153

maar vooral als aanvulling erop. Bovendien
moeien we er bij het berekenen van hel
rendement rekening mee houden dal veel
assessmem centers, naast een beperkt aantal simulatieoeleningen. levens capaciteitentests en vragenlijsten bevatten. De vraag
die dan beantwoord moet worden luidt:
wat is de extra opbrengst van deze twee of
drie simulalieoeleningen boven het al bestaande instrumentarium?
Asscssmcnt Centers is een boek dat vanuit de praktijk is geschreven, over die prak-

njk gaai en inzicht geelt in de dagelijkse
gang van zaken rond de ACM. Maar is het
boek ook het doe-boek ol 'kookboek' dat
Jansen en De | o n g h ons in hun voorwoord
beloven? Ik vind van niet. Weliswaar mag
de lezer over de schouder van de koks in de
potten kijken maar een uitgekiend recept
dat beschrijft hoe men een assessmem center kan opzetten en uitvoeren ontbreekt.
Wel moet worden gezegd dat sommige
hoofdstukken in deze richting gaan: vooral
De j o n g h verdient een pluim voor zijn hel-

dere aanpak.

Andere hoofdstukken

zijn

echter minder concreet. Mij heeft dal niet
gehinderd, en ik denk dat degenen die behoede hebben aan meer informatie over hel
inzetten van de ACM mei dit boek hun
voordeel k u n n e n doen.
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Begin 1"-W3 promoveerde Hendrik |ohan
Haarmann. geboren te Kerkrade. aan de
Katholieke L'niversitcit van Nijmegen op
een proelschrift over taalstoornissen bij afasie. De taalstoornis waar hel in Haarmanns
proeve van bekwaamheid allemaal om
draait slaat bekend als "agrammatisme'.
Agrammausme wordt veelal aangetroffen
bij patiënten met een afasie van Broca.
Agrammatische patiënten spreken in grammaticaal gereduceerde zinnen. In deze zinnen worden lunclicwoorden en verbuigingen niet ailijd. maar wel vaak weggelaten.
Bovendien zijn de zinnen meestal kort. Passieve zinnen of bijzinsconstructies worden
zelden spontaan geproduceerd. Hieronder
volgt bij ui|ze van illustratie een stukje
agrammatische spraak van een van mijn eigen patiënten. [Ajuguslus bloeding... november ieis|c vertellen... ]a mondje houden. maar innerlijk hc... januari stukje beter... behoorlijk herinneren enzovoort...
maar spreken moeilijk.'
Hoewel agrammatisme vooral opvalt in
de taalproduktic van Broca-patienlen. is
reeds sinds hei midden van de jaren zeven-
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tig bekend dat bij deze patiënten meestal
ook het begrijpen van taal in meer of mindere mate gestoord is. Niel alleen bij het
spreken, maar ook bij het verstaan van taal
lijkt het erop dat agrammatische patiënten
met of minder etfectiel in staat zijn gebruik
te maken van de syntactische regels die bepalen op welke wijze de losse onderdelen
van een zin met elkaar tot een welgevormde uiting worden samengevoegd.
De afasie-onderzoeker ziet zich in het
onderhavige geval voor de volgende vraag
gesteld: wat gaat er in hel complexe proces
van spreken en/of verstaan fout, zodanig
dat de geproduceerde zinnen niel de gebruikelijke syntactische rijkheid en complexiteit vertonen, en zodanig dal bij hel
verslaan syntactische informatie niet of in
mindere mate bijdraagt tot de interpretatie
van de gehoorde uiting?
Haarmanns proefschrift is in zekere zin
exemplarisch voor de manier waarop men
in het huidige alasie-onderzoek een dergelijke vraag te lijf gaai. In het tweede hoofdstuk van hel proelschrift wordt een c o m p u termodel van agrammausch zinsbegrip ge-

presenteerd. In aansluiting op ontwikkelingen in onder andere de taalpsychologie
worden ook in het onderzoek naar taalstoornissen steeds vaker de consequenties
van bepaalde gedachten over de onderliggende stoornis expliciet 'doorgerekend'. In
een tweetal volgende hoofdstukken wordt
met behulp van experimentele methoden
uit de taalpsychologie getracht te achterhalen waar het in het complexe taaibegripsproces nu precies fout gaat Dit wordt gedaan door het taalverwerkingsproces te 'betrappen terwijl het zich aan het voltrekken
is.
Deze aanpak wijkl af van de meer k'assieke methoden in het afasie-onderzoek die
er veeleer op zijn gericht te onderzoeken
hoc adequaat hei cindprodukt van hel taalvcrwerkingsproces is. Dit kan door de patiënt oordelen over een zin te vragen ('Is
deze zin grammaticaal correct?) of door de
patiënt uil een reeks plaatjes die albeelding
te laten kiezen die bij een gelijktijdig aangeboden zin pasl. Het door de patiënt geproduceerde foulenpatroon kan in z o n geval inzicht verschaffen in hel type informa-
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ne s e m a n t i s c h e . syntactische, tonologischc' dat niet langer adequaat uil hel
geheugen kan worden opgehaald.
Hel zou bijvoorbeeld k u n n e n zijn dal
bepaalde woordbetekenissen als gevolg van
de hersenbeschadiging in het semantisch
geheugen zijn uitgewist. In z o n geval kan
de paticm in geen enkele situatie ooit nog
de betekenis van het woord ophalen. Weg
is weg. Van de meer klassieke onderzoeksmethoden maakt Haarmann alleen gebruik
in het vijfde hoofdstuk van zijn dissertatie.
De reden dat Haarmann niet kan volstaan met het gebruiken van de klassieke
alasioiogische onderzoeksmethoden
ligt
reeds besloten in de titel van zijn proefschrift. .AgruniHUHic aphasia as a timing tit/i<H De leidende gedachte in het door Haarmann verrichte onderzoek is dal agrammaUsme met zozeer een gevolg is van het
uitwissen van svntactische kennis, maar
veeleer samenhangt met alwijkingen in het
beschikbaar komen en blijven van deze
kennis. Om een zin adequaat ie kunnen
ontleden, moet svntactische inlormatie
(bijvoorbeeld dal hel zojuisl gehoorde/gelezen woord een zellslandig naamwoord is en
het hoold vormt van het naamwoordelijke
deel van de zin) razendsnel beschikbaar
zijn. Tevens moet deze informatie enige tijd
beschikbaar blijven om de structurele relatics met de andere onderdelen van de zin ie
kunnen berekenen.
Haarmann vindt in zijn experimentele

onderzoek evidentie voor de gedachte dat
de constituerende elementen van een zinsstructuur (in meer technische lermen, de
voor het opbouwen van een constituentenstructuur vereiste woordgroepknopen, zoals NP. VP en PP) te langzaam worden
geactiveerd en te kort de vereiste activatiewaarde handhaven. Het resultaat is dal deze elementen niet op de juiste momenten
beschikbaar zijn om een volledige zinsstructuur te k u n n e n opbouwen. Om afwijkingen in de temporele organisatie van het
laalverwerkingsproces te achterhalen, is
men genoodzaakt dit proces te meten terwijl het zich afspeelt, waarbij men eerder in
milliseconden dan in seconden moet denken. Tevens k u n n e n in computersimulaties
de consequenties van temporeel gereduceerde beschikbaarheid van syntactische
lol andere) inlormatie worden doorgerekend.
Het proelschrifi van Haarmann en hel
daarin beschreven onderzoek passen zeer
goed in de context van wal ik hier zou willen omschrijven als de Nijmeegse School in
de alasiologie. De in Nijmegen door verschillende onderzoekers ontwikkelde benadering van afasiesloornissen gaat ervan uit
dat de verbazingwekkende snelheid van
spreken en verstaan tot de meest essentiële
aspecten van deze complexe vaardigheden
behoren. Dientengevolge is Lennebergs
stelling dat almost all ol ihe central nervous svstem disorders ol speech and lan-
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guage may be charactcrized as disorders ol
timing mechanisms (Biohgical
foundations
o/ langttagc. 1467; p. 218) een goed uitgangspunt. Terecht opent Haarmann zijn
dissertatie dan ook met een citaat van Lenneberg.
Al met al is het proefschrift van Henk
Haarmann een inlercssante en lezenswaardige bijdrage aan het oplossen van een
vraag die reeds in de vorige eeuw door neurologen werd opgeworpen, die de laatste
decennia in steeds sterkere mate door taalkundigen en psychologen is opgepakt en
waarop het antwoord vooralsnog achter de
kimmen van de nakende eeuw-wende verborgen ligt. Hel interessante van Haarmanns bijdrage is de combinatie van het
gekozen theoretische perspectief en het gebruik van computersimulaties en 'on-line'
onderzoeksmethoden om de aard van mogelijke temporele derailleringen in het taaiverwerkingsproces nader in kaart te brengen. Het in hel proefschrift gerapporteerde
onderzoek staat echter niet toe verschillende versies van de temporele hypothese tegen elkaar weg ie strepen. Veel onderzoek
zal nog nodig zijn om de precieze aard van
de afwijkingen in het temporele verloop
van laalverstaan te kunnen karakteriseren.

Dr. P. Hagoort is werkzaam bij de sectie Neuroeo^nmon ot Languav^e Processing van
hel Max Planck Insuiuut voor Psycholinguïstiek
ie Nijmegen.
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In het Nederlandse taalgebied is met het
verschijnen van dit boek na lange tijd weer
eens een handboek verschenen op het terrein van leren en leerprocessen. Daarmee
kan dn boek beschouwd worden als de opvolger van de monografieën van Van Parreren. Leren / en II. fiet hier besproken boek
bouwt voort op en geelt een nadere uitwer-

king aan iwce eerdere boeken van Monique
boekaerts. namelijk
Onderwijsleerprocessen
organiseren: hof doe je dat? en Psychologie
v<m de leerling en liet leerproces. In dit boek
zijn recente inzichten op hel terrein van de
constructivistische psychologie, mctacognitie en monvationele en emotionele processen bij het leren in de behandeling van de

diverse onderwerpen verdisconteerd.
Het boek bestaat uit vier delen. Allereerst e n

deel waarin verschillende leer-

theoretische

en

onderwijspsychologische

benaderingen aan de orde komen, namelijk
de behavioristische theorie, de cognitieve
theorie, de handelingspsychologische theorie. metacognitieve theorieën en de con-

