
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Gebruikersvriendelijkheid van Nederlandse computerterminologie : purismen vs.
internationalismen

Goetschalckx, J.A.M.

Award date:
1988

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/4d9fc6cc-fe70-4d33-9e9e-aed171a16f06


\ . 

' 

A R U 
8 7 &10~ 

T E M 

'"== ~ 

T C 
u 

i 
-1+ t 

,u. 
} 

Techniek en Communicatie 

Technische Universiteit t~Eindhoven 



GEBRUIKERSVRIENDELIJKHEID VAN 
NEDERLANDSE COMPUTERTERMINOLOGIE 
purismen vs. internationalismen 

J.A.M. Goetschalckx 

Eindhoven, oktober 1987 



Voor Ingrid 

• 



• 

• 

VOORWOORD 

Dit verslag vormt de tastbare neerslag van m1Jn afstudeer
onderzoek als student Techniek en Maatschappij aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is verricht in samenwerking 
met de afdeling Personal Computing & Information Services van de 
Nederlandse Philips Bedrijven B.V. Het idee om de gebruikers
vriendelijkheid van computerterminologie te onderzoeken is afkom
stig van Dr. Jan Ulijn, tevens eerste begeleider. 

Om de tekstomvang te beperken en dit verslag zodoende voor 
de in het onderwerp geïnteresseerden toegankelijker te maken, 
bevatten de bijlagen van dit verslag slechts korte fragmenten van 
de erin vermelde teksten. De volledige bijlagen zijn op aanvrage 
apart gebundeld verkrijgbaar. In de tekst zal naar deze volledige 
versies verwezen worden als "de (apart verkrijgbare) uitgebreide 
bijlagen". 
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SAMENVATTING 

GEBRUIKERSVRIENDELIJKHEID VAN NEDERLANDSE COMPUTERTERMINOLOGIE 
internationalismen vs. purismen 

De Nederlandse computerterminologie bestaat uit een mengsel 
van internationalismen (Engelse termen) en purismen (vertalingen 
en neologismen). Deze heterogeniteit vormt een obstakel voor 
effectieve communicatie tussen vaklieden, en brengt leken in 
verwarring. 

Het probleem van de Nederlandse computerterminologie komt 
regelmatig ter sprake in vakbladen en ook in de algemene pers; 
meestal richt de discussie zich op de voordelen die de ene termi
nologie ten opzichte van de andere zou hebben. Daarbij vraagt men 
zich vaak af waarom de door taalpuristen voorgeschreven Neder
landse termen zo weinig gebruikt worden. Dit onderzoek werd 
verricht om de discussie van een wetenschappelijk fundament te 
voorzien, door een meting van zowel de subjectieve voorkeuren van 
diverse gebruikers van computerterminologie, alsook van de objec
tieve voordelen ten aanzien van kennisoverdracht van een termi
nologie vergeleken met de andere. Wij hopen hiermee een aanvul
ling te leveren op de taalkundige cri ter ia, waar de discussies 
zich uitsluitend op lijken te beroepen. 

Voor het meten van de subjectieve voorkeuren werd een enquê
te onder 242 Philips-medewerkers gehouden. In de vragenlijsten 
werden 40 definities van concepten in verband met de personal 
computer gegeven, gevolgd door een keuzelijst van de hiervoor 
bestaande termen. Zoals verwacht toonde de enquête een duidelijke 
voorkeur voor Engelse termen bij vaklieden (zij verkozen Engelse 
termen in 79% van de gevallen) , en een duidelijke afkeer bij 
beginners (slechts 34%). Deze voorkeur kan in de eerste plaats 
waarschijnlijk worden toegeschreven aan de "exposure" aan Engelse 
vakliteratuur, en dus terminologie, die vaklieden ondergaan. 

De subjectieve afkeer bij beginners lijkt in tegenspraak met 
de effectiviteit in kennisoverdracht die uit een psycholinguïs
tisch experiment bleek. Dit experiment hield in dat 2x26 absolute 
leken (Pedagogische Academie-studenten en ouders van basisschool
kinderen, gemengd) twee verschillende versies (met respectieve
lijk Nederlandse en Engelse terminologie) van eenzelfde tekst 
lazen. Hierna werd met een vragenlijst nagegaan in hoeverre de 
proefpersonen de 24 hierin geïntroduceerde termen hadden onthou
den. De proefpersonen bleken duidelijk beter te leren van de 
tekst met Engelse terminologie (38% van de nieuwe termen werd 
onthouden; in de puristische versie slechts 15%). Mogelijke 
verklaringen hiervoor zijn de met polysemie samenhangende proble
men, die inherent zijn aan een puristische terminologie, en het 
signaaleffect dat van Engelse termen uitgaat. 

Dit opmerkelijke en onverwachte resultaat vraagt om nader 
onderzoek: mag men de gemeten effectiviteit in overdracht van 
terminologie gebruiken als een maat voor de effectiviteit in 
kennisoverdracht? Indien de betere kennisoverdracht door het 
gebruik van internationalistische (Engelse) terminologie wordt 
bevestigd, kan dit gevolgen hebben voor terminologienormalisatie. 
Normalisatiecommissies zouden wel eens gedwongen kunnen worden te 
moeten kiezen tussen subjectieve gebruikersvriendelijkheid of 
objectieve effectiviteit in kennisoverdracht. 
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ENGLISH ABSTRACT 

USER-FRIENDLINESS OF DUTCH COMPUTER TERMINOLOGY 
internationalisms vs. purisms 

Dutch computer terminology consists of a mixture of inter
nationalisms (English terms) and purisms (translations and neolo
gisms). This heterogeneity impedes effective communication be
tween experts and puzzles beginners. 

The problem of Dutch computer terminology is frequently the 
subject of discussion in both the specialized and in the general 
press, the meri ts of one terminology vs. the other being the 
focal point of these discussions. Another point of interest is 
that Outch terms proposed by purists seem to be rarely used. This 
study set out to provide a scientif ic basis for the debate, by 
measuring the subjective preferences of different categories of 
terminology users and comparing the objective merits of interna
tionalisms vs. purisms with respect to the effectiveness in know
ledge transfer. This, it is hoped, will provide a complement to 
the linguistic criteria that appear to be the only ones invoked 
in the discussion at the moment. 

In order to measure the subjective preferences, a survey was 
undertaken with 242 persons, all Philips personnel. Questionnai
res presented 40 definitions of personal computer-related con
cepts followed by a list of the alternative terms available in 
Outch to choose from. The survey showed -- as was expected -- a 
marked preference for English terms by experts (choosing English 
terms in 79% of the cases) and an aversion by beginners (34% 
only) . This preference can probably be attributed in the first 
place to the "exposure" to literature in English, and hence to 
English terminology, to which computer professionals are subjec
ted. 

The subjective aversion found in beginners seems in contra
diction with the terminology-effectiveness observed in a psycho
linguistic experiment. This experiment involved the reading by 
2x26 absolute beginners (students of a teachers training college 
and parents of primary school children, mixed) of two different 
versions (using English and purist terminology, respectively) of 
the same text, introducing 24 concepts. After reading, subjects 
had to fill in a questionnaire testing their memorization of the 
newly learned terms. The subjects clearly demonstrated a better 
learning effect when English terminology was used (memorization 
of 38% of the new terms, as opposed to only 15% for purist termi
nology). A possible explanation may lie in polysemy-related 
problems inherent to purist terminology and the signalling effect 
a foreign term carries with it. 

This remarkable and unexpected result calls for further 
investigation: can the measured effectiveness in terminology
transfer be used as a criterion for the effectiveness of transfer 
of knowledge? If knowledge transfer proves to be furthered by an 
internationalist (English) terminology, this could have conse
quences for terminology standardization. Standardization bodies 
might have to choose between subjective user-friendliness of 
terminology or objective effectiveness of knowledge transfer. 
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1. INLEIDING - NEDERLANDSE COMPUTERTERMINOLOGIE 

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van de informa
tica ontstaan er dagelijks nieuwe begrippen en dus ook nieuwe 
termen; deze nieuwe kennis bereikt ons meestal in het Engels. In 
het Nederlands staat men voor de keuze een nieuwe term onveran
derd over te nemen (internationalisme) of een nieuwe Nederlandse 
term te scheppen (purisme). 

Ook andere talen, zoals Frans en Duits, zien zich voor een 
dergelijke keuze geplaatst. Het is opvallend dat het gebruik van 
purismen in deze talen veel consequenter wordt doorgevoerd, mede 
onder invloed van de nationale normalisatiecommissies. De weten
schappelijke achtergronden van dit beleid zijn echter niet zonder 
meer duidelijk en zo gebruikersvriendelijkheid al een rol speelt, 
dan wordt dit niet expliciet gemaakt. De aangevoerde motieven 
zijn meestal van ideologische en taalkundige aard. 

Overigens wordt de hierboven genoemde keuze in het Neder
lands meestal zelfs in het geheel niet gemaakt en wordt zowel de 
Engelse term overgenomen als een Nederlandse vertaling of nieuwe 
schepping in het taalgebruik opgenomen. Een goede inventarisatie 
van de chaos die op dit gebied in het Nederlands is ontstaan, is 
ondernomen door Jonkers & van Breenen (1986). Hun werk werd de 
belangrijkste bron voor dit onderzoek. De genoemde chaos draagt 
al helemaal niet bij tot de gebruikersvriendelijkheid van de 
Nederlandse computerterminologie. 

Toch zijn er goede redenen om aan dit aspect de nodige aan
dacht te besteden: met name het gebruik in steeds bredere lagen 
van de bevolking van personal computers -- het steeds verder 
"indalen" van het computergebruik -- maakt een bezinning op het 
taalgebruik in begeleidende documentatie en dergelijke nodig. 
Vooral het taalgebruik in de communicatie van experts naar leken 
is van groot belang; de (vrij algemeen aanvaarde) veronderstell
ing dat de leek-gebruiker hierin baat heeft bij zoveel mogelijk 
vertaalde termen, was een van de werkhypotheses van dit onder
zoek. 

Anderzijds zouden purismen voor de specialist juist een 
belemmering kunnen vormen: internationale communicatie tussen 
experts lijkt eerder te worden bevorderd door het gebruik van 
internationalismen. Er valt dus een voorkeur voor Engelse termen 
te verwachten bij informatica-experts; ook deze hypothese werd 
getoetst. Of deze voorkeur objectief gerechtvaardigd is ten aan
zien van een doeltreffende communicatie tussen experts onderling, 
is niet onderzocht. 

Ongeacht de vraag of het bovenstaande op een belangentegen
stelling wijst, staat het buiten kijf dat een genormaliseerde 
Nederlandse terminologie op dit gebied dringend gewenst is; daar 
blijken veel gebruikers van computerterminologie, leken zowel als 
experts, het roerend over eens te zijn. Daarbij wordt vaak harts
tochtelijk voor de ene of voor de andere terminologie gepleit. 
Zie hiervoor o.a. de regelmatig oplaaiende discussie in de vak
bladen (bij voorbeeld HCC Nieuwsbrief nummers 71/72/73/74, mei
augustus 1985), of de voorbeelden die Jonkers & van Breenen in 
hun inleiding geven. Dit onderzoek zou kunnen leiden tot aanbeve
lingen ten behoeve van deze normalisatie . 
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Dit verslag is verder als volgt opgezet: na een kort over
zicht van het theoretisch kader waarbinnen dit onderzoek plaats 
vindt (hoofdstuk 2), wordt de probleemstelling met behulp van 
twee hypotheses toetsbaar gemaakt (hoofdstuk 3): deze hypotheses 
geven aanleiding tot twee deelonderzoeken die elk in een apart 
hoofdstuk besproken worden (hoofdstuk 4 - de enquête, en hoofd
stuk 5 - het experiment) : dan worden de resultaten van beide 
onderzoeksdelen besproken en met elkaar geconfronteerd (hoofd
stuk 6), en tenslotte volgen een aantal aanbevelingen (persoon
lijke suggesties) ten behoeve van de normalisatie van Nederlandse 
computerterminologie, en suggesties voor verder onderzoek (hoofd
stuk 7). 
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2. THEORETISCH KADER EN DEFINITIES 

2.1 Terminologie 

De in de inleiding aangeroerde problemen hebben te maken met 
woordgebruik van vaktaal. Dit woordgebruik zowel als de bestude
ring daarvan noemt men terminologie. Daarbij is de wetenschap die 
zich verdiept in de algemene kenmerken van termen (vaktaal-woor
den) en systemen van termen, de algemene terminologieleer. De 
bestudering van de termen van een bepaald vakgebied noemt men dan 
de speciale terminologieleer, en het corpus van termen dat bij 
dat vakgebied behoort, noemt men de terminologie van dat vak 
(Wüster, 1985 en Picht, 1979). 

Beter nog is het te zeggen dat de terminologieleer zich 
bezig houdt met concepten, en systemen van concepten. Het uit
gangspunt van de algemene terminologieleer is namelijk de ge
dachte "één concept - één term". Het is voor ieder denkbaar con
cept mogelijk het een plaats te geven binnen een conceptueel 
(ordenend) systeem, en van ieder concept kan de algemene termi
nologieleer de bijbehorende term leveren. De terminologie is 
daarmee in de eerste plaats een benoemende wetenschap; de bestu
dering van de benoeming van concepten (abstracties van objecten) 
noemt men de onomasiologie. De gekozen invalshoek geeft voorrang 
aan de betekenis, en gaat van daaruit naar het (taal-) teken. 
Juist deze keuze voor de onomasiologie als basis voor de termino
logische wetenschap, onderscheidt haar sterk van andere weten
schappen die zich met taal en betekenis bezig houden. De invals
hoek van deze wetenschappen is meestal juist het tegengestelde: 
uitgaande van het teken (het woord, de term), wil men de beteke
nis zien te vinden (semasiologie). 

In figuur 1, op de volgende bladzijde, is het zogeheten 
vierdelige woordmodel van Wüster weergegeven. Met behulp van dit 
model kunnen de bovenvermelde begrippen geïllustreerd worden. 
Uitgaande van de waargenomen objecten (rechtsonder in de figuur), 
leidt het abstractieproces van de menselijke geest tot de con
cepten (rechtsboven). Het onomasiologisch proces in de taalprodu
cerende mens voegt aan het geabstraheerde concept (betekenis) de 
bijbehorende term (teken) toe (linksboven). Ten slotte worden 
deze taalvormen bij de daadwerkelijke produktie van geschreven of 
gesproken taal tot concrete taaluitingen (linksonder), in gra
fische of fonische vorm. Bij het verwerken van taaluitingen wordt 
de omgekeerde weg bewandeld; daarbij doorloopt men het semasiolo
gisch proces. In de figuur zijn de onomasiologische en semasiolo
gische processen met pijlen aangegeven. 

De terminologische wetenschap heeft een aantal belangrijke 
functies te vervullen in de technische communicatie. Door de 
aandacht voor conceptuele classificatie, kan deze helpen bij de 
ordening van het begrippenapparaat binnen een bepaalde tak van de 
wetenschap. Ook bij het formuleren van kennis en bij het overdra
gen ervan (met name bij het vertalen) is de terminologie onont
beerlijk. Voor een bespreking van de functies van de terminologie 
in vaktaal, zie onder andere: Drozd & Seibicke ( 1973), Sager 
(1980), Kocourek (1982), Huckin & Olsen (1983). 

5 
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TERMINOLOGIE: HET WOORDMODEL VAN WUESTER 

TAALSYSTEEM Semasiologie-> 

SYMBOOL 
term 

<- Onomaslologie 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CONCEPT 
betekenis 

-------------- ----------L---------- -----------------

WERKELIJKHEID 

FIGUUR I 

INDIVIDUELE 
TAALUITINGEN 

INDIVIDUELE 
OBJECTEN 

Het vierdelig woordmodel van Wüster 

In de praktijk van de terminologie blijkt er een zekere 
tweedeling in het vak te kunnen worden aangebracht. Enerzijds 
zijn er de theoretici van wat men wel de Weense school noemt: hun 
visie is hierboven uiteen gezet. Anderzijds is het merendeel van 
de terminologen te veel met de praktijk bezig om zich diepgaand 
met het opstellen van conceptuele systemen bezig te houden. Zij 
vinden dat de terminologie in de eerste plaats naar praktische 
resultaten moet streven; de terminologie is volgens hen een empi
rische wetenschap. Men verbindt aan dit standpunt soms de naam 
van de school van Montréal (De Cort, 1985). Deze terminologische 
praktijk is vooral verbonden aan het werk van vertaalafdelingen 
van grote bedrijven en instellingen; hier verzamelen terminologen 
liefst grote hoeveelheden terminologie van de behandelde vakge
bieden, door de bestudering van vakliteratuur. Dit inventarise
rende werk heeft dus wel een thematische inslag, maar niet de 
strenge opzet van een conceptueel systeem waar termen bij gezocht 
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worden. Bovendien nemen deze terminologen alle termen op die voor 
een bepaald concept in gebruik zijn. 

Deze twee visies vullen elkaar natuurlijk tot wederzijds 
voordeel aan: zowel de concept-georiënteerde, normatieve aanpak 
van de theoretici van de school van Wenen, als de term-georiën
teerde, descriptieve aanpak van de mensen uit de praktijk, profi
teren van elkaars inzichten en ervaringen. Bovendien is interna
tionale samenwerking op dit gebied zo zeer traditie èn noodzaak 
(Rondeau & Sager, 1984), dat elke terminoloog beide zienswijzen 
op hun waarde weet te schatten. Met name onderwerpen als woord
vormingsprocedures (samenstelling, afleiding, prefigering, ontle
ning enz.), neologismen en normalisatie hebben de interesse van 
iedere terminoloog. 

2.2 Normalisatie 

Het is duidelijk dat de vermelde functies van de terminolo
gie voor de technische communicatie mede afhankelijk zijn van de 
"één concept - één term" gedachte. Wordt hier niet strak de hand 
aan gehouden, dan wordt classificatie, formulering en vertaling 
van technische kennis niet optimaal bevorderd. Normalisatie van 
terminologie is daarom een van de onderwerpen die de meeste aan
dacht krijgen in de terminologische wetenschap. Wüster (1985) 
merkt op dat normalisatie van terminologie altijd vooraf gaat aan 
produktstandaardisatie en -normalisatie. (NB: in het Nederlands 
verdient de term normalisatie de voorkeur boven het veel gebruik
te standaardisatie, wanneer het over voorschriften ten aanzien 
van taalgebruik gaat. Zie NEN 5050). 

De algemene terminologieleer, die uitgaat van conceptuele 
systemen, en na definitie van een concept ook aanspraak maakt op 
het mogen benoemen ervan, moet wel in botsing komen met de prak
tijk van de pragmatischer ingestelde terminologen, die in gebruik 
zijnde termen verzamelen en indelen. Dit wil niet zeggen dat de 
School van Montréal geen normen ten aanzien van het gebruik van 
termen wil stellen; los van de ondiscriminerende verzamelende 
activiteit van deze terminologen is er zeker sprake van het opne
men van normen in de samengestelde woordenlijsten. Soms gaat 
zelfs het initiatief daartoe van diezelfde terminologen uit (zie 
de publicatie van het Office de la langue française, 1974). Maar 
in het werk van de terminologen van de Weense School is de norme
rende instelling apriori aanwezig. Dat uit zich dan ook in de 
bijzondere aandacht die deze terminologen hebben voor de ver
schillende woordvormings- en naamgeefprocedures, zoals in 2.1 al 
genoemd, en in de algemene voorrangsregels die ten aanzien van 
het gebruik ervan worden opgesteld. 

Vooral deze regels zijn kenmerkend voor de normatieve aan
spraak van de algemene terminologieleer. Er wordt momenteel vrij 
veel aandacht geschonken aan de mogelijkheden van internationaal 
bruikbare woordbouwstenen, meestal van Latijnse of Griekse af
komst. Aansluiting van de wetenschappelijke terminologieën van 
tenminste de Indo-Europese talen bij deze gemeenschappelijke 
basis zou erg nuttig kunnen zijn, ondanks de beperkingen die daar 
zeker ook aan kleven (Sager, 1985 en INFOTERM, 1985). Bij deze 
nadelen valt te denken aan de verschillende grafische en fonische 
eisen die de talen stellen, maar ook aan het feit dat sommige 
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Latijnse of Griekse stammen in termen met verschillende beteke
nissen terecht zijn gekomen. Vergelijk bij voorbeeld actual (EN), 
actuel (FR) en actueel (NE), of ook petrol (EN), pétrole (FR), 
petroleum (NE). Dergelijke "misleading cognates" vormen juist een 
obstakel in intertalige communicatie (Ulijn, 1981). Bovendien 
ontlenen talen als Engels en Frans hun termen voor bepaalde 
concepten soms niet aan dezelfde Latijnse stam: vergelijk compu
ter (EN) en ordinateur (FR). Desondanks overheerst de indruk dat 
de zogeheten internationalismen de technische communicatie ten 
goede komen. Dit onderwerp komt dadelijk in 2.3 ter sprake. 

De eerder genoemde woordvormingsregels krijgen bijzondere 
betekenis in het kader van het probleem van de neologismen. Het 
is duidelijk dat het lexicon zich voortdurend uitbreidt. Nu kan 
men de regels voor nieuw te vormen termen als descriptief of als 
normatief beschouwen; d.w.z. dat men de regels beschouwt als een 
inventarisatie van de middelen die ons ter beschikking staan, of 
als een stel regels dat voor het nieuwe concept een nieuwe term 
voorschrijft. Met enige overdrijving zou men misschien kunnen 
stellen dat voor de Weense School elke term een neologisme is; 
uitgaande van het concept moet immers volgens een genormeerde en 
normatieve procedure een term bepaald worden. Het feit dat er 
termen waren voordat er terminologen waren, maakt het dan ook 
noodzakelijk te onderscheiden tussen de Ist-Norm (bestaande toe
stand) en de Soll- Norm (gewenste toestand) (Wüster, 1985). 

De vraag op basis waarvan men de normen voor de vorming van 
(nieuwe) woorden moet vaststellen is moeilijk te beantwoorden: de 
algemene terminologieleer leidt deze regels af uit de (veronder
stelde) innerlijke logica van conceptuele systemen zelf. Deze 
werkwijze kan men enige speculativiteit niet ontzeggen; er wordt 
daarbij dan ook veel beroep op intuïtie gedaan. Er lijkt weinig 
aan de taalgebruiker zelf gedacht te worden. In de praktijk vindt 
normalisatie meestal plaats op basis van cultuur-politieke over
wegingen: de welbewuste keuze van de Franstalige taal-normalise
rende instellingen om vreemde (lees: Engelse) invloeden uit het 
Frans te weren, is een ideologisch gemotiveerde keuze. Dat dit 
door de verwantschap met het Latijn meestal toch nog een rede
lijke aansluiting bij de internationale terminologie inhoudt, is 
een gelukkige bijkomstigheid. In een taal als het Duits echter, 
houdt een dergelijk standpunt een duidelijke verwijdering van de 
internationale terminologie in: dat is dan ook duidelijk te 
merken aan woorden als Fernsprecher (-seher, -schreiber) en 
Nachrichtentechnik. In dit geval vormen de purismen duidelijk een 
tegenstelling met de internationalismen en in het Nederlands zal 
het in het algemeen niet anders zijn. 

2.3 Internationalismen en purismen 

Talen zijn geen gesloten systemen; de onderlinge beïnvloe
ding van talen is zo zeer eigen aan het wezen van taal en taal
verwerving, dat men kan zeggen dat de mens al in zijn moedertaal 
meertalig is (Wandruszka, 1981). Deze onderlinge invloed en ver
wantschap wordt nog versterkt door het feit dat de ontwikkelingen 
in een bepaalde tak van de wetenschap vaak sterk geconcentreerd 
in een enkel land of taalgebied plaats vinden. 
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Bepaalde wetenschappen worden dan, gedurende enige tijd 
althans, voornamelijk in die ene taal beschreven en de interna
tionale wetenschappelijke gemeenschap sluit zich daar dan bij 
aan. Zo is een tijd lang het Italiaans de taal van de architec
tuur geweest, het Duits de taal van de sociologie, daarvoor ook 
van de filosofie enz. Tegenwoordig is een dergelijke situatie van 
toepassing op het gebied van de informatica: vrijwel alles wat op 
dit gebied aan vakliteratuur wordt gepubliceerd, is in het Eng
els. 

Dit levert echter problemen op, wanneer men die kennis van 
de (relatief beperkte) kring van wetenschappelijke experts over 
wil brengen op leken. Dit probleem is zeer actueel, door het 
steeds toenemende computergebruik door groepen mensen met een 
steeds lager opleidingsniveau (op het gebied van de informatica, 
althans). De moeilijkheden doen zich dan meteen al op het gebied 
van de terminologie voor, bij de eerste kennismaking. In een 
poging het taalgebruik aan de leek aan te passen worden dan wel 
sommige termen vertaald, maar andere weer niet. Bovendien ver
taalt niet iedereen dezelfde termen, en hanteert niet iedereen 
dezelfde vertalingen: hierdoor ontstaat een (meer dan) dubbele 
terminologie. Over de mate waarin het probleem van de Nederlandse 
computerterminologie leeft, is in de inleiding al iets gezegd. 

De (Engelse) termen die de experts uit hun vakliteratuur 
meebrengen, noemen we anglicismen, of algemener: internationalis
men. Dit houdt meestal in dat men een aan de eigen taal aange
paste vorm verzint voor woorden van Engelse (of Latijnse of 
Griekse) stam. Het is duidelijk dat deze internationalismen 
voordelen bieden bij de brede verspreiding van kennis, en dat zij 
internationale contacten kunnen bevorderen. Vergelijk dit met de 
rol die het Latijn lange tijd heeft gespeeld als de taal van de 
wetenschap. Over de rol van internationalismen bij (tweede-) 
taalverwerving en bij (taaloverschrijdende) kennisoverdracht is 
al een en ander gepubliceerd (o.a. Ulijn, 1979, 1981). De rol van 
internationalismen bij normalisatie is al besproken; daarbij 
werden ook enige problemen aangegeven die ermee verbonden zijn. 
Men zou bovendien van international ismen kunnen verwachten dat 
leken er problemen mee zullen hebben; het zijn immers vreemde 
woorden (zie ook 2.4). 

Het alternatief voor het in de eigen taal overnemen van 
internationalismen is het (min of meer letterlijk) vertalen van 
de vreemde term of het scheppen van een geheel nieuwe met behulp 
van "eigen" woordbestanddelen (neologisme). Deze purismen zijn in 
het algemeen doorzichtiger dan de internationalistische vormen. 
Toch kleven aan een puristische terminologie ook nadelen. Naast 
de te verwachten nadelen in internationale contacten (denk aan 
het isolement waarin de Nederlandse grammatica-student terecht 
komt door de puristische vakterminologie van het Nederlands), 
verhoogt het scheppen van purismen de polysemie van een taal. 

Polysemen (woorden met meerdere betekenissen) kunnen slechts 
door de context van elkaar gescheiden worden. Voorbeelden hiervan 
op het gebied van de computerterminologie zijn de woorden ven
ster, schijf, geheugen, drukker enz. Een zekere mate van polyse
mie is uiteraard onvermijdelijk, en het is niet geheel duidelijk 
in hoeverre verregaande polysemie inderdaad een nadeel is (Cor
beil, 1984). Talen met sterk puristisch ingestelde normalisatie
activiteiten zoals het Frans en het Duits lijken er geen last van 
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te ondervinden, maar daar is natuurlijk weinig vergelijkingsmate
riaal. In het Nederlands is een dergelijke vergelijking wel 
mogelijk, door de reeds genoemde dubbele terminologie. 

Deze problematiek van internationalismen en purismen en de 
ermee verband houdende zaken als transliteratie en polysemie 
spelen uiteraard niet alleen een rol in de Indo-Europese talen. 
Het is in dit kader interessant de verschillende houding van het 
Chinees en van het Japans met elkaar te vergelijken. Voor de 
nieuw te vormen termen in wetenschap en techniek wordt in het 
Chinees meestal een nieuw woord gevormd met behulp van twee of 
meer al bestaande tekens, die samen de betekenis van het te 
benoemen concept zo veel mogelijk benaderen. In het Japans, 
daarentegen, is deze methode van woordvorming veel minder produc
tief geworden en is transliteratie de meest gebruikte methode. 
Daarbij wordt van de (meestal Engelse) vreemde term de klank 
overgenomen, en wordt deze met behulp van het Japans fonetisch 
schrift (katakana) weergegeven (Miyajima, 1982). Dit patroon 
geeft overigens slechts de algemene tendens aan: in het Japans 
blijkt er toch ook sprake te zijn van twee met elkaar concur
rerende terminologieën (Miyajima, 1986). 

Teneinde in het kader van dit onderzoek de begrippen inter
nationalismen en purismen goed te kunnen operationaliseren, stel 
ik de volgende nadere definitie voor: 

ik beschouw als internationalisme die woorden, die recht
streeks uit het Engels in het Nederlands terecht zijn geko
men, in het kader van hun specifieke betekenis als informa
ticaterm: 
als purisme beschouw ik die termen op het gebied van de 
informatica, die niet via het Engels in het Nederlands te
recht zijn gekomen. 

Deze definitie gaat dus uit van de context waarbinnen een 
term in het Nederlands is binnengekomen. Dat is nodig omdat 
internationalisme en purisme relatieve begrippen ziJn: deze 
definitie doet recht aan die paar gevallen die anders niet te 
klasseren zouden zijn geweest. Hoe anders een term als file 
(bestand) of karakter (teken) in te delen? Deze woorden maken al 
lang deel uit van de Nederlandse woordenschat: maar als term zijn 
dit nieuwe verschijnselen, rechtstreeks uit de Engelse vaklitera
tuur overgenomen (file, character) , en dus international ismen 
volgens bovenstaande operationalisatie. Dit is overigens een mooi 
voorbeeld van het verschil tussen een woord en een term. Wanneer 
anderzijds een term van vreemde oorsprong al langer geaccepteerd 
is in het Nederlands, en daardoor de functie van een Nederlandse 
vertaling voor een Engelse term kan vervullen, is dat een puris
me. Daarom aarzel ik niet een woord als apparatuur (voor hard
ware) een purisme te noemen, hoewel het in het algemeen als een 
internationalisme beschouwd zal worden. Overigens zijn de meeste 
(door mij beschouwde) purismen letterlijke vertalingen van de 
Engelse termen, met behulp van "onverdacht" Nederlandse woorden 
(voorbeelden: harde schii f, vertolker. enz. ) , of anders echte 
neologismen (voorbeelden: werkplekwiizer, schriifwiel enz.). 

Nog een laatste opmerking: door deze operationalisering van 
de concepten internationalisme en purisme zijn die termen niet te 
vergelijken met hetgeen bij voorbeeld Van Leeuwen (1985) daaron-
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der verstaat. Hij constateert een kleiner aantal purismen in het 
Frans dan in het Nederlands, maar dat komt vooral doordat hij 
veel woorden van Latijnse oorsprong in het Frans als interna
tionalismen aanmerkt, die net zo goed als purisme beschouwd 
kunnen worden. Het is in het Frans, door die sterke band met het 
Latijn, en vandaar met de internationale wetenschappelijke ter
minologie, vaak moeilijk in dit opzicht een keuze te maken. 

2.4 Gebruikersvriendelijkheid 

Mede vanwege het steeds ingewikkelder worden van de techniek 
die ons (ook in de huiselijke kring) omringt, besteed men steeds 
meer aandacht aan de gebruikersvriendelijkheid van de techniek. 
Deze betreft niet alleen apparaten, maar ook systemen (data-re
trieval systemen bij voorbeeld). Een steeds groter deel van de 
bevolking wordt geconfronteerd met de techniek van de computer, 
en dat is tevens een van de moeilijkste en ingewikkeldste tech
nieken. Het is dan ook niet meer dan logisch dat juist op dit 
gebied erg veel onderzoek verricht wordt naar gebruikersvriende
lijkheid, teneinde steeds meer mensen effectief met een computer 
te kunnen laten omgaan. Hierbij blijkt steeds weer de terminolo
gie van het vakgebied een groot problemen te zijn. Daarom is het 
verwonderlijk dat op het gebied van de gebruikersvriendelijkheid 
van (computer)terminologie nog steeds geen onderzoek verricht is. 
Iedereen ziet het probleem, maar de oplossingen die worden aange
dragen lijken niet op basis van wetenschappelijk onderzoek tot 
stand gekomen te zijn. Ook in de algemene terminologiewetenschap 
is het aspect gebruikersvriendelijkheid een verwaarloosd, zo niet 
onbekend onderwerp. De enige referenties die men op dit gebied 
vindt, bestaan uit zeer abstracte theoretische overpeinzingen 
over de functionaliteit van term-constructies, in het kader van 
de communicatie-theorie van Shannon-Weaver (Sager, 1980). 

Aan gebruikersvriendelijkheid zijn een subjectief en een 
objectief aspect te onderscheiden; deze zijn beide van belang. 
Het subjectieve aspect, samenhangend met de voorkeur van de ge
bruikers, is wel ten dele gekoppeld aan de objectieve en meetbare 
gebruikersvriendelijkheid, maar vraagt toch om een aparte be
schouwing. Dat is belangrijk omdat de slechte acceptatie van een 
norm (wanneer een meerderheid het niet met die norm eens is) 
slecht is voor normalisatie in het algemeen (vergelijk dit met de 
mogelijkheid dat verkeersregels in het algemeen vaker in de wind 
zouden worden geslagen, omdat er een snelheidsbeperking is waar 
toch ook niemand zich aan houdt ... ). Men moet dus het standpunt 
van de gebruiker kennen, als men zeker wil zijn dat de beoogde 
normalisatie kans van slagen heeft. 

Het objectieve aspect van de gebruikersvriendelijkheid 
blijft natuurlijk wel het belangrijkste. Een produkt ( in dit 
geval een terminologie) wordt immers genormaliseerd met de bedoe
ling dit produkt functioneel te verbeteren. De terminologie van 
een bepaald vakgebied wordt genormaliseerd om de communicatie 
over dat vakgebied doeltreffender te laten verlopen. Essentieel 
is hierbij een meetbaar positieve bijdrage aan de overdracht van 
kennis. De keuze voor een bepaalde terminologie is dus gerecht
vaardigd vanuit een oogpunt van objectieve gebruikersvriendelijk
heid, wanneer die keuze werkelijk bijdraagt tot verbetering van 

11 



deze overdracht, onafhankelijk van de persoonlijke preferenties 
van de personen in het communicatie-proces. 

De twee genoemde aspecten van gebruikersvriendelijkheid 
worden door mij als volgt nader gedefinieerd en geoperationali
seerd: 

de subjectieve gebruikersvriendelijkheid is de subjectieve 
perceptie (de waardering) van een bepaalde terminologie door 
de taalgebruiker. De operationalisatie hiervan is vrij 
eenvoudig: men hoeft deze gebruiker slechts naar zijn mening 
te vragen; 
de objectieve gebruikersvriendelijkheid is de objectieve 
effectiviteit van een bepaalde terminologie bij het overdra
gen van kennis (naar leken). Dit wordt geoperationaliseerd 
als de mate waarin een bepaalde terminologie meetbaar bij
draagt aan het aanleren van de concepten die met de termen 
verbonden zijn. 

Mede gezien de gekozen invalshoek van dit onderzoek, die de 
nadruk legt op de terminologische benadering, vraagt deze laatste 
operationalisatie om een verdere precisering: de meetbare bij
drage in kennisoverdracht zal worden getoetst met behulp van de 
effectiviteit in het aanleren van termen. De memorisatie van 
termen is immers zeer gemakkelijk te meten, de mate waarin een 
concept is aangeleerd veel moeilijker. Aan deze vereenvoudiging 
ligt de vooronderstelling ten grondslag dat het verwerven van 
nieuwe kennis allereerst met het verwerven van nieuwe termi
nologie begint. Dit standpunt is sterk verwant met de in de 
taalwetenschap heersende (maar niet onbetwiste) overtuiging dat 
verwerving van taal vooraf gaat aan verwerving van andere kennis 
(Dijkstra & Kempen, 1984, en Dik & Kooij, 1986). 

In het algemeen wordt verondersteld dat een doel treffende 
kennisoverdracht naar leken om purismen vraagt; diverse schrij
vers ( ook Jonkers & van Breenen) aarzelen niet het Engels een 
struikelblok voor beginners te noemen. Vervoorn (1985) betoogt 
dat het Nederlands rijk genoeg is om al die nieuwe begrippen 
precies genoeg uit te drukken. Sager veronderstelt expliciet een 
consensus over het feit dat leenwoorden misschien wel beter zijn 
voor de communicatie binnen een kleine kring van experts, maar 
dat een "word stock, developed through native means" beter in 
staat is kennis over te dragen van experts naar leken binnen één 
taal (Sager, 1987). In mijn werkhypothese (zie hoofdstuk 3) sluit 
ik mij bij deze veronderstelling aan. Indien, volgens deze ver
wachting, leken de voorkeur geven aan purismen en purismen boven
dien effectiever blijken voor kennisoverdracht, dan is er een 
probleem voor de experts. Zij krijgen dan namelijk te maken met 
een objectieve belangentegenstelling (tussen henzelf en de le
ken), gezien de vooronderstelling dat experts voor zichzelf 
objectief baat hebben bij het gebruik van internationalismen. 
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3. PROBLEEMSTELLING EN HYPOTHESES 

In de inleiding werd het te onderzoeken probleem al kort 
geschetst en in het tweede hoofdstuk werden de te hanteren be
grippen en de relevante vakgebieden geïntroduceerd. Deze begrip
pen ondergingen al enige operationalisatie ten behoeve van het 
onderzoek en de te toetsen hypotheses werden al aangeduid. In dit 
hoofdstuk wordt de probleemstelling verder ingeperkt en aange
scherpt. Verder worden twee werkhypotheses geformuleerd en twee 
deelonderzoeken gepresenteerd waarmee zij getoetst zullen worden. 

Een eerste stap is de inperking van het te onderzoeken 
terminologie-gebied. De informaticaterminologie is erg omvangrijk 
(naar schatting van het NNI meer dan 3000 termen); verder vraa_gt 
een onderzoek op het gebied van gebruikersvriendelijkheid om een 
aansluiting bij een praktijk-situatie, een werksituatie. Daarom 
is gekozen voor een aantal termen die rechtstreeks met personal 
computing te maken hebben; de termen waarvan het waarschijnlijk 
is dat een beginnende gebruiker er al bij een eerste kennismaking 
mee geconfronteerd wordt. Daardoor is er bovendien sprake van een 
functioneel-conceptuele verwantschap van de termen. Dit vergemak
kelijkt het schrijven van testmateriaal voor de toetsen en staat 
het toe de proefpersonen tegemoet te treden met bij de praktijk 
aansluitende en dus logisch aandoende opdrachten. 

De vragen waarop dit onderzoek een antwoord wil geven zijn 
al redelijk expliciet gemaakt: hoe verhouden zich internationa
lismen en purismen onderling ten aanzien van subjectieve 
(vraag 1) respectievelijk objectieve (vraag 2) gebruikersvriende
lijkheid? (met als bijkomende vraag of dit leidt tot een objec
tieve belangentegenstelling tussen leken en experts). Deze twee 
aspecten van gebruikersvriendelijkheid, deze twee vragen, zijn 
ook al geoperationaliseerd. De gestelde vragen worden hieronder 
in de vorm van (werk-)hypotheses beantwoord; het is de doelstel
ling van het onderzoek deze te verifiëren dan wel te weerleggen: 

Hypothese 1 

Leken verkiezen purismen, experts verkiezen internationalis
men. Met andere woorden: de voorkeur voor internationalismen 
hangt af van het kennisniveau op het gebied van de informa
tica. 

Met behulp van de eerder geïntroduceerde termen subjectieve 
en objectieve gebruikersvriendelijkheid, is dit als volgt uit te 
drukken: 

la. Voor leken is de subjectieve gebruikersvriendelijkheid van 
een puristische computerterminologie groter dan een interna
tionalistische; 

lb. Voor experts is echter de subjectieve gebruikersvriendelijk
heid van internationalismen groter; 
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Verificatie van deze hypothese heeft plaats gevonden met 
behulp van een enquête. Voor een beschrijving van de werkwijze en 
van de resultaten van de enquête, zie hoofdstuk 4. 

Hypothese 2 

Leken leren beter met behulp van purismen. 

Anders uitgedrukt: 

2. Voor leken is de objectieve gebruikersvriendelijkheid van 
een puristische computerterminologie groter dan van een 
internationalistische. 

Opmerking: zoals al aangegeven, zal de objectieve gebrui
kersvriendelijkheid slechts voor leken worden onderzocht. 

Verificatie van deze hypothese heeft plaats gevonden met 
behulp van een experiment. Voor een beschrijving van de werkwijze 
en van de resultaten van het experiment, zie hoofdstuk 5. 

Tenslotte is er een derde vraag, namelijk of er een objec
tieve belangentegenstelling bestaat tussen leken en experts. Dit 
zou volgen uit de gemaakte vooronderstelling, op basis van onder
zoek van anderen, dat voor experts de objectieve gebruikers
vriendelijkheid van internationalismen, en niet van purismen, 
groter is. Hier is geen hypothese over opgesteld omdat deze 
belangrijke vooronderstelling niet door mij getoetst werd. Daar
mee zou een opgestelde hypothese toch niet toetsbaar zijn op 
basis van dit onderzoek alleen. Op de vraag kom ik echter wel 
terug, bij de bespreking van de resultaten van enquête en experi
ment en de onderlinge confrontatie daarvan (6.1). 
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4. BNQUBTE 

4.1 Proefpersonen 

De opzet van deze enquête, met name het indelen van de ter
minologie-gebruikers in vijf categorieën van kennisniveau (zie 
hieronder), maakte een groot aantal respondenten noodzakelijk, 
ook al omdat helemaal niet te voorzien was hoe sterk de onder
linge verschillen zouden zijn. Het was ook belangrijk dat de 
proefpersonen een verder relatief homogene groep zouden vormen, 
zodat echt alleen de verschillen tussen die vijf niveau-groepen 
gemeten zouden worden. 

Het lag daarom voor de hand deze enquête bij een groot be
drijf te verrichten en gelukkig bleek Nederlandse Philips Bedrij
ven B.V. daartoe bereid. Organisatorische en logistieke steun 
werd daarbij verleend door de afdeling Personal Computing and 
Information Services (PCIS), onder andere door het verzorgen van 
de verzending van bijna 400 enquêteformulieren. 

De voordelen van het houden van de enquête bij Philips 
Nederland waren onder andere: 

in zo'n groot bedrijf zijn veel respondenten te vinden van 
alle niveau's; 
er werken bij dit bedrijf (dat in verschillende regio's van 
Nederland vestigingen heeft) niet uitsluitend Brabanders 
(die misschien een woordkeuze hebben die verschilt van die 
van de gemiddelde Nederlandstalige); 
zonder de steun van de afdeling PCIS was dit onderzoek niet 
alleen moeilijker, maar ook duurder geweest (verzending). 

Er waren ook een paar nadelen te verwachten van het feit dat 
deze enquête op dergelijke wijze bij Philips werd gehouden: 

de enquête beperkt zich tot het taalgebruik van wat ik het 
Noord-Nederlands zal noemen. In het Zuid-Nederlands is het 
bij voorbeeld heel gewoon om een toetsenbord een klavier te 
noemen, terwijl die term hier niet gebruikt wordt. Het on
derzoek geeft dus slechts uitsluitsel over een deel van het 
Nederlands: indien dat expliciet in de conclusies vermeld 
wordt is dat geen bezwaar; 
omdat Engels de concerntaal is, valt er een sterkere invloed 
van het Engels op het Nederlands te verwachten dan algemeen 
gebruikelijk (maar omdat vooral de verschillen tussen de 
diverse niveau's onderzocht worden, is dit minder belang
rijk); 
het aantal volslagen leken (door mij niveau 1 genoemd, zie 
hieronder) zou relatief laag kunnen zijn; 
een schriftelijke enquête geeft in het algemeen een zeer 
lage respons te zien. 

De laatste twee bezwaren zijn door het verzenden van grote 
aantallen formulieren te ondervangen. Bij de andere nadelen is al 
aangegeven waarom zij niet bijzonder zwaar wegen. Tenslotte mag 
niet onvermeld blijven dat deze enquête ook tot wederzijds voor
deel strekte. De afdeling PCIS heeft immers als taak de gebrui-
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kers van personal computing binnen het bedrijf te ondersteunen. 
Een bezinning op de gebruikte terminologie is zeker op zijn 
plaats in het kader van dit werk dat drempelverlagend beoogt te 
zijn. Hopelijk kan dit onderzoek daaraan bijdragen. 

Een bijzondere categorie in de groep respondenten vormden de 
zogenaamde Information Centre managers (IC-managers). Dit zijn 
informatica-deskundigen die als stafleden aan de diverse afde
lingen binnen het bedrijf zijn toegevoegd; hun activiteiten wor
den door PCIS gecoördineerd. Het is dan ook aan deze groep dat 
PCIS gevraagd heeft de verdeling van de enquête binnen de respec
tievelijke afdelingen te verzorgen. Zij waren van de achtergron
den van de enquête op de hoogte doordat het tussentijds collo
quium ter gelegenheid van een bijeenkomst van de IC-managers werd 
gehouden. 

Tenslotte was het de bedoeling aanvullend een aantal enquê
teformulieren te verspreiden buiten Philips, teneinde de even
tueel te kleine respons aan te vullen en ook om over een contro
legroep te beschikken. Uiteindelijk is dit slechts op zeer be
perkte schaal gebeurd, omdat de respons vanuit de hoofdgroep veel 
groter was dan verwacht. 

4.2 Materiaal 

Om de enquête zoveel mogelijk bij een praktische werk- of 
leersituatie te laten aansluiten (omdat dat ook de situatie is 
waarbinnen wij in de overdracht van kennis geïnteresseerd zijn), 
werden de termen uit een relatief klein gebied gekozen. Hierdoor 
ontstond een sterke conceptuele verwantschap: voor het kennen van 
het standpunt van de gebruiker is dat de aangewezen invalshoek. 
Het betrof 40 concepten (met de bijbehorende 117 termen) op het 
gebied van personal computing, en wel die termen waarvan het 
waarschijnlijk is dat een beginner er snel mee in contact komt. 
Voor een volledige lijst van de gekozen concepten en termen, zie 
de apart verkrijgbare uitgebreide bijlagen. Het aantal van 40 
werd op basis van het proefdraaien gekozen (invultijd gemiddeld 
15 minuten). 

In overeenstemming met het onomasiologische uitgangspunt van 
de terminologie werd in de enquête de volgorde concept - term 
aangehouden. Er waren dus 40 vragen, elk beginnend met een om
schrijving van een concept, met daarna een lijst van termen die 
voor dat concept gebruikt worden. Per concept waren er tenminste 
twee termen, een internationalisme en een purisme, maar soms ook 
meer. De invuller moest de gekozen term aankruisen. Een instruc
tie van een pagina vooraf gaf aanwijzingen voor het invullen. De 
belangrijkste aanwijzing was dat de nadruk lag op de vraag naar 
de subjectieve voorkeur voor één term per concept, en dat niets 
aangekruist moest worden als de proefpersoon de definitie niet 
begreep. Voor de volledige tekst zie de uitgebreide bijlagen. 

De definities voor de concepten werden ontleend aan de 
"Woordenlijst Informatica" (NNI, 1984), voor zover zij daarin 
voorkomen; dit zijn (vertalingen van) de ISO-definities. Van de 
ontbrekende concepten waren de definities geïnspireerd op die van 
Jonkers & van Breenen ( 1986) . In de meeste gevallen werden de 
definities wel eenvoudiger gemaakt en soms van voorbeelden voor
zien; het proefdraaien had duidelijk gemaakt dat dit noodzakelijk 
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was. De genoemde definities z1Jn immers voor vaklieden bedoeld en 
dus vaak moeilijk te begrijpen. De concepten werden in willekeu
rige volgorde geplaatst. 

De termen per concept werden overgenomen van Jonkers & van 
Breenen en ook deze werden in een willekeurige volgorde onder de 
bijbehorende definitie geplaatst. Het aankruisen van meer dan één 
vakje werd als purisme aangemerkt indien slechts purismen werden 
aangekruist: analoog voor internationalismen: in andere gevallen 
werd het antwoord als ongeldig geteld. Als laatste regel per 
concept werd de mogelijkheid gegeven tot het invullen van een 
eigen suggestie, voor het geval de invuller een nog beter alter
natief zou weten ( of denken te weten) . Indien hiervan gebruik 
werd gemaakt, werd de ingevulde term als purisme, als internatio
nalisme of als ongeldig antwoord geklasseerd. Voor voorbeelden 
van de uiteindelijke presentatie van de enquête-vragen, zie het 
uittreksel in Bijlage I. 

In Bijlage I zijn ook de vragen opgenomen waarmee naar het 
kennisniveau van de invuller op het gebied van de informatica 
werd gevraagd. Een indeling in alleen leek en expert doet geen 
recht aan de grote schakering van diverse soorten computergebrui
kers. Daarom werden vijf niveau's onderscheiden, van absolute 
leek via drie categorieën gebruikers tot expert (beroeps-informa
ticus). Er waren ook een paar aanvullende vragen, gedeeltelijk 
ter controle op deze zelf-inschaling van de invullers, en ook om 
eventueel extra analyses mogelijk te maken. Deze vragen betroffen 
afdeling, functie, leeftijd, aantal jaren ervaring met computers 
(op het werk en als hobby), gevolgde opleiding en cursussen, 
regelmatig gelezen vakbladen, regell.atig gebruikte software
pakketten en programmeertalen waarin men kon programmeren. Zie 
hiervoor de uitgebreide bijlagen, waar de volledige enquête-tekst 
in opgenomen is. 

4.3 Design en statistiek 

Uit het voorgaande blijkt al dat een aantal extra analyses 
tot de mogelijkheid behoorde. Toch is om twee redenen gekozen 
voor een beperkter gebruik van de ter beschikking staande gege
vens. Ten eerste kon de verwerking en de verslaglegging daarover 
alleen maar aan kracht winnen door deze beperking tot het essen
tiële: een antwoord te geven op de vraagstelling zoals in hoofd
stuk 3 uiteengezet, door het al dan niet verifiëren van de bijbe
horende hypothese. Ten tweede bleek al snel dat de respons veel 
groter was dan verwacht. 

In dit verslag worden dus alleen de resultaten besproken die 
betrekking hebben op het niveau van de invuller en het aantal 
aangekruiste internationalismen, in verhouding tot het totaal 
aantal aangekruiste termen (niet noodzakelijkerwijs 40: zie hier
boven). Deze verhouding noem ik de score: score en niveau zijn 
daarom de enige variabelen in onderstaand zeer eenvoudig 1 x 5 
design, waarin de uiteindelijke aantallen respondenten al zijn 
opgenomen (maar de score, de afhankelijke variabele, nog niet): 
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TABEL I: Verdeling van de respondenten over de 5 niveau's 
(Afhankelijke variabele is score in%.) 

====--------=================================================-=== 
onafhankelijke 
variabele: 
(Kennisniveau) 

Aantallen 
respondenten: 

1 

21 

2 3 

57 65 

4 5 Totaal 

32 55 230 

----============================================================= 

De onderlinge vergelijking van de niveau's vond plaats met 
een t-toets (paarsgewijze t-toets op opeenvolgende niveau's). In 
bovenstaande tabel zijn wel de (kleine) controlegroep, maar niet 
de IC-managers opgenomen: zie hieronder bij 4.4, resultaten. 

Met de resultaten van de enquête werden ook nog de resulta
ten per term apart (score per term voor elk van de vijf niveau's) 
vastgesteld, maar niet voor opname in dit verslag. Een analyse 
per term was namelijk door de afdeling PCIS gevraagd met het oog 
op het eventueel samenstellen van een "algemeen aanvaarde" ter
menlijst. Deze resultaten zijn in de uitgebreide bijlagen opgeno
men, met een korte bespreking. Om de hoofdlijn van dit verslag 
niet te verstoren, worden hier alleen de opmerkelijkste resulta
ten vermeld. Hetzelfde geldt voor een (tentatieve) analyse van de 
invloed van de leeftijd op de scores: deze is te vinden in de 
uitgebreide bijlagen, en wordt slechts zeer summier besproken in 
dit verslag. 

Verder dient nog vermeld te worden dat de IC-managers bij 
voorbaat van de verwerking uitgesloten moesten worden, ook al was 
hen om invulling (voornamelijk ter becommentariëring) gevraagd. 
Door de voorkennis over het onderzoek was het niet meer te garan
deren dat zij de enquête onbevangen zouden invullen. Tenslotte 
kan er hier al op gewezen worden dat het materiaal voor het 
experiment mede met behulp van de resultaten van deze enquête 
werd samengesteld. Meer hierover in 5.2. 

4.4 Resultaten 

Zoals gezegd was de participatie veel hoger dan verwacht: 
van de ongeveer 400 verzonden formulieren, zijn er in totaal 242 
teruggekomen. Voor een schriftelijke enquête is dat extreem hoog, 
en het toont aan hoe sterk dit onderwerp leeft. Dit blijkt ook 
uit de talrijke opmerkingen die vaak op het laatste blad op of de 
achterkant werden toegevoegd (een keuze daaruit staat in de 
uitgebreide bijlagen). 

De indeling in niveau's, op zich een nogal speculatieve 
onderneming, bleek relatief gelukkig uitgevallen te z1Jn. De 
verdeling over de vijf niveau's is redelijk gelijkmatig, behalve 
dat het aantal absolute leken (niveau 1) zoals verwacht relatief 
laag was, maar ruim voldoende om geldige conclusies te kunnen 
trekken. Uit de antwoorden op de overige vragen voor zover 
deze waren beantwoord (zie hieronder) -- kreeg ik de indruk dat 
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de indeling goed overgekomen is en dat men zich zonder al te veel 
moeite kon indelen. Alleen bij mensen die blijkens functie-aan
duiding, opleiding, ervaring enz. duidelijk professionals waren, 
was de niveau-vraag wel eens niet ingevuld. Misschien uit (onno
dige) bescheidenheid? 

Verder werden, zoals al aangegeven, de aanvullende vragen 
over hobby-ervaring, opleiding, regelmatig gelezen vaktijdschrif
ten, geregeld gebruikte softwarepakketten en beheerste program
meertalen niet altijd ingevuld. Het relatief grote aantal "on
geldige" antwoorden op dit gebied is een reden te meer om de toch 
al niet geplande extra analyses niet in dit verslag van het 
onderzoek op te nemen. De leeftijd werd wel bijna altijd inge
vuld. 

De cijfers die hier besproken zullen worden, zijn de scores 
van de voorkeur voor internationalismen per niveau. Deze scores 
zijn gemiddelden per niveau (geaggregeerde cijfers) en worden in 
% uitgedrukt. Allereerst valt daarbij de relatief hoge globale 
score op: deze bedraagt namelijk 62% (over alle 242 formulieren). 
Daaruit blijkt wel hoe sterk de invloed van het Engels op de 
Nederlandse computerterminologie is. Voor de weergave van de 
score per niveau, zie figuur 2 (volgende pagina). 

Zoals duidelijk uit deze figuur blijkt, wordt de hypothese 
bevestigd. Er is inderdaad een sterk verloop van de score afhan
kelijk van het niveau te zien (van 34% bij niveau 1, de absolute 
leken, tot 79% voor niveau 5, de professionals). Deze resultaten 
zijn alle statistisch zeer significant: voor alle niveau-over
gangen geldt p < 0.005. 

In de onderstaande lijst staar tevens de bijbehorende t- en 
df-waarden vermeld: 

verschil tussen niveau 1 en 2: t = 3.04, df = 20, p < 0.005 
- verschil tussen niveau 2 en 3: t = 3.43, df = 56, p < 0.005 

verschil tussen niveau 3 en 4: t = 3.46, df = 64, p < 0.005 
verschil tussen niveau 4 en 5: t = 3.49, df = 31, p < 0.005 

Hierbij moet opgemerkt worden dat niet nauwkeurig onderzocht 
is in hoeverre de toevoeging van de controlegroep (overigens 
slechts 11 formulieren) statistisch verantwoord was. De IC-mana
gers, daarentegen, zijn zoals bedoeld niet in deze scores opgeno
men. Het bleek nl. dat deze groep van 12 formulieren (allen 
niveau 5, uiteraard) een gemiddelde score van 62% vertoonde 
(tegenover 79% voor de andere 55). De uitsluiting was dus te
recht. 

De analyse van de per term opgesplitste scores (waarop hier 
zoals gezegd slechts summier ingegaan wordt) leverde nog de vol
gende vermeldenswaardige resultaten op: 

bij 16 van de concepten werd, over alle vijf de niveau's 
gerekend, unanimiteit bereikt over de keuze voor één van de 
internationalismen (tegen slechts 6 voor één van de puris
men); het totale aantal van 22 termen waarover unanimiteit 
bestaat, nauwelijks meer dan de helft, geeft aan hoe ver
deeld de meningen zijn; 
enkele voorbeelden van unaniem verkozen internationalismen: 
disk-drive, backspace-toets, floppy-disk (officieel een 
ontraden term: NNI, 1984), hard-disk, input, cursor ... 
enkele voorbeelden van unaniem verkozen purismen: 
bestand, uitvullen, randapparatuur, letterafstand ... 
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de overige 18 concepten bevestigen het globale beeld van de 
enquête, nl. een voorkeur voor purismen op de lagere ni
veau's en daarna een omslag naar internationalismen. Het 
omslagpunt ligt meestal bij niveau 2. 

Een korte analyse van de invloed van de leeftijd op de 
scores, ten slotte, bleek nauwelijks verschillen per leeftijds
categorie (in klassen ter grootte van vijf jaar berekend) op te 
leveren. Er is in ieder geval niet sprake van een duidelijk 
stijgende of dalende lijn. Overigens is wel een (tentatieve) 
analyse in de uitgebreide bijlagen opgenomen. 

Voorkeur voor internationalisrrien 
(acore in ~) 

f00 

90 ~ 
80 7 

79 

..... 1 

~ 70 ~ 
~ 1 62 Ql i 
E 60 ---1 ., 1 ... 1 Sf 
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1 ////~ 1/~,// .... 

40 ~ " E 34 /1///,Á 

~/~ 1 / '/ 1 
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0 

Niveau f Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

Kennia-nivea.u f t - 5) 

FIGUUR II Resultaten van de enquête 

voorkeur voor internationalismen, uitgedrukt in het 
percentage gekozen internationalismen (Engelse termen) 
ten opzichte van het totaal aantal geldige antwoorden; 
gemiddelde scores per niveau, lopend van niveau 1 (ab
solute leken) tot niveau 5 (experts). (230 responden
ten). 
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5. EXPERIMENT 

5.1 Proefpersonen 

Gezien de probleemstelling waarop het experiment een ant
woord moest geven (comparatieve doeltreffendheid van terminolo
gieën bij de overdracht van kennis naar leken), werd een proef
groep bestaande uit leken gezocht. Dit bleek moeilijker dan 
verwacht; niet dat er niet genoeg leken zouden zijn, maar de 
animo om aan een leerexperiment over computers deel te nemen was 
niet erg groot. Waarschijnlijk zijn die categorieën personen die 
nu nog tot de absolute leken behoren, dat vooral juist vanwege 
een gebrek aan interesse! Uiteindelijk werden dan toch de beno
digde groepen gevonden via onderwijsinstellingen. 

Gezien ervaringen met andere, vergelijkbare, onderzoeken 
(o.a. Ulijn & strother, 1985) werd besloten naar ongeveer 48 
proefpersonen (2 x 24) te zoeken. Een eerste groep van 23 proef
personen werd gevonden in de eerste klas van een Pedagogische 
Academie (groep A). Allen waren rond de 20 jaar, en met verge
lijkbare vooropleiding. In de oproep was expliciet gevraagd om 
mensen zonder noemenswaardige voorkennis over computers. Dezelfde 
formulering leverde na verspreiding van een oproep onder de 
ouders van een basisschool nog eens 29 proefpersonen op (groep 
B). Deze groep was uiteraard veel heterogener: gemiddelde leef
tijd omstreeks de 40 jaar, maar met veel meer spreiding, ook in 
opleiding. Om de invloed van de eventuele verschillen in deze 
twee groepen te elimineren, werden de groepen telkens in tweeën 
gedeeld bij de afname van de test; de ene helft kreeg een tekst 
met alleen internationalismen (!-versie) en de andere helft kreeg 
een versie met alleen purismen (P-versie) , zodat iedere groep 
even vaak de I- als de P-versie kreeg. Over deze twee versies, 
zie 5.2 Materiaal. 

Indien de twee groepen ook qua resultaat van het experiment 
heel sterk van elkaar zouden afwijken (sterker dan de invloed van 
de twee versies van de tekst), zouden de resultaten daardoor min 
of meer onbruikbaar worden (twee te kleine, onvergelijkbare, 
steekproeven). Voorzien was dan ook om in dat geval het hele 
experiment nog eens over te doen, en dan ineens met een voldoende 
grote groep. Dit bleek gelukkig niet nodig. Een voordeel van een 
dergelijke spreiding in de proefpersonen was dat wanneer (zelfs) 
daarmee een uitspraak over de hypothese gedaan kon worden, deze 
sterk aan zeggingskracht zou winnen. Er was dan als het ware al 
een sterke controle ingebouwd tegen groepsgebonden resultaten. 

5.2 Materiaal en werkwijze 

De vraag waarop dit experiment een antwoord probeerde te 
geven, is of er een verschil in effectiviteit in kennisoverdracht 
is tussen internationalistische en puristische terminologie. De 
teksten van het experiment werden dus in twee versies gemaakt, 
respectievelijk de I- en de P-versie. Ook nu stond de verwant
schap tussen de termen onderling (situationele verwantschap) borg 
voor een coherent geheel. Het was dus niet erg moeilijk een tekst 
te schrijven waarin de termen uit de enquête in een logisch 
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verband gepresenteerd konden worden. Deze tekst bracht de termen 
in een beschrijvende definiërende inleiding op het onderwerp 
"personal computer". 

De definities in de lopende tekst werden rechtstreeks afge
leid van die welke in de enquête werden gebruikt, maar uiteraard 
aan de leersituatie aangepast (vereenvoudigd en van voorbeelden 
voorzien). In de bijbehorende vragenlijsten (uiteraard ook weer 
in een I- en een P-versie) werden de definities zo letterlijk 
mogelijk uit de tekst overgenomen, en werd aansluitend van de 
proefpersoon gevraagd het gedefinieerde concept met de correcte 
term te benoemen. 

De termen die voor de concepten werden gebruikt zijn telkens 
de internationalistische term en de puristische term die de 
meeste stemmen kregen bij de enquête. Er waren immers vaak meer
dere alternatieven (floppy-disk en diskette, letterwiel en 
schriifwiel, bij voorbeeld). Door op de resultaten van de enquête 
(althans een groot deel daarvan) te wachten, konden de keuzes 
beter verantwoord worden dan op basis van alleen mijn persoon
lijke voorkeuren. Dit woog mijns inziens wel op tegen het daar
door ontstane tijdverlies (dat trouwens toch al werd "opgevangen" 
door veel grotere aantallen te verwerken enquêteformulieren dan 
verwacht!). Door de formulieren die nog binnenkwamen na het 
bepalen van de termen-keuze voor het experiment (na verwerking 
van 96 formulieren), werd slechts één term van zijn eerste plaats 
verdrongen, maar met slechts één stem verschil ( 61 tegen 62 
stemmen). 

Om met zekerheid alleen het netto leereffect te kunnen meten 
(dus na aftrek van reeds bekende termen), werd elke vraag (defi
nitie van een concept en een lege regel voor het invullen van de 
gevraagde term) gevolgd door de al dan niet aan te kruisen regels 
"Deze term kende ik al" en "Deze term heb ik net geleerd". Wan
neer deze regel was aangekruist en het antwoord was toch fout, 
werd het fout gerekend; anders werd het als bekend geklasseerd. 
Bij het nakijken van de ingevulde vragenlijsten werden spellings
fouten (en die waren er heel veel) uiteraard door de vingers 
gezien, zolang het woord nog herkenbaar bleef. 

Uiteindelijk werden er op basis van de resultaten bij het 
proefdraaien slechts 24 van de 40 concepten gebruikt; de leestijd 
werd anders te lang en de scores werden te laag. De tekst moest 
in 15 minuten voldoende bestudeerd kunnen worden en de moeilijk
heidsgraad van het experiment moest zodanig zijn dat de gemiddel
de score ca. 50% werd (dit is de zogenaamde normering). Tenslotte 
moest het invullen van de vragenlijst eveneens binnen 15 minuten 
te doen zijn. Ook deze uiteindelijk gekozen 24 concepten vormden 
een sterke thematische eenheid; er werden nl. alleen concepten 
gebruikt die met de hardware en randapparatuur van een PC te 
maken hebben. 

De zojuist genoemde normering op basis van proefdraaien 
moest ervoor zorgen dat de gemiddelde globale score van de 
slechtst gemaakte versie ongeveer 50% was. De verwachting was dan 
dat de andere versie ( in dit geval de P-versie) daarboven zou 
komen. Door een van de twee versies in het midden van het score
gebied te leggen, wordt het "plafond-effect" vermeden (in de sta
tistiek spreekt men van het regressie-effect). Wanneer namelijk 
beide scores tegen het maximum of het minimum aan liggen, vindt 
er vanzelf een zekere "compressie" van de resultaten plaats, 
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waardoor de significantie minder kan worden. Deze normering werd 
uitgevoerd door diverse omstandigheden te variëren, de effectief
ste bleek uiteindelijk het verminderen van het aantal termen te 
zijn. Ook in verband met de al genoemde gewenste beperking van de 
leestijd en van de invultijd (weinig gemotiveerde proefperso
nen!), werd uiteindelijk hiervoor gekozen. 

De proefpersonen was anonimiteit gegarandeerd (dit bleek een 
belangrijke voorwaarde te zijn voor een groot aantal mensen): 
daarom werd er op de vragenlijsten geen aanvullende informatie 
gevraagd. Omdat dit onderwerp duidelijk sterk leeft (zie de 
resultaten van de enquête) was het beter de proefpersonen niet 
expliciet te laten weten waarom zij aan deze test deelnamen. Het 
was immers mogelijk dat hierdoor proefpersonen geneigd zouden 
zijn geweest de resultaten te vervalsen: bij voorbeeld door het 
expres slecht invullen van een P-versie door iemand die liever 
internationalismen gebruikt ziet. De uitreiking van twee versies 
werd daarmee uitgelegd dat het zogenaamd om twee versies zou gaan 
die op syntactisch niveau van elkaar verschilden. Verder werd wel 
verteld dat het de bedoeling was de effectiviteit van de over
dracht van kennis te meten, zonder echter te laten weten dat het 
om de terminologie ging. De proefpersonen verwachtten dus be
gripsvragen, en beslist geen benoemingsvragen. 

De volledige teksten (tekst in I- en P-versie en vragenlijst 
in I- en P-versie, met de bijbehorende instructies) zijn in de 
uitgebreide bijlagen opgenomen. Een uittreksel van de teksten is 
te vinden in de verkorte bijlage bij dit verslag: zie Bijlage II. 
Tijdens het afnemen van het experiment werden de proefpersonen op 
enige afstand van elkaar gezet en gevraagd niet met elkaar te 
overleggen, waaraan zij zonder problemen gevolg gaven. 

Tot slot, de volledige lijst van termen, in alfabetische 
volgorde van de !-versie: 

!-versie 

back-up 
backspace-toets 
bar-code 
cursor 
daisy-wheel 
data 
disk-drive 
floppy-disk 
hard-copy 
hard-disk 
hardware 
input 
karakters 
keyboard 
monitor 
output 
perifere apparatuur 
plotter 
printer 
return toets 

P-versie 

reservekopie 
terugtoets 
streepjescode 
positiewijzer 
letterschijf 
gegevens 
schijfeenheid 
schijf 
afdruk 
harde schijf 
apparatuur 
invoer 
tekens 
toetsenbord 
beeldscherm 
uitvoer 
randapparatuur 
tekenmachine 
drukker 
teruglooptoets 
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scanner 
scrollen 
software 
window 

5.3 Design en statistiek 

aftaster 
doorbladeren 
programmatuur 
venster 

Het design van dit experiment is zeer eenvoudig: er is 
namelijk slechts een onafhankelijke variabele, de woordvorm 
(onder twee condities: de !-versie en de P-versie). De afhanke
lijke variabele moet datgene uitdrukken wat ik wil meten, name
lijk het netto leereffect: deze netto score definieer ik dus als 
het aantal correcte antwoorden gedeeld door het verschil tussen 
het totaal aantal vragen en de reeds bekende termen. De nadruk 
ligt op deze score, al werden ook de bekendheids-score en het 
globaal resultaat bepaald. 

De score voor bekendheid (aantal bekende termen gedeeld door 
het totaal aantal vragen) kan een controle geven op de mate 
waarin de groepen proefpersonen goed gekozen waren: deze score 
moet dan immers zo laag mogelijk zijn. De globale score (aantal 
correcte antwoorden gedeeld door het totaal aantal vragen), 
tenslotte, vormt een controle op de goede normering van het 
experiment: dit was immers zo ontworpen dat op de moeilijkst 
geachte versie (!-versie) ongeveer 50% behaald zou worden. In 
onderstaande tabel is het design voor dit experiment weergegeven: 

TABEL II: Verdeling van de proefpersonen over de 
twee condities (!-versie en P-versie) 
(De afhankelijke variabelen zijn de netto score, 
de bekendheids-score, en de globale score) 

================================================================= 
Conditie: !-versie P-versie 

Aantallen proefpersonen: 26 26 
=========================================================-===-=== 

De onderlinge vergelijking van de scores op de twee condi
ties is met een t-toets gedaan. Omdat alleen de netto score 
werkelijk van belang is (de andere scores dienen slechts contro
ledoeleinden), werd ook alleen van dit resultaat de statistische 
significantie bepaald. Als extra controle werd ook nog nagegaan 
of de twee groepen proefpersonen (ten aanzien van de netto-scores 
voor zowel de P- als de !-versie) significant van elkaar ver
schilden. Als dit namelijk het geval was, en de beide groepen 
leverden op zich alleen geen significante resultaten, moest het 
experiment over gedaan worden met een homogenere, grotere groep. 

Een aparte verwerking van de resultaten per term was in 
principe niet voorzien, maar voor zover er op dit gebied opmerke
lijke gegevens te melden zijn, zal dat in het kort gebeuren. 
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5.4 Resultaten 

De resultaten van het experiment (zie figuur 3) zorgden voor 
een grote verrassing; al na afname bij de groep studenten 
(groep A) bleek de hypothese verworpen te moeten worden. Eerder 
was het tegendeel van de hypothese het geval: de netto score op 
de P-versie was slechts 17%, tegen 40% op de I-versie. Bovendien 
was dit resultaat ondanks de kleine aantallen al zeer signifi
cant; voorlopig werd de inverse hypothese (!-versie beter dan P
versie) aanvaard (t = 4.55, df = 11, p < 0.005). De resultaten 
van de afname van het experiment bij groep B werden daarom met 
spanning tegemoet gezien. Deze resultaten bevestigden echter 
volop het ontstane beeld: hier waren de netto scores 14% voor de 
P-versie tegen 36% voor der-versie. Bovendien was dit verschil 
ook al op zich alleen zeer significant (t = 3. 43, df = 13, p 
< 0.005). 

Het verschil tussen groep A en groep B bleek verwaarloosd te 
kunnen worden en daarom werden de resultaten bij elkaar genomen, 
zoals in het oorspronkelijke design al voorzien. Die geaggre
geerde scores (nu ook met de bekendheids-score en de globale 
score) zijn in de figuur weergegeven. 

Uit deze figuur blijkt dus inderdaad niet de versie met 
purismen (15%), maar juist die met internationalismen (38%) een 
beter leereffect te geven. De verschillen zijn in hoge mate 
significant (zoals te verwachten geldt ook voor de geaggregeerde 
cijfers: t = 5.48, df = 25, p < 0.005). De hypothese is dus niet 
bevestigd, maar veeleer het tegendeel ervan aangetoond. Dit 
onverwachte en opmerkelijke resultaat zal consequenties hebben 
voor het verband tussen de objectieve en subjectieve gebruikers
vriendelijkheid (zoals in de oorspronkelijke probleemstelling 
geoperationaliseerd) • Zie hiervoor de in 6 .1 te bespreken con
frontatie van de resultaten van enquête en experiment. 

De overige scores behoeven weinig commentaar. De lage be
kendheids-scores (21 en 28%) geven aan dat het hier inderdaad 
leken betrof; de groepen waren dus goed gekozen. De opvallend 
lage globale score voor de P-versie (slechts 33%) moet toege
schreven worden aan het uitgangspunt van de normering. Daarbij 
werd namelijk de I-versie het moeilijkst geacht. In zoverre is de 
normering dus goed geslaagd, want voor deze versie bedraagt de 
globale score 53%. Het beoogde resultaat, namelijk het vermijden 
van een plafond- of bodem-effect, is hiermee echter evengoed be
reikt. De betrekkelijk lage scores (indien als een schoolcijfer 
uitgedrukt respectievelijk 3,3 en 5,3!) geven wel aan dat ik de 
moeilijkheidsgraad van een dergelijke opdracht heb onderschat. 

Wat de resultaten per term betreft, ten slotte, zijn de 
volgende opmerkingen te maken: 

een aantal termen is blijkbaar zelfs bij leken toch wel 
relatief goed bekend, bij voorbeeld: 
monitor, beeldscherm, printer, toetsenbord, floppy-disk, 
keyboard, software ... 
een aantal termen die bijna niemand aangaf te kennen: 
karakters, schijfeenheid, reservekopie, back-up. hard-disk, 
plotter, perifere apparatuur. window ... 
opvallend is verder dat juist op de internationalismen in 
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deze vorige categorie hoog gescoord wordt (hoog leer-ef
fect), en veel minder op de purismen. 
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Resultaten van het experiment 

Scores voor netto leeref f eet, bekendheid en globaal 
resultaat, in procent, voor twee versies van hetzelfde 
leer-experiment met respectievelijk een internationa
listische (Engelse) en een puristische (Nederlandse) 
terminologie (elk met 26 proefpersonen afgenomen). 
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6. DISCUSSIE 

6.1 Vergelijking resultaten enguête en experiment 

Hieronder zullen de in hoofdstuk 4 en 5 gevonden resultaten 
besproken worden, en zullen deze tevens met elkaar geconfronteerd 
worden. 

De resultaten van de enquête bevestigen de oorspronkelijke 
hypothese, namelijk dat er een voorkeur voor internationalismen 
bestaat bij experts, en een voorkeur voor purismen bij leken. De 
voorkeur voor internationalismen, voor Engelse termen, kan onge
twijfeld worden verklaard door de grote mate waarin beroeps
informatici aan vrijwel uitsluitend Engelstalige literatuur zijn 
blootgesteld. Het is nu eenmaal zo dat bijna 100% van hun vakli
teratuur in het Engels geschreven is. Verder zou het kunnen dat 
men zich onder beroepsmensen ervan bewust is dat het gebruik van 
internationalismen de internationale contacten bevordert (zie 
hoofdstuk 2). Sommige opmerkingen op de enquête-formulieren 
wijzen in deze richting (zie de uitgebreide bijlagen). 

Een andere mogelijke (deel-)verklaring is die van het socio
linguïstisch aspect van vaktaal. Het overnemen van vaktaaltermen 
van erkende experts kan een gevoel geven van "erbij te horen". 
Dit aspect zou met name een sterke rol kunnen spelen bij de zeer 
grote categorie computer-hobbyisten, waarvan het taalgebruik vaak 
extreem veel Engelse termen bevat. Dit laatste is overigens een 
bewering die ik niet cijfermatig kan staven; het zou interessant 
zijn dit te onderzoeken. Het door de enquête geleverde cijferma
teriaal kan hier misschien ook nog wel een uitspraak over doen. 

De resultaten van het experiment, daarentegen, deden ertoe 
besluiten het omgekeerde van de oorspronkelijke hypothese te 
aanvaarden; blijkbaar verloopt kennisoverdracht juist beter bij 
het gebruik van internationalismen. De in 2.4 geciteerde veron
derstelling van Sager, dat purismen daarvoor beter geschikt 
zouden zijn, lijkt althans voor het Nederlands niet op te gaan. 
Het lijkt mij dat dit vooral verklaard kan worden door het sig
naaleffect dat van een vreemd woord uitgaat. Engelse woorden 
onderscheiden zich fonologisch en morfologisch van Nederlandse, 
door het voorkomen van klank- en lettercombinaties die het Neder
lands niet kent. De lezer herkent hieraan een vreemd woord en 
alleen al doordat de aandacht op het woord gevestigd is, kan het 
meer indruk gemaakt hebben, en dus gemakkelijker onthouden wor
den. Het vreemde woord functioneert dan als een soort opvallend 
label voor het concept. Dit wordt nog versterkt door het feit dat 
algemeen bekend is dat juist in het computer-jargon veel Engelse 
woorden zitten; de proefpersonen die de tekst te bestuderen 
kregen, zullen daarom misschien wel extra aandacht besteed hebben 
aan de Engels uitziende termen. 

Een andere verklaring voor het waargenomen resultaat kan 
gelegen zijn aan het ook al vermelde polysemie-probleem. De 
meeste purismen uit het experiment zijn namelijk in veel ver
schillende contexten in te zetten, elk een specifieke betekenis 
aan het woord verlenend. Woorden als schii f, tekens, drukker, 
invoer en venster, bij voorbeeld, komen zo "gewoon" over en zijn 
in het normale taalgebruik zo sterk gekoppeld aan andere beteke
nissen dan in deze context, dat het langer duurt en/of moeilijker 
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is om deze woorden te reproduceren. Vergelijk dit bij voorbeeld 
met de bespreking van inferenties door het conceptuele systeem 
(onderdeel van een taalgebruikersmodel) in Dijkstra & Kempen, 
1984. De taalgebruiker wordt door deze inferenties mogelijk op 
een dwaalspoor gebracht. Het lijkt mij overigens een van de 
belangrijkste punten van verder onderzoek te proberen deze twee 
invloeden meetbaar van elkaar te scheiden; met andere woorden, te 
meten hoe groot de (positieve) invloed van het signaaleffect is, 
vergeleken met de (negatieve) invloed van het polysemie-effect 
(zie ook 7.2). 

Tot slot de vergelijking van de resultaten van enquête en 
experiment. Nogmaals samenvattend: hypothese 1 is aanvaard, 
hypothese 2 niet. De in hoofdstuk 3 genoemde, en verwachte, 
belangentegenstelling is dus niet aan de orde. Het is niet zo dat 
men kennis beter op leken zou kunnen overdragen met purismen; 
maar ook tussen de nu bereikte resultaten bestaat een spannings
veld, een tegenspraak. De tegenstelling is niet de door mij 
verwachte objectieve belangentegenstelling, maar ligt eerder op 
het subjectieve vlak. Kennis wordt beter overgedragen middels 
internationalismen, maar leken verkiezen eigenlijk purismen. Het 
aantonen van het bestaan van deze subjectieve tegenstelling is de 
belangrijkste uitkomst van dit onderzoek. 

De door mij in hoofdstuk 3 gedefinieerde objectieve en 
subjectieve gebruikersvriendelijkheid van de Nederlandse compu
terterminologie blijken dus wat de leek betreft met elkaar in 
strijd te zijn. Dit houdt in dat de resultaten van het experiment 
aanleiding kunnen geven tot aanbevelingen (zie 7.1) die weerstand 
zouden kunnen oproepen bij leken, maar ook dat door een enquête 
verkregen subjectieve voorkeuren het best getoetst kunnen worden 
in de objectieve vorm van een experiment. 

6.2 Kritiek op de gevolgde methode 

De belangrijkste kritiek die men op dit onderzoek kan heb
ben, volgt direct uit een vergelijking van de probleemstelling 
die mij oorspronkelijk voor ogen stond en van de vragen waarop 
deze resultaten nu echt een antwoord geven. Want wat heb ik nu 
eigenlijk gemeten? Niet de mate van effectiviteit in KENNIS
overdracht van een bepaalde terminologie, maar eigenlijk alleen 
de mate van TERMINOLOGIE-overdracht. Met andere woorden: dit 
onderzoek geeft aan welke terminologie beter is om termen te doen 
onthouden; de vooronderstelling die in de operationalisatie van 
de oorspronkelijke probleemstelling ligt opgesloten, namelijk dat 
dit tevens zou aangeven welke terminologie beter is om kennis 
over te dragen, is hiermee niet bewezen. Hiervoor is verder 
onderzoek noodzakelijk. De strikte operationalisatie echter, die 
aan de vraag naar effectiviteit in kennisoverdracht al in hoofd
stuk 3 was gegeven, verleent grote kracht aan de bereikte re
sultaten, mits men zich de beperkingen ervan, en de noodzaak tot 
nader onderzoek, maar bewust is (zie ook 7.2). 

Bovenstaande kritiek is met name gericht op de resultaten 
van het experiment, of althans op de conclusies die eruit getrok
ken kunnen worden. Naast deze kritiek op de fundamentele beper
king van het onderzoek is er ook kritiek mogelijk op de methode 
voor elk van de beide onderdelen. De zwakke punten van de opzet 
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van enquête zowel als experiment zullen hieronder nog eens kort 
opgesomd worden: veel ervan is immers al in de hoofdstukken 4 en 
5 besproken. Een aanzet tot weerlegging of verdediging van deze 
kritiek is hier en daar al gegeven. 

Punten van kritiek op de enquête: 

aangezien de invuller vrij snel kan zien dat de enquête zich 
toespitst op de tegenstelling internationalismen/purismen, 
en aangezien dit onderwerp nogal controversieel is, bestaat 
er een goede kans dat sommige invullers de enquête op een 
extreem internationalistische, respectievelijk puristische, 
manier gaan invullen, in de hoop aldus het eindresultaat 
sterk te beïnvloeden. Er zijn dan ook een aantal formulieren 
binnen gekomen -- in alle niveau's! -- met een score van 
100%, respectievelijk 0%. Misschien hadden deze "uitbijters" 
verwijderd moeten worden voor de statistische verwerking. 
Maar in hoeverre mag men twijfelen aan de integriteit/eer
lijkheid van de invuller? 
hiermee verwant is de vraag of iedereen (met name de leken) 
alle definities wel voldoende begrepsn kan hebben om een 
correcte keuze te maken. Deze kritiek wijs ik echter af, 
omdat consequente doorvoering van deze gedachte zou leiden 
tot de technocraten-conclusie dat dit soort zaken dus maar 
door experts beslist moet worden: 
er waren in de termenlijst (iets) meer purismen dan interna
tionalismen, hetgeen bij een groot aandeel "random"-invul
lers de resultaten kan vervalsen. Ik acht dit ten eerste 
onwaarschijnlijk, en ten tweede is een invloed op de verhou
ding tussen de niveau's nog onwaarschijnlijker: 
purismen en internationalismen zijn relatieve begrippen. Bij 
een enkele term kan ik mij discussie voorstellen over de 
door mij gemaakte indeling. Niet iedereen zal het met mij 
eens zijn als ik apparatuur in deze context als een purisme 
beschouw: 
alleen het Nederlands zoals dat in Nederland wordt gebruikt, 
is vastgelegd. Replicatie van het onderzoek in Vlaanderen 
zou interessant vergelijkingsmateriaal kunnen opleveren: 
hiermee verwant: slechts het woordgebruik van de gemiddelde 
Philips-medewerker is vastgelegd. Maar al is een bias in de 
globale score mogelijk (en waarschijnlijk), op de verdeling 
tussen de niveau's verwacht ik nauwelijks invloed. Replica
tie elders zou uitsluitsel kunnen brengen: 
tenslotte: met gegevens van de enquête hadden meer analyses 
verricht kunnen worden. De keuze voor een beperktere opzet 
is al elders verantwoord. 

Punten van kritiek op het experiment: 

voor een deel zijn de beperkingen van de enquête hier ook 
aanwezig: twijfels aan de eerlijkheid van de proefpersonen, 
de relativiteit van purismen en internationalismen en de 
beperking tot Nederlandse Nederlandstaligen (bovendien voor 
het grootste deel Brabanders). Ook hier verwacht ik overi
gens weinig invloed, maar neem aan dat replicatie nuttig zou 
zijn; 
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de opgave werd door de meeste proefpersonen, zoals mij bleek 
uit de informele bespreking achteraf, te moeilijk gevonden; 
dit blijkt ook wel uit de lage globale scores (in schoolcij
fers uitgedrukt: 3,3 (33%) voor de P-versie en 5,3 (53%) 
voor de !-versie). Aangezien dit de geconstateerde verschil
len extra duidelijk maakte, zie ik dit eerder als een voor
deel. 

wanneer de resultaten van het experiment meteen na afname 
bij groep A verwerkt waren geweest (ook statistisch) dan had 
meteen geconstateerd kunnen worden dat een replicatie niet 
meer nodig was. Dat is immers hetgeen waar de afname bij 
groep B nu op neer komt: een replicatie van het experiment. 
Door de grote tijdsdruk (regelen van groepen proefpersonen 
in de drukte vlak voor de grote vakantie) lukte dit niet. 
Een echt bezwaar is het echter niet. 

Kortom: afgezien van de fundamentele beperking ten aanzien 
van de zeggingskracht van het onderzoek, hierboven als eerste al 
uitgebreid besproken, betreft het voornamelijk detailkritiek op 
beperkingen van de samenstelling van de groepen proefpersonen, en 
van het materiaal. Deze beperkingen worden niet van grote invloed 
geacht op het resultaat, of maken hooguit bepaalde replicaties 
wenselijk. 
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7. CONCLUSIES 

7.1 Aanbevelingen 

Dit onderzoek was voornamelijk opgezet om tot een weten
schappelijk onderbouwde bijdrage te komen in de discussie over de 
plaats van het Engels in de Nederlandse computerterminologie. Op 
de gestelde vragen zijn, mede dank zij een wat beperkte operatio
nalisatie van de gehanteerde begrippen, duidelijke antwoorden 
gekomen. Het doen van aanbevelingen in de genoemde discussie 
wordt er echter niet gemakkelijker door. 

Het onderzoek heeft namelijk ook bevestigd dat er een sterke 
subjectieve betrokkenheid met dit onderwerp bestaat. Een stel
lingname in de discussie moet dus noodzakelijkerwijs op grote 
weerstand uit een van beide kampen stoten. Aanbevelingen op het 
gebied van normalisatie van taalgebruik, een zaak waar persoon
lijke gevoelens een belangrijke rol spelen, zijn van nature sterk 
politiek getint. 

De keuze waar het Nederlands voor staat, blijft dus ondanks 
de resultaten van dit onderzoek vooral een politieke keuze. Als 
men bewust wil kiezen voor een terminologie die misschien niet 
het optimum op het gebied van gebruikersvriendelijkheid voor
stelt, maar die het gevoel van nationale of culturele trots 
streelt, dan is dat óók een geldige keuze. Men kan zeggen dat bij 
voorbeeld het Duits en het Frans die keuze gemaakt hebben; wel
overwogen, op basis van een ideologie waarin de allerbelang
rijkste overweging die van de beschern.lng en uitbreiding van het 
eigen cultuurgoed is. 

Dat er een keuze gemaakt zal moeten worden, staat echter 
vast: de terminologiewetenschap heeft die noodzaak voldoende 
aangetoond. Mijn persoonlijke mening in deze is dat wanneer mijn 
bevindingen door verder onderzoek zouden worden bevestigd, men er 
beter aan doet zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de 
internationale computerterminologie, en dus bij het Engels. Ik 
vind de objectieve effectiviteit (met betrekking tot kennisover
dracht) van een taal belangrijker dan de bescherming van deze 
taal tegen vreemde invloeden. 

Daarmee bedoel ik zeker niet dat het Nederlands klakkeloos 
alle Engelse informaticatermen moet overnemen. Men dient zich 
hierbij in de eerste plaats steeds af te vragen of overname van 
een term aansluiting bij een coherent systeem van internationaal 
begrepen en aanvaarde terminologie inhoudt. In de praktijk houdt 
dit in dat zoveel mogelijk naar Latijnse en Griekse stammen 
teruggegrepen zal worden; dit geheel in overeenstemming met de 
gedachten daarover in de instellingen die zich op internationaal 
niveau met terminologienormalisatie bezig houden. Bovendien moet 
het woord door zijn structuur in het fonologisch en morfologisch 
systeem van het Nederlands te integreren zijn. Woorden als saven 
en storen, bij voorbeeld, komen daarom mijns inziens niet in 
aanmerking (ook al kreeg saven meer stemmen dan het naar mijn 
mening betere opslaan). 

Deze laatste opmerking geeft al aan dat de mening van de 
neerlandici, de categorie die zich nog het meest lijkt te ergeren 
aan al dat Engels, volgens mij toch zeker gehoord moet worden. 
Deze mening wordt versterkt door het feit dat ik in mijn enquête 
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purismen "afgekeurd" zie die op het eerste gezicht een perfecte 
vertaling ziJn. Hierdoor ontstaat ook bij mij toch een zeker 
onbehagen (voorbeelden: tekens, harde schijf, invoer, uitvoer). 

Maar nogmaals, ondanks deze bedenkingen en uitzonderingen, 
lijkt het mij beter consequent te kiezen voor een terminologie 
van voornamelijk internationalismen. Dit heeft bovendien als 
voordeel dat er minder polysemie aan het Nederlands wordt toege
voegd en dat het Nederlands gemakkelijker te leren is voor bui
tenlanders. 

Aangezien de enquête heeft getoond dat er bij leken een 
aversie bestaat ten aanzien van een dergelijke terminologie, 
houdt deze aanbeveling wel in dat men zich een inspanning zal 
moeten getroosten om de leek duidelijk te maken waarom deze 
terminologie beter is. De computerterminologie zal beter moeten 
worden "verkocht"; wanneer excessen als saven, .f.il.@ en keyboard 
eruit worden gehaald, zal dat al wat minder moeilijk vallen. 

Dit brengt mij op een laatste punt: misschien is het vastge
legd zijn van een bepaalde genormaliseerde terminologie zelfs wel 
belangrijker dan de vraag of deze nu uit purismen of uit interna
tionalismen bestaat. Ik vermoed namelijk dat de aversie tegen de 
incoherentie van de hedendaagse Nederlandse computerterminologie 
nog zwaarder weegt dan de aversie tegen Engelse woorden. Woorden 
als keeper, bar, hifi, recorder enz. worden tenslotte ook ge
accepteerd. Met andere woorden: het feit dat er voor een concept 
bij voorbeeld wel drie Nederlandse termen bestaan schept mis
schien meer verwarring en aversie dan wanneer er één enkele term 
voor bestaat die niet van Nederlandse oorsprong is. Naar de 
invloed van een goede normalisatie op acceptatie achteraf door de 
taalgebruikers moet dan ook beslist onderzoek verricht worden. 

7.2 Suggesties voor verder onderzoek 

Hieronder worden alle suggesties voor verder onderzoek die 
in dit verslag zijn gedaan nog eens op een rijtje gezet: 

de meest fundamentele vraag die om nader onderzoek vraagt, 
is de vraag hoe het zit met overdracht van kennis, wanneer 
men zich niet meer beperkt tot de terminologische invals
hoek. Met name lange-termijn kennisoverdracht is waarschijn
lijk meer dan het onthouden van termen; hoe verhouden inter
nationalismen en purismen zich op dit punt ten opzichte van 
elkaar? Dit is bij voorbeeld te onderzoeken met een experi
ment waarbij begripsvragen in plaats van benoemingsvragen 
worden gesteld; 
is er een verband met de effectiviteit in de terminologie
overdracht? Anders gezegd: levert een betere overdracht van 
terminologie ook een beter begrip van de behandelde stof op? 
In mijn onderzoek ben ik hier expliciet van uit gegaan. Een 
dergelijke samenhang zou bij voorbeeld getest kunnen worden 
door in het experiment zowel begrips- als benoemingsvragen 
te stellen, en de correlatie van beide scores per persoon te 
onderzoeken (covariantie-analyse); 
hoe verhouden zich de effecten van enerzijds het signaal
effect (in het algemeen positief voor internationalismen) en 
het polysemie-effect (in het algemeen negatief voor puris-
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men)? Om deze effecten te kunnen scheiden zullen beide apart 
onderzocht moeten worden; 
het testen van het signaal-effect is misschien mogelijk met 
een experiment waarbij eerst de leestijd per woord gemeten 
wordt bij het lezen van een lijst. De tijd dat een woord de 
aandacht bij doorlezen trekt, is hier de operationalisatie 
van het signaal-effect (te meten met oogbewegings-meet
apparatuur) . Van die woorden zouden dan de helft (tijdens 
proefdraaien vast te stellen) een sterk signaal-effect 
moeten hebben, de andere helft juist een zwak. Als woorden 
uit de eerste groep nu ook beter onthouden worden, te meten 
met een korte geheugentest direct na het lezen, is het 
gezochte verband aangetoond. Dan moet verder ook nog aange
toond worden dat Engelse woorden het signaal-effect verto
nen; 
testen van het polysemie-effect is misschien mogelijk met 
een experiment als hetgeen in dit verslag beschreven, maar 
dan met twee terminologieën die alleen daarin verschillen 
dat de ene groep alleen monoseme woorden bevat, en de andere 
alleen polyseme; 
voor een onderzoek naar de doeltreffendheid van woordvor
mingsprocedures (zowel voor internationalismen als voor 
purismen, overigens) kan men op dezelfde manier te werk 
gaan. De verschillende versies moeten in dit geval toestaan 
de effectiviteit van de diverse soorten woordvorming te 
vergelijken; 
of de mate van vastlegging van terminologie belangrijker is 
dan coherentie (zie de aantevelingen), is misschien te 
onderzoeken met behulp van al langer bestaande en vastge
legde terminologieën; worden deze terminologieën in het 
algemeen hoger gewaardeerd? Het probleem doet zich hierbij 
voor dat er geen vergelijkingsmateriaal is; een operationa
lisatie te vinden voor deze probleemstelling zal niet mee
vallen; 
aansluitend op het vorige punt acht ik het noodzakelijk dat 
er gelijkaardig onderzoek naar andere terminologieën zou 
worden verricht. Hier zijn mogelijk belangrijke generalisa
ties voor de algemene terminologiewetenschap en voor norma
lisatie van terminologie uit te halen. Het voordeel van 
andere vakgebieden is ook dat daar op het ogenblik niet zo'n 
heftige discussie over woedt, zodat minder subjectieve 
betrokkenheid van de proefpersonen te verwachten is; 
tenslotte lijkt mij een replicatie van mijn onderzoek in 
België nuttig, om het Vlaamse taalgebruik vast te leggen. 
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BIJLAGE I Teksten enguête (fragment) 

A. Niveau-vraag: 

Welke van de hieronderstaande omschrijvingen is het best op u van 
toepassing? 

1) Absolute leek: u heeft geen of bijna geen ervaring met het 
gebruik van computers, geen opleiding op dit gebied en u leest 
geen (computer-)vakliteratuur. 

2) Eenvoudige eindgebruiker of beginneling: u heeft op het werk 
met de computer te maken, maar dit is beperkt tot het invoeren en 
opzoeken van gegevens (hieronder valt ook tekstverwerking). 

3) Gevorderde eindgebruiker: u heeft ervaring met computers, 
aangevuld met kennis opgedaan door het volgen van cursussen of 
door zelfstudie (bij voorbeeld door hobby-beoefening). 

4) Kenner: u werkt met de computer en beschikt ook over de nodige 
kennis om programma's te schrijven of aan te passen, al is dit 
niet primair uw taak/beroep; deze kennis heeft u opgedaan door 
een combinatie van opleiding en intensieve hobby-beoefening. 

5) Expert, professional: u heeft een opleiding op dit gebied en 
bent werkzaam als systeemontwerper, programmeur, consultant etc. 

B. Enkele terminologie-vragen: 

Een apparaat dat patronen (afbeeldingen of tekst) deel voor deel 
onderzoekt en signalen genereert overeenkomstig het gevonden 
patroon (bij voorbeeld om de computer handgeschreven of getypte 
tekst vanaf papier in te laten lezen): 

0 aftaster 
o scanner 
O eigen voorstel (of opmerkingen): 

Het zodanig instellen van de afdrukposities op een blad dat er 
zowel rechts als links een regelmatige kantlijn ontstaat: 

O justeren 
o uitvullen 
o eigen voorstel (of opmerkingen): 

Een verzameling type- en functietoetsen, die op een bepaalde 
manier zijn gerangschikt (net als bij een typemachine): 

o keyboard 
o toetsenbord 
o eigen voorstel (of opmerkingen): 
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BIJLAGE II Teksten experiment (fragmenten} 

Hieronder volgen twee fragmenten uit de teksten van het 
experiment; eerst een fragment uit de P-versie (met purismen) , 
daarna hetzelfde stuk uit de !-versie (met internationalismen). 
Telkens ook een vraag over één van de termen in dat fragment. 

P-versie 

Een toetsenbord is een verzameling toetsen die op een 
bepaalde manier is gerangschikt, zoals we dat ook van de 
typemachine kennen. Met het toetsenbord geven we onze opdrachten 
door; daartoe zijn er letter-, cijfer- en ook functietoetsen. De 
belangrijkste functietoetsen zijn wel de teruglooptoets en de 
terugtoets. Met de teruglooptoets geven we bij voorbeeld bij 
tekstverwerking aan dat er een nieuwe alinea begint; de tekst 
gaat dan verder op een nieuwe regel. De terugtoets zet de 
positiewijzer (zie hieronder bij: beeldscherm) een plaats terug; 
dit heeft bij tekstverwerking meestal het effect dat het laatst 
ingetypte teken wordt gewist. 

VRAAG: 
Toets die de positiewijzer een positie doet teruggaan (vaak is 
dit de toets die wist wat wij als laatste hebben ingetypt): 

Gevraagde term: 

o Deze term kende ik al 
O Deze term heb ik net geleerd (uit de tekst) 

!-versie 

Een keyboard is een verzameling toetsen die op een bepaalde 
manier is gerangschikt, zoals we dat ook van de typemachine 
kennen. Met het keyboard geven we onze commando's door; daartoe 
zijn er letter-, cijfer- en ook functietoetsen. De belangrijkste 
functietoetsen zijn wel de returntoets en de backspace-toets. Met 
de returntoets geven we bij voorbeeld bij tekstverwerking aan dat 
er een nieuwe alinea begint; de tekst gaat dan verder op een 
nieuwe regel. De backspace-toets zet de cursor (zie hieronder 
bij: monitor) een plaats terug; dit heeft bij tekstverwerking 
meestal het effect dat het laatst ingetypte teken wordt gewist. 

VRAAG: 
Toets die de cursor één positie doet teruggaan (vaak is dit de 
toets die wist wat wij als laatste hebben ingetypt): 

Gevraagde term: 

o Deze term kende ik al 
o Deze term heb ik net geleerd (uit de tekst) 




