie 26, 1984/3

nism, in: V. N. Voloshinov, 1976, Freudianism, a Marxist Critique, Acade-
mie Press Inc., New York.

Biihler, Ch. (1927), Soziologische und psychologische Studien fiber das erste
Lebensjahr, G. Fischer, Jena.

Biihler, K. (1927), Die geistige Entwicklung des Kindes, G. Fischer, Jena.
Cassirer, E. (1944), An Essay on Man, New Haven.
Chomsky, N. (1957), Syntactic Structures, Den Haag.
Chomsky, N. (1965), Aspects of the theory of Syntax, Cambridge, Mass.
Chomsky, N. (1967), The general properties of language, in: BraM Mechanisms

underlying speech and language, ed. C. H. Millihan and F. Darley, Grune &
Stratton, New York.

Claparède, E. (1918), La conscience de la ressemblance et de la différence chez
l'enfant, Archives de Psychol. 17, no. 65. Geciteerd in: Vygotsky (1934), p.
193.

Claparède, E. (1923), Préface, in: J. Piaget (1923).
Corvez, M. (1969), Discussion Summary: Memory, Sensorymotor and Cogniti-

ve Development, in: Communicative and Cognitive Abilities - Early
Behavioral Assessm ent, University Park Press, Baltimore, 185-191.

Ducrot, 0., et Todorov, T. (1972), Dictionnaire encyclopédi que des sciences du
langage, Editions du Seuil, Paris.

Ehrmann, J. (ed.) (1970), Structuralism, Anchor Books, New York.
Elkonin, D. P. (1964), Development of Speech, in: Zaporozhets, A. V., and

Elkonin, D. B. (1964), 111-185.
Freud, A. (1936), The Ego and the Mechanisms of Defense, The Hogarth Press,

London (1968).
Freud, S. (1893), Vortrag 'Ueber der psychischen Mechanismus hysterischer

Phanomene', Studienausgabe, Bd 6, p. 9, Fischer Verlag, Frankfurt a/M,
1975.

Freud, S. (1895), Entwurf einer wissenschaftlichen Psychologie, in: Freud, S.
(1950), Aus den Anfdngen der Psychoanalyse, Fischer Verlag, Frankfurt
a/M, 1975.

Freud, S. (1900), Die Traumdeutung, Studienausgabe, Bd 2, Fischer Verlag,
Frankfurt a/M, 1975.

Freud, S. (1911), Formulierungen fiber die zwei Prinzipien des psychischen
Geschehens, in: Studienausgabe, Bd 3, p. 17-24, Fischer Verlag, Frankfurt
a/M, 1975.

Freud, S. (1915), Das Unbewusste, Studienausgabe, Bd 3, p. 119, Fischer Verlag,
Frankfurt a/M, 1975.

Gardner, R. A., and Gardner, B. T. (1969), Teaching Sign Language to a Chimpan-
zee, Science, 165, p. 664-672.

Ginsburg, H., and Opper, S. (1969), Piaget's Theory of Intellectual Develop-
ment, an Introduction, Prentice Hall., Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.

Heidegger, M. (1927), Sein und Zeit, Tbingen.
Uzendoorn, Van e.a. (1981), Kritische psychologie, Drie Stromingen, Baam.
Jaspers, K. (1913), Allgemeine Psychopathologie, Springer Verlag, Berlin, Hei-

delberg, New York (19739 ).
Katz, J. J. (1966), The philosophy of language, Harper & Row, New York.
Koffka, K. (1925), Grundlagen der psychischen Entwicklung, A. W. Zickfeldt,

Osterwieck am Harz.
KOhler, W. (1921), Intelligenzpriifungen an Menschenaffen, J. Springer, Berlin.

182



A. Wunderink Taal en ontwikkeling

W. (1922), Zur Psychologie des Schimpansen, Psychol. Forsch., Bd 1,
Berlin/Q5ttingen/Heidelberg.

Kuiper, P. C. (1976), De mens en zijn verhaal, Atheneum-Polak & Van Gennep,
Amsterdam.

Lacan, J. (1966), Écrits, Paris.
Lurija, A. R. (1979), The Making of MMd, a Personal Account of Soviet Psycho-

logy, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
McNeill, D. (1966), Developmental Psycholinguistics, in: The Genesis of Lan-

guage, ed. F. Smith and G. Miller, The MIT Press, Cambridge, Mass.
Merleau-Ponty, M. (1945), Phénomenologie de la Perception, Paris.
Meumann, E. (1902), Die Entstehung der ersten Wortbedeutungen beim Kinde,

Wundt's Philos. Stud., 20, Leipzig.
Miller, R. (1979), Vygotsky, in: Development from one to two years: Language

Acquisition, Basic Handbook of Child Psychiatry, vol. 1, p. 134-135. Basic
Books Inc. Publishers, New York.

Moore, M. K., and Meltzoff, A. N. (1976), Object Permanence, Imitation and
Language Development in Infancy: Toward a Neo-Piagetian Perspective
on Communicative and Cognitive Development, Communicative and
Cognitive Abilities- Early Behavioral A ssessm ent, University Park Press,
Baltimore.

Mooij, A. W. M. (1975), Taal en Verlangen, Boom, Meppel.
Nuchelmans, G. (1976), Wijsbegeerte en Taal, Boom, Meppel.
Parton, D. A. (1976), Leaming to imitate in infancy, Child Development, 47, p.

14-31.
Peller, L. E. (1966), Freud's Contribution to Language Theory, Psychoanalytic

Study of the Child, 21, p. 448-467.
Piaget, J. (1923), Le Langage et la Pensée chez l'Enfant, Delachaux et Niestlé,

Neuchátel.
Piaget, J. (1924), Le jugement et le raisonnement chez I'enfant, Delachaux et

Niestlé, Neuchátel, Paris.
Piaget, J. (1962), Comments on Vygotsky's critical remarks, MIT Press, Cam-

bridge, Mass.
Piaget, J. (1964), Six études de psychologie, Paris.
Premack, D. (1971), Language in chimpanzee?, Science, 172, p. 808-822.
Ree, F. van (1974), Schizoforme syndromen en psycholinguïstiek, Kon. Van

Gorcum & Comp. BV, Assen.
Rumbaugh, D. M., and Gill, T. V. (1976), Language and the Acquisition of

Language Type Skills by a Chimpanzee. Ann. Acad. Sci., 270, p. 90-135.
Searle, J. R. (1969), Speech Acts, Cambridge.
Slobin, D. I. (1966), Discussion of D. McNeill, Developmental Psycholinguis-

tics, in: The Genesis of Language, ed. F. Smith and G. Miller, MIT Press,
Cambridge, Mass.

Stem, C., und W. (1908j, Die Kindersprache, Leipzig, 1928 4 .
Stem, W. (1914), Psychologie der frhen Kindheit, Quelle und Mayer, Leipzig.
Syrkina, V. Ye. (1934), Problema egotsentricheskoy rechi v issledovaniakh

Piaget (Problem of egocentric speech in the investigations of Piaget), Ruko-
pis, LGPI.

Villiers, J. G. de, and Villiers, P. A. de (1978), Language Acquisition, Harvard
Univ. Press, Cambridge, Mass.

Vos, J. F. (1976), Onderwijswetenschap en Marxisme, de methodenstrijd in de

183



'Tijdschrift voor psychiatrie 26, 1984/3

Sovjet-onderwijswetenschap, Tjeenk Willink, Groningen.
Vos, J. F. (1982), Naar een psychologie van de hoogte, inleidende opmerkingen

bij het artikel van Zintsjenko en Mamardasjvili, Psychologie en Maat-
schappij 1982, no. 2, p. 173-181, Socialistische Uitgeverij Nijmegen.

Vygotskij, L. S. (1934), Thought and Language (Russ.) Sozekgiz, Moskou/Lenin-
grad ; vertaling: Denken und Sprechen, Fischer Taschenbuch Verlag,

Frankfurt a/M, 1979.
Vygotskij, L. S. (1978), Mind in Society, The Development of Higher Psycholo-

gical Processes, ed. M. Cole, V. J. Steiner, S. Scribner, and E. Souberman,
Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.

Wittgenstein, L. (1921), Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt a/M, 1964.
Wittgenstein, L. (1958), Philosophische Untersuchungen, Oxford.
Wundt, W. (1911), Die Sprache, in: Wilkerpsychologie, Bd 1, Leipzig.
Yerkes, R. M. (1916), The Mental Life of Monkeys and Apes, Behav. Monogr., Bd

III, New York/London/Paris/Leipzig.
Yerkes, R. M., and Learned, B. W. (1925), Chimpanzee intelligence and its vocal

expressi ons, Baltimore.
Zaporozhets, A. V., and Elkonin, D. B. (1964), The Psychology of Preschool

Children, MIT Press, Cambridge, Mass., 1971.

184


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27

