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VOORZETTEN VAN DE NEDERLANDSET AALUNIE 

In de reeks Voorzetten verschijnen notities en rapporten over onderwerpen die de 
Nederlandse Taalunie ter harte gaan. 

De afleveringen van de reeks zijn doorgaans geschreven in opdracht van de 
Nederlandse Taalunie. Dat betekent dat de keuze van de onderwerpen afkomstig is 
van die organisatie en soms ook de vraagstelling. De afleveringen verschijnen onder 
de naam van de auteur(s). De door de auteur(s) ingenomen standpunten geven im
mers niet noodzakelijkerwijze de opvatting weer van de Nederlandse Taalunie. Een 
adviescommissie adviseert over opname in de reeks. 

De Nederlandse Taalunie is een intergouvernementele organisatie die in het leven 
is geroepen bij verdrag tussen Nederland en België. Zij heeft tot doel de integratie 
van Nederland en de Nederlandstalige gemeenschap in België op het gebied van de 
Nederlandse taal en letteren in de ruimste zin. 

Het verdrag werd gesloten op 9 september 1980 te Brussel. Het werd vervolgens 
geratificeerd door het Nederlandse parlement en - krachtens de Belgische 
grondwetsherziening van augustus 1980 - door de Vlaamse Raad. De uitvoering van 
het verdrag is opgedragen aan de Nederlandse regering en aan de Vlaamse regering. 

In de reeks Voorzetten van de Nederlandse Taalunie zijn reeds de volgende delen 
verschenen: 

I W. Haeseryn en J. de Rooij Grammatica 
2 W. Haeseryn Terminologie 
3 J. deRooijen W. Haeseryn Spelling en spellingregeling-wellelijke 

en besruurlijke aspecten 
4 J. de Rooij Spelling en spellingregeling-inhoudelijke aspecten 
5 F. Monlens en A.G. Sciarone De kennis van het Nederlands bij buitenlanders en de toetsing 

en certificering ervan - enkele voorlopige opmerkingen 
6 Werner Duthoy Het Nederlands in de instellingen van de Europese Gemeenschap 

(uitverkocht) 
7 L. Beheydt Het Certificaat Nederlands en Nederlands als tweede taal 
8 W. Haeseryn Normen en taal 
9 Sirnon Verhallen Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Nederland

een inventarisatie van cursussennaar doel en opbrengst (uitverkocht) 
10 Neri Sybesma-Knol en Karel Wellens Enige volkenrechtelijke vragen rond de Nederlandse 

Taalunie 
ll Johan Leman, Karen Sergeijsseis en Wim Geirnaerdt Lessen Nederlands voor anderstalige 

volwassenen in Vlaanderen en Brussel: een inventarisatie van cursussen naar profiel van 
cursisten en lesgevers 

12 Witboek: Het stelsel van collectieve verticale prijsbinding van hoeken in het Nederlandse 
taalgebied. Met bijlagen over de Franse en Engelse taalgebieden 

13 J. Leman, K. Sergeijsseis en W. Geimaerdt 'Beter één certificaat in de hand .. .' 
14 T. Jansen, M. Overmaat, N. Rowan en B. VandecasteeleLerarenopleiders over 

lireratuurdidactiek 
15 J. Thissen, D. Neyts en N. Rowan Leraren over literatuuronderwijs 
16 Sin10n Verhallen Certificaatexamens voor het vreemde talenonde1wijs 
17 G. Janssens Lexicografie en overheid: aanzet rot een woordenboekbeleid 
18 L. van de Poll Bibliografie vanlijsten met Nederlandstalige vakterminologie 
19 Karel Wellens De Nederlandse Taalunie en de spelling: enige juridische beschouwingen 
20 Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling 
21 Ludo Beheydt en Frank Jansen Eennormatief-pedagogische grammatica voor volwassenen 
22 Mag het een ietsje meer zijn? Verslag van de Algemene Conferentie van de Nederlandse 

Taal en Letteren / 988 



23 Sjaak Kroon en Ton Vallen (red.) Etnische minderheden enNederlands als tweede taal in 
Nederland en Vlaanderen (uitverkocht) 

24 Rita Devos en Ludo Beheydt Aanzet tot een grammaticaal woordenboek 
25 M. van Empel Advies aan de Nederlandse Taalunie inzake de EEG-rechtelijke aspecten van 

een vaste boekenprijs (met Engelse en Franse vertaling) 

26 Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Lelleren /989; Taa/zorg: Overheid en 
Burger I; onderzoeksverslagen door P.H.M. Smulders, W. Penninckx, G. Geerts & 
W. Smedts 

27 Algemene Conferentie van de Nederlandse Taal en Letteren 1989; Taalzorg: Overheid en 
Burger !I; Handelingen; Redactie: G. Geerts, J. Renkema, H. Schenk, W. de Vroomen 

28 Carlo van Baelen Ontbreken van een vaste boekenprijs: gevolgen voor het Vlaamse 

boekenvak 
29 G. Fauconnier, J. Janssen, C. Peters en J. Stappers Moeilijkheden en drempels bij (TV-)co

produkties van de BRT en de Nederlandse publieke omroepen 
30 G.W.J . Oasterholt Belemmerende en bevorderende regelingen met betrekking tot het 

boekenverkeer in Nederland en België 

31 Tanja Janssen en Brigit Triesscheijn Gebruik, inhoud en effectiviteit van taal- en 
literatuurmethoden in Nederland en Vlaanderen 

32 Terminologie in het Nederlandse-taalgebied. Verslagen en rapporten over het eerste 
driejarenplan ( 1988-1990) van het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie 

(SaNT). Red.: W. de Yroomen 
33 L. Beheydt (red.) Taal en Omroep 
34 E. Baeten, S. Overfeldt enE. Nordlohne (red.) De Nederlandse taal en lelleren in een 
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Voorwoord 

In de onderhavige bundel treft u een rijke oogst aan terminologische studies uit het 
Nederlandse taalgebied aan. Het is ten tweede male dat het Samenwerkingsverband 
voor Nederlandse Terminologie (SaNT) een Voorzet vult; de eerste was nr. 32, 
verschenen in 1990. Dit toont aan dat er sprake is van een vruchtbaar en produktief 
werkverband, waar voor het Nederlandse taalgebied duidelijk behoefte aan was. 

De inhoud van deze Voorzet bevat allereerst de bijdragen aan de tweede 
Nederlandstalige Terminologiedag, gehouden te Eindhoven in december 1990. Na 
een algemene inleiding en enige verhalen van een wat bredere strekking, volgen 
voorbeelden van terminologisch werk in de praktijk: elektrotechniek, verfterminolo
gie en de dikke Van Dale. Deze bijdragen tonen aan dat gelukkig op vele vakgebie
den ingezien wordt dat het nodig en nuttig is om de gebruikte begrippen en termen 
goed vast te legggen. Om het Nederlandse werk op terminologisch gebied een inter
nationaal perspectief te geven is er ook nu weer een buitenlandse bijdrage opgeno
men. Het is voor ons leerzaam om te zien hoe in een moderne samenleving als 
Zweden al jarenlang een goed georganiseerd instituut als de Tekniska Nomenklatur 
CentraJen terminologie op functionele wijze beoefent. We kunnen daar nog wel wat 
van leren voor ons taalgebied. Er liggen plannen om voor toekomstige terminologie
dagen dat internationale aspect een structureel karakter te verlenen, door een syste
matische samenwerking met Canada. Een volgende terminologische Voorzet zal 
daar hopelijk over twee jaar de resultaten van laten zien! 

In deze bundel treft u vervolgens nog twee uitvoerige rapporten aan van de beide 
werkgroepen die tot op heden onder de hoede van het SaNT opereren. Ten eerste is er 
het eindrapport van de Werkgroep Terminologie en Opleiding. Deze groep heeft een 
gedegen analyse gemaakt van het vakgebied terminologie en de behoefte daaraan in 
het onderwijs op diverse niveaus en met diverse invalshoeken. De aanbevelingen 
verdienen een serieuze aandacht en zullen op den duur hun uitwerking niet mogen 
missen. 

Ten tweede is er een verslag van de studiedag van de Werkgroep Terminologie en 
Bedrijf. Deze groep heeft veel aandacht voor de toepassing van de terminologische 
verworvenheden in de praktijk, waarbij geautomatiseerde termenbanken een 
essentiële rol spelen. Het opgenomen rapport geeft een voortreffelijk overzicht van 
de drie voornaamste toegankelijke bestanden voor het Nederlandse taalgebied. 

Het SaNT gaat intussen verder met zijn activiteiten op het gebied van de 
Nederlandstalige terminologie: voorwaarden scheppend, coördinerend en stimule
rend. De teksten in deze bundel kunnen een inspiratiebron zijn bij het terminologisch 
werk in de praktijk. 

A.J. Vervoorn 
voorzitter SaNT 
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Deel1: Bijdragen aan de tweede Nederlandstalige 
Terminologiedag, gehouden op 12 december 1990 in 
Eindhoven 



INLEIDING 
dr. A. W Willemsen, voorzitter Raad voor de Nederlandse Taal en 
Letteren 

Mijnheer de Voorzitter, 
Dames en Heren, 

Toen twee jaar terug -op 15 december 1988 - voor het eerst een symposiumdag werd 
gewijd aan de Nederlandstalige terminologie, werd dit initiatief terecht als een expe
riment aan u voorgesteld. Dit experimentele karakter verhinderde gelukkig niet, dat 
het eerste SaNT-congres een geslaagde manifestatie werd. Niet verwonderlijk dus 
dat dit initiatief wordt voortgezet. Ik heet u dan ook graag welkom op het tweede ter
minologiecongres georganiseerd door het Samenwerkingsverband Nederlandstalige 
Terminologie, afgekort SaNT. 

Vaststellen van de juiste termen is een nuttige en ernstige zaak; daarvan moet ik u 
niet overtuigen. Het kan ook een bij uitstek creatieve bezigheid zijn. Daarvoor be
hoeft men niet alleen bij Maarten Toonder te rade te gaan, die aan het scheppen van 
nieuwe termen tevens een literaire dimensie gaf. Maar ook op de dagelijkse werk
vloer zijn er breinbazen die speelse nieuwe termen uitvinden. Een fraai voorbeeld uit 
mijn eigen vak- het bibliotheekwezen- is de benaming 'slingeraap' voor een teken 
op een beeldscherm (een 'a' met een staart). Deze term is tot een onder bibliotheca
rissen algemeen gangbaar begrip geworden. Ik heb nagekeken of hij ook voorkomt in 
de uitgave 'Nederlandse Bibliotheek- en Documentatieterminologie' , die na jaren
lange noeste arbeid enkele weken geleden het licht zag. Tot mijn spijt is dat niet het 
geval. Dergelijke vondsten zouden eigenlijk beloond moeten worden. Waarom zou 
de Nederlandse Taalunie niet een jaarprijs instellen voor de meest spirituele nieuwe 
term van het jaar, uit te reiken op de dan ookjaarlijks te houden Terminologiedag van 
SaNT? 
Voor het creëren van termen op de werkvloer hebben we niet een officieel sa
menwerkingsverband nodig . Zo'n deftig verband is misschien wel nuttig om ook dit 
soort termen te consacreren. Het samenwerkingsverband SaNT en andere samenwer
kingsverbanden behoren immers tot de hoekstenen van het beleid van de 
Nederlandse Taalunie als hoedster van onder meer de Nederlandse taal. 

In de Nederlandse Taalunie is na enkele jaren sterk de nadruk gelegd op het bevorde
ren van de samenwerking en integratie van Nederland en Vlaanderen door deze, on
der de paraplu van de Taalunie, op een bepaald terrein toe te vertrouwen aan sa
menwerkingsverbanden, die wortelen in organisaties op het werkvlak. Dit kan de 
vorm aannemen van samenwerkingsverbanden, waarin personen zetelen die in beide 
landen nauwe verbindingen hebben met organisaties op een bepaald werkterrein dan 
wel in samenwerkingsverbanden van organisaties als dusdanig. Van de eerste zijn 
het Samenwerkingsverband Bibliotheek- en Documentatiewezen (SABIDO) en het 
Overleg Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB) een voorbeeld; van de 
laatste is dat SaNT waarin naast de Nederlandse Taalunie, de normalisatie-instituten 
in beide landen zich gecommitteerd hebben. Andere samenwerkingsverbanden in het 
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kader van de Taalunie zijn Overleg Onderwijsresearch en -Documentatie (OORD) 
en Nederlands als Tweede Taal (SaNETT). 

De voordelen van deze aanpak zijn evident. De Nederlandse Taalunie kan zo haar 
doelstellingen nastreven in de nauwste samenwerking met direct betrokkenen in een 
materie- en dit met een minimum aan bureaucratisme. Direct betrokkenen vinden in 
de Taalunie een kanaal om hun belangen rechtstreeks voor te leggen aan de beleid
makers, in hoogste instantie het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie. 

In april 1986 werd onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie een Nederlands
Vlaams Samenwerkingsverband voor Nederlandstalige Terminologie - afgekort 
SaNT dus - opgericht. Zoals gezegd, participeren in SaNT naast de Nederlandse 
Taalunie ook het Belgisch Instituut voor Normalisatie en het Nederlands 
Normalisatie Instituut. Het samenwerkingsverband heeft tot doel een beleid uit te 
werken en uit te voeren gericht op de totstandkoming van een eenvormige 
Nederlandstalige terminologie. SaNT probeert tevens de terminologie als vakgebied 
te bevorderen. De bedoeling is dus het uitgestrekte terrein van de terminologie in 
kaart te brengen en een geïntegreerd beleid te ontwikkelen voor het hele Nederlandse 
taalgebied. Het SaNT wil niet zelf terminologie opstellen maar coördinerend en sti
mulerend in het terminologiewerk optreden. 
Tijdens de eerste SaNT-periode heeft het Samenwerkingsverband zich voornamelijk 
beziggehouden met het uitwerken van een eerste driejarenplan 1988-1990 en een be
groting. Om te beginnen werd een inventarisatie van de Nederlandstalige terminolo
gie opgesteld . De bibliografie die daarvan het resultaat was, is t.g.v. de eerste termi
nologiedag verschenen in de reeks 'Voorzetten' van de Nederlandse Taalunie. De 
voorzitter van het SaNT, de heer De Vroomen, zal zo dadelijk dieper ingaan op de 
evaluatie van de eerste SaNT-periode. Hiervan kunt u ook een terugslag vinden in de 
pas verschenen publikatie onder redactie van de heer De Vroomen, 'Terminologie in 
het Nederlandse taalgebied, Verslagen en rapporten over het eerste driejarenplan 
( 1988-1990) van het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie 
(SaNT)' (Voorzet 32). 
Inmiddels wordt voor de jaren 1991-1993 een tweede driejarenplan van het SaNT 
voorbereid. Enige aspecten daarvan worden toegelicht door de heer De Wandel , 
Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie. Als voorzitter van de Raad voor 
de Nederlandse Taal en Letteren geef ik u graag enkele overwegingen mee. 
In zijn ' Meerjarenperspectief voor een Taaluniebeleid' van 1987 heeft de Raad voor 
de Nederlandse Taal en Letteren een verdere aanzet pogen te geven voor het toe
komstig beleid op het gebied van de terminologie. 
Mede in het vooruitzicht van het werkprogramma 1991-1993 van het 
Samenwerkingsverband heeft de Raad in 1990 andermaal een uitvoerig advies ge
formuleerd inzake terminologie; deze keer ten aanzien van de slotresoluties van het 
Taalcongres 1988 van de Vereniging Algemeen Nederlands. De strekking van het 
advies van de Raad houdt in dat de Raad niet alleen de voortzetting maar ook de 
versterking van het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie bepleit. 

Sta mij toe enkele opvallende punten uit dit Raadsadvies van 16 augustus 1990 toe te 
lichten opdat u ze straks eventueel kunt meenemen in uw beschouwingen. 
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In de eerste plaats is het van belang de inventaris van de bestaande terminologieën bij 
te werken en waar nodig te corrigeren. Dit geldt in het bijzonder voor de inventaris 
van de vakterminologie. De Raad meent overigens dat het niet zonder meer op de 
weg van het SaNT ligt om te voorzien in de bekostiging van het werk van terminolo
giecommissies. Dergelijke werkzaamheden zouden hoofdzakelijk hun financiering 
moeten vinden in de maatschappelijke sector waartoe zij behoren. 
De Raad is met het SaNT van oordeel dat de bestaande en nog vast te leggen termi
nologie in ruimere mate bekend moet worden gemaakt. Het SaNT heeft voor het 
Nederlandse taalgebied een procedure ingesteld waardoor vakterminologie als alge
meen gangbaar en deugdelijk kan worden erkend. SaNT streeft ernaar het gebruik 
van erkende terminologie te bevorderen door onder meer deze erkende terminologie 
te laten opnemen in openbare databanken, in het bijzonder in Eurodicautom, de 
vertaalwoordendatabank van de EG. De samenwerking met de terminologiediensten 
van de EG moet beslist worden gestimuleerd. Zo wordt een waamemer van de 
Europese terminologiediensten betrokken bij de SaNT-werkzaamheden. Onlangs 
heeft het SaNT een voorstel ingediend bij de EG om twee erkende Nederlandstalige 
terminologiebestanden op te nemen in Eurodicautom. 

Verder meent de Raad dat het SaNT nauwer aansluiting dient te zoeken bij het on
derwijs. Naar aanleiding van de publikatie van de Woordenlijst voor bedrijf en tech
niek bij voorbeeld moet worden geconstateerd dat deze lijst onvoldoende weerklank 
in het onderwijs vindt. Het Comité van Ministers zou de betrokken ministers van 
Onderwijs, d.w.z. de helft van het Comité met een andere pet op, hierop attent kun
nen maken en het SaNT opdracht geven om met ambtenaren van de ministeries van 
Onderwijs contact op te nemen om in een aangepaste vo1m bekendheid te geven aan 
de taalkundige aanwijzingen. Een en ander heeft wel tot gevolg, meent de Raad, dat 
de SaNT-begroting verhoogd zou moeten worden. 
Ook het onderwijs in terminografie en terminologie zou onder de aandacht van de 
ministers van Onderwijs moeten worden gebracht. Enig voorbereidend en dan voor
al inventariserend werk kan en mag verwacht worden van de SaNT-werkgroep 
Terminologie en Opleiding. 

Tevens moedigt de Raad het SaNT-initiatief aan om de deelname van het 
Nederlandse taalgebied aan internationale terminologie-activiteiten te stimuleren. 
Dit streven heeft er reeds toe geleid dat het SaNT lid is geworden van 'Termnet'. 
Deze organisatie wil met een netwerk van betrokkenen over de hele wereld de evo
lutie van terminologie coördineren en bevorderen. 

Uit voorgaande voorbeelden moge duidelijk blijken dat er nog diverse taken zijn die 
tot het werkveld van het SaNT kunnen behoren. De Raad verzoekt dan ook het SaNT 
en dit congres hieraan aandacht te besteden bij het formuleren van een beleid voor de 
komende drie jaren. De Raad is zich uiteraard bewust van de financiële implicaties 
van haar adviezen, en beseft dat aanvaarding en uitvoering van een verruimd SaNT
takenpakket slechts mogelijk is indien daartoe de nodige middelen ter beschikking 
worden gesteld. 
Dames en Heren, ik meen dat ik hiermee voldoende aandachtspunten heb aange
haald. Rest mij nog de universiteit van Eindhoven te danken voor haar gastvrijheid. 
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Ik denk dat het SaNT tot dusver een belangwekkend instrument voor de bevordering 
van de Nederlandstalige terminologie is geweest en dat er alle aanleiding toe is het 
tweede driejarenplan met enige verwachting tegemoet te zien. U kunt in ieder geval 
rekenen op een goed onthaal van uw werk in het hoogste orgaan van de Nederlandse 
Taalunie, het Comité van Ministers, gezien althans de bewondering voor Sirnon 
Stevin, waarvan minister Ritzen in zijn rede op een congres over de samenwerking 
van Nederland en Vlaanderen in het wetenschappelijk onderwijs op 23 mei jl. te 
Gent blijk heeft gegeven. 
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UITKOMSTEN VAN HET EERSTE DRIEJARENPLAN 
(1988-1990) VAN HET SaNT 
drs. W.A.M. de Vroomen 

1 Inleiding 
In het samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie (SaNT) zijn het 
Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), het Nederlands Normalisatie-instituut 
en het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie in de loop van 1986 tot 
samenwerking gekomen, om te bezien op welke wijze zij vorm en inhoud konden 
geven aan het onderwerp 'terminologie' dat genoemd wordt in het Verdrag inzake de 
Nederlandse Taalunie (Brussel, 9 september 1980). In dit verdrag besluiten België en 
Nederland tot 'het gemeenschappelijk bepalen van een gelijke terminologie ten be
hoeve van wetgeving en officiële publikaties ' (art. 4 lid c) en zullen zij ' bovendien, 
waar zij dit nodig achten, gezamenlijk[ ... ] de instelling van databanken op het gebied 
van de terminologie [ .. . ] bevorderen (art. 5, lid e). 

Op 24 september 1986 werd het 'Samenwerkingsverband Nederlandstalige Termi
nologie (SaNT)' opgericht. Het SaNT stelt zich ten doel de in het Nederlandse taal
gebied gangbare terminologie te normaliseren en het gebruik van deze terminologie 
te bevorderen. Met ' terminologie' wordt enerzijds bedoeld: het (geordende) geheel 
van de termen, woorden en uitdrukkingen die in een bepaald vak of met betrekking 
tot een bepaalde zaak gebruikelijk zijn, en anderzijds: het vakgebied dat zich met ter
minologie bezighoudt. In 1987 werd door de drie instellingen afgesproken om, bij 
wijze van terreinverkenning, in de eerste periode uitsluitend een aantal vooraf be
schreven onderwerpen en werkzaamheden ter hand te nemen. Het eind 1987 gepu
bliceerde Werkplan 1988-1990 kreeg de goedkeuring van de besturen van de twee 
normalisatie-instituten en, na een gunstig advies van de Raad voor de Nederlandse 
Taal en Letteren, van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie. 
Besloten werd dat het secretariaat tijdens de eerste fase zou berusten bij het BIN te 
Brussel. De samenwerkende partijen wezen elk een uit drie personen bestaande dele
gatie aan: het Samenwerkingsverband kon aan het werk gaan. Aan het eigenlijke 
SaNT werden later werkgroepen toegevoegd op het gebied van het bedrijfsleven en 
het onderwijs. Ik kom daar nog op terug. 

2 Erkenning van terminologielijsten 
De kwaliteit, de volledigheid en de betrouwbaarheid van bestaande terminologische 
gegevens zijn voor de gebruikers uiteraard van groot belang. Daarom heeft het SaNT 
een procedure ingesteld om bestaande terminologieën te 'erkennen', d.w.z. om te 
bevestigen dat de kwaliteit ervan op hoog niveau ligt en dat de opgenomen termen 
door de betrokken vakkringen in Nederland en Vlaanderen worden aanvaard en ge
bruikt. Het gaat dus om een soort 'normalisatie', waarbij bepaalde criteria ge
hanteerd worden en die drie fasen omvat. 
Om erkend te kunnen worden moet de terminologielijst voldoen aan een aantal crite
ria die tijdens de uitvoering van het eerste driejarenplan allengs beter geformuleerd 
konden worden: (a) de terminologie moet bestaan uit een geordend geheel van be
grippen met hun termen en definities (eventueel verduidelijkt met illustraties en 
voorbeelden); (b) op grond van praktische overwegingen kan ook een nomenclatuur, 
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die bestaat uit een geordend geheel van termen op basis van een classificatie, maar 
zonder definities, voor erkenning in aanmerking komen; (c) de voor erkenning voor
gedragen terminologie moet gangbaar zijn in hel gehele Nederlandse taalgebied; re
gionale varianten kunnen worden opgenomen voorzover ze als zodanig zijn gemar
keerd ; (d) de terminologie moet in het Algemeen Nederlands zijn opgesteld, zonder 
purismen maar ook met aandacht voor Nederlandse vormen van buitenlandse ter
men; (e) de terminologie moet in de betrokken vakkringen gangbaar zijn en alge
meen ingang hebben gevonden; (f) in principe moet de terminologie als zodanig 
systematisch gestructureerd zijn. Eventueel kan worden volstaan met een syste
matische beschrijving van het behandelde vakgebied in de toelichting; (g) het be
trokken vakgebied moet zorgvuldig omschreven zijn en de dekking van het vakge
bied moet een behoorlijk peil bereiken, waarbij de omvang van het vakgebied als zo
danig evenwel buiten beschouwing kan blijven; (h) relaties met andere talen moeten 
zijn aangegeven, met name met verwijzing naar anderstalige terminologielijsten; (i) 
de erkende terminologielijst moet voor het publiek toegankelijk worden gesteld. 
Intussen is ook- proefondervindelijk! -gebleken dat de erkenning gepaard gaat met 
een bepaalde procedure. In de eerste fase gaat het om uitwisseling van informatie 
over de inhoud van het terminologiebestand en over de wijze waarop het tot stand is 
gekomen. Het SaNT verduidelijkt de criteria waaraan een erkende lijst moet voldoen 
en toetst de aangeboden lijst aan deze criteria. In de tweede fase, waarvan de duur 3 
maanden bedraagt, wordt de lijst officieel voor erkenning voorgedragen, waarna het 
SaNT zorgt voor kennisgeving van de ontwerp-lijst aan de normalisatie-instituten en 
aan deskundigen uit het betrokken vakgebied in Nederland en Vlaanderen, met 
verzoek om commentaar en kritiek. In de derde fase zorgt het SaNT -secretariaat voor 
een beredeneerd advies over de ontwerp-lijst, op grond van de ontvangen commenta
ren en kritieken. Dit advies wordt voorgelegd aan alle leden van het SaNT, waarna de 
voorzitter van het SaNT de beoordeling schriftelijk afhandelt of het verzoek tot er
kenning op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het SaNT plaatst. In 
principe duurt deze derde fase niet langer dan één maand. 
Indien bij het overleg in de eerste fase van de procedure blijkt dat bij de opstelling 
van de lijst een zodanige werkwijze is gevolgd dat aan alle erkenningscriteria, incl
usief de raadpleging van de vakspecialisten in Nederland en Vlaanderen, ruim
schoots is voldaan, dan kan het SaNT besluiten de tweede fase van de procedure over 
te slaan. 
Als terminologielijsten eenmaal erkend zijn, moet er voor gezorgd worden dat ze ook 
gebruikt worden. Op verzoek van het SaNT heeft J. Goetschalckx Jr. te Luxemburg 
een notitie geschreven over de Bevordering van het gebruik van erkende terminolo
gielijsten. De notitie gaat achtereenvolgens in op 'Taal beleid' , 'Terminologie-nor
malisatie ' en 'Bevordering van genormaliseerd terminologiegebruik' en wordt be
sloten met een aantal interessante stellingen die in de periode 1991-1993 zeker nader 
onderzocht moeten worden. 

3 Informatie over terminologielijsten en -commissies 
Zoals in elk taalgebied zijn in Nederland en Vlaanderen tal van terminologiebestan
den aangemaakt, die al dan niet voor het publiek toegankelijk zijn. Wie behoefte 
heeft aan terminologie stelt zich twee vragen: Is er op een bepaald gebied terminolo
gie beschikbaar? En: Is deze terminologie eventueel toegankelijk? Een antwoord op 
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die vragen is niet makkelijk te geven omdat vele bestaande terminologieën in zeer 
uiteenlopende vormen zijn aangelegd en op zeer diverse plaatsen te vinden zijn. 
Daarom heeft het SaNT als eerste taak het opstellen van een inventaris van 
Nederlandse terminologielijsten ter hand genomen. Deze inventaris is gepubliceerd 
als Voorzet 18 van de Nederlandse Taalunie onder de titel Bibliografie van lijsten 
met Nederlandstalige vakterminologie. De auteur ervan is mevrouw L. van de Poll. 
Het werk is verkrijgbaar in Nederland bij de Stichting Bibtiographia Neerlandica 
(Postbus 90751 , 2509 LT 's-Gravenhage) en in België bij uitgeverij U.G.A. (Stijn 
Streuvelslaan 73, B-8501 Kortrijk-Heule). 
Hoewel de Bibliografie gegevens over honderden terminologielijsten, nomen
clatuur-lijsten, woordenlijsten en terminologiestudies bevat, maakt zij geen aan
spraak op volledigheid. Zij is bovendien begin 1988 afgesloten en omvat dus geen 
gegevens over recentere publikaties. Het ligt daarom in de bedoeling van het SaNT 
binnen afzienbare tijd een aanvulling op de Bibliografie te publiceren en de gegevens 
ervan in een databank op te slaan, zodat de gegevens ook elektronisch zijn vastge
legd en op diskette of anderszins kunnen worden verspreid. Medio 1990 is met de 
Katholieke Universiteit Leuven contact opgenomen over de eventuele ontwikkeling 
van zo'n bibliografische databank. 
Er is een direct verband tussen het hebben van een overzicht van bestaande termino
logielijsten en van bestaande of voorgenomen terminologiecommissies en de, in het 
eindstadium, toegevoegde waarde van de SaNT-erkenning. Het is voor het SaNT 
noodzakelijk te voorzien in contacten met de nogal specifieke terminologie-achter
ban. Daartoe is nodig een overzicht van terminologiecommissies, en meer in het al
gemeen van personen en instanties of bedrijven die aan terminologie doen. De vor
ming en instandhouding van een netwerk van correspondenten, in overleg met de 
werkgroepen Onderwijs en Bedrijf, is een belangrijke voorwaarde voor de opbouw 
van een vruchtbare samenwerking. Een eigen SaNT-publikatie zou een bindmiddel 
kunnen vormen tussen terminologieproducenten en -gebruikers. De Raad on
dersteunt het onderhouden van vakere contacten met terminologiekringen van harte, 
maar vraagt zich af of een alternatief voor een eigen SaNT-publikatie(tje) niet ge
vonden kan worden door in het Publikatieblad van de Nederlandse Taalunie enige 
(vaste) ruimte in te bouwen voor het SaNT. 
Coördinatie en bevordering van terminologische activiteiten in Nederland en 
Vlaanderen is een SaNT-taak die ook uit de reacties op de Bibliografie naar voren 
komt. Auteurs van bestaande lijsten kunnen gewezen worden op Jijsten in het andere 
land. Na Nederlands-Vlaamse integratie kan het SaNT tot erkenning overgaan. 
Bestaande BIN- en NNI-terminologielijsten kunnen op elkaar worden afgestemd; 
gezamenlijke BIN/NNI-terminologielijsten kunnen worden vastgelegd en door het 
SaNT erkend. Ook buiten het BIN en het NNI is er heel wat te doen. Als het gaat om 
nog niet bestaande terminologielijsten moet het SaNT de vraag beantwoorden of het 
kiest voor een actief dan wel passief beleid. Het nut van terminologie moet, kortom, 
ongetwijfeld gepropageerd worden. Ook als terminologielijsten niet onmiddellijk 
voor erkenning in aanmerking komen, kan het SaNT bemiddelen om de terminologie 
in de mate van het mogelijke te verbeteren en om er ruimere bekendheid aan te 
geven. 
Anders dan aanvankelijk in de bedoeling lag, zijn tijdens het eerste werkplan geen 
criteria ontwikkeld voor de eventuele medefinanciering van terminologielijsten. 
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Onderzocht is of een bestuurlijk en administratief georiënteerd orgaan als het SaNT 
daadwerkelijk moet instaan voor de medefinanciering van concrete terminologische 
werkzaamheden. In overeenstemming met de Raad voor de Nederlandse Taal en 
Letteren is tot een negatief antwoord op deze vraag besloten. Dergelijke werkzaam
heden moeten hun financiering hoofdzakelijk vinden in de maatschappelijke sector 
waartoe zij behoren. Het SaNT maakt slechts een uitzondering voor de gezamenlijke 
BIN/NNI-commissie 'Te1minologie van de terminologie' die zich bezighoudt met 
de 'meta-taal' van terminologie. Het ligt immers op de weg van het SaNT om in het 
taalgebied duidelijkheid te brengen in de definities die voor terminologiewerk wor
den aangehouden. De genoemde commissie ressorteert, zoals gezegd, niet onder het 
SaNT, maar rapporteert er wel aan. 

4 Terminologische gegevensbanken 
Aan het onderwerp terminologische gegevensbanken heeft het SaNT in de eerste 
werkperiode veel aandacht geschonken. In de hierboven genoemde inventarisatie is 
er van afgezien om gegevensbestanden te registreren. Er waren verschillende bezwa
ren tegen opname in de bibliografie. Allereerst zijn niet alle gegevensbanken open
baar. Voorts bevatten ze veelal termen die aan gedrukte publikaties zijn ontleend die 
wèl in de lijst zijn opgenomen terwijl aan de andere kant niet alle in terminologische 
gegevensbanken opgenomen termen tot de terminologie gerekend kunnen worden. 
Het SaNT heeft daarom besloten het onderwerp ' termendatabanken' eerst nader te 
bestuderen. Een daartoe strekkend onderzoek is, na uitvoerige bespreking van een 
probleemstellende notitie, eind 1988 uitbesteed aan Topterm C.V. te Amsterdam. 
Het onderzoekverslag behandelde - na een voorafgaande probleemstellende notitie -
twee specifieke onderdelen: (1) De beoordelingscriteria, wegingsfactoren en mini
mum-eisen waaraan een terminologische gegevensbank dient te voldoen; (2) De 
aansluiting bij een (openbare) terminologische gegevensbank resp. de uitbesteding 
van terminologieverwerking aan een terminologiedienst die bestanden voor derden 
beheert en toegankelijk maakt. De uitvoering van het onderzoek werd begeleid door 
de Werkgroep Terminologie en Bedrijf die tevens zelf enige aspecten door middel 
van een enquête in onderzoek nam. Deze enquête betrof enerzijds de formulering van 
(informatie-)behoeften en de bereidheid van bedrijven en instellingen tot het (koste
loos?) ter beschikking stellen van terminologische gegevens, en anderzijds de deel
name aan een of meer terminologische gegevensbanken. Op de vragenlijst is door 
een groot aantal bedrijven gereageerd. 
In verband met het grote belang van terminologiebanken voor bedrijfsvertaal
diensten e.d. schenkt de Werkgroep Terminologie en Bedrijf bijzondere aandacht 
aan de problemen rond de noodzakelijke actualisering en sanering van oude bestan
den enerzijds en de invoering van nieuwe bestanden zonder doublures te kweken an
derzijds, en met name aan het kostenaspect. De Werkgroep organiseerde op 7 
november 1990 een Ontmoetingsdag Vertaaldiensten en Termenbanken waar mim 
tachtig mensen aan deelnamen. Gastvrijheid werd ondervonden van lanssen 
Pharmaceutica te Beerse. De dag was een echte praktijkdag waar allerhande dage
lijks ondervonden problemen aan de orde kwamen, zoals : Hoe sluit ik mij aan op 
Eurodicautom? Welke informatie biedt een bepaalde termen bank? Welke informatie 
geven beheerders van terminologiebanken over hun bank? Is het wijs eigen bestan
den aan te leggen? e.d. 
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In de nieuwe werkperiode 1991-1993 moet er een goed overzicht worden opgebo
uwd van gebruikers, invoerders, beheerders en financierders van terminologische 
databanken. Vanuit algemeen-bestuurlijke overwegingen geniet het de voorkeur dat 
het SaNT zijn beleid in de jaren 1991-1993 mede toespitst op Eurodicautom, de 
openbare terminologiebank van de EEG. Op dit punt zijn enige voorbereidende 
resultaten geboekt: het contact is gelegd en er zijn ook voorlopige (werk)afspraken 
gemaakt. De volgende mogelijkheden voor samenwerking werden onderkend: (1) 
als zich ' taalgebied' -problemen voordoen is Eurodicautom bereid een beroep te doen 
op de tussenkomst van het samenwerkingsverband; (2) door het SaNT erkende ter
minologielijsten worden aangeboden aan Eurodicatom met het oog op invoering in 
het systeem; (3) overwogen zal worden een seminar te beleggen van bestaande 
Nederlandstalige leveranciers van termen voor Eurodicautom. Op zo'n 'leveran
ciersdag' zouden de betreffende terminologen hun methodes op elkaar kunnen af
stemmen en probleemgevallen kunnen bespreken; (4) het ligt mede op de weg van 
het SaNT om het gebruik van het Eurodicautom-bestand te bevorderen . Dit kan het 
beste plaatsvinden door tussenkomst van de European Community Host Organiza
tion (ECHO). 
De activiteiten die hieruit kunnen en moeten voortvloeien zijn nog niet alle ter hand 
genomen. Wel werd door het SaNT besloten om met ingang van 1990 een waarne
mer van Eurodicautom op de SaNT-vergaderingen uit te nodigen. De Raad voor de 
Nederlandse Taal en Letteren onderkent het belang van deze samenwerking. 
Nagegaan werd of de eerste door het SaNT erkende lijst (terminologie in verband 
met de normalisatie) in Eurodicautom is verwerkt. Dit bleek niet het geval. In ver
band daarmee heeft het SaNT zich tot Eurodicautom gewend om te bevorderen dat 
deze lijst en ook de later erkende lijst inzake de Volwasseneneducatie in Eurodi-cau
torn zal worden ingevoerd. Er ware in meer algemene zin naar te streven dat het 
Nederlandse segment van Eurodicautom wordt uitgebreid en, waar nodig, gesaneerd. 

5 Internationale activiteiten 
De internationale werkzaamheden van het SaNT zijn in de eerste werkperiode breder 
gebleken dan in het Werkplan 1988-1990 werd voorzien. 
Teneinde de Nederlandstalige deelneming aan de werkzaamheden van de internatio
nale ISO-commissie TC 37 (Terminology; principles and coordination) te bevorde
ren, is door het NNI en het BIN, conform het werkplan, begin 1988 een gemeen
schappelijke Belgisch-Nederlandse normcommissie ingesteld, geheten Commissie 
400 37 (Terminologie). De commissie voltooide nog in hetzelfde jaar de Neder
landse vertaling van de internationale norm ISO 639; deze vertaling werd in 1989 
door het NNI gepubliceerd als NEN-ISO 639 (Code van namen van talen). Nadat de 
commissie in 1988 commentaar gegeven had op de Draft International Standard 
1087 (Terminology- Vocabulary), werden hiervan in 1989 de Nederlandse termen 
vertaald. Het werk aan de vertaling van de bijbehorende definities wordt voortgezet. 
Deze werkzaamheden worden door de commissie gezien als een noodzakelijke voor
bereiding voor zowel de vertaling van de DIS 1087 als geheel, als voor de vertaling 
van de internationale norm ISO 704 (Principles and methods of terminology) , die 
beide op het programma van de commissie staan. 
Sinds 1987 is tevens, op de gezamenlijke voordracht van het BIN en het NNI, en met 
een kostenbijdrage van het SaNT, voorzien in een afgevaardigde voor het Neder-
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tandse-taalgebied naar de internationale commissie ISO(fC 37 die elke twee jaar in 
vergadering bijeen komt. De commissie beweegt zich op het gebied van de termino
logische wetenschap en heeft tot taak om definities en methoden voor het ontwikke
len, verzamelen en coördineren van terminologieën te normaliseren. Nederland en 
België waren in die tweejaarlijkse vergaderingen vertegenwoordigd door een ge
meenschappelijke gedelegeerde in de persoon van de voorzitter van de zojuist ge
noemde BIN/NNI-commissie. 
In uitbreiding van het werkplan 1988- I 990 is het SaNT lid geworden van het bestuur 
van het in Wenen gevestigde Termnet Het lidmaatschap is, na raadpleging van de 
Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie, voorlopig van tijdelijke aard. 
Termnet is in 1989 gestart met een internationale enquête naar terminologie
activiteiten bij wetenschappelijke en beroepsverenigingen. Het SaNT stelde zich 
voor ten behoeve van deze enquête als coördinerend uitvoerder voor het taalgebied te 
kunnen optreden. Aan het eind van de verslagperiode was de internationale enquête 
nog niet afgesloten. De resultaten van de SaNT -enquêtes zijn aan Termnet ter 
beschikking gesteld. De kosten en baten van deze internationale werkzaamheden 
moeten goed afgewogen worden, omdat deze sector een niet onbelangrijk beslag op 
de beschikbare middelen zou kunnen leggen. Anderzijds kan zeker niet in elk opzicht 
tot 'afhouden' worden besloten, omdat de oprichting van het SaNT als ' terminolo
giespreekbuis' voor het taalgebied verwachtingen heeft gewekt. Enige vaste bestuur
lijke contacten met Termnet in Wenen lijken daarom gewenst. Voor het overige zou 
gestreefd moeten worden naar concrete bijdragen op het vlak van de 
Nederlandstalige terminologie. 
In 1988 heeft het SaNT zich globaal georiënteerd op de wijze waarop in Zweden met 
het vraagstuk van de terminologie wordt omgegaan. Voor een vergelijking met het 
buitenland kunnen tevens dienstig zijn rapporten die in 1989 in opdracht van de 
Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie zijn samengesteld door de heren 
Penninckx (Brussel) en Wijnands (Euroterm, Maastricht) over de situaties in 
Frankrijk en Canada. De studie van Penninckx over 'Taalzorg in het buitenland: 
Frankrijk, Canada en Franstalig België' (waarin grote passages over terminologie) is 
afgedrukt in de bundel Taalzorg: Overheid en Burger I (Voorzetten Nederlandse 
Taalunie, 26); die van Wijnands, ' Het terminologiewezen in Canada-Québec', in de 
eind 1990 verschenen SaNT-bundel Terminologie in het Nederlandse-taalgehied 
(Voorzetten Nederlandse Taalunie, 32). 

6 Werkgroepen en achterban 
In het voorgaande is enige malen sprake geweest van de werkgroepen Terminologie 
en Bedrijf, en Terminologie en Opleiding. Zij hebben een moeilijk te onderschatten 
rol gespeeld tijdens het eerste driejarenplan. Het bleek immers al gauw noodzakelijk 
de actieradius van het SaNT te vergroten. De instelling van twee werkgroepen leek 
daar het meest aangewezen toe. 
De Werkgroep Terminologie en Bedrijf (WTB) functioneert sinds de zomer van 
1988. Er werd naar gestreefd de werkgroep zo samen te stellen dat zij representatief 
is voor Nederlandse en Vlaamse bedrijven met of zonder winstoogmerk die in hun 
bedrijfsvoering (bijv. op hun vertaaldiensten) veel met terminologie te maken heb
ben. De Werkgroep houdt zich bezig met terminologie- in het bijzonder Nederlandse 
terminologie - bij bedrijven en diensten in de Nederlandstalige regio, alsmede het 
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ontwikkelen en begeleiden van initiatieven en projecten op dat terrein . Ik heb u al 
verteld over een paar projecten van de werkgroep: de enquête over het gebruik en de 
toepassingsmogelijkheden van terminologiebanken en de ontmoetingsdag van 
november 1990 van databankgebruikers en -aanbieders te Beerse. 
De Werkgroep Terminologie en Opleiding (WTO) is van februari 1989, dus van iets 
later. Zij is zo samengesteld dat zij in hoge mate representatief is voor de verschil
lende Nederlandse en Vlaamse onderwijsvormen en -voorzieningen op terminolo
giegebied. Zij stelt zich ten doel een inventarisatie te maken van de bestaande termi
nologie-opleidingen in Nederland en Vlaanderen en wil een betere coördinatie tot 
stand brengen van de teiminologie-activiteiten aan de diverse universiteiten en ho
gescholen. Daarbij wordt gestreefd naar een terminologisch onderzoekplan op 
universitair niveau. De werkgroep heeft in 1990 gezorgd voor de uitnodigingen van 
een buitenlandse deskundige die aan de opleidingen in Nederland en Vlaanderen eni
ge academische voordrachten heeft gehouden. Deze maand wordt de laatste hand ge
legd aan een rappon over 'Terminologie en Onderwijs '. Het laat zich aanzien dat het 
belang van onderwijs in terminologie en terminografie in maatschappelijk opzicht 
sterk groeiende is. Het verdient derhalve aanbeveling dat deze activiteit in de ko
mende periode tot goede resultaten leidt en krachtig naar buiten wordt gebracht. 
De instelling van werkgroepen is een goed initiatief gebleken omdat de betrokken 
sectoren daardoor op heel specifieke en praktische wijze betrokken kunnen worden 
bij het SaNT. Daarom wordt nagegaan of er ruimte is voor nog andere werkgroepen. 
De aandacht is tot dusverre misschien vooral uitgegaan naar het technische taalge
bruik. Er is echter ook grote behoefte aan informatie, coördinatie en unifannering 
van de terminologie in de regelgeving door de overheid en op economisch en sociaal 
gebied. Omdat overheidstaalgebruik ook voor de 'gewone' taalgebruiker van belang 
is en de uniformiteit ervan de gehele communicatie en het gevoel van saamhorigheid 
binnen het taalgebied ten goede zou komen, is onderzoek naar dit type taalgebruik 
als een prioriteit te beschouwen. Ook moet worden nagegaan hoe bepaalde instanties 
tot dusver voorschriften op terminologiegebied hebben geformuleerd. 
Naast de werkgroepen die in SaNT-kader opereren en die qua samenstelling- niet 
qua actieradius! - niet al te groot kunnen zijn , leek het gewenst een begin te maken 
met het bij elkaar brengen van al die Nederlanders en Vlamingen die in terminologie 
geïnteresseerd zijn of die van terminologie hun beroep gemaakt hebben. Het SaNT 
houdt daartoe eens per twee jaar een 'Nederlandstalige terminologiedag', vooral be
doeld om het contact tussen terminologieproducenten en -gebruikers te bevorderen 
en om verslag uit te brengen over ons Nederlands-Vlaamse samenwerkingsverband. 
De eerste Nederlandstalige Terminologiedag van 15 december 1988 werd bezocht 
door ongeveer 140 personen: het dubbele van het verwachte aantal. De dag werd me
de dank zij de uitstekende hulp van de Technische Universiteit Eindhoven een succes 
en leverde heel wat publiciteit op - ook voor de doelstellingen van het SaNT. 
Vandaag wordt de tweede Nederlandstalige terminologiedag gehouden, de 
Technische Universiteit Eindhoven is weer gastheer en u bent wederom in groten 
getale opgekomen. Kortom: ik denk dat het weer een succes wordt. Dat succes heb
ben we ook wel een beetje nodig. Het onderwerp Nederlandstalige terminologie is 
het waard. 
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TOELICHTING OP HET TWEEDE DRIEJARENPLAN 
VAN HETSaNT 
0. De Wandel 

Het is vandaag mijn taak, het tweede driejarenplan van het SaNT voor de jaren 1991-
1993, toe te lichten - althans, enige aspecten daarvan. De voorzitter van de Raad 
voor de Nederlandse Taal en Letteren, dr. A.W. Willemsen, heeft in zijn inleiding tot 
deze Ontmoetingsdag verwezen naar het advies inzake terminologie dat de Raad in 
1990, naar aanleiding van de slotresoluties van het Taalcongres 1988 van de 
Vereniging Algemeen Nederlands, heeft geformuleerd . Zoals gezegd, houdt de 
strekking van het advies in , dat de Raad niet alleen de voot1zetting maar ook de 
versterking van het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie bepleit. 
De Raad verzoekt het SaNT en dit congres een beleid te formuleren voor de komen
de drie jaren. Hij meent dat het SaNT tot dusver een belangwekkend instrument voor 
de bevordering van de Nederlandstalige terminologie is geweest en dat er al Ie aanlei
ding toe is om het tweede driejarenplan met enige verwachting tegemoet te zien. Het 
rapport ' Evaluatie Eerste Driejarenplan 1988-1990 en Voorstellen Tweede Drie-ja
renplan 1991-1993 ' heeft onlangs aanleiding gegeven tot een tripartiet gesprek met 
de directies van het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), het Nederlands 
Normalisatie-Instituut (NNI) en de Nederlandse Taalunie. Het was de bedoeling om 
de twee besturen en het Comité van Ministers op één lijn te krijgen met betrekking 
tot het Tweede Driejarenplan 1991-1993. Van de heer De Vroomen, voorzitter van 
het SaNT, hebt u een evaluatie van de eerste SaNT-periode gehoord. Van mij wil u 
vernemen wat het Samenwerkingsverband in petto heeft voor de jaren 1991 - 1993. 
Dat de belangstelling voor terminologie in het algemeen is toegenomen, ook in het 
perspectief van de éénwording van Europa, moge onder meer blijken uit het feit dat 
het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum (NBLC) op 21 november laatstle
den een feestelijke bijeenkomst hield ter gelegenheid van de verschijning van 'BDI
terminologie '. Het eerste exemplaar van dit verklarend woordenboek van 
Nederlandse termen op het gebied van bibliotheek en documentaire informatie, met 
vertalingen in het Engels, Frans, Duits en het Spaans, werd mij toen plechtig over
handigd. U ziet, dat de Nederlandstalige invalshoek van een terminologieproject best 
in te passen is in een meertalige opzet. 

Werkgroepen algemeen 
De reeds onder het SaNT ressorterende werkgroepen, met name 'Terminologie en 
Bedrijf' en 'Terminologie en Opleiding ' , hebben in de afgelopen periode goed werk 
geleverd. Het ligt dus voor de hand dat zij ook voor de jaren 1991-1993 ingeschakeld 
worden bij de uitvoering van het terminologiebeleid. Er moet echter worden nage
gaan of er plaats is voor nog meer gelijksoortige werkgroepen. Die mogelijkheid 
doet zich in de eerste plaats voor de onderwerpen 'Neologismen' en 'Ambtelijk taal
gebruik ' voor. 

Werkgroep Neologismen 
Enerzijds is het de bedoeling om nieuwe termen op het spoor te komen en er meer be
kendheid aan te geven, anderzijds om tot een uniform gebruik en, in bepaalde geval
len, tot vernederlandsing van vreemde woorden bij te dragen. De klemtoon zou dus 
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eerder worden gelegd op de aanvaardbaarheid en de uniformiteit van de aanbevolen 
neologismen dan op het invoeren van purismen. Een ad-hoc publikatie zou een 
geschikt middel kunnen zijn om te komen tot verspreiding van taalkundig ver
antwoorde neologismen, zo meent het SaNT. In dit verband wordt gerefereerd aan 
wat in het Franse taalgebied wordt gedaan in het kader van het Réseau International 
de Néologie et de Terminologie (RINT). Dit netwerk wil de Franstaligen in de eerste 
plaats voorzien van Franse woorden voor nieuwe begrippen en daarbij staat de een
heid en de uniformiteit in het taalgebruik voorop. Een werkgroep Neologismen bin
nen het SaNT zou een nader te omschrijven analoge taak voor het Nederlandstalige 
gebied kunnen krijgen. Het grote probleem hierbij is evenwel, dat het een utopie is te 
denken dat het aanleggen en publiceren van lijsten alleen het daadwerkelijke gebruik 
binnen het taalgebied kan sturen. Nieuwe begrippen leiden hun eigen bestaan, ook 
indien zij als leenwoorden samen en tegelijkertijd met de nieuwe uitvinding mee in
stromen in het Nederlands. Vaak is het simpelweg een kwestie van modegevoelig
heid om de vreemde term over te nemen. Na enige tijd stelt men dan vast dat de eigen 
taal zich zeer efficiënt herstelt en een eigen begrippenapparaat ontwikkelt, dat de in
gevoerde vreemde elementen verdringt. Mede gesterkt door deze vaststelling, en 
met een onvermijdelijk knipoogje naar de beschikbare middelen, heeft het tripartiet 
overleg er de voorkeur aan gegeven de werkgroep ' neologismen' vooralsnog niet in 
te stellen. 

Werkgroep 'Ambtelijk taalgebruik' 
De aandacht van de Taalunie is tot dusverre vooral uitgegaan naar het technische 
taalgebruik. Zij wil en moet echter ook wat ondernemen op het vlak van het ambte
lijk taalgebruik. Uniformering daarvan in het gehele taalgebied behoort immers tot 
haar taak : artikel 4c van het Taalunieverdrag luidt dat de verdragspartijen besluiten 
tot 'het gemeenschappelijk bepalen van een gelijke terminologie ten behoeve van 
wetgeving en officiële publikaties'. Het gaat hierbij in hoofdzaak om juridisch taal
gebruik en om terminologie die in de regelgeving van de overheid wordt gebruikt. 
Verschillen in dit soort taalgebruik kunnen verantwoord zijn voor zover in de be
trokken landen ook verschillende structuren worden gehanteerd. Voor een deelloopt 
de regelgeving in de twee Janden van de Taalunie evenwel parallel. Wat de ambtelij
ke en overheidsterminologie betreft, zou eerst onderzoek naar bestaand taalgebruik 
en varianten daarvan moeten worden verricht, bv. op het vlak van de jurisprudentie, 
de sociale zekerheid, de politieke structuren, enz. In een volgend stadium zou een 
procedure kunnen worden uitgewerkt om het gebruik van uniforme terminologie in 
ambtelijk taalgebruik te bevorderen. Zelf ben ik de mening toegedaan dat, naarmate 
ook op dit vlak de Europese eenwording voortschrijdt, de uniformering van de termi
nologie binnen het Nederlandse taalgebied langzaam maar zeker een vanzelfspre
kendheid zal worden. Vanuit deze onve1mijdelijke groei naar eenheid kan dan in een 
later stadium ook worden gewerkt aan het op elkaar afstemmen van de reeds bestaan
de begrippen in oudere maar nog steeds van kracht zijnde wetteksten en officiële pu
blikaties. Onderzoek op dit gebied zou het beste kunnen gebeuren in ad- hoc-werk
groepen waarin, naast de Taalunie en de normalisatie-instituten, deskundigen uit de 
betrokken departementen en/of het bedrijfsleven zitting hebben. Dit impliceert wel 
de inzet van de nodige financiële middelen. Het moge duidelijk zijn dat deze inspan
ning niet per definitie integraal uit de begroting van de Nederlandse Taalunie kan ko-
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men, maar dat hier zal moeten worden gezocht naar een co-financieringsmodel waar
in, naast de Taalunie, ook de andere geïnteresseerde instanties participeren. 

Bestand Taaladvisering 
Aan terminologiebestanden in gedrukte en elektronische vorm heeft het SaNT in de 
eerste werkperiode zeer veel aandacht geschonken. In verband hiermee werd 
trouwens de erkenningsprocedure ontworpen. Ook op het vlak van de taaladvisering 
zou gebruik van elektronische hulpmiddelen - een openbare databank of een CD
ROM- overwogen kunnen worden. Er is al enorm veel informatie beschikbaar op het 
vlak van grammaticale en lexicale moeilijkheden en varianten, maar de meeste taal
gebruikers zijn niet op de hoogte van de informatiebronnen of kunnen er niet over 
beschikken. De informatie moet dus worden gebundeld en de toegang ertoe worden 
bevorderd, en dit misschien door toedoen van een dienstverlenende instantie. Indien 
in dit kader enquêtes noodzakelijk zijn , moet - zo heeft het SaNT tijdens zijn eerste 
driejarenplan kunnen vaststellen - uitgegaan worden van een professionele opzet. 
Ook dit zal een potentieel aanzienlijk kostenbeslag meebrengen. Het onderwerp 
heeft de aandacht van de Taalunie, maar voorlopig is hiervoor nog geen geld 
beschikbaar. Wel wordt, in goed overleg met reeds bestaande taaladviesdiensten in 
Nederland en Vlaanderen, onderzocht op welke wijze enige coördinatie met betrek
king tot adviesverstrekking aan overheid en burger tot stand kan worden gebracht. 

Bestand Vakterminologie 
Het SaNT heeft op dit terrein reeds waardevolle onderzoekingen laten verrichten en 
een samenvatting daarvan gepubliceerd met name de als Voorzet 18 verschenen 
'Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie'. Het lijkt een aan
trekkelijke gedachte ook een databank te ontwikkelen voor vaktechnisch taalge
bruik. Het opzetten en beheren van een dergelijke - nieuwe - databank vergt echter 
opnieuw investeringen en tijd . Het verdient daarom aanbeveling de reeds genormali
seerde terminologie te laten opnemen in al bestaande banken, zoals EURODICAU
TOM, BELGOTERM, en EUROTERM, en verspreiding in gedrukte vorm in de be
trokken kringen te bevorderen. Deze methode, zo is gebleken uit de onder auspiciën 
van de Taalunie uitgevoerde inventarisatie en toetsing van het Nederlandstalig be
stand in EURODICAUTOM, loont zeker de moeite gevolgd te worden. Een overleg 
tussen het SaNT en EURODICAUTOM zal begin 1991 worden georganiseerd, ten
einde tot meer gestructureerde samenwerking- met andere woorden: kruisbestuiving 
-te komen. 

Onderwijs 
Ook het onderwijs in terminografie en terminologie verdient meer aandacht. De 
SaNT-werkgroep Terminologie en Opleiding kan hier voorbereidend en inventarise
rend werk leveren. Nauwere aansluiting van het SaNT bij het onderwijs zou reeds 
door een betere verspreiding van de 'Woordenlijst voor bedrijf en techniek ' bevor
derd kunnen worden. Evenwel is het zo, dat er voor moet worden gewaakt, dat deze 
activiteiten niet gaan interfereren met die van een ander onder de koepel van de 
Nederlandse Taalunie werkend samenwerkingsverband, waar in algemene zin de as
pecten voor onderwijsresearch en -documentatie aan de orde zijn. Er zal naar worden 
gestreefd dat in het voorjaar een bijeenkomst plaatsvindt waar, naast de in het SaNT 
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vertegenwoordigde partijen, de onderscheiden vertalers- en tolkenopleidingen wor
den betrokken. Dit gesprek zou moeten leiden tot een betere wederzijdse kennis van 
elkaars noden en verwachtingen. 

Bestuurlijke indchting 
De structuur van het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie moet 
geëvalueerd worden. Dat is de standaardprocedure voor alle binnen de Taalunie wer
kende samenwerkingsverbanden. De SaNT-leden geven er de voorkeur aan dat het 
' intergouvernementele overheidskarakter' van het SaNT sterker tot uitdrukking 
wordt gebracht. Ook gaat de voorkeur van de BIN- en NNI-leden er naar uit dat het 
SaNT een direct onder de NTU ressorterend samenwerkingsverband wordt. Of, en 
op welke termijn dit kan, moet nog worden bezien, mede in het licht van de positie 
die andere samenwerkingsverbanden ten aanzien van de Taalunie innemen. De hui
dige samenstelling van het SaNT is nog sterk gericht op de normalisatie-instituten. 
De samenwerking verloopt goed en via de werkgroepen- de 'oude' zowel als de nog 
op te richten- bereiken we toch andere doelgroepen. Een andere samenstelling hangt 
mede af van de wijziging of uitbreiding van het werkveld zelf. De huidige omvang 
van negen leden, plus een waarnemer van Eurodicautom, plus een secretaris, is 
werkzaam gebleken en moet dus niet per se groter worden. Een andere invulling is 
evenwel , in het licht van de zich wijzigende activiteiten, bespreekbaar. Er gaan 
langzamerhand veel zaken om in het SaNT. Dit is verheugend. De financiële midde
len die voor het SaNT beschikbaar zijn, blijven vooralsnog beperkt. Of deze midde
len zullen toenemen, zal in de eerste plaats afhangen van het belang dat het Comité 
van Ministers hecht aan de terminologie in het algemeen, en aan de prioriteit die het 
Comité al dan niet aan dit aspect van de Taalunie-activiteiten wil schenken. 
Mijnheer de voorzitter, dames en heren, in politieke kringen is het aanleggen van pri
oriteiten en posterioriteiten geen nieuw gegeven. De Franse schrijver Victor Hugo, 
die zelf een tijdlang parlementslid is geweest, placht in dit verband te zeggen - ik 
citeer- 'De kunst van het regeren bestaat eruit de hoeveelheid toekomst te voorspel
len die in het heden ingevoerd moet worden.' Toegegeven, dit is erg moeilijk. 
Niettemin is het zowel voor de Nederlandse Taalunie als voor het SaNT van absoluut 
belang dat wij snel van de bewindslieden horen waar wij aan toe zijn . Want, ook al 
lijkt het op het eerste gezicht niet zo, een deugdelijk en langdurig volgehouden ter
minologiebeleid is voor de toekomst van het Nederlands binnen het Europa van mor
gen een levensader van formaat. Ik dank u voor uw aandacht. 
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THERE IS A NEED FOR NATIONAL CENTRES FOR 
TERMINOLOGY- BUT HOW TO SURVIVE? 
Kjell Westerberg 

Although I represent an organisation - TNC, the Swedish Centre for Technica! 
Terminology- that is al most 50 years of age , I am not capable of giving the ultimate 
advice how a terminology body like SaNT could achieve this age. But I wiJl try to 
generalize the Swedish experiences within this field . Hopefully it will be possible for 
you to draw some conclusions of your own which can then workas indirect ad vice. 
What I hope to be able to do is to point out some facts that in retrospect have been 
essential for the survival of TNC, or have at least contributed to a favourable deve
lopment. In what environment can a terminology centre develop? I am sure that no 
activity concemed with terminology can survive for many years without being on a 
nationallevel. Besides, I do not think that it is a sheer coincidence that almost all na
tional terminology eentres have developed in countries that have Janguages that are 
not considered world languages and also from a global point of view we could rather 
call them minority languages. In such a perspeelive both Dutch and Swedish are mi
nority Janguages. Of course, the setting can very well be that the language in question 
is a minority language in the true sen se of the word, that is, it is the minor language in 
an officially bilingual country, like Swedish in Finland or French in Canada. No 
doubt countries with such minority languages run the risk of taking over from wide
ly used more dominating foreign languages not only narnes ofproducts and terms for 
new concepts, but also more deepgoing changes in its national language. This hap
pens if there is no recognized, well-established language foundation bothof the gen
erallanguage and of specific , specialized languages, the LSPs. I do notclaim that this 
risk of taking over alien features and termsis an absolutely negative development in 
all cases, but I do claim that there is astrong tendency in a language society having a 
commonly accepted set of grammatica! rules and a functional lexicon to resist big 
and rapid changes. It is a matter of an efficient tooi in one ' s professional practice. 
Th is tooi is particularly important when it comes to presenting sarnething in writing. 
Some professionals who have Swedish astheir native tongue claim that they can ex
press their ideas better in English than in Swedish. In some cases this can very well 
be true, but then I am sure that their shortcomings lie merely on a terminological 
level. Their general level of language proficiency and their ability to judge correct
ness tend, of course, to be considerably better in Swedish than in English. For that 
reason , their Swedish would be more efficient to express intricate ideas in, if they had 
well-functioning Swedish terminology to combine with this general knowledge of 
their mother tongue. Their English will bemost useful in contacts with English-spe
aking colleagues abroad, but it is unfortunate if it also works betterinSweden with 
colleagues there. It goes without saying that if the nationallanguage cannot be used 
for more ad vaneed professional communication, then it could step by step be red u eed 
to being mainly used in less sophisticated types of communication. In the present 
situation with a strong influence from abroad on a minority language like Swedish 
both on the generallanguage and on various LSP 's, it is extremely important that the
re are professionallinguists and terminologists whoworkon what I would like to call 
language surveillance and maintenance. Since their efforts need to be coordinated 
and recognized as important, this type of work is best carried out in a national centre 
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or an ethnic centre. I wil! restriet the rest of my speech to LSP's, in particular langua
ges in the field of technology, and to the work that can be done at a terminology cent
re. What should a terminology centre do? Quite generally speaking, terminology 
eentres could work on: 
- recording the language actually used in various fields; 
- keeping track of new developments within both terminology theory and practice; 

influencing the development of the national Janguage by issuing guidelines for its 
use, participating in pubhc discussionsas wel! as in terminology projects and LSP 
research projects; 
collaborating with all institutions involved in terminology work, LSP research or 
generallanguage maintenance; 

- being a souree of inspiration to everyone doing terminology workas a part of their 
daily tasks, or at least occasionally taking part in such activities. 

An institution like TNC should then try to influence the character and development 
of various LSPs and in particular their terminologies. Usually the aim is to harmo
nize usages, but when suitable we also try to normalize and standardize the termino
logies. I want to stress the two words "when suitable" in the preceding sentence. 
TNC - one example of a terminology centreI wil! try not to bore you with too many 
details about TNC, but in order to make the main part of this text understandable to 
those of you whoare not famihar with Swedish terminology institutions, I will have 
to give a short description . This introduetion wil! briefly cover the activity of more 
than 50 years, starting with how TNC was established and ending with what it is like 
today. The birth ofTNC took place in 1941 . Before that there was a pregnancy period 
of five years. During this period the statules and the working programme where laid 
down. There was also a great deal of thinking concerning how to find long-term fi
nancial support, as we !I as other forms of backing. The main promoter of the idea to 
establish a Swedish centre for technica] terminology was the Swedish Academy of 
Engineering Sciences, IV A. There were - and still are - three other national acade
mies behind TNC. The one best known to most of you wiJl be the Swedish Academy 
- the institution that awards the Nobel Prize for literature. Talking about our more 
glamourous connections, I could also mention that our statutes have been approved 
by the govemment. 
The actual work during the first 16 years was performed on the premises of a big 
company, Asea, today better known as ABB, Asea Brown Boveri. A section of its in
formation department was appointed the national centre for technica! terminology. A 
group of four people did terminological investigations and produced articles in ma
gazines and an impress ing colleerion ofpublications and also found timetolook for 
excerpts. The first pubheation was on quantities and units and their designations. It 
was worked out in collaboration with the Swedish Standards Institution, our national 
body for standardization that has ever since been one of our main partners in termi
nology work. The next publication gave guidelines for technica! writers but also for 
others. That pubheation showed another side ofTNC: that of giving guidance in Jan
guage matters. This pubheation was the first of its kind in Sweden, as the Swedish 
language Committee which now keeps an eye on the general language, had not yet 
been established . However, we at TNC have carried on providing such guidelines but 
they are now adapted to the special needs of teehoical writers. I will not describe all 
our publications, but I think it might be worth mentioning that the kind of product 
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TNC is best known for today, the glossary, appeared later- the first one was No 5 in 
our pubheation series. Since then we have produced many glossaries, and last 
autumn TNC 90 and 91 appeared. These two represent different types of publi
cations, namely our multilingual glossaries each covering up to 3000 defined con
cepts, and bilingual dictionaries covering up to 15000 concepts. What I have talked 
about so far would in my list of tasks for a terminology centre be found under the 
heading 'issuing guidelines and taking part in the terminology projects'. If I were to 
go through all the other items, we would find that TNC has regularly covered several 
of the items and dealt withothers in a satisfactory way at least during some periods of 
its existence. The weak points would mainly be in LSP research, participation in pu
blic discussions, and we may not always have been a souree of inspiration to every
one. However, on the wholeI think one can say that TNC has been a positive factor 
in Swedish language society. I wiJlcomeback to some details about TNC later. 

The four corner stones of TNC 
What is then the foundation on which the terminological superstructure of TNC 
rests? Having only 10 years of experience at TNC myself I had to ask more expe
rienced colleagues and a former director of TNC what they consicter as essential. 
Here are the four corner stones that I was told: 
- to have a scientific tradition within your society that is favourable tot he ty

pe of work that terminology represents; 
- to have a financially strong protector who is enlightened enough to trust you 

and for that reason leaves it to you to run the terminology business; 
- to be a merober of a group that will motivate your existence as a part of this group; 
- to build up and rnaintaio a unique competence that makes us capable of producing 

results that are useful and valuable to others, for instanee the protector. 

Favourable scientific tradition 
InSweden we have a tradition of systematizing and categorizing knowied ge and this 
certainly contributed to the establishment of TNC. The botanist Carl von Linneus, 
for instance, was part of this tradition. There is a need for clear and unambiguous ter
minologies within almost allfieldsof activities and professions, specially in a society 
of some complexity, but these neects can be met in different ways. It seemsas though 
the fields of natura! science and engineering are the ones that are most dependent on 
- or open to regular terminology work. Frankly, I cannot see why, except for this rea
son of tradition. Surely, other subject fields ought to have the sameneects for clarity 
and precision.Another part of our tradition is that we in Sweden, like you here in the 
Netherlands, always have had an awareness of how important it is to learn other lan
guages. Even if there is a tradition generally favourable to terminology work, there is 
nonetheless in each particular country a need for specific ideas of what terminology 
centre should do. I have already presenled in a general form what these ideas were li
ke in Sweden. Ifthe basic ideas are correctly chosen from the beginning, there will be 
no reason to change them later on. This gives a continuity to the activities of such a 
centre which is important for its reputation. Rapid or drastic changes are not ex
pected in institutional work and terminology eentres tend to become institutions, if 
their work is appreciated by others. This stability in maintaining the basic ideas 
should never prevent a terminology centre from changing the forms in which termi-
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nology is presented. New technologies offer new possibilities for products which can 
provide facilities not thought of before. One example of this is that we at TNC can 
now present all our glossaries on the CD-ROM medium tagether with about ten ti
mes as much material from other terminology centres. So continuity in basic ideas 
should be supplemented with a permanent search for changesJor impravement in 
products, werking methods etc. 

Financially strong protector 
If general recognition of the importance of terminology work among the professional 
circles concerned is necessary to establish a terminology centre, I have to appoint the 
strong, benevolent protector is the most essen ti al factor for the survival of the centre 
-at least for the first 25 years! I would like to be able to say that all the other three cor
ner stones are just as essential, but unfortunately I cannot. In moments of crisis for 
TNC there has been the specific reason in common that the strong protector has 
proved to be financially weaker or less enlightened than expected. The reasens for 
this change may have nothing to do with what competence is then available at the ter
minology centre. 
TNC has had several different financial protectors over the years. As has been 
mentioned we started with Asea but this proteetion was no Jongerself-evident when 
the first di rector of TNC retired . He had been an Asea employee for most of his life 
and the company could act as a parent organization for the centre as long as he was 
the directer, but not necessarily afterwards.The centre was moved to Stockholm from 
the relatively smal! town of Västeräs where Asea has its main office. The Swedish 
Academy of Engineering Sciencies, the founder, took overalsosome of the fi nancial 
responsibilities for some years until another salution could be found. The new 
protector was a research board, and since then and up to three years ago one or more 
research boards have been responsible for the basic support ofTNC. 
In retrospect it could be said that it is preferabie to have just one protector. It may 
sound tempting to have more than one as a kind of safety net, but our experience is 
that when one of the research boards reduces its contribution for some reason, the 
others automatically do the same. In some cases such a financial system may be as 
unreliable as a house of cards. 
Today TNC has a more solid and direct support from the Swedish Govemment 
through the Ministry of Industry. This support covers roughly 50% of the turnover, 
and it is meant to makesure that TNC is not forced to become a completely commer
cially oriented organization. Instead, TNC is and should remain by statutes a non
profit association and its main aim should be to contlibute to the elaboration of tech
nica! terminology that is appropriate for Swedish conditions. This means that TNC 
should inf!uence Swedish terminology and the special languages of technology and 
engineering on a rather general level, which justifies the large state support. Member 
fees constitute 15% ofthe turnover and accordingly the commercial part is one third. 

Member of a group 
The third cornerstoneon my list concerns the setting ofthe centre figuratively speek
ing. The strong protector would be a good father or mother, always there to provide 
basic security. In such a picture your sisters and brathers or perhaps we should rather 
say playmates, arealso important, but in another way. In reality we would call them 
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partners, associated organizations, or in a more general manner of speaking, actors 
within similar subject fields. These actors wil! in principle motivate the existence of 
the others, as they forma unit, a group with sarnething in common. In times when the 
relevanee of your activities or services are questioned, for instanee when a new, 
strong protector has to be found these related co-actors can be quite important for 
your survival as an organization. 
Of course, they can be an asset also in other situations, but in situations of less dan
ger they may ju st as wel! become your competitors if the matter in question borders 
totheir fieldsof interest; just like it happens in a family. 

Capability to produce results that are useful to others 
When all these surrounding, non-terrninological factors and conditions are satis
factorily under control, you can concentrale on providing the services and products 
expected from you. Th is means a systematical building-up and maintenance of ter
minological competence which must be unique for your language area and line of in
terest. Unique, because otherwise you are not part of the group in your own right. 
However, being unique but not useful to others would not make an organization 
survive for long. Depending on what needs are to be met and what competence is 
available duringa given period of time, this usefulness can be presented in rather dif
ferent shapes and forrns. 

As TNC was a smal! organization in the 1940s the work of the secretarial consisted 
mainly of excerpting terrns from relevant sourees and writing artiel es in magazines 
providing guidance in terrninological matters and promoting the ideas behind TNC. 
Glossaries were mainly produced by others but in accordance with rather down-to
earth principles established by TNC. This introductory period ofTNCs history is do
cumented in card files, a number of publications and a vocabulary of basic technica! 
terms which is useful to us even today. It also gave TNC a reputation for being use
ful to the average engineer. With this practical approach as a foundation, TNC began 
to broaden and deepen its theoretica! insights and have more extensive cantacts with 
its co-actor. Th is did not mean that fewer glossari es we re produced each year but gra
dually the production of glossaries stopped being the main task and instead the buil
ding-up of a termbank started to be seen as the most important work of the orga
nisation. Of course, these two activities can be combined. TNC also took a more 
active part in the coordination of different terminalogies as they now had to fit to
gether more than before. We have now come to the 70 's and TNC had then a staff of 
roughly 10 employees. 

A later step in this development towards new productsis the CD-ROM that I mentio
ned earlier. However, the basic ideas of producing glossaries in various fields and 
guidelines for technica! writing are still very much on our programme.Besides, we 
are providing an enquiry service mainly meant for members, and we occasion
ally teach terrninology theory and introduce people to practical terminology work. 
We also have to spend time and effort on our work and cantacts with our co-actors. 

Today our staff of 15 have varying, complementary backgrounds. It is important that 
TNC has experts from several professional fields- notably linguistics and engineer-
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ing - because it takes many kinds of skilis and qualifications to handle, assess and 
produce all the information asked for in terminological matters . 

Conclusions 
To conclude, I would like to repeat and stress the following points: 

- Professionalsneed accurate tools when communicating. If there is no appropriate 
terminology fortheir particular subject fieldintheir mother tongue they wiJl have 
to use another language. 

- In collaboration with subject specialists a terminology centre can provide some 
of the terminologies needed and - also -more general guidance on terminological 
matters. However, the main part of terminology workin a country wiU have to be 
done in industry, at authorities and other places outside the centre. 

- A terminology centre should seek corner stones to rest on. These corner sto
nes could be: 
- traditions suitable for terminology work; 
- astrong financial protector; 
- membership in a group that motivates your existence; 
- a high level of competence both linguistically, technically and administratively 

within the organization. 
- A terminology centre should have a working programme that is realistic, but this 

programme must of course not be too limited for future expansion. 
- Keep the continuity in basic ideas, but search continually for improvement in pro

duels, services and methods. 
- Last butnotleast-keep in contact with the development in terminology theory. 

Unfortunately, I do not know enough about SaNT or terminology activities in gen
eral in the Netherlands to be able to give you any qualified advice. On the other hand, 
I am not sure that you need my advice. From what I have seen during the last three 
years you seem to be on the right track and I am much impressed by the thorough 
planning and analysis made before SaNT was set up. I think there are some resem
blances there between the establishing of our two organizations. If what I have 
presented today at least to some extent indicates that your planning has been appro
priate and gives you some hints about what to avoid or to seek for, I would be very 
pleased . However, the important thing is that your plans are yours, this means that 
they are designed in accordance with your traditions and your own needs. I wish you 
good luck in these efforts and hope to be able to collaborale with you in one way or 
another in the near future . There should be a fair chance for this as terminology work 
by nature, is a teamwork! 
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SOCIAALRECHTELIJKE TERMINOLOGIE 
prof dr.]. van Haver 

De titel van mUn lezing behoeft maar weinig toelichting. Sociaalrechtelijk -het 
woord staat (nog) niet in de woordenboeken- heeft betrekking op het sociaal recht. In 
enge zin wordt sociaal recht nog wel eens gelijkgesteld met arbeidsrecht, maar over 
het algemeen is het begrip ruimer en vooral ook op de sociale verzekeringswetten en 
op de sociale zekerheid toepasselijk. Laten we dat voorlopig als werkbepaling 
aanvaarden, in afwachting dat concrete voorbeelden voor meer duidelijkheid zorgen. 
In vergelijking met andere takken van het recht is sociaal recht erg jong. Het heeft 
zich hoofdzakelijk na Wereldoorlog II op spectaculaire wijze ontwikkeld. Dat heeft 
meegebracht dat nogal wat klachten zijn geformuleerd over de complexiteit en de 
ontoegankelijkheid van het sociaal recht, (wat meteen een bedreiging van de 
rechtszekerheid inhoudt) en dat dje klachten aanleiding hebben gegeven tot harmo
nisatie- en codificatieprojecten. Zo schreef R. Dillemans in 1975 in een artikel waar
in hij ook de Nederlandse nota-Veldkamp aanhaalt: ' De sociale zekerheidswet
geving is één groot afschrikwekkend voorbeeld van ongedisciplineerde legislatieve 
politiek' (1 ). Het is niet mijn taak de evolutie van de sociale wetgeving toe te lichten 
-ik zou dat als niet-jurist ook moeilijk kunnen doen- maar ik heb die groei toch ver
meld, omdat er een oorzakelijk verband zou kunnen bestaan tussen klachten over on
overzichtelijkheid, inconsequenties, eventueel over onverzorgd taalgebruik (2) en 
het verlangen naar een ondubbelzinnige en vaste terminologie. Dat verlangen naar 
een betrouwbare terminologie kon vrij spoedig worden bevredigd door het 
Sociaalrechtelijk Woordenboek (SRW), waarvan de eerste uitgave al in 1958 het 
licht zag. 

Op 4 april 1952 was in Brussel een Nederlands-Belgische commissie geïnstalleerd, 
die op initiatief van de Belgische Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg in ver
standhouding met zijn Nederlandse collega van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
was opgericht als subcommissie van de Commissie voor Sociale Vraagstukken van 
de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douane-Unie (3). Zij had als opdracht gekre
gen: ' Het opstellen van een vergelijkende staat van termen, welke eigen zijn aan de 
Nederlandse en Belgische sociale wetgeving, en het onderzoek naar het eenvormig 
maken van de technische en juridische termen eigen aan deze wetgeving '(4). 
Men kan zich afvragen hoe zo een initiatief kon ontstaan en juist op dat ogenblik. Het 
past eigenlijk wonderwel in de ontwikkelingsgang van een Nederlandstalige rechts
taal in België. Ik licht dat als volgt toe. In 1947 werd op particulier initiatief in 
Brussel een Commissie - later 'Vereniging' genoemd- opgericht voor de vergelij
kende studie van het recht van België en Nederland met Prof. E. Van Dievoet als 
voorzitter. Een jaar later zou van officiële zijde een Belgisch-Nederlands
Luxemburgse Studiecommissie tot eenmaking van het recht worden ingesteld (5). Ik 
heb weliswaar niet kunnen achterhalen of er, behalve woordgelijkenis in titulatuur en 
opdracht, enig aantoonbaar verband bestaat tussen beide laatstgenoemde commissies 
en de commissie van 4 april 1952, maar de laatste zit duidelijk op hetzelfde ge
dachtenspoor: aansluiting bij de spontaan ontwikkelde rechtstaal van Nederland en 
op die manier een rijkere, eenvormige en correctere rechtstaal in Vlaanderen bevor
deren. De nood daaraan was in Vlaanderen ontegensprekelijk veel groter dan in 
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Nederland. De Commissie van 1952 kon in 1958 haar taak beëindigen met de publi
katie van het Sociaalrechtelijk Woordenboek. In 1963 verscheen een tweede uitgave 
en amper twee jaar later zijn er al plannen voor een derde uitgave, ditmaal geplaatst 
in een veel ruimer perspectief, zoals het Voorbericht van die derde uitgave ons op 
bladzijde 7 - 8 kond doet. 

Op 10 april 1965 deed de Commissie voor Culturele Aangelegenheden van de 
Interparlementaire Beneluxraad aan de Regeringen de aanbeveling 'na te gaan of een 
woordenboek zoals het Sociaalrechtelijk Woordenboek, ook niet op de overige ter
reinen van belang zou kunnen zijn voor de zo hoogst wenselijke eenheid van termi
nologie in de Nederlandse taal zoals die in Nederland en in België wordt gebruikt'. 
Op 11 oktober 1965 werd door de Benelux Ministeriële Werkgroep van Justitie een 
Centrale Commissie voor het Rechtsterminologisch Woordenboek ingesteld, die als 
eerste taak kreeg toegewezen te zorgen voor een herdruk van het Sociaalrechtelijk 
Woordenboek, ve!Tuimd tot een aantal aanverwante sectoren van het sociaal recht 
( ... ), (6). Die derde, herziene en aangevulde uitgave verscheen in 1977. Het oor
spronkelijke terrein van het woordenboek, zijnde arbeidsrecht en sociale-zekerheids
recht, is nu uitgebreid met het recht op het gebied van de volksgezondheid, de socia
le bijstand en het maatschappelijk werk. Zoals bij de vorige edities was de 
Commissie samengesteld uit nagenoeg evenveel Vlaamse als Nederlandse me
dewerkers. Hoe hebben die de termen geselecteerd? De concrete vraag welke termen 
voor opname in het woordenboek in aanmerking kwamen, wordt in de inleiding 
(bladzijde 13 - 17) omstandig verantwoord. 
Ze zijn gespreid over zes categorieën: 

I) rechtstermen die uitsluitend in het sociaal recht voorkomen: arbeidsovereen
komst, kinderbijslag, uitzendarbeid; 

2) termen uit andere rechtstakken die in het sociaal recht een specifieke betekenis 
krijgen; prestatie(s) (d.i. voordelen ingevolge sociale voorzieningen), vrij verkeer 
(recht op toegang van een buitenlandse arbeidskracht tot de arbeidsmarkt van een 
land); 

3) gebruikelijke rechtstermen zonder specifieke betekenis in het sociaal recht, maar 
die zo veelvuldig voorkomen dat een juiste omschrijving ervan onontbeerlijk is: 
(het verschil tussen) bijdrage, subsidie, toelage; 

4) termen uit andere wetenschappen: (economie) onderneming en bedrijf (genees
kunde) besmettelijke ziekte, diagnose; 

5) termen uit de algemene taal met een conventionele inhoud in het sociaal recht: 
fooi (ontvangsten van derden; ruimer dan bedieningsgeld in de horecasector), 
inwoning (huisvesting van de werknemer in het huis van de werkgever), leerling 
(leerjongen of -meisje verbonden door een leerovereenkomst); 

6) een aantal woorden die niet in de wetgeving maar wel in de sociaalrechtelijke lite
ratuur vaak worden gebruikt: inspraak, schokstaking, vrijetijdsbesteding. 

Het resultaat is een woordenboek dat om meer dan één reden merkwaardig is: 
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kunnen worden geraadpleegd. Als termen worden eveneens beschouwd de wette
lijke benamingen van instellingen van sociaalrechtelijke aard. Veel aandacht is 
besteed aan nuanceringen en betekenisonderscheidingen: bijv. het verschil tussen 
belanghebbende en betrokkene (resp. degene, wiens belang, recht of voordeel bij 
iets is betrokken en meer een algemene term die in het midden laat, of het om een 
voordeel of een nadeel gaat); bijv. de term Ziekenfonds (in Nederland beperkt het 
ziekenfonds zich tot de geneeskundige verzorging, in België verstrekt het daar
naast ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) of de term bediende (alleen in 
België, voor degene die verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor bedien
den). Bij de termen die in de wetgeving in de juiste betekenis zijn aangetroffen, 
wordt verwezen naar de voornaamste vindplaatsen. Het vaktalig karakter van het 
woordenboek wordt overtuigend ondersteund door een 'Systematisch overzicht 
van de sociale wetgeving in België en Nederland naar de toestand op 1 januari 
1975' (Bijlage I, p. 187 - 198), een overzicht dat beter dan door een bepaling dui
delijk maakt wat met sociaal recht precies wordt bedoeld. 

- Het is in beperkte mate een vertalend woordenboek. Van termen die in de 
Belgische of internationale wetgeving voorkomen, vindt men naast het 
Nederlandse ook het Franse woord; bovendien is als bijlage van 19 bladzijden 
(Bijlage III) een alfabetische lijst van die Franse termen met hun Nederlandse 
vertaling toegevoegd. 

- Het is een normatief woordenboek en wel in een dubbel opzicht. Vooreerst omdat 
de Commissie zelf uitgaat van eigen normen en in het woordenboek uitsluitend 
termen opneemt die door haar juist zijn bevonden. Dat betekent dat een aantal ter
men uit de bestaande wetgeving afgewezen worden. Om de gebruiker houvast te 
bieden heeft men zowel de juiste als de afgewezen termen opgenomen in een al
fabetische lijst die als bijlage II is afgedrukt; alleen de juiste termen zijn daarin vet 
gedrukt; bij de meer dan 700 afgewezen termen verwijst 'zie' telkens door naar 
een in dezelfde sociaal-rechtelijke context als correct ervaren term. Veelal gaat 
het in dat verband om 'Belgische' woorden (gebrekkige, zie: minder-valide; me
dische zorg, zie: geneeskundige verzorging; tussenkomst, zie: tegemoetkoming) 
maar ook om enkele (Noord)nederlandse termen (loonsuppletie, zie: loonbijslag; 
medische keuring, zie: geneeskundig onderzoek; verstrekking in natura, zie: loon 
in natura). 
Normatief ook, omdat de terminologie van het SRW, althans voor de overheid in 
Vlaams-België verplicht is gesteld en dat is toch wel een unicum. Ingevolge een 
decreet 'tot verbetering van de sociaalrechtelijke terminologie in de overheids
diensten', gegeven te Brussel op 25 september 1975, is door de toenmalige 
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap bepaald dat het gebruik 
van de terminologie, vastgelegd in het Sociaalrechtelijk Woordenboek, verplicht 
is voor alle teksten die opgesteld of voorbereid worden in de diensten en instellin
gen die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de overheid ressorteren. Dat het de
creet de officiële tekstschrijvers positief heeft beïnvloed, kan niemand ontkennen 
en ook voor de grote massa heeft het taalvormend gewerkt. Maar de duwers-aan
de-taalkar vinden dat het te traag gaat en het verdriet hun vooral, dat een aantal 
pressiegroepen, die bovendien vaak in het nieuws komen, lang niet altijd het goe
de voorbeeld geven. Neem nu de ziekenfondsen, die liever mutualiteiten blijven 
heten; neem de vakbonden oftewel syndicaten, die blijven onderhandelen met het 
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patronaat en maar geen akkoord bereiken over de eindejaarspremie; neem de 
artsenverenigingen, die ook al een syndicaat hebben en zich (dus terecht) zor
genverstrekkers noemen ... 

Ten slotte kan men een argument ten gunste van het SRW maken van het feit dat de 
sociaalrechtelijke woordenschat in de bestaande juridische woordenboeken erg on
volledig en onsystematisch wordt beschreven. Uit een kleine steekproef blijkt dat 
van 3llemma's van het SRW, die beginnen met Z, Fockema Andreae er 4 vermeldt, 
Hesseling 5 op 31 en Le Docte geen enkel (7) . 

Tot nog toe zijn bij de beoordeling van het SRW alleen positieve elementen naar vo
ren gekomen. Zoals bij elk mensenwerk is kritiek mogelijk. Kritiek wegens lacunes 
en omissies. Men zoekt tevergeefs termen als remgeld, secundaire arbeidsvoorwaar
den, stempelen, terugbetalingstarieven, Vast Wervingssecretariaat. Men vindt wel 
tantième, maar geen emolumenten wel welvaart, maar geen welzijn (met de bijko
mende moeilijkheid dat zowel het ene als het andere in het Frans door bien-être 
wordt vertaald ... ). 
Kritiek wegens onvoldoende afgrenzing van specifieke betekenissen, bijv . in de 
reeks beloning, bezoldiging, loon, salaris, wedde; bijv. bij kraamgeld en geboorte
premie (zonder vermelding van de uitbetalende instantie). Kritiek ten aanzien van 
woorden die bij de gebruiker andere connotaties oproepen; arbeidsverzuim en kort 
verzuim, die in het SRW een positieve betekenis hebben, hebben geen ingang gevon
den, omdat verzuim blijkbaar te sterk verbonden is met het begrip nalatigheid. 
In 1990 is het grote bezwaar tegen het SRW dat het 13 jaar na zijn laatste druk niet up 
to date meer is. Nieuwe(re) woorden zijn in elk geval bij wijze van voorbeeld brug
dag (en baaldag?), flexibele en glijdende werktijden, maaltijdcheques, mantelzorg, 
ouderschapsverlof, tweelingbaan of duobaan , voluntariaat; de prikstaking van 1977 
is intussen p1ikactie geworden. Zwaarder weegt het argument dat in die tussentijd 
nieuwe instellingen zijn ontstaan en nieuwe wetten zijn gemaakt: het O.C.M.W. of 
Openbaar Centrum voor Maatschappeljk Welzijn (wet van 8 juli I 976) ter vervan
ging van de Commissie voor Openbare Onderstand; de gefederaliseerde VDAB of 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, die nu naast de RVA, de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening, bestaat; de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoet
komingen aan gehandicapten, waarvan de specialisten beweren dat er niet tegemoet
koming had mogen staan, zoals het SRW voorschrijft, maar uitkering; en wellicht 
heeft men wel het SRW geraadpleegd , maar alleen bejaarde gevonden (en het af
gewezene oude van dagen), vooraleer men zijn toevlucht nam tot Hoge Raad van de 
Derde Leeftijd, een benaming waarin rekening is gehouden met maatschappelijke 
ontwikkelingen en ... met de Belgische tweetaligheid; nieuwe wetten hebben in
tussen ook nieuwe begrippen ingevoerd: loopbaanonderbreking en educatief verlof 
(wetten van 22 januari 1985) en gesubsidieerde contractuelen, vulgo Geko's of 
Gesko's (wet van 30 december 1988). 

Ik heb mij beperkt tot Belgische voorbeelden. Nieuwe instellingen en termen zijn on
getwijfeld ook in Nederland te noemen. Ik denk aan de VUT-regeling (waarvoor in 
het SRW van 1977 eigenlijk al een woord bestond: brugpensioen ... ). Het is normaal 
dat hier de vraag rijst: waarom dan geen vierde, herziene en aangevulde uitgave? Een 
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brief van de uitgever, het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie, 
is laconiek en duidelijk: "Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat het in de huidige om
standigheden niet in onze bedoeling ligt tot een nieuwe uitgave van het 
Sociaalrechtelijk Woordenboek over te gaan." 

Een andere en wat mij betreft laatste vraag sluit hierbij aan: hoe zit het met de ge
bruikswaarde en de gebruiksfrequentie van het SRW? Het past niet dat ik algemene 
conclusies trek uit een op al te beperkte schaal gehouden steekproef, maar het 
resultaat ervan wil ik toch meedelen. Bij een aantal hoogleraren belast met colleges 
in sociaal recht heb ik navraag gedaan naar die gebruikswaarde voor hen en voor hun 
medewerkers . Voor de weinige antwoorden uit Nederland neem ik de volgende di
plomatieke, maar duidelijk interpreteerbare zin als gemene deler: " ... dat het SRW 
binnen de vakgroep Sociaal Recht niet frequent geraadpleegd wordt"; op één plaats 
doet het SRW wel eens dienst als vertaalhulpmiddel naar het Frans! In België zijn de 
tegenstellingen groot. Tussen een antwoord met luide lofprijzing (en een zin als "in 
uitgaven waarbij ik betrokken ben, wordt het gebruik van de terminologie van het 
SRW opgenomen in de auteursinstructies") en een ander (de gebruikswaarde van het 
SRW is voor mij nihil), staan onbeantwoorde blieven en meer genuanceerde uitspra
ken als de volgende: "In mijn eigen onderzoeksgroep (twaalf personen, weliswaar 
geen juristen maar toch dagelijks geconfronteerd met de terminologie) kende nie
mand het SRW. Voor terminologie richt men zich naar het taalgebruik in officiële 
documenten. Ikzelf bezit het SRW, maar consulteer het zeer weinig. Ik herinner mij 
dat de ambtenaren van het Belgisch Parlement zich wel ervan bedienden." Enkele 
brieven aan Belgische en gemeenschapsinstanties bleven tot nog toe onbeantwoord; 
wel hebben een paar besturen mij met het kluitje in het riet gestuurd, dat ze mij te zij
ner tijd hun bevindingen zullen meedelen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen, dat in de 
zg. Wetboekencommissie het SRW als een vanzelfsprekend hulpmiddel wordt ge
hanteerd . Ik meen eveneens te mogen stellen dat dat het geval is in zowel het officië
le als het particuliere vertalerscircuit Ik hoef dus niet op een te negatieve noot te be
sluiten. 

Het SRW kan worden beschouwd als een vroege voorloper van wat het 
Samenwerkingsverband Nederlandse Terminologie wenst te realiseren. Dat kan niet 
beter worden uitgedrukt dan door wat in de ondertitel staat: Verklaring en eenmaking 
van termen, voorkomende in het sociaal recht van het Nederlandse taalgebied. 

Noten 

l) R. DILLEMANS, Codificatie van de Sociale-Zekerheidswetgeving in België, in Sociaal Maandblad 

Arbeid, 1975, p. 589-60 I; het citaat op p. 591; zie ook M. STORME, De codificatie van het Belgisch 

Sociaa l Recht. Algemene Problemen, in Rechtskundig Weekblad, 1955-1956, p. 1649-1676. 

2) Bijv. V. VAN HONSTÉ, Taal , recht en gerecht, in Rechtskundig Weekblad, 1978-1979, p. 419-420. 

3) Ik gebrui k de woorden van een hoofdrolspeler, H. Lenaerts; zie Tijdschrift voor Sociaal Recht, 1956, p. 

178. 

4) Sociaalrechtelijk Woordenboek. Verklaring en eenmaking van termen, voorkomende in het Sociaal 

Recht van het Nederlandse taalgebied. Uitgegeven door het Secretariaat-Generaal van de Benelux 

Economische Unie, Brussel 1973, Voorbericht p. 7. 

5) G. DEBRA, Naar eenheid van recht in Noord en Zuid, Antwerpen, 1951 , p. 29-33. 
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6) Over het wedervaren van deze ambitieuze Centrale Commissie is jammer genoeg weinig bekend; zie 

enkele gevens bij J. LELIARD, in Rechtskundig Weekblad, 1973-1974, p. 1523-1524. 

7) N.E. ALGRA en H.R. GOEKEL, Fockema Andreae 's Juridisch woordenboek, Alphen aan den Rijn, 

1985; (verklarend woordenboek op Noordnederlandse grondslag); 

G. HESSELING (red. - Asser Instituut) Juridisch woordenboek - Dictionnaire juridique, Amsterdam

Antwerpen, 1978; (zowel Belgisch als Nederlands recht, echter alleen privaatrecht); 

E. LE DOCTE, Viertalig juridisch woordenboek, Brussel, 1978. Hier niet vermeld. J. MOORS, 

Dictionnaire juridique- Juridisch woordenboek, Brugge-Brussel 1984; daarin komen alleen de termen 

voor van de klassieke Belgische wetgeving, die zijn gebruikt door de zg. Wetboekencommissie (voluit: 

Commiasie belast met de voorbereiding van de Nederlandse tekst van de Grondwet, de wetboeken en de 

voornaamste wetten en besluiten); over deze Commissie, die zich heel vaak spiegelt aan het Nederlandse 

voorbeeld, zie J. VAN HAVER, De Wetboekencommissie en het taalbeleid van de overheid , 

in F. STEVENS en D. VAN DEN AUWEELE (ed.), "Houd voet bij stuk" X en ia ju ris historiae G. van 

Dievoet oblata, Leuven, 1990, p. 601-620. 
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DE VAKTAALWOORDEN IN VAN DALE 
dr.]. Heestermans 

Helene Malige Klappenhach schrijft in haar artikel 'Fachwortschatz und 
Allgemeinwortschatzl , oorspronkelijk een voordracht gehouden op 13 maart 1980 
aan de Stanford University in California: "Die Aufname eines Terminus der 
Fachsprache in ein allgemeinsprachliches Wörterbuch steilte und stellt den 
Herausgeber vor mehrere, auch heute noch unlösbar erscheinende Probleme." En, 
even verder: "Für dieFrage fachsprachlicher Auswahl und Kennzeichnung in einem 
allgemeinsprachlicher Wörterbuch- da boten sich bisher nur Notlösungen an, die oft 
auf dem subjectiven Ermessen einzeloer beruhten." (p. 297). Nu, tien jaar later, mag 
ik zonder meer vaststellen dat er nog volstrekt geen licht aan de horizon te zien is, in
tegendeel : de vaktaalwoorden stellen de samensteller van een algemeen woorden
boek voor steeds grotere problemen. Het is, dit zij terzijde opgemerkt, wellicht ken
merkend dat de twee 'bijbels' van de lexicograaf, Zgusta2 en Rey-Debove3, weinig 
of geen aandacht aan het probleem vaktaal besteden. Zgusta roert het onderwerp in 
het geheel niet aan, Rey-Debove beperkt zich tot anderhalve pagina. 

In het hierna volgende zal ik de problemen van de woorden uit de vaktaal voor de 
bewerker van een algemeen woordenboek beschrijven en tegelijkertijd een voorstel 
doen waarmee de problemen enigszins beperkt, hoewel zeker niet opgelost kunnen 
worden. Hier wordt duidelijk het lot van de lexicograaf zichtbaar dat zo treffend ge
formuleerd is door Johan Hendrik van Dale in zijn 'Voorbericht ' van het Nieuw 
Woordenboek der Nederlandsche Taal uit 1872: "Het schrijven van een woorden
boek is een ondankbaar, een verdrietig werk. Is er veel, dat men heeft opgenomen of 
verbeterd , er is nog veel meer, dat men vergeten heeft, dat de aandacht ontsnapt is en 
alzoo onverbeterd is gebleven. Verzekerde mij een mijner letterkundige vrienden, 
dat hij, die zijn vader en moeder vermoord heeft, nog te goed was om een 
Woordenboek te schrijven, ik heb mijzetven vaak twijfelmoedig de vraag gedaan, of 
hij wel volkomen ongelijk had." 

Wat zijn de problemen? 
Allereerst: er komen steeds meer vakgebieden bij en het aantal woorden uit die vak
gebieden wordt steeds groter. Nog in 1978 schatte Heinrich Petermann in zijn dis
sertatie Zum Verhältnis van Fachwortschatz und Allgemeinwortschatz (aangehaald 
door Malige) het aantal vakgebieden op 300 met in totaal één miljoen woorden. In 
werkelijkheid moeten het er, volgens Helene Malige-Klappenbach, veel meer zijn. 
Onderzoekingen in 1980 spraken van ruim 7 miljoen vaktaalwoorden. Er werd een 
jaarlijkse groei verwacht van 250.000 woorden. 
Ten tweede: de grens tussen vaktaalwoorden en woorden uit de algemene woor
denschat is vaag. Een vakterm is een term die alleen gebruikt wordt in een bepaald 
vak. Het is slechts begrijpelijk voor de ingewijden, voor de experts. Zo spreken de re
dacteuren van het Woordenboek der Nederlandsche Taal over een hek. Daarmee be
doelen ze de twee verticale streepjes waarvóór de definitie van een woord staat en 
waaráchter de citaten worden gegeven. En als ik een collega tegen de ander hoor zeg
gen : je moet meer met romeinen werken, dan weet ik dat hij bedoelt: de structuur van 
je artikel moet geleid worden door een onderverdeling in Romeinse cijfers. Niemand 
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buiten de redactie van het WNT begrijpt deze geheimtaal en zo hoort het ook. Deze 
vaktaalbetekenissen dienen dan ook niet te worden opgenomen in een woordenboek 
van de algemene taal. De woorden hek en romein in de genoemde betekenissen die
nen voor de communicatie tussen vakgenoten, niet voor de communicatie met niet
vakgenoten. 
Anders ligt het bij een medisch woord als cara, een letterwoord dat staat voor de 
ziekte: chronisch aspecifieke respiratorische aandoeningen. Het woord, dat zonder 
twijfel afkomstig is uit de medische wereld, duikt regelmatig op in wetenschapsbijla
gen van allerlei kranten en tijdschriften en, uiteraard, in gesprekken met mensen die 
aan cara lijden. Het dient derhalve ook voor de ' vakexterne' communicatie (om 
maar eens een bijzonder lelijke, maar wel handige, korte vakterm uit het lin
guïstische jargon te gebruiken). Een woord als cara is hard op weg van de vaktaal 
naar de algemene taal. 
Ten derde: zijn er criteria op te stellen die aangeven welke vaktermen wel en welke 
niet in een woordenboek als Van Date moeten of kunnen worden opgenomen? De al
gemene richtlijn voor opname van woorden in Van DaZe is: als een woord, betekenis, 
uitdrukking, zegswijze, gezegde of verbinding gedurende minimaal drie jaren over 
het gehele taalgebied gangbaar is, dan verdient het een plaats in het woordenboek, al 
dan niet voorzien van een 'label' als: informeel, ironisch of beledigend. In grote lij
nen geldt dit criterium ook voor de vakterminologie, hoewel hier natuurlijk niet van 
algemene gangbaarheid kan worden gesproken. Een woord als cara is beslist niet aan 
het merendeel der Nederlanders bekend, laat staan dat de gemiddelde Nederlander 
weet wat het betekent. Vertaald naar de vaktaalwoorden zou het eerste criterium voor 
opname kunnen luiden: 

a) Een vaktaalwoord wordt opgenomen in een niet-vaktaalwoordenboek als het ge
durende drie jaren regelmatig is te lezen in de wetenschapsbij lagen, culturele supple
menten en boekenbijlagen van kranten en tijdschriften, in maandbladen als De Gids 
en Onze Taal- bladen die niet zijn geschreven voor de vakman, maar voor de leek
en/of in de gewone katernen van kranten en weekbladen. Het vóórkomen in deze pe
riodieken duidt op een 'vakextern' gebruik. Het vaktaalwoord zingt zich als het ware 
los van het vakgebied. Een aanwijzing voor dit loszingen is vaak de typografie van 
de tekst. Stond cara enige jaren geleden nog cursief gedrukt in de wetenschapsbijla
gen van de N.R.C., en met tussen haakjes of aanhalingstekens de betekenis, thans is 
het zonder enige typografisch schibbolet te lezen. 

De andere criteria zijn: 
b) Er worden meer vakwoorden opgenomen uit vakgebieden die een belangrijke rol 
spelen in de samenleving dan uit vakgebieden die voor de maatschappij marginaal 
zijn. Woorden uit de medische wetenschap, de rechtsgeleerdheid en de natuurkunde 
zijn in het maatschappelijk verkeer nu eenmaal belangrijker dan woorden uit de fi
latelie. Binnen een bepaalde wetenschap zal er ook nog verschil gemaakt moeten 
worden tussen verschillende onderdelen. Grammaticale termen als lidwoord, betrek
kelijk voornaamwoord, bedrijvend of transitief werkwoord en voegwoordelijk 
bijwoord zullen , vanwege hun grotere belang in het maatschappelijk verkeer, wel 
een plaats verdienen in het woordenboek, en woorden uit de Chomskiaanse taalkun
de als onderliggende structuur, herschrijfregels, basiscomponent (etc.) niet. 
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Hoe subjectief dit criterium is, blijkt uit het volgende. Josette Rey-Debove, de hoofd
redactrice van het Franse woordenboek Le Petit Robert, ontdekte dat het aantal taal
kundige termen in de meeste woordenboeken in onevenredig grote mate verte
genwoordigd is. De reden hiervoor is duidelijk. De lexicograaf is, vrijwel steeds, een 
taalkundige. Taalkunde is het enige vak waar hij écht iets van afweet en dat zal hij 
laten merken ook. 
Die subjectiviteit speelt overigens niet alleen een rol bij de selectie van vakwoorden. 
Ook bij de keuze van woorden uit de 'algemene' taal zien we er voorbeelden van. 
Toen een aantal jaren geleden een nieuw woordenboek op de markt werd gebracht, 
sloeg ik het, toevallig, op bij het woord knuffelmuur. Ik had er nog nimmer van ge
hoord. Het bleek een warme muur in het zwembad te zijn waaraan men zich kan dro
gen. Ik verbaasde mij over het feit dat dit woord in het betreffende woordenboek was 
opgenomen en ik vroeg aan de verantwoordelijke redacteur hoe hij ertoe gekomen 
was zo 'n efemeer woord te vermelden. "Zeer eenvoudig," verklaarde hij," ik ga 
's zondags altijd met mijn zoontjes zwemmen in zo'n zwempaleis. Daar is een knuf
felmuur en het woord is mij dus zeer vertrouwd." Ik zwem elke dag, maar wel in een 
recht-toe-recht-aan bad, zonder knuffelmuren, en kende het woord dus niet . 

c) Om deze subjectiviteit enigszins in te dammen, is door Helene Malige
Klappenbach voorgesteld, gebruik te maken van informanten. 
Een groep van 'wel! educated gentlemen en women ' zou een oordeel moeten uit
spreken over de selectie van de vaktaal woorden. En, bij voorkeur ook nog, over an
dere, nog niet algemeen geaccepteerde woorden (zoals knuffelmuur). Zo zou een 
beeld ontstaan over wat een kleine, selecte steekproef uit het grote arsenaal van taal
gebruikers vindt behoren tot de algemene woordenschat en wat niet, en tot datgene 
wat een taalgebruiker moet kunnen opzoeken in een woordenboek en wat niet, tot 
datgene wat als 'common knowledge ' mag worden beschouwd. 

d) Het vierde criterium is zeer prozaïsch van aard: de selectie van vaktaalwoorden is 
uiteraard mede afhankelijk van de grootte van het woordenboek. Een relatief om
vangrijk woordenboek als de Grote Van Dale kan zich meer veroorloven dan een 
kleiner woordenboek alsKoenenen Hedendaags Nederlands, laat staan dan een nog 
kleinere als het Prisma woordenboek. 

Het vierde probleem met de vaktaalwoorden ligt in de betekenisomschrijving. Is 
gewoonlijk, ik bedoel dus bij gewone, alledaagse woorden als tafel, lopen en omdat 
'la définition I' art suprême de la lexicographie ', voor vaktermen geldt dat nog in veel 
sterkere mate. Allereerst moet het vaktaalwoord zodanig gedefinieerd worden dat de 
vakman niet zegt: dat is fout, dat is onzin. Maar vervolgens mag de definitie ook 
weer niet vol staan met andere vaktermen zodat de leek volstrekt niet meer begrijpt 
waarover het gaat. 

In elke definitie zowel van woorden uit de algemene taal of van woorden uit de 
verschillende vakgebieden, moet een keuze gemaakt worden uit de verschillende 
betekeniselementen. Dat geldt voor gewone woorden als kopje, waarbij we ons kun
nen afvragen of er in de definitie moet worden aangegeven dat het bolrond of cilin
drisch van vorm is (in tegenstelling tot een beker die de vorm heeft van een afg~knot-
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te kegel), of het gewoonlijk van porselein is gemaakt (i.t.t. een tinnen, stenen, glazen 
of kunststoffen beker), of er gewoonlijk niet-alcoholische dranken uit gedronken 
worden (i.t.t. een glaasje) en of er noodzakelijk een schoteltje bij hoort (i.t.t. de be
ker, die schotelloos door het leven gaat). Meer nog geldt het voor de technische ter
men, de vakwoorden. De woordenboekschrijver is, zoals zoëven al opgemerkt, over 
het algemeen een taalkundige, en, zoals ook al aangestipt: de wetenschap waarin hij 
thuis is, is die van de taal- en letterkunde. Hij zou zich dan ook niet mogen wagen aan 
definities van woorden uit de natuurkunde, scheikunde, rechtsgeleerdheid, etc. etc. 
Eén van de 'Bad Homburger Thesen'4 luidt dan ook met recht: "Het is noodzakelijk 
om voor woorden uit de vaktaal samen te werken met competente wetenschappers en 
instituten die op het betreffende vakgebied thuis zijn. Geen woordenboeksartikel dat 
een woord uit de vaktaal behandelt, mag alleen maar door een leek, maar ook niet al
leen maar door een vakman geschreven worden." Die samenwerking tussen lexico
grafen en vakmensen is er, in Nederland althans nog lang niet. En toch is ze zeer 
noodzakelijk, want vaktaalwoorden spelen een steeds grotere rol in onze maatschap
pij. Een goed woordenboek is de gids in het ondoordringbare vaktaalland. 

Het vijfde en laatste probleem: steeds meer vaktaalwoorden zijn niet-Nederlands. De 
computertermen zijn allemaal Engels. Wat moeten we doen? Voor woorden als flop
py, hard disk, input en bytes een Nederlands equivalent voorschrijven (en gebruiken) 
of niet? Ik ben daarvan geen voorstander. Ten eerste niet omdat ik vrijwel zeker weet 
dat de Nederlander te eigenwijs is om zich van een dergelijk voorschrift iets aan te 
trekken. Mijn tweede reden om geen voorstander van deze vorm van purisme te zijn 
is de volgende: niet alle vreemde woorden zijn afkeurenswaardig. Een vreemd 
woord is pas verwerpelijk als het motief dat tot het gebruik ervan leidt af te keuren 
valt. Waarom zoujesure zeggen als we over zeker beschikken? En waarom mind you 
in plaats van het even korte let wel of het krachtige kun je nagaan? Volgens De 
Vooys in zijn artikel 'Purismen' (uit 1924, opgenomen in zijn Verzamelde taalkundi
ge opstellen) zijn er drie goede en geldige motieven om wel vreemde woorden te ge
bruiken: 
l. In allerlei wetenschappen bestaat de behoefte aan vaktermen die internationaal 
zijn. "Overdreven purisme zou nodeloze hinderpalen oprichten voor een nauwkeuri
ge uitdrukking en volledig begrijpen." Waarom infinitiefvervangen door onbepaal
de wijs als de meeste andere wereldtalen wèl infinitief hebben? 
2. Het kan voor het internationale verkeer wenselijk zijn bepaalde, algemeen 
Europese woorden niet te nationaliseren. "Waarom zou niet elk volk woorden als te
legraaf, telefoon, franco e.d. gebruiken? In een grote Duitse haven is een opschrift 
telefon (beter: Telephon, J.H.) doeltreffender danfernsprechamt." 
3. "Het gebruik van een vreemd woord kan voortkomen uit de behoefte om zich 
nauwkeuriger uit te drukken: dan leidt het dus tot taalverrijking." De betekenis van 
ons 'geest' is niet gelijk aan die van 'Geist', 'esprit' of 'spirit' en dan is er dus een 
goede reden die woorden te lenen. 
Bovendien doet zich het verrassende feit voor dat zeer gangbare Engelse vaktermen 
vrijwel geruisloos vernederlandst worden (floppy wordt zachte schijf, hard disk 
wordt harde schijf, input wordt invoer etc.). 

46 



In het bovenstaande heb ik slechts enkele van de vele moeilijkheden behandeld die 
de vaktaal een 'algemeen lexicograaf' bezorgt en een enkele oplossing aangedragen. 
Ik vrees dat de vaktaalwoorden in de komende decennia een steeds groter probleem 
gaan worden voor de woorden boekenschrijver. 
Help de arme man zoveel U kan. 

Noten 
I. Helene Malige-Kiappenbach, "Fachwortschatz und Allgemeinwortschatz im Hinblick auf das 

Wörterbuch der Deutschen Gegenwartsprache (WDG) und im Hinblick auf die Wörterbucher der 
Akademie der Wissenschaften in der Sovjetunion." In: Ruth Klappenbach, Studien zur modernen 
Deutschen Lexikographie. Amsterdam, 1980 (p. 297-31 3). 

2. Ladislav Zgusta. Manual of Lexicography. The Hague-Paris, 1971. 
3. Josette Rey-Debove. Etude linquistique et semiotique des dictionnaires Français contemporains. The 

Hague-Paris, 1971. 
4. Heirnut Henne, Wolfgang Mentrup, e.a. (eds.). lnterdisziplinäres Deutsches Wörterbuch in der 

Diskussion. (Sprache der Gegenwart XLV). Düsseldorf, 1978 (p. 281 -284). 
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TERMINOLOGIE VOOR DE ELEKTROTECHNIEK 
ing. ].H. Dorst 

1. NEC 1 Terminologie Organisatie 
Hiervoor is figuur I van toepassing, die de organisatie van de normalisatie op we
reldniveau in relatie tot de Nederlandse nationale organisatie toont. 

NEe---------------------------------------------------, 

ISO 

NNI 

16.688-1 

Figuur 1. 
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samenwerking 
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Op wereldniveau kent U ongetwijfeld de ISO, de International Standardization 
Organisation. Deze organisatie houdt zich bezig met de wereldwijde normalisatie 
van allerlei onderwerpen, met uitzondering van die van de elektrotechniek. De nor
malisatie voor de elektrotechniek is een taak voor de IEC, de International 
Electrotechnical Commission. 

De IEC is de overkoepelende organisatie, die wereldwijd de elektrotechnische nor
malisatie beoefent, daarbij ondersteund door nationale instituten. Verzorgt voor de 
ISO het NNI, het Nederlands Normalisatie Instituut de Nederlandse inbreng, het 
NEC, het Nederlands Elektrotechnisch Comité doet dat voor de IEC. 

Volledigheidshalve: IEC werkt samen met ISO en ook met verdere internationale or
ganisaties als UIC (de Union International deCheminde Fer), ITU (de International 
Telecommunication Union), de CIE (de Commission International d'Eclairage), en 
dergelijke. Die zijn niet allemaal in figuur 1 weergegeven. 

De IEC kent veel zogenaamde TC's, Technica! Commissions (zie figuur 2). Daarvan 
houdt IEC TC I zich bezig met Terminology. Het is de eerste en daarmee de oudste 
Technica! Commission, in 1906 opgericht door onder anderen Lord Kelvin. 
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NEC 1 Terminologie is derhalve het intermediair voor de terminologie voor de 
Elektrotechniek tussen Nederland en IEC TC 1 Terminology. 

NEe-------------------------------------------------, 

IEC!TC 1 len 
erminologie gie 

16.688-2 

Figuur 2. 

2. De International Electrotechnical Vocabulary 
Het produkt van IEC TC 1 (en dus ook van NEC l) is een wereldwijd afgestemde 
meertalige terminologie voor de elektrotechniek. Het meest opmerkelijke is daarbij 
dat de deskundige op een bepaald werkterrein van de elektrotechniek de bijdrage in 
de eigen taal verzorgt. 

Figuur 3. 

NEC 

Per term opgenomen informatie 
~I Franse term IIEngelse term 11 Russische t. Duitse term 

Spaanse term 

Italiaanse term 
Franse Engelse Russische 
definitie definitie definitie Nederlandse term 

Poolse term 

Zweedse term 

(Japanse term) 

(Portugese term) 

16.688-3 
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Publikatie van de verschillende delen vindt plaats in de lEV, de International 
Electrotechnical Vocabulary. Figuur 3 geeft u informatie over de indeling van een 
bladzijde van de lEV. 
Naast een uniek nummer per term worden de Franse term met de Franse definitie, de 
Engelse term met de definitie in het Engels en de Russische term met de Russische 
definitie van een concept gepresenteerd. Verder zijn de termen in een veeltal zoge
naamde toegevoegde talen opgenomen. Merk op: één van de toegevoegde talen is het 
Nederlands. 

De afgestemde terminologie wordt ook in andere vormen gepubliceerd . Onder meer 
in een woordenboek. In de komende uitgave daarvan worden nu ook telecommuni-
catielermen opgenomen. 

NEC 
Hoofd-

Klasse Onderwerp stukken Termen 

General concepts 7 920 

2 Materials 2 190 

3 Measurements, reguiatien & calculation 8 1100 

4 Electrical equipment 11 1710 

5 Electronic equipment 5 1320 

6 Electric power 6 730 

7 Telecommunications 5 1390 

8 Particular applications 6 2590 

9 Advanced editions 2 190 
(Magnetism, Radiostoringen) 

16.688-4 

Figuur4. 

Figuur 4 toont de indeling van de hoofdstukken in klassen met enige statistische in
formatie. Ongeveer 80 procent van de elektrotechnische termen is gereed. De catalo
gi van de IEC en het NNI geven actuele informatie over de stand van zaken. 

De laatste jaren is er vanuit een aantallanden verzocht om hun taal toe te mogen voe
gen. Zo is in 1989 besloten om Japans en in 1990 om Portugees als zogenaamde toe
gevoegde talen op te nemen. Dergelijke verzoeken worden zo mogelijk gehonoreerd. 
Uit de belangstelling vanuit de verschillende taalgebieden voor het toevoegen van 
hun termen blijkt een toenemende waardering voor de IEV. De waarde van de lEV 
neemt daarmee natuurlijk toe. 

Verder geeft NEC I ook nog (een) Nederlandse terminologienorm(en) uit. Met name 
NEN 1961 Termen en definities voor de elektrotechniek, een 'Duizend-termenboek
je' geeft een algemeen bruikbaar en praktisch overzicht van de voornaamste elek-
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tratechnische termen met hun definities. Het eerste ontwerp is een kritiekronde ge
passeerd. De kritieken worden verwerkt, waarna tot publikatie kan worden overge
gaan. 

3. Tweede Nederlandstalige Terminologiedag 
Een logische vraag is: wat doet al dat internationale gebeuren op een 
Nederlandstalige Terminologiedag. Wel, die vraag heb ik, denk ik, al gedeeltelijk be
antwoord door te vermelden dat Nederlandse termen in de lEV zijn opgenomen. 

Het SaNT is een samenwerkingsverband onder andere met het NNI. Het NEC draagt 
in dat samenwerkingsverband ook bij. En ik vind het belangrijk om de Nederlandse 
terminologie te plaatsen in de wereldterminologie. Het is belangrijk de Nederlandse 
tennen te kunnen verbinden aan overeenkomende Engelse, Franse en Duitse termen, 
opdat ook op het terrein van de elektrotechniek de juiste Nederlandse term wordt ge
bezigd. Ook de elektrotechniek lijdt aan het gebruik van bargoens voor termen 
waarvoor goede Nederlandse termen voorhanden zijn. Als voorbeelden noem ik ter
men als 'speakers' en 'babyfoon met voice control', uit vouwbladen, die dezer dagen 
huis aan huis worden aangeboden. 

4. Het Nederlands als levende taal en normen voor de 'eeuwigheid' 
Normen, ook die voor terminologie, hebben een naam statisch te zijn, de zaken zeer 
theoretisch te benaderen en zich ver van de dagelijkse praktijk en behoeften te ont
wikkelen. Wel, als ik dat zo vermeld, dan begrijpt u dat ik als voorzitter probeer dy
namiek in de terminologienormen te brengen en te luisteren naar de behoeften vanuit 
Nederland. Ik mag uiteraard de theorie geen geweld aan laten doen in NEC 1. Echter 
ligt de nadruk op praktische bruikbaarheid van de normen. 

Terminologie-aspecten, zoals het gebruik van gewoon Nederlands, het vermijden 
van cirkeldefinities, en een nette behandeling van relaties tussen termen, vragen 
uiteraard de aandacht. 

Aan een goede toegankelijkheid en goede praktische bruikbaarheid van de lEV 
wordt in internationaal verband, aangeslingerd vanuit Nederland, hard gewerkt. Met 
name moet de inhoud van de lEV met de toegevoegde talen elektronisch verwerk
baar beschikbaar komen. 

5. Werkwijze binnen NEC 1 
NEC 1 krijgt van het IEC TC! de ontwerp-terminologienormen aangeboden ter be
commentariëring en voor het aanleveren van de Nederlandse termen. Commentaren 
worden met materiedeskundigen, veelal van andere NEC-commissies opgesteld. Zo 
ook de Nederlandse termen. 

Net zoals dat op wereldniveau het geval is, kenmerkt de werkwijze binnen NEC l 
zich derhalve door het betrekken van de verschillende deskundigheden uit de elek
trotechniek om de juiste termen te verkrijgen. Dat kan door medewerking te vragen 
van een of meer van de overige commissies van het NEC, of door van buiten de nor
malisatie-organisatie deskundigen te betrekken. Binnen NEC 1 zijn de verschillende 
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vakgebieden reeds vertegenwoordigd door het lidmaatschap van elektrotechnici met 
affiniteit met terminologie. Verder is een terminoloog lid met een eigen, bewakende 
rol. Taalkundige schoning en vergelijking met reeds beschikbare lEV -terminologie 
binnen de lEV vindt in de commissievergaderingen plaats. Betrokkenen bij een on
derwerp worden daarbij uitgenodigd. 

6. Een paar voorbeelden 
Het verzamelen, afstemmen en tenslotte vaststellen van de Nederlandse termen bij 
de beschikbare termen en definities vraagt om wederzijds begrip en respect tussen de 
betrokkenen, zoals u begrijpt. Dat daarbij in de loop der jaren verschuivingen in de 
mogelijkheden en moeilijkheden plaatsvonden, zal u niet verbazen. Ik geef u twee 
voorbeelden. 

'Ding' 

16.688-5 

Figuur 5. 

a: Stekker/contactstop/steker (zie figuur 5) 

Dit elektrotechnisch apparaat kent u. Zoals u ziet zijn er meer uitvoeringen van. Ze 
worden allemaal onder een algemene term aangeduid. In de jaren 1930 tot 1940 
moest een Nederlandse term worden gekozen voor dit ' ding' . 

In Nederland werd en wordt vaak de term 'stekker' gebezigd. Dit is echter een 
Germanisme en daarmee geen Nederlands. Een betere term is nodig. De toen
bestaande vergadering van NEC 1 besloot dat dit een '(contra)contactstop' is. En 
deze term vindt u terug in de Nederlandse normen, dus ook in de lEV. Normalisatie 
had toen het gezag en de mogelijkheid om voorschrijvend, belerend en op die wijze 
creatief, terminologie op te stellen. En nam die mogelijkheden te baat. 'Contactstop' 
en 'contracontactstop'. 
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b: Het geval gepantserd/gearmeerd/bewapend (zie figuur 6) 

Anders ging het met de afscherming van kabels tegen mechanisch geweld. Allerlei 
kabels, die in of boven de grond worden gebruikt, zijn zonder staalband- of staal
draad-omhulling kwetsbaar. U kent wel het graafwerk in de straat, waarbij al dan niet 
met mechanische schoppen in en soms ook op of onder zich daar bevindende kabels 
wordt gewerkt. De kabelfabrikanten weten dat dat gebeurt en omhullen de kwetsba
re delen van de kabel met een mechanische afscherming, die al sinds jaren 'pantser' 
heet. Het 'pantser' is een goede Nederlandse term. 
Toch komt er nu een stroming op gang om de naam te veranderen. Alternatieven zijn: 
'armering' en ' bewapening ' . In het spraakgebruik wordt bewapening niet veel ge
bruikt, maar 'armering' wel. Vanuit een normcommissie, die zich bezig houdt met 
sterk-stroomkabels (voor de distributie van elektriciteit) is onlangs onderzocht welke 
naam de technici voor deze afscherming bezigen. En 'armering' bleek hoog te sco
ren. Moet je als NEC 1 dan om? Mijn werkgever is PTT Telecom. Binnen PTT luidt 
de officiële benaming nog steeds 'pantser'. Maar er verschijnen soms ook bij 
Telecom publikaties .. . 

NEe-------------------------------------------------, 

16.688-6 

Figuur 6. 

Telefoonkabel 

waterdichte 

buitenste 
afscherming 

mechanische 
afscherming 

aders afscherming 

(geïsoleerd) 

In NEC 1 zijn we sterk geneigd naar het gewone taalgebruik te luisteren en de ge
bezigde termen op te nemen in de lEV. Daarmee hopen we te voorkomen dat norma
lisatie van terminologie verwarring doet ontstaan in plaats van net andersom. Dus 
beschikbare gebruikte termen opnemen in de lEV. Maar goede terminologie, waar
over goede afspraken zijn gemaakt zo maar vervangen door nieuwe termen, die niet 
wezenlijk beter zijn .. . nee, dat kost bij ons enige tijd. Wellicht haalt de mode ons 
weer in en komt 'pantser' weer terug. 
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Overigens, om op contactstop en stekker terug te komen: 'steker' is binnen NEC 1 
geaccepteerd voor 'het zonder gereedschap maken of verbreken van een elektrische 
verbinding'. 

Aan de hand van de beide voorbeelden hoop ik u een indruk te hebben gegeven hoe 
we in de normcommissie NEC 1 Te1minologie, onze keuzen doen. 

Besluit 
NEC 1 heeft hard gewerkt aan de Nederlandse bijdrage voor de lEV. We hebben 
daarbij ook contact gezocht met onze Belgische collega's om hun medewerking te 
verkrijgen. Tot nu toe leverde dat weinig resultaat op. Doen we het werk in 
Nederland dan zo goed? 

De lEV is nu redelijk compleet. De veelheid van termen, met de Nederlandse termi
nologie, in de loop der jaren ontstaan, is echter nog niet volmaakt. Ik beveel de lEV 
echter toch bij u aan, waarbij ik prijs stel op suggesties voor verbeteringen. Voor u en 
met u zal de bruikbaarheid nog meer toenemen. 

Méér informatie: 
Infocentrum van het Nederlands Normalisatie-Instituut 
Kalfjeslaan 2 
Postbus 5059 
2600GB Delft 
Telefoon (0 I 5)690255 
Telefax (015)690130 
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TERMINOLOGIE OP VERF- EN VERNISGEBIED 
P. Houmes 

Voorgeschiedenis van de normalisatie 
Bij de voorbereiding las ik wat oude jaargangen van de Verfkroniek erop na. Sinds 
1928 is dat het officieel orgaan van de VVVF, de Vereniging van Verf- en 
Vernisfabrikanten in Nederland. Al in nr. I van het blad wordt een pleidooi gehou
den voor normalisatie. Daarbij wordt gedacht aan kostenbesparing door het invoeren 
van standaardkleuren. Vijf jaar later houdt Kappelmeier (Sikkens) een vurig betoog 
om technologische begrippen op verfgebied te normaliseren. Blijkens zijn uitlatin
gen in 1936 is dat kennelijk niet gelukt. 

Het volgende verhaal illustreert de behoefte aan normalisatie . 
In de jaargang 1930 van de Verfkroniek vond ik de uitgebreide polemiek over het be
grip standolie. Omdat standolie in die tijd een begrip voor top-kwaliteit was, ont
brandde een hevige discussie, mede naar aanleiding van een publikatie in het Duitse 
vaktijdschrift Farbe und Lack. De discussie was misschien daarom zo fel omdat 
standolie een Nederlandse vinding is, en grondstof voor produkten met voor die tijd 
maximale duurzaamheid. Welnu, omstreeks 1830 was er in Bennebroek een schilder 
die in zijn tuin in een half ingegraven ketellijnolie verhitte. De pot vloog in brand. 
De brand werd met zand geblust. Toen de ketel na afkoeling werd opgegraven bleek 
deze een verdikt produkt te bevatten dat uitstekende eigenschappen bezat. De zgn. 
Bennebroekeratie of standolie was geboren! De discussie in 1930 ging erover of het 
nu olie 'van stand' was of olie die zo dik was dat het goed bleef 'staan', waarbij men 
elkaar met allerlei weinig steekhoudende argumenten om de oren sloeg. Hoe het ook 
zij, in de Ie druk (1951) staat de definitie: Standolie is door sterke verhitting verdikte 
olie. Deze definitie is ongewijzigd tot nu toe. Na een lang leven is het gebruik 
aanzienlijk verminderd. Zelfs zodanig dat bij de laatste herzieningsronde is overwo
gen het begrip uit de norm te schrappen. 
In l 935 is de ISA TC35 (ISA is de voorloper van de ISO, International Standar
dization Organisation) opgericht. De TC35 (Technica! Committee) hield zich speci
aal bezig met verf. Het initiatief hiertoe kwam uit Nederland. In 1941 is de Centrale 
Taalcommissie voor de Techniek (CTT) opgericht. Het duurt nog tot 1951 voor de 
eerste druk vanNEN 941 verschijnt onder de titel: Benamingen op verf- en vernisge
bied. 

De definitie van verf in de laatste 40 jaar 
De term 'verf' heeft in de loop der tijd misschien globaal dezelfde betekenis gehou
den, toch is vanwege allerle i ontwikkelingen de definitie meermalen aangepast. 
1951. Verf is een bij kamertemperatuur vloeibare pigment bevattende massa die in 
dunne lagen over voorwerpen wordt uitgespreid ter bescherming en/of verfraaiing 
hiervan, en die hierop een vaste laag vormt. 
1975. Inmiddels heeft de technische ontwikkeling produkten mogelijk gemaakt 
waarmee dikkere lagen dan voorheen kunoen worden aangebracht. 
Ook zijn er nu poederlakken beschikbaar. Aanpassing van de definitie in de 4e druk 
is dan ook noodzakelijk. Het wordt: verf is een vloeibaar, pasreus of poedervormig, 
pigment bevattend produkt, bestemd om in dunne lagen op voorwerpen te worden 

55 



aangebracht, waarop het door een filmvormingsproces overgaat in een vaste laag, die 
dient voor verfraaiing en/of bescherming en soms voor speciale doeleinden. 

Opmerkingen 
1. Onder 'dunne ' lagen worden lagen verstaan tot 1 mm dik (na droging). Hiermee 
is de oude opvatting (zie vorige druk) dat verflagen niet dikker zouden mogen zijn 
dan 50 urn, aanzienlijk verruimd, zodat ook de zgn. 'high-build' verven onder de 
definitie vallen. 
2. 'Speciale doeleinden' kunnen b.v. zijn isolatie, signalering, enz. 
3. Ook (lak)verven in poedervorm vallen, in afwijking met de vorige druk van 
deze norm, thans onder de definitie, evenals verfpoeders die tot tabletten zijn sa
mengeperst. 

Naast de term ' verf' wordt ook de term 'verfprodukt' opgenomen, teneinde pro
dukten als sierpleister, wegmarkeringsmaterialen, houtverduurzamingsmiddelen en 
halffabrikaten een onderdak te bieden. 
1988. Omdat de dikte tot 1 mm te beperkt wordt gevonden en om voorgoed van de 
'dikte-ellende' af te zijn wordt die beperking geheel weggelaten. Er wordt een 
aanvulling op de Se druk uitgegeven vanwege het belang. Inmiddels is de 6e druk 
van de Nederlandse norm NEN 941 in voorbereiding. 

Overigens is het niet alleen Nederland dat worstelt met het probleem een 
bovenschikkende term voor de produkten van de verfindustrie te vinden. In 
Duitsland spreekt men van 'Lacke und Anstrichmittel' en is het duidelijk dat dit on
voldoende is om het hele gamma te beschrijven. In ISO-verband gaan de laatste tijd 
steeds meer geluiden op de term 'paint' te vervangen door het ruimere 'surface 
coating material' . 

Terminologie uit vreemde talen 
Nog steeds wordt een aantal germanismen in NEN 941 ontraden. Het zijn echter 
dezelfde die al in de Ie druk van 1951 voorkwamen. Was voor de 2e wereldoorlog de 
Duitse invloed op de verftechnologie duidelijk aanwezig, steeds meer geldt dat nu 
voor invloed uit Amerika. Onderstaand enige gegevens over de vorige edities. 

aantal waarvan 
druk jaar ingangen Engels Engels% 
1 1951 152 14 9,2 
2 1960 160 24 15 
3 1967 214 40 18,7 
4 1975 328 56 17,1 
5 1983 406 65 16,0 

Relatief neemt het aantal Engelse termen dan wel niet toe, absoluut is er wel degelijk 
sprake van een behoorlijke stijging. In de meeste gevallen wordt voor de tussen 
haakjes opgenomen Engelse termen een goed Nederlands alternatief aangeboden. De 
groei van het totaal aantal ingangen wordt dus voor een groot deel verklaard uit het 
aanbod van leimen die om technische redenen zijn geïmporteerd. Ieder die in het vak 
een beetje bekend is weet dat in veel gevallen toch overwegend het Engels wordt ge-
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brui kt. Dat daar ook na jaren, ondanks de in de norm gegeven aanbevelingen, weinig 
verandering in komt, blijkt als we het verloop van het aantal Engelse termen bezien. 

aantal waarvan uit 
druk Jaar Engels vorige editie(s) 
5 1983 65 56 
4 1975 56 40 
3 1967 40 24 
2 1960 24 12 

1951 14 

Hoewel, zoals gezegd, NEN 941 vaak goede Nederlandse alternatieven biedt voor 
geïmporteerde Engelse termen blijft men, helaas maar al te vaak, de laatste gebrui
ken. 

Een paar voorbeelden 
- Om milieu-redenen zijn lakken met lager gehalte aan oplosmiddelen zeer in op

komst. Engels hiervoor is high-solids coating. De Nederlandse norm biedt 
hiervoor de term vaste-stofrijke verf of oplosmiddelarme verf. De laatste wordt 
nog wel eens gehoord , de eerste echter nooit. 
Wanneer een moffellak al min of meer gedroogd is aan het oppervlak terwijl nog 
niet alle oplosmiddelen zijn verdampt kunnen omdat het restant oplosmiddel bij 
verdergaande droging door de oppervlakte-laag heen dringt gaatjes ontstaan. 
Deze worden in het Engels 'pinholes' genoemd. Tot nu toe is de, door de norm 
aangegeven, vertaling 'naaldgaatje' door mij nog nooit gehoord . 
Het Engelse woord voor 'grondverf' is 'primer'. Voor hout, althans in de schil
derswereld, wordt onveranderd grondverf gebruikt. Een produkt dat als eerste 
laag op metaal wordt gebruikt wordt echter hardnekkig primer genoemd. 

Toekomst 
De toekomst van het gebruik van Nederlandse verf-terminologie ziet er m.i . steeds 
minder zonnig uit. Blijkens het jaarverslag van 1989 van de VVVF heeft de vereni
ging 90 leden. Niet minder dan 17 van deze leden schrijven het woord ' Coatings' in 
hun naam. Enkele cijfers uit het jaarverslag van de VVVF laat ik hier volgen. 

in geld in gewicht 
Omzet (x fl. 1.000.000) (x 1000 kg.) 
binnenland 1.071 181.000 
export 822 152.000 
import 398 71.000 

Ruim 45 % van de afzet in kg. is dus bestemd voor export. Het verenigd Europa zal 
dit cijfer zeker niet doen verminderen. Daarbij komt nog dat na 1992 het Engels in 
het economisch verkeer alleen nog maar in betekenis zal toenemen. Dit zal het ge
bruik van Nederlandse terminologie niet bevorderen, zo valt te vrezen. 

In het volgende geval, in tegenstelling overigens tot vele andere, is daarvoor wellicht 
een geldige reden aanwezig. 
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Terwille van een schoner milieu gaat de ontwikkeling van verven met water als op
losmiddel met kracht voort. Gezien de negatieve figuurlijke betekenis van het woord 
verwacht ik voorlopig niet dat het nieuwe produkt de, overigens voor de hand lig
gende, naam ' waterverf' zal krijgen! 
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Deel 2: Terminologie en onderwijs: 
Eindrapport van de SaNT Werkgroep Terminologie en Opleiding 

november 1991 



1. Inleiding 

Op 8 februari 1989 werd de werkgroep Terminologie en Opleiding (WTO) binnen de 
schoot van het SaNT opgericht. Zoals de naam al zegt, houdt deze werkgroep zich 
bezig met de rol van de terminologie in het onderwijs, en dan met name in universi
taire opleidingen in Nederland en België. Hoewel de meesten hierbij het eerst zullen 
denken aan de overdracht van de terminologie uit een specifiek vakgebied, die 
natuurlijk in iedere gespecialiseerde opleiding plaatsvindt, gaat dit rapport juist in op 
de terminologie zelf als autonoom vakgebied. In deze optiek staan de structuur en 
systematiek van terminologieën in het algemeen centraal en wordt onderzocht vol
gens welke methode(n) termen uit verschillende vakgebieden het best kunnen wor
den vastgelegd. 

De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van de volgende Nederlandstalige 
instellingen en organisaties: 

I) voor Nederland: 

- Universiteit van Amsterdam 
- Vrije Universiteit Amsterdam 
- Rijkshogeschool, Opleiding Tolk-Vertaler (Maastricht) 
- Topterm (Amsterdam) 
- Euroterm (Maastricht) 
- Technische Universiteit Eindhoven 

2) voor België: 

- Hogeschool voor Vertalers en Tolken (Erasmus-Hogeschool) (Brussel) 
- Katholieke Vlaamse Hogeschool (Antwerpen) 
- Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken (Gent) 
- Vlaamse Economische Hogeschool (Brussel) 
- SaNT (BIN) (Brussel) 

Tot de taken van de WTO behoren o.m. een onderzoek naar de huidige on
derwijssituatie op het gebied van de terminologie en een bezinning op wat wenselijk 
moet worden geacht in het licht van de ontwikkelingen, in de terminologie zelf en in 
verwante vakgebieden. Beide aspecten lopen als een rode draad door het onderhavi
ge rapport: eerst wordt steeds de bestaande situatie beschreven en geëvalueerd; daar
na worden voorstellen gedaan om tot een 'modelsituatie' te komen. 

Hieronder volgt een korte bespreking van de opzet van het rapport. 

Het spreekt voor zich dat een zinvolle evaluatie alleen mogelijk is binnen een vooraf 
gedefinieerd kader. Daarom is het eerste hoofdstuk gewijd aan het belang van het 
vakgebied terminologie als zodanig, waarbij vooral wordt ingegaan op de raakvlak
ken van dit gebied met andere vakgebieden. Het blijkt dat de terminologie zowel op 
theoretisch als op methodologisch niveau in feite een sleutelrol vervult in maatschap-

61 



pelijk gezien belangrijke domeinen als de informatietechnologie, de chemie of de 
vertaal branche, maar dit wordt vaak nog onvoldoende beseft. 
Om te beginnen worden betere onderzoeksfaciliteiten gevraagd om het vakgebied 
verder uit te bouwen en een bredere basis te verschaffen. Hoewel de bestaande theo
rieën al interessante aanknopingspunten bevatten voor verwante disciplines, blijven 
ook binnen de terminologie nog vele vragen onbeantwoord of te weinig uitgewerkt, 
o.a. met betrekking tot specifiek Nederlandstalige termen (hoofdstuk 2). 

Meer tijd en middelen voor onderwijs in de terminologie waardoor meer deskundig
heid op dit gebied beschikbaar wordt, zou ook een stap in de goede richting beteke
nen. In hoofdstuk 3 wordt eerst een schets gegeven van de huidige situatie inzake ter
minologie-onderwijs aan de Nederlandstalige instellingen die in de WTO verte
genwoordigd zijn . Aangezien dit onderwijs over het algemeen als zeer onbevredi
gend wordt ervaren, wordt een aantal suggesties gedaan van hoe dit onderwijs er zou 
kunnen uitzien. De principes en methoden van de terminologie worden daarbij kort 
uiteengezet, waarna aandacht besteed wordt aan de tijd en middelen die aan een der
gelijke opleiding besteed dienen te worden. 

Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de tijd en middelen die nodig zijn om het on
derwijs zoals het in hoofdstuk 3 wordt voorgesteld, te kunnen organiseren. 

In de bibliografie tenslotte staan o.m. diverse standaardwerken op het gebied van de 
terminologie die de principes en methoden bevatten waarover elders in het rapport 
wordt gesproken. 
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2. 

2.1. 

2.1.1. 

Het waarom en het nut van het vak terminologie 

Begripsbepaling 

Terminologie 

Om te beginnen stellen we vast dat het woord terminologie twee betekenissen heeft: 
het vak en zijn produkten. Voor de praktische toepassing is er dan ook nog de termi
nografie, die zich bezighoudt met alle aspecten van het opslaan, bewerken en toe
gankelijk maken van termenverzamelingen. Belangrijk daarbij zijn bijvoorbeeld 
elektronische termenbanken voor vertaalactiviteiten; een van de bekendste en 
grootste banken is Eurodicautom, de ook voor buitenstaanders toegankelijke bank 
van de Europese Gemeenschappen. 

De meest voorkomende opvatting van terminologie is dat deze de samenhangende 
begrippen en bijbehorende aanduidingen in een bepaald onderwerpsgebied (domein) 
omvat. In deze betekenis van terminologie gaat het dus om een beperkt en bijzonder 
onderdeel van de woordenschat van een taal. Voorbeelden zijn dan: de terminologie 
van de klompenmaker of de informaticaterminologie. Termen zijn daarbij meestal 
van fundamenteel belang voor het betrokken vakgebied, omdat ze preciezer en infor
matiever zijn dan de woorden die in de algemene omgangstaal worden gebruikt. 
Termen vormen een onderdeel van vaktalen (ook wel bekend onder de naam lang ua
ges for special purposes ( LSP )). 

Een voorbeeld uit de bouwwereld 1 kan deze algemene uitgangspunten toelichten. 
We vergelijken het algemene woord huis met de specifieke bouweconomische term 
stichtingskosten (Erasmus, 1989, p. 43). Vrijwel ieder mens woont in een huis, van 
welke soort dan ook, en gebruikt het woord dagelijks in letterlijke of figuurlijke zin: 
ik ga naar huis, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Dat levert geen enkel 
probleem op, noch in communicatief noch in economisch opzicht. De term 
stichtingskosten daarentegen wordt door een veel beperktere kring van mensen ge
bruikt en er is daarbij geen sprake van de keuze tussen letterlijk of figuurlijk gebruik. 
Alleen de letterlijke betekenis bestaat. Voor vakmensen zou die betekenis precies be
kend moeten zijn. In een zakelijke overeenkomst is het van belang ondubbelzinnig te 
omschrijven welke kosten bij de bouw van een woning wel en welke kosten niet on
der het begrip stichtingskosten vallen. 

Toen de Nederlandse samenleving enkele jaren geleden werd geconfronteerd met de 
zgn. bouwfraude-affaire, bleek de term stichtingskosten voor verschillende inter
pretatie vatbaar. Omdat deze kosten een rol spelen bij de verlening van subsidies 
door de overheid, konden handige bestuurders van woningbouwstichtingen daar 
groot misbruik van maken. Dit heeft de Nederlandse staat miljoenen guldens gekost. 
Met dit voorbeeld is duidelijk het belang gedemonstreerd dat de samenleving en de 
overheid bij terminologie hebben. Het gaat daarbij dus niet uitsluitend om een belang 
van taalzorg, maar ook om het belang van informatieverwerking in het algemeen, 
met alle maatschappelijke implicaties vandien (financiële, economische, sociale, 
enz.). 
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2.1.2. Terminologieleer 

Terminologie heeft ook nog een tweede betekenis die voor velen iets minder 
vanzelfsprekend is en waarvoor misschien ook beter de aanduiding terminologieleer 
gebruikt kan worden. De aanduiding terminologieleer is in het Nederlandse taalge
bied definitief geïntroduceerd met de verschijning van J. De Cort's gelijknamige 
boek in 1985. Het woord lijkt met zijn -logieleer iets tautologisch te hebben, maar 
voldoet niettemin goed om het vakgebied aan te duiden. Dit vakgebied richt zich op 
het onderzoek naar begrippen, hun omschrijving, begripssystemen, termen, de re
latie term-begrip, enz. 

De activiteiten binnen de terminologieleer dienen uiteindelijk of misschien zelfs 
vooral ter ondersteuning en verbetering van het praktisch werk: het vastleggen van 
terminologie in de eerste betekenis of de opbouw van termenbanken zoals de al ge
noemde bank van de Europese Gemeenschappen Eurodicautom te Luxemburg. De 
terminologieleer is een interdisciplinaire wetenschap die "een beroep doet op de lo
gische methodenleer, de studie van de denk- en voorstellingselementen, al dan niet 
onafhankelijk van de taal; ook op de linguïstiek, omdat daarvan descriptieve ele
menten gebruikt worden; verder op de lexicografie en op verschillende wetenschap
pelijke technieken waarvan de studie in aanmerking komt"2. Eugen Wüster, een 
Oostenrijkse ingenieur en fabrieksdirecteur, die vanuit de praktijk van de technische 
normalisatie is begonnen wordt algemeen als grondlegger van het vak beschouwd. 
Het huidige International lnformation Centre for Terminology, INFOTERM, te 
Wenen kan als de vrucht en voortzetting van zijn werk beschouwd worden. 

Een van de projecten die vanuit dit centrum ondernomen en gecoördineerd worden, 
is het TermNet-programma, waaraan ook het Samenwerkingsverband voor 
Nederlandstalige Terminologie (SaNT) deelneemt. Het vak heeft echter meer te bie
den: in Canada, Frankrijk, Rusland en de Scandinavische landen zijn centra voor ter
minologie en gebundelde activiteiten ontstaan, waarvan voor het Nederlandse taal
gebied een voorbeeldwerking kan uitgaan. Van de universiteiten waar wetenschap
pelijk onderzoek op het gebied van de terminologie wordt uitgevoerd, mag als goed 
voorbeeld Kopenhagen genoemd worden. 

2.2. Plaatsbepaling 

De terminologieleer die, zoals gezegd, een wisselwerking onderhoudt met allerlei 
andere kennisgebieden, is op grond van een uitgebreide reeks van factoren voor die 
gebieden van groot belang, of is er een wezenlijk onderdeel van; de hieronder vol
gende voorbeelden illustreren situaties waarin de terminologieleer concrete op
lossingen kan aandragen. 
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2.2.1. Het belang van de terminologie voor de informatica3 

2.2.1 .1. Voor informatiesystemen 

2.2.1.1.1. Algemeen 

Een data dictionary is een component van een beheersysteem waarin een gestructu
reerde beschrijving is vervat van een databestand. Data is alles wat wordt geregis
treerd in machine-leesbare vorm. Informatie is het resultaat van het betekenisvol of 
zinvol structureren (organiseren) van data. Elk informatiesysteem slaat data op en 
verwerkt deze. Deze data, die moeten worden geactualiseerd en die na opslag wor
den opgevraagd, hebben betrekking op real world-objecten (entities). Een data 
dictionary is dan ook een georganiseerde reeks informatie over data (metadata). 

Aan de naamgeving (d.m.v. ook en vooral niet-natuurlijke taal) van de data ligt een 
systeem ten grondslag dat volkomen correspondeert met benoemingssystemen bin
nen de natuurlijke taal en dus ook binnen vaktalen. Met het naamgevingssysteem, 
gebaseerd op discriminerende eenduidige definities, valt of staat de coherentie van 
een data dictionary en ipso facto van een informatiesysteem. 

De benamingsproblematiek werd tot voor kort door weinige computerdeskundigen 
onderkend. Puur technische aspecten verdrongen elke bezinning over semantische 
factoren. Daarin is onlangs verandering gekomen. De naamgevingsproblemen wor
den unaniem onderkend. Voorgestelde oplossingen verwijzen doorgaans naar mo
dellen en acties die duidelijk gerelateerd zijn aan taalaspecten. Binnen de gespeciali
seerde toepassingen die daarbij betrokken zijn, komen deze talige benaderingen neer 
op een onvolledige referentie aan de discipline terminologie. 

2.2.1.1.2. Problemen 

In de werkelijkheid van de ontwikkelaar van informatiesystemen is als gevolg van 
ondeugdelijke definities, en minstens zo betreurenswaardig, door ontbrekende de
finities , regelmatig sprake van opmerkelijke communicatieproblemen.4 

Over het bestaan van de volgende problemen zijn vrijwel alle specialisten het eens: 

- door herhalingen in databeschrijvingen (te wijten aan een gebrekkig benoe
mingssysteem aan de basis) nemen de kosten voor het schrijven van programma's 
en routines toe; 

- de opbouw van een systeem gaat vaak mank aan inadequate documentatie. 
Technici hebben daar doorgaans weinig oog voor. Managers zijn daarin evenmin 
geïnteresseerd. Gebrekkige documentatie, zo ziet men nu, leidt tot functionele 
storingen; 

- onsamenhangende datarepresentatie, onsamenhangende codes. Dit is niet alleen 
een belangrijk probleem in elk systeem afzonderlijk, maar ook wanneer verschil-
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lende systemen met incoherente codeersystemen met elkaar communiceren. In 
het laatste geval is samenvoeging van gegevens onmogelijk; 

- misverstanden, slechte communicatie. Het samenvoegen van gegevens uit tech
nisch verschillende informatiesystemen is mogelijk maar relationeel gezien on
mogelijk. ("We have accomplished the merging by doing something analogous to 
actding apples (measured in bushels) and automobiles (measured in kilograms) to
gether to produce a number"5). Wertz voegt daar nog aan toe: "Documentation 
that will resolve such problems is rare indeed".5 

- zonder een goed opgezet databeheer en een degelijk gestructureerde date dictio
nary leidt het gebruik van de vierde-generatie-systemen tot een wildgroei van 
aparte systemen en applicaties, wat nog meer problemen oplevert. 

2.2.1.1.3. Voorgestelde oplossingen 

Voor W.F. Roest is natuurlijke taal het belangrijkste middel waarvan een ontwikke
laar van informatiesystemen zich bedient om zijn gedachten weer te geven. Ch. J. 
We1tz wijst er in hetzelfde verband op dat "More recently, there has been a growing 
recognition that effective use of data management software requires more than the 
solution of technica! problems".s 

Vele specialisten adviseren het opzetten van databeheeractiviteiten. Tot deze 
activiteiten behoren volgens hen: 
- het ontwikkelen van modellen voor het documenteren van soorten data, bronnen 

en gebruik van data en van de relaties tussen data en bedrijfsprocessen; 

- het standaardiseren/normaliseren van databenamingen, definities en coderings
structuren. 

Deze beide activiteiten behoren tot het intrinsieke aandachtsveld van de terminolo
gie. Benamingen binnen een data dictionary zijn steeds van tweevoudige aard: 
- computergeoriënteerde benamingen; 
- benamingen in het Nederlands, Engels, enz. 

Computerspecialisten twijfelen niet meer aan het volgende: het in een data dictiona
ry ontbreken van benamingen in natuurlijke taal (real world entities) is een bron van 
grote verwarring en veroorzaakt onnodig lange discussies. Goede benamingen (ter

men) zijn gebaseerd op discriminerende definities en dus op relationele modellen. 
Het uitwerken daarvan, zeggen ook de computerspecialisten, is geen eenvoudige 
zaak. "With contemporary technology, the keywords must be assigned or the re
lationships must be established by one human person with an understanding of the 
data. This is nota trivia! requirement".5 Ofschoon vele computerspecialisten er hun 
verwondering over uitspreken dat het moeilijk is mensen goede definities te laten 
schrijven ("'t is surprisingly difficult to get people to write good definitons"5), leg
gen zij te weinig het verband met wat de terminologie op dit punt aan oplossingen 
kan aandragen ("You'll be surprised how many different ideas there can be 
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about the meaning of a word like system"5 ). Ook over de noodzaak realworld-bena
mingen af te stemmen op bestaande gebruiken (normalisatie) zijn meer en meer com
puterspecialisten het eens. Het aspect taalnormalisatie is uiteraard het meest verwe
ven met de terminologie. 

2.2.1.1.4. Conclusies 

De niet-technische problemen bij data dictionaries zijn voor een groot deel proble
men die verband houden met definitie's, benamingen en begrippensystemen. Op ba
sis van haar intrinsieke waarde kan de terminologieleer voor vele van die problemen 
dan ook adequate oplossingen aandragen. 

2.2 .1.2. Voor kunstmatige intelligentie (kennissystemen) 

2.2.1.2.1. Algemeen 

Een kennissysteem is een systeem dat een complexe technische taak uitvoert (dia
gnosestelling, identificatie, verificatie) volgens denk- en beslissingsmodellen die ei
gen zijn aan de expert van een vakgebied (subvakgebied). 

2.2.1.2.2. Problemen 

In de Automatiserings Gids6 schreef J. Bakker dat "Kennissystemen nog nauwelijks 
operationeel zijn". Ofschoon de belangstelling groeiende is (dalende kosten voor 
hard- en software) zijn de ontwikkelingskosten van kennissystemen hoog. Als één 
van de oorzaken (problemen) noemt J. Bakker de kennisrepresentatie: "Door de be
perkingen van de kennisrepresentatie is de diepgang en reikwijdte van de systemen 
beperkt". Kennisrepresentatie is het in formalismen weergeven van de te manipule
ren kennis. Daaraan gaat vooraf het extraheren en het vastleggen van die kennis in re
latiesystemen. Het extraheren van kennis bij de expert is een uiterst moeilijke specia
lisatie die veel onomasiologische kennis vereist. De onomasiologie is de discipline 
die de problemen bestudeert welke verband houden met de relatie tussen begrip en 
benaming. Die discipline is een wezenlijk onderdeel van de terminologie. Ook re
latiesystemen zijn van de terminologie een essentiële component. Jurki Kontio van 
het Nokia Research Center in Finland beschreef een expertsysteem dat gebruikt 
wordt door de Finse Okobank voor het doorlichten van hypotheek- en kredietaanvra
gen 7. "Een belangrijk probleem is het onsamenhangend gebruik van termen bij het 
coderen van regels", zo schrijft hij. 

2.2.1.2.3. Voorgestelde oplossingen 

M. Schneider van de Gartner Group bestudeerde de meest gangbare en technolo
gische ontwikkelingen en theorieën binnen kennissystemen. Voor het verbeteren van 
de kennisrepresentatie stelde hij als oplossingen onder meer voor: 

- meer aandacht voor semantische velden (wegens hun compactheid); 
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- uitbouw van indelingscomponenten voor de rangschikking van de vakgebiedken
nis; 

- functionele uitsplitsing van het vakgebied; 

- ontwikkeling van een conceptuele representatie van het vakgebied. 

2.2.1.2.4. Conclusies 

Een groot aantal problemen waarmee ontwikkelingsdeskundigen zich gecon
fronteerd zien, houdt verband met terminologische aspecten. Tot de oplossingen die 
worden voorgesteld, behoren activiteiten die via de kenniswetenschap essentiële 
componenten zijn van de terminologie. Daar waar geïmplementeerde oplossingen 
onvoldoende zijn, kan een uitbreiding van dè terminologische kennis en/of de verrij
king van de terminologie met de reeds opgedane kennis een stap in de goede richting 
betekenen. 

2.2.2. Het belang van de terminologie voor de taalkunde 

2.2.2.1. Vaktalen (Languagesfor special purposes (LSP)) 

2.2.2.1.1. Algemeen 

LSP is een gebied dat betrekking heeft op de verschillende soorten vaktaal (naar do
mein van specialisatie en/ of naar niveau van communicatie) die binnen de technisch
wetenschappelijke taal kunnen worden onderscheiden. LSP-studies h~bben tot doel 
de vaktaal in al zijn aspecten (b.v. morfologisch, syntactisch-grammaticaal, termino
logisch) in kaart te brengen. Concrete toepassingen van de resultaten van LSP-on
derzoek betreffen onderwijs- en opleidingsprogramma's, vaktaalstructurering, 
vreemde-talen onderwijs, vertaalkunde. 

2.2.2.1.2. Problemen 

Voor een illustratie van de specifieke problemen waarvoor LSP-onderzoekers zich 
geplaatst zien, kiezen we hetjuridisch vakgebied.s 

Deze keuze houdt in dat niet, zoals meestal, aan de exacte wetenschappen, maar wel 
aan de menswetenschappen wordt gerefereerd. Deze laatste zijn terminologisch 
moeilijker in kaart te brengen dan de eerste. Dit is toe te schrijven aan de minder sta
biele abstracte begrippen die resulteren uit een verscheidenheid aan principes, 
zienswijzen (scholen; richtingen) en maatschappelijke toetsing. Menswetenschap
pen zijn dus in tegenstelling tot de exacte wetenschappen conceptueel gezien moei
lijker eenduidig vast te leggen. 

Eén van de voornaamste problemen van het juridische vakgebied is het hybride ka
rakter van de rechtstaal. Juridische taal beschrijft het recht niet alleen als voorwerp; 
voor een groot deel is ze nl. ook recht zelf. Rechtskundige benamingen vallen niet 
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eenduidig samen met een realiteit of een object; dubbelzinnigheid (meerledigheid) is 
zelfs een van de wezenlijke kenmerken van het recht. Zonder die ambivalentie zou er 
nog weinig juridisch kunnen worden betwist. Vele beg1ippen uit het recht hebben 
meerdere benamingen (synonymie) , en zelfs nog meer begrippen moeten hun bena
ming delen met andere begrippen (polysemie) . 

Het probleem van de heterogene structuur van de taal van het recht wordt nog groter 
in de context van mee11aligheid, waar men voor allerlei conceptuele barrières staat. 
In een andere taal ( = ander rechtsstelsel) beschikt men niet altijd over b.v. een zelfde, 
algemene term. Ook zijn er handicaps zoals de "faux-amis", benamingen die wel
iswaar naar hun vorm hetzelfde weergeven, maar die inhoudelijk (= conceptueel) 
verschillen. Zo heeft het Franse woord "faillite" in Frankrijk andere juridische 
consequenties dan het Nederlandse "faillissement". 

Los van een- of meertaligheid blijkt het juridische taalgebruik daarenboven geken
merkt door een indrukwekkende hoeveelheid aan soorten begripsbepalingen. Deze 
definities zijn bovendien vaak dermate tekstgebonden (=gebonden aan één bepaalde 
wet) dat ze niet algemeen, d.w.z. los van de tekst waarin ze voorkomen, kunnen wor
den gebruikt. 

Terminologische aspecten zijn natuurlijk niet de enige kenmerken die voor de juri
dische taai karakteristiek zijn. Ook spelen b.v. syntactische kenmerken een rol. Maar 
conceptueel ligt de problematiek van de hybride rechtstaal uitsluitend besloten in 
haar terminologie. 

De in het kort geschetste "euvels en lacunes" zijn geen latente problemen. Ze worden 
b.v. tot ware obstakels wanneer men juridische tekstbestanden wil aanleggen of wan
neer men, zoals nu in Europa, nationale rechtsniveaus (waaronder het continentale 
niveau en dat van de Common Law) samenbrengt op een nieuw overkoepelend com
munautair niveau. De niet-gestructureerde juridische woordenschat bemoeilijkt of 
verhindert dan de Europese communicatie. 

2.2.2.1 .3. Voorgestelde oplossingen 

Voor het verwezenlijken van efficiënte communicatie tussen vakspecialisten is de 
terminologie één van de aangewezen instrumenten. Zij levert immers de theorie voor 
het bouwen van begrippenvelden die relaties leggen tussen de begrippen en het vak
gebied verduidelijken. 

2.2.2.1.4. Conclusies 

De rol van de terminoloog bij het structureren van vaktaai wordt algemeen erkend. 
Toch blijkt men er te vaak van uit te gaan dat terminologie óf een impliciete kennis 
is, óf een algemeen linguïstische. Een meer autonome benadering van de teJminolo
gieleer daarentegen leidt tot een beter benutten van de terminologische kennis. 
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2.2 .2 .2. De rol van terminologie binnen het vertaalproces 

2.2.2.2.1. Algemeen 

De versnelde ontwikkelingen in de 20ste eeuw op het gebied van de wetenschap, de 
industrie, de massamedia, en van de internationale contacten op al deze terreinen, 
zijn gepaard gegaan met een explosieve groei van de wetenschappelijke publikaties. 
Het aantal publikaties dat tegenwoordig jaarlijks verschijnt op het gebied van tech
niek en wetenschap, overtreft het totale volume van alle voor de Eerste Wereldoorlog 
bestaande wetenschappelijke publikaties. Eeuwen lang heeft het aantal woorden van 
de algemene woordenschat dat van de technische vocabularia overtroffen. Thans is 
deze verhouding voor het eerst in de geschiedenis omgekeerd, en het aantal tech
nische termen blijft sneller groeien dan het algemene lexicon. In schril contrast hier
mee staat de beschrijving van deze vaktalen, die bij gebrek aan financiële en perso
nele middelen deze razendsnelle ontwikkeling niet kan bijhouden. 

2.2.2.2.2. Problemen 

De vertaler is iemand die met deze situatie dagelijks te maken heeft. Immers de 
meeste vertalers worden tijdens hun werk veelvuldig met gespecialiseerde teksten 
geconfronteerd of, met andere woorden, met teksten in LSP. Dergelijke teksten wor
den, behalve door een op een aantal punten specifieke syntaxis, vooral gekenmerkt 
door het grote aantal vaktermen dat erin voorkomt. De communicatieve funktie (vol
gens Buhler/Jakobson) van deze teksten is referentieel, dat wil zeggen dat het voor
naamste doel is objectieve informatie over de werkelijkheid over te dragen. Zijn de 
termen niet adequaat vertaald, dan heeft de vertaling zijn doel gemist, en heeft de 
overdracht van informatie niet plaatsgevonden. Kostbare fouten en ergerlijk tijdver
lies zijn hiervan het gevolg. 

Ook literaire teksten kunnen vaktermen bevatten, maar hun funktie is een andere dan 
in informatieve teksten. Zij hebben daar bij voorbeeld ten doel een bepaalde sfeer te 
scheppen, of om de werkelijkheidsillusie te versterken, of om een milieu of een 
personage gestalte te geven. Literaire vertalers kunnen dus eveneens gesteld worden 
voor de opgave adequate equivalenten te vinden voor vaktermen van de meest 
uiteenlopende herkomst. 

Hoe komt de vertaler in de praktijk aan de juiste termen? Alleen een vertaler die nog 
onervaren is of geen degelijke vorming heeft, zal afgaan op het algemene eentalige of 
tweetalige woordenboek. Vaak zal hij in dergelijke woordenboeken geen of geen 
voldoende oplossing voor zijn probleem vinden. Ook de twee- of meertalige gespe
cialiseerde woordenboeken bevatten veel onvolledige of onbruikbare informatie. 
Eentalige gespecialiseerde woordenboeken en encyclopediëen bieden al iets meer 
soelaas, maar zijn ook nog vaak ontoereikend wegens het ontbreken van deugdelijke 
definities en contexten, en van een systematische opbouw van de vocabulaires. 
Automatische termenverzamelingen worden op het ogenblik nog tamelijk weinig ge
raadpleegd: consultering hiervan is duur en omslachtig, en is daarom zeker voor de 
free-lance vertaler meestal niet lonend. Aangezien de traditionele hulpmiddelen dus 
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te kort schieten, moet de vertaler in staat zijn de relevante informatie op terminolo
gisch en vakinhoudelijk gebied langs andere wegen op te sporen, en deze informatie 
kritisch kunnen evalueren. 

2.2.2.2.3. Oplossingen 

Om aan deze problemen het hoofd te kunnen bieden moet hij beschikken over: 

1. kennis van de terminologieleer (inzicht in de specifieke aard van de technisch
wetenschappelijke term, van de relaties tussen termen enz.), en van de terminolo
gische hulpmiddelen (terminologieverzamelingen en automatische kennissyste
men); 

2. kennis van het vakgebied waar de tekst over gaat; 

3. vaardigheid in het documenteren. 

Wat (1) betreft, moet men bijvoorbeeld weten dat men, orn de juiste term te vinden, 
geen woorden met elkaar moet vergelijken, maar begrippen, d.w.z. definities van be
grippen. Technische en wetenschappelijke termen hebben, in tegenstelling tot woor
den van de gewone taal, een zeer precieze definitie, die strict gebonden is aan het 
vakgebied waar het begrip deel van uitmaakt. Bovendien is de inhoud van een term 
vaak pas duidelijk in relatie tot de andere begrippen van het begrippensysteem van 
het betrokken vakgebied. Specialistische woordenboeken die gebaseerd zijn op deze 
beide methodologische uitgangspunten, zijn er heel weinig. De terminologieleer 
bezit de instrumenten om verbetering in deze situatie te brengen. 

Wat (2) betreft: men kan trachten zich die kennis zelf eigen te maken door het raad
plegen van vaklitteratuur in beide talen. Vaak is echter bij de keuze van de betrouw
bare werken de hulp van een vakspecialist noodzakelijk en moet men ook verder bij 
hetterminologische werk een beroep doen op de v~nhoudelijke competentie van de 
specialist. De beste oplossingen voor terminologische problemen worden gevonden 
door uitwisseling van informatie tussen de veJtaler-terminoloog en de vakspecialist. 

Om zelf de juiste bronnen te vinden, is de ~ertaler aangewezen op zijn vaardigheid in 
het documenteren (3). Die berust op kennis van het bibliotheekwezen, van de classi
ficatiesystemen en van de bibliografische zoekwegen. De bibliotheek- en docu
mentatiewetenschappen onderhouden dus een nauwe relatie met de terminologische 
wetenschap. 

Het behoeft geen betoog dat de boven geschetste werkzaamheden zeer veel tijd in be
slag nemen. Volgens het Bundessprachenamt BRD heeft de vertaler 70% van zijn 
tijd nodig voor het oplossen van terminologische problemen; het rapport Van de 
Bunt 1986 geeft, voor terminologieresearch en documentproduktie tezamen, een cij
fer van 80%. Het is dus ook begrijpelijk dat de nood onder vertalers wat dien aangaat 
groot is. Uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Rijksuniversiteit 
Limburg, door drs. W.P.B.M. Welsing, blijkt dat 48,8% van de responderende verta-
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Iers behoefte heeft aan nascholing op het gebied van terminologie. Tevens blijkt uit 
dit onderzoek een grote behoefte aan adequate hulpmiddelen zoals gespecialiseerde 
lexica en automatische terminologiebestanden. 

2.2.2.2.4. Conclusies 

Op de vraag welke consequenties de hierboven beschreven situatie moet hebben 
voor het vertaalonderwijs, met name de vraag in welke mate en in welk stadium de 
student vertaalkunde zich tijdens zijn studie moet specialiseren in bepaalde vakge
bieden, wordt hier niet ingegaan. De discussie hierover heeft geleid tot uiteenlopen
de conclusies. 

Duidelijk is in elk geval wel, dat de vertaler en de aspirant-vertaler minimaal de me
thoden aangereikt moeten krijgen om zich relevante informatie te verschaffen op ter
minologisch gebied en dat verbetering van de terminologische hulpmiddelen zoals 
gespecialiseerde lexica en termenbanken dringend gewenst is. De terminologische 
activiteit vormt immers een belangrijk onderdeel van zijn taak. 

2.2.3. Terminologie en begrippenleer 

2.2.3.1. Algemeen 

De begrippenleer (conceptologie) heeft haar oorsprong in de oude Griekse filosofie, 
met name in de logica en de ontologie. Vele malen hebben filosofen getracht het be
grip "begrip" te beschrijven. In één van die pogingen werd gesteld dat de werkelijk
heid en kennis niet worden vertegenwoordigd door woorden of termen, maar door de 
eigenschappen en kenmerken van begrippen. De keuze van bepaalde kenmerken 
leidt tot de weergave van de kennis van een bepaald vakgebied of discipline door 
middel van specifieke termen. Met andere woorden, de keuze van de kenmerken en 
eigenschappen van een begrip bepaalt welke term aan een begrip wordt toegekend. 

Begrippen bestaan niet in een vacuüm. Zij moeten worden gezien in relatie met an
dere begrippen. Deze relaties worden aangeduid door middel van een classificatie. 
Een voorbeeld van een dergelijke classificatie is weergegeven in The Machine Toot. 
An Interlingua! Dictionary of Basic Concepts, geschreven door Eugen Wüster. 

Het eenduidig beschrijven en vastleggen van begrippen is van belang om stagnatie in 
communicatie tussen experts en vooral ook tussen experts en het publiek te voorko
men. 

2.2.3.2. Problemen 

Op het gebied van de communicatie doen zich vele en steeds groter wordende pro
blemen voor. De ontwikkeling van middelen ten behoeve van communicatie, zoals 
online raadpleegbare thesauri , terminologische gegevensbanken, enz. , blijft achter 
bij de snelle technologische ontwikkelingen in de diverse vakgebieden. Binnen 
meerdere bedrijven wordt gelijktijdig aan gelijksoortige nieuwe prodokten gewerkt. 
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De naamgeving voor de nieuwe prodokten en de ontwikkelde produktietechnieken 
en processen verschilt van bedrijf tot bedrijf. Zelfs binnen één bedrijf bestaat demo
gelijkheid dat voor één produkt meerdere namen worden gehanteerd. De vele no
menclatuursystemen waarmee men bijvoorbeeld in de farmaceutische research en in
dustrie geconfronteerd wordt, kunnen in een drietal niveaus gegroepeerd worden. 
Oorzaak van deze veelheid ligt in het feit dat iedere chemicus vanuit een verschillen
de hoek een chemische structuur bekijkt: 

a. De kolf- en ketelnomenclatuur 

Laboratorium- en produktiemensen trachten elkaar onderling te begrijpen door te 
spreken in eigen gebruiksnamen. Het is zonder meer duidelijk dat het hier om een 
informele nomenclatuur gaat. 

b. De commissienomenclatuur 

Deze nomenclatuur is meer formeel en wordt gebruikt in teksten en publikaties. 
De definitieve IUPAC-regels van 1969 vormen hiervoor de basis: functiepriori
teiten werden vastgelegd en worden weergegeven in het suffix en prefix van de 
naam (British Approved Names, British Pharmacopoeial Commission, London, 
1986). De namen zijn juist, maar verschillende mogelijkheden zijn toegelaten. 
Precies deze equivalente namen leiden tot problemen bij indexering. 

c. De indexnomenclatuur 

Het computerverwerken van chemische namen in indexen of registers noodzaakt 
tot het gebruik van één indexnomenclatuur. Het is de grote verdienste van 
Chemica! Abstracts Service hier een pragmatische doorbraak gerealiseerd te heb
ben. Behoudens enkele kleinere aanpassingen is dit CAS-systeem reeds sinds 
1972 in gebruik. Het sterk afbouwen van triviale namen en het consequent door
trekken van eenduidig geselecteerde regels beschreven in de "Index Guide"9 leidt 
tot een betere systematiek met winst aan overzichtelijkheid, duidelijkheid en 
bruikbaarheid. 10 

Een ander voorbeeld is de problematiek op het gebied van de communicatie in de zo
genaamde interdisciplinaire vakgebieden, zoals bijvoorbeeld het vakgebied van de 
biotechnologie. Deze interdisciplinaire vakgebieden omvatten meerdere deelgebie
den. In het geval van de biotechnologie zijn daar b.v. de omgevingsbiotechnologie, 
de industriële biotechnologie, de landbouw-biotechnologie en de medische biotech
nologie. Het komt veel te vaak voor dat dezelfde term wordt gehanteerd in meerdere 
van de deelgebieden. Dit veroorzaakt dubbelzinnigheid en zelfs onbegrip tussen de 
deskundigen van de diverse deelgebieden. Een voorbeeld van een dubbelzinnige 
term die problemen kan opleveren is de term ' laesie' uit het vakgebied van de medi
cijnen. De term betekent ' letsel, kwetsing, verwonding, beschadiging'. Het gebruik 
van de term in de zin van een lokale aandoening die niets met een trauma te maken 
heeft (een plaatselijke ontsteking, een tumor, een vaatproces, enz.) dient echter te 
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worden afgeraden. Binnen één vakgebied wordt dus een term op verschillende 
wijzen gebruikt. 
Om communicatiemiddelen te kunnen ontwikkelen die gelijke tred houden met de 
snelle ontwikkelingen in de technologie en de wetenschap, is inzicht in de vakgebie
den en disciplines in kwestie noodzakelijk. Een classificatie van begrippen is de 
weergave van de kennis van een bepaald vakgebied of discipline. Door middel van 
de classificatie kan men inzicht krijgen in de samenstelling en dynamiek van het vak
gebied in kwestie. 

2.2 .3 .3. Voorgestelde oplossingen 

E. Wüster was de eerste die een theorie ontwikkelde waarin elementen uit de logica 
en de epistemologie werden toegepast om communicatieproblemen te voorkomen. 
Het belangrijkste doel was een classificatiemethode te creëren waarmee begrippen 
konden worden gerangschikt. Deze classificatie van begrippen op basis van hun ken
merken kan onder meer als basis dienen voor een vakwoordenboek. De begrippen 
die in het woordenboek zijn opgenomen, zijn met behulp van het begrippensysteem 
eenduidig gedefinieerd. Met behulp van het begrippensysteem kunnen de begrippen 
van een bepaald vakgebied op logische wijze worden verzameld en de relaties van de 
begrippen onderling worden vastgesteld. De begrippen staan niet langer in een va
cuüm, maar worden afhankelijk van elkaar gedefinieerd. Bovendien kunnen de ter
men wat hun taalkundige opbouw betreft met elkaar worden vergeleken en op elkaar 
worden afgestemd. Met andere woorden: door het toepassen van de methoden en 
principes uit het vakgebied van de begrippenleer kunnen woordenboeken nauwkeu
riger worden samengesteld, waarbij een systematische aanpak wordt gehanteerd 
voor de afbakening van het aantal op te nemen begrippen, voor het vastleggen van de 
aard van de relaties tussen de begrippen onderling, voor het beschrijven van de bete
kenis van de begrippen en voor het vormen van het b~behorende taalteken. 

2.2.3.4. Conclusie 

De terminologie ontleent een aantal methoden en principes aan andere, aanverwante, 
vakgebieden, zoals b.v. de begrippenleer. De terminologie heeft zich namelijk in de 
loop van de t~d een geheel eigen methodiek eigen gemaakt. Met behulp van de me
thoden en principes van de terminologie, met name in de hedendaagse geauto
matiseerde vorm, kunnen bijvoorbeeld eenduidige (één- of meertalige) vakwoorden
boeken worden samengesteld die naast de woordenboekfunctie tevens tal van andere 
functies kunnen vervullen (voor lesdoeleinden, ten behoeve van bibliotheken, enz.), 
alsmede kenniselementen worden samengesteld ten behoeve van de representatie 
van kennis van een bepaald vakgebied, enz. 

2.2.4. Terminologie en nomenclatuur 

2.2.4.1 . Algemeen 

Een nomenclatuur is een geheel van vaste regels aan de hand waarvan de namen in 
een vak van wetenschap worden gegeven. De regels moeten eenvoudig hanteerbaar 
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zijn en tot eenduidige namen leiden. De naamgeving zal gelijke tred met ontwikke
lingen in de wetenschap moeten houden, met als gevolg dat bestaande namen van tijd 
tot tijd veranderen. Voorbeelden in de Organische chemie zijn: 

- de namen van eenwaardige groepen, afgeleid van onverzadigde acyclische 
koolwaterstoffen, krijgen de uitgangen "-enyl", "-ynyl", "dienyl" enz., zoals bijv. 
ethynyl, en 2-propynyl; 

- de namen van verzadigde monocyclische koolwaterstoffen (zonder zijketens) 
worden gevormd door hechting van het voorvoegsel "cyclo-" aan de naam van de 
acyclische, verzadigde niet-vertakte koolwaterstof met hetzelfde aantal koolstof
atomen, zoals bijv. cyclopropaan en cyclohexaan. 

Het op deze wijze gevormde stelsel van namen wordt vaak tevens nomenclatuur ge
noemd. Nomenclaturen zijn met name bekend in de vakgebieden van de chemie, de 
zoölogie en de anatomie. 

2.2.4.2. Problemen 

Problemen die in de nomenclatuur voorkomen, zijn b.v.: 

- gebruik van dezelfde term voor verschillende chemische samenstellingen; 
- gebruik van meerdere termen voor één chemische samenstelling; 

- het gebruik van dezelfde term met meerdere betekenissen: 
a. in verschillende vakgebieden, 
b. en zelfs binnen verschillende specialisaties van een vakgebied; 

- chemici nemen woorden over uit de algemene taal en geven daar specifieke bete
kenissen aan; 

- sommige termen verkrijgen in de loop van de tijd door bepaalde omstandigheden 
ongunstige connotaties (bv. kernenergie); 

- sommige termen veranderen in de loop van de tijd van betekenis. 

In het onderwijs b.v. zal men in de eerste plaats systematische namen gebruiken (dit 
houdt in dat men met de chemische structuur van een verbinding zijn naam kan vor
men en tevens dat men, uitgaande van een naam, tot één chemische structuur komt). 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de chemische nomenclatuur uit het dagelijks 
leven. In de kranten vindt men iets over "verontreinigingen met tolueen" en niet met 
methylbenzeen, "in zure melk zit melkzuur" en geen 2-hydroxypropaanzuur. Na de 
schoolopleiding zullen sommige leerlingen in een bedrijf ervaren dat er nog over 
benzol en toluol wordt gesproken en de enkeling die scheikunde gaat studeren, komt 
al gauw met zeer veel nomenclatuursystemen in aanraking. Een probleem in onze in
formatiemaatschappij is dat men er niet is met de correcte naam van 1990 te kennen, 
men moet ook weten hoe de verbinding 5 of 10 jaar geleden heette en dan blijven 
vertaalproblemen nog buiten beschouwing. 

75 



In de praktijk onderscheidt men drie basisniveaus van de nomenclatuur. 

I. Het eerste niveau is infonneel, het is ~et niveau van de chemicus die in het labo
ratorium of in de fabriek, van mensen die elkaar zonder meer begrijpen. Men kan 
het hebben over gecodeerde verbindingen of over "dit hier met dat daar". 
Fantasienamen, triviale namen en acroniemen zijn hier schering en inslag. 

2. Het tweede niveau is meer forme~l van aard en is te gebruiken in geschreven do
cumenten en publikaties. De IUPAC (International Unionfor Pure and Applied 
Chemistry)-nomenclatuurregels vonne,n hier de basis. De namen moeten accuraat 
zijn en ondubbelzinnig. maar er is een zeker mate van flexibiliteit. Uit de naam 
volgt de formule en andersom, maar relaties kunnen worden uitgedrukt. In een 
verhandeling over de eigenschappen van een reeks azijnzuren zoals amino
azijnzuur, broomazijnzuur, chloorazijnzuur zou men zelfs over "methyl
azijnzuur" kunnen spreken voor propaanzuur. 

3. Het derde niveau komt tot unieke namen. Het is het ideaal voor een register- of in
dexnomenclatuur. Verschillende IUPAC-commissies hebben tevergeefs hieraan 
gewerkt. De Chemica! Abstracts Service (CAS) (Verenigde Saten) heeft uiteinde
lijk een bruikbare indexnomenclatuur ontworpen, waarbij men zich geheel en al 
gebaseerd heeft op bestaande IUPAC-regels en -namen. Door het sterk inperken 
van triviale namen is sinds 1967 een nomenclatuur ontstaan die aan het gestelde 
doel beantwoordt! I_ 

2.2.4.3. Conclusie 

Voor de nomenclatuur. zijn de methoden en principes van de tenninologie onont
beerlijk. Naamgeving binnen de scheikunde, biologie, enz. is aan strenge, syste
matische regels gebonden. De methoden en principes van de terminologie kunnen 
aan de bovengeschetste problemen een oplossing bieden. 

2.3. Maatschappelijke relevantie 

2.3.1. Maatschappelijke relevantie xoor de vertaalindustrie 

Het maatschappelijk belang van de vertaalindustrie werd voor Nederland o.m. on
derzocht door de Organisatie Adviseurs Rijnconsult in opdracht van het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen. Het eindrapport van het genoemde adviesbureau 
draagt als titel "Vertalers en hun markt" (1988). 

Voor het economisch onderbouwen van het belang van de vertaalindustrie is vooral 
het hoofdstuk "De vraag naar vertalers" belangrijk, meer bepaald de items die be
trekking hebben op de kwantitatieve vraag. Voor de totale Nederlandse markt ziet 
die vraag er volgens Rijnconsult als volgt uit: 
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Tabel I: de totale vraag (x 1000 pagina's)* 

Bedrijven > 2.500 werknemers 
Bedrijven < 2.500 werknemers 
Overheid (Ministeries) 
EEG 
Uitgevers (tech. wetensch.) 

Subtotaal 

Literaire vraag 

Totaal 

* 30 regels/350 woorden 

Tabel II : soorten teksten 

Commercie 
Industrie 
Wetenschap 
Wetgeving 
Actualiteiten 
Audio-visueel 
Onderwijs 
Literatuur 
Diversen 

250 
350/600 

30 
100 
100 

830/1080 

300/400 

1130/1480 

35,4% 
21 % 
20 % 
9,3% 
3,5% 
2,1% 
1,5% 
0,3 % 
6,9% 

In het bovenstaand overzicht ontbreekt het z.g. "grijze circuit", nl. "het beroep dat 
een auteur doet op eigen kennis en creativiteit van collega's en anderzijds het beroep 
dat op het kennissen- en vriendencircuit wordt gedaan" (pag. 11 rapport Rijn
consult). 

De totale vraag komt neer op een jaarlijkse omzet van f 118.400.000,- (gemiddeld 
per pagina f 80,-). Het Bureau van de Bunt geeft dezelfde omzet maar tekent daarbij 
aan dat de gegeven cUfers alleen betrekking hebben op vertalingen geproduceerd in 
Nederland. In werkelijkheid is de marktomvang veel groter. "Het verschil zit in het 
saldo van de vertalingen die worden geïmporteerd en geëxporteerd. Aangezien verta
lingen in het buitenland veelal goedkoper zijn (met name U .K. en Frankrijk) is het 
saldo van de "vertaal balans" negatief; de importen zijn hoger dan de exporten". (Van 
de Bunt). 

De totale vraag naar vertalingen met het Nederlands als bron- of doeltaal is aanzien
lijk hoger te stellen als daarbij het vertaalvolume wordt betrokken van België en de 
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instellingen van de Europese Gemeenschap. Ofschoon de communautaire vertaal
activiteiten niet behoren tot de bedrijfssector "vertalers-vertaalbureaus", zijn zij van 
groot belang voor de Europese communicatie van Nederland en Vlaanderen. Hun 
maatschappelijke èn economische relevantie staat daarom onomstotelijk vast. 

De marktverkenning van Rijnconsult bevat t.a.v. de vertaalvraag ook toe
komstverwachtingen: "Verwacht wordt dat vlak voor 1992 een tijdelijke opleving 
van de vraag zal plaatsvinden. Deze 'eruptie' wordt gebaseerd op de harmonisatie 
van regels en procedures en zal na 1992 weer verdwijnen. Verwacht mag worden dat 
er in de komende tien jaar geen substantiële toename van de vraag zal plaatsvinden." 
Deze prognose van Rijnconsult, die gebaseerd is op "gesprekken, interviews en pa
neldiscussies", mag in twijfel worden getrokken. Verwachtingen die elders in de we
reld, in met Nederland en België vergelijkbare landen, worden uitgesproken, gaan in 
de richting van een sterke groei. Tom Seal, directeur van Multiscript/La Langagerie, 
één van de grootste vertaalbureaus van Noord-Amerika, zegt in dit verband: "Wij 
zijn ervan overtuigd dat naarmate de economische grenzen verdwijnen, de behoefte 
aan geüniformeerde vertaalservice spectaculair zal toenemen, in het bijzonder in het 
multinationale bedrijfsleven" (Circuitl2). Deze uitspraak sluit aan bij een algemene 
wetmatigheid, nl. dat de groei van de economie gepaard gaat met een exponentiële 
groei van het vertaal volume. En voor de komende jaren is economische groei een 
meer dan reële prognose. 

Het economische belang van de vertaalkunde en ipso facto van de terminologie blijkt 
niet alleen uit de totale, huidige en toekomstige, vraag naar vertalingen, maar ook uit 
de omzetcijfers die betrekking hebben op de "vertaalcomponent" van de opkomende 
taalindustrie. Die component bestaat uit de volgende produkten: 

1) computerondersteunde vertaalsystemen, 
2) automatische vertaalsystemen, 
3) termenbanken voor vaktaal, 
4) programmatuur voor lexica, 
5) CD-ROMs voor vaktaal woordenboeken, 
6) indexeringsprogrammatuur 
7) tekstgeneringsprogrammatuur, 
8) programmatuur voor termenidentificatie. 

De terminologieleer speelt bij de ontwikkeling van deze produkten een zeer belang
rijke rol. In het rapport van Van de Buntover "semi-automatisch vertalen" luidt één 
van de drie vraagstellingen: "- hoe kijkt men aan tegen (semi-)automatische 
vertaalsystemen? In hoeverre worden ze al ingezet, respectievelijk zijn er plannen 
daartoe op afzienbare tennijn? Wat kunnen vertaalsystemen de komende jaren bete
kenen voor de vertaalmarkt en onder welke randvoorwaarden kunnen toepassingen 
gerealiseerd worden?" Uit de marktverkenning blijkt dat "er momenteel nog geen 
vertaalsystemen bestaan van een zodanige kwaliteit dat de tussenkomst van een pro
fessionele vertaler voor het afleveren van een goede vertaling gemist zou kunnen 
worden". 
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Wel is het zo dat de noodzaak verder te werken aan (semi)-automatische vertaal
systemen door niemand wordt ontkend, sterker nog, die noodzaak wordt in het alge
meen sterk onderstreept. Daarbij wordt vooral gevreesd voor achterstand ten op
zichte van technische ontwikkelingen in Japan. Voor efficiency-verbeteringen wijst 
het rapport Van de Bunt voor de korte termijn op benodigde ontwikkelingen in wat 
het noemt "de slipstream van het eigenlijke vertaalproces". Daartoe rekent Van de 
Bunt "de opbouw van de terminologie voor de specifieke afnemers". Tot de aanbeve
lingen van het rapport behoort het stimuleren van "hulpmiddelen en vertaalinstru
menten zoals: lexica/terminologiebanken voor specifieke toepassingen en bran
ches". De terminologieleer is dus in elke geval belangrijk voor de sector van het 
automatisch vertalen. 

Naast het rapport Van de Bunt verschenen in het kader van een onderzoeksproject 
van het Nederlands Orgaan voor de Bevordering van de Informatieverzorging nog 
twee deelonderzoeken verricht door respectievelijk de stichting GITP, adviesgroep 
organisatie en informatica, en Organisatie Adviseurs Bakkenist, Spits en Co. In het 
eerste rapport wordt als gewenste activiteit m.b.t. automatische vertaalsystemen on
der meer gemeld:"- Het ontwikkelen van grote 'machinale woordenboeken' (mono
en bilinguaal), zodanig geformaliseerd dat ze direct van nut zijn voor A V -projecten" . 
In het tweede rapport van Bakkenist, Spits en Co. wordt gesteld dat er naar moet wor
den gestreefd: "Te komen tot het maken van lexica, los van vertaalsoftware". Uit dit 
laatste rapport volgt hier een passage die treffend weergeeft wat het nut is van auto
matische vertaalsystemen: "Vertaalsoftware leidt tot drastische verkorting van de 
doorlooptijd bij de vertaling van literatuur die nodig is voor de lancering van nieuwe 
produkten, tot homogeniteit in terminologie, en, bij voldoende volume, tot kostenbe
sparing". 

2.3.2. Maatschappelijke relevantie voor begrippenleer en nomenclatuur 

In 1989 is ten behoeve van de Commissie van de Europese Gemeenschap een on
derzoek uitgevoerd getiteld "Language Industries Survey 1989". De resultaten van 
het onderzoek geven onomstotelijk aan hoezeer de zogenaamde ' taalindustrie', 
waarvan de terminologie een belangrijk deel uitmaakt, gedurende de laatste jaren een 
belangrijke vlucht heeft genomen. 

De snelle omschakeling van een maatschappij waarin de produktie van goederen op 
de eerste plaats komt, naar een maatschappij waarin de informatievoorziening de be
langrijkste rol speelt, maakt de ontwikkeling van technologieën die met termen, 
geschreven of gesproken, kunnen werken , noodzakelijk. Deze "taalverwerkende" 
technologieën ontwikkelen zich steeds sterker tot een industrie op zich. Ze kunnen 
als volgt worden omschreven: 

1. tekstverwerkende en tekstconigerende gereedschappen, variërend van tekst
verwerkers (met inbegrip van eenvoudige programmatuur voor spellingcontrole) 
tot systemen voor tekstverwerking die van kunstmatige intelligentie gebruik ma
ken; 
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2. hulpmiddelen bij het schrijven van teksten, met inbegrip van zelfstandig functio
nerendeproduktenen programmatuurmodules die bestemd zijn voor integratie in 
andere toepassingsprogramma's. Hieronder kunnen bijv. programma's voor de 
controle van spelling, grammatica en stijl worden gerekend, alsmede modules 
voor het afbreken van woorden en voor het vervaardigen van thesauri; 

3. elektronische hulpmiddelen voor het uitgeven van teksten bieden tekstcoJTigeren
de mogelijkheden gecombineerd met beeldverwerkende faciliteiten en geavan
ceerde functies voor de verbetering van de tekstopmaak; 

4. document verwerkende systemen voor zakelijk gebruik combineren alle bovenge
noemde faciliteiten met systemen voor het opslaan en opzoeken van gegevens; 

5. ook de spraak- en audiotechnologie zullen in de komende jaren een grote vlucht 
nemen. Op het ogenblik leggen de produkten op dit gebied zich voomarnelijk toe 
op toepassingen op het gebied van de telecommunicatie en machinecontrole voor 
industriële en militaire doeleinden; 

6. computerondersteund onderwijs en computerondersteund taalonderwijs, varië
rend van heel eenvoudige onderwijssystemen voor het aanleren van vocabulaires 
tot gespecialiseerde cursussen in gebieden die bijna alle bovengenoemde gebie
den omvatten; 

7. produkten voor het hanteren van terminologieën en elektronische woordenboe
ken, variërend van eenvoudige geautomatiseerde terminologieën tot uitgebreide 
terminologische gegevensbestanden voor toepassing in automatisch vertaalsyste
men; 

8. automatische vertaalsystemen die tot doel hebben het automatisch vertalen van 
teksten met enige of geheel zonder menselijke interventie. 

Binnen deze genoemde categorieën spelen de (systematische) methoden en principes 
van de terminologie een centrale rol. Met name de methoden afkomstig uit het vak
gebied van de begrippenleer (het afbakenen van de begrippen en het definiëren van 
de onderlinge relaties tussen begrippen in een bepaald vakgebied op basis van be
paalde kenmerktypen), die tot doel hebben de kennis die in een bepaald vakgebied 
aanwezig is systematisch weer te geven, vormen de spil van de bovengenoemde ca
tegorieën. 

In de wereld van de chemische en farmaceutische industrie wordt veel werk verzet 
op het gebied van de vereenvoudiging en verduidelijking van de communicatie. 
Voor chemici zijn het de IUPAC-nomenclatuurcommissies die nieuwe regels ont
werpen en ontwikkelen en die oude regels verbeteren, modificeren en aanpassen. De 
CNOC (IUPAC Commission on the nomendature ofOrganic Chemistry) draagt zorg 
voor regels die ruim 8 miljoen verschillende organische verbindingen die thans be
kend zijn, van een systematische naam voorzien. 
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Het vakgebied van de scheikunde beschikt over een gigantische hoeveelheid termen. 
Er wordt geschat dat er ongeveer I 0 tot 11 miljoen samenstellingen bestaan. Deze sa
menstellingen hebben vaak meer dan één naam (DDT bijv. heeft meer dan honderd 
synoniemen). Hieraan moeten de namen van klassen van samenstellingen, reacties, 
gebruik, eigenschappen, enz. worden toegevoegd. De toename van interdisciplinair 
onderzoek in vakgebieden als de materiaalkunde en de biotechnologie breidt het vo
cabulaire nog verder uit. Bovendien moeten hierbij tevens termen uit aanverwante 
vakgebieden als de taxonomie, biomedische wetenschappen, natuurkunde, enz. wor
den betrokken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat binnen internationale orga
nisaties als IUPAC, maar ook binnen de grote industrieën zeer veel belang wordt ge
hecht aan het systematisch vastleggen van nomenclatuur. 

2.4. Conclusies 

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt op welke wijze en in welke mate de termino
logie een wisselwerking onderhoudt met andere wetenschappen. Met behulp van 
concreet cijfermateriaal is getracht de (groeiende) maatschappelijke relevantie van 
het vakgebied voor deze wetenschappen aan te tonen . 

Van groot belang is de constatering dat gedurende de laatste jaren met name in de 
exacte wetenschappen, in het bijzonder in de informatica, problemen met betrekking 
tot naamgeving unaniem worden onderkend. Een groot deel van de niet-technische 
problemen houdt verband met definities, benamingen en begrippensystemen. 

Het vakgebied van de chemie kent weliswaar een lange traditie op het gebied van 
eenduidige naamgeving (ontwikkeling van nomenclatuurstelsels), maar de uitwisse
ling van kennis tussen chemici en terminologen dateert slechts van de laatste jaren, 
waarin door de snelle groei van de techniek en de vereenvoudiging van wereldwijde 
communicatie het multidisciplinaire karakter van vakgebieden en wetenschappen 
sterk is toegenomen. Niet alleen binnen de chemie, maar ook binnen aanverwante 
vakgebieden, zoals de biologie, de fysica en de farmacie wordt naamgeving geconf
ron-teerd met de problematiek van synonymie, polysemie, homonymie en de veran
dering van betekenis van termen. 

Juist in die vakgebieden die zich tot voor kort verre hielden van talige oplossingen 
voor zich binnen het vakgebied voordoende problemen, is momenteel dringend be
hoefte aan een systematische benadering van deze problemen, alsmede aan uitwisse
ling van informatie. De principes en methoden van de terminologieleer bieden voor 
vele van de voorkomende problemen een adequate oplossing. 

De constatering dat de terminologie een wisselwerking onderhoudt met andere 
menswetenschappen, zoals de linguïstiek/taalkunde (LSP) en de vertaalkunde, zal 
ongetwijfeld minder verbazing teweeg brengen . Niettemin blijkt men er te vaak van 
uit te gaan dat terminologie óf een impliciete kennis is, óf een algemeen lin
guïstische. Een meer autonome benadering van de terminologieleer leidt tot een 
beter benutten van de terminologische kennis. 
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Uit de nauwe relatie die de terminologieleer onderhoudt met het vakgebied van de fi
losofie, met name de logica en de ontologie, is een bruikbaar stelsel van onomasiolo
gische principes en methodes ontwikkeld dat, met name in de huidige geautoma
tiseerde vorm, voor alle bovengenoemde en aanverwante vakgebieden vele functies 
kan vervullen, zoals bijvoorbeeld: 

het ontwikkelen van modellen voor het documenteren van soorten data, bronnen 
en het gebruik van data en van de relaties tussen data en bedrijfsprocessen; 
het standaardiseren/normaliseren van databenamingen, definities en code
ringsstructuren; 

- het definiëren van semantische velden; 
- het uitbouwen van indelingscomponenten voor de rangschikking van de vakge-

biedkennis; 
- het functioneel uitsplitsen van vakgebieden; 
- het ontwikkelen van een conceptuele representatie van het vakgebied; 

het verbeteren van efficiënte communicatie tussen vakspecialisten; 
- het samenstellen van systematische vakwoordenboeken; 
- het vervaardigen van onderwijsmateriaal; 
- het indexeren van informatie; 

het oplossen van problemen als synonymie, polysemie en homonymie; 
- het vaststellen van criteria ten behoeve van de correcte vertaling van vaktermen. 

Met andere woorden, de terminologieleer heeft velen veel te bieden. De technieken 
(principes en methoden) die eigen zijn aan het vakgebied moeten, gezien het hier
boven aangetoonde en snel groeiend belang voor de andere wetenschappen, binnen 
de onderwijs- en onderzoeksprogramma's van de in Nederland en België bestaande 
opleidingen in ruime mate, in alle facetten (theorie en praktijk), aan de orde komen. 

3. Terminologie en onderzoek 

3.1. Stand van zaken 

Om de stand van zaken m.b.t. onderzoek op het gebied van de terminologie te kun
nen schetsen, is een nadere omschrijving van dit type onderzoek gewenst. Het on
derzoek kan betrekking hebben op de eigenschappen van termen in het algemeen, op 
de kenmerken van de woordenschat van een bepaald vakgebied of op de principes en 
methoden voor het vervaardigen van terminologieën. Vanwege haar interdisciplinai
re karakter is het ook mogelijk dat terminologie in het kader van bijvoorbeeld classi
ficatiewetenschap of de studie van vaktalen bestudeerd wordt. 

Het resultaat van terminologisch werk (in de vorm van terminologielijsten, waarvan 
nr. 18 uit de reeks Voorzetten van de Taalunie een overzicht bevat) is voor dit 
hoofdstuk alleen interessant als de lijsten voorzien zijn van uitgebreid commentaar 
m.b.t. de gevolgde werkwijze en als op bepaalde problemen of bijzonderheden van 
deze werkwijze of van het vakgebied in kwestie nader wordt ingegaan. Dit komt in 
officiële publikaties niet of nauwelijks voor; wel interessant zijn in dit verband de 
zgn. 'terminologische scripties' van studenten aan universiteiten en hogescholen. 
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Aangezien de terminologie nog maar kort als autonome discipline bestaat in het 
Nederlandse taalgebied (in Europees verband sinds het begin van deze eeuw), is er, 
ook aan de universiteit, tot voor kort slechts op incidentele wijze onderzoek venicht 
naar specifieke problemen die verband houden met de woordenschat van vakgebie
den. Onderzoeksbureaus op het gebied van de terminologie zoals daar nu zijn 
TOPTERM en EUROTERM bestonden nog niet. Dit levert het volgende beeld van 
op het Nederlands gericht terminologie-onderzoek op: 

- Terminologie vormt soms het onderwerp van één of twee hoofdstukken in een 
vaktaalstudie (b.v. J. Ulijn); dergelijke studies zijn wat het Nederlands aangaat 
echter nog steeds dungezaaid, al probeert de sectie Techniek en Linguïstiek van 
de TU Eindhoven daar iets aan te doen. Bovendien wordt het Nederlands vaak 
contrastief benaderd, d.w.z. in relatie tot andere talen. 

- Een andere invalshoek is die van de classificatiewetenschap, al is het nog niet 
vaak voorgekomen dat de relatie met te1minologieleer hierin expliciet wordt ge
legd. Een uitzondering hierop vormt het werk van W.M. Hirs. 

- Vanuit de hoek van de (ver)taalwetenschap noemen we om te beginnen het werk 
van Prof. Em. J. de Cort. Daarnaast wijzen we op twee zeer recentelijk gestarte 
promotie-onderzoeken op het gebied van de terminologie, de één meer taalkun
dig, de ander meer vertaalwetenschappelijk georiënteerd, beide begeleid door 
Prof. dr. W. Martin van de Studierichting Lexicologie aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Hoewel de taalkunde jarenlang vooral op formele, grammaticale as
pecten van taal gericht is geweest, en daarbij het lexicon van ondergeschikt be
lang achtte, neemt in het huidige taalkundig onderzoek het lexicon zelfs een cen
trale plaats in. Dit zou uiteindelijk ook de terminologie ten goede moeten komen, 
waar een aantal fundamentele vragen nog onbeantwoord is gebleven. 

Het belang van terminologie in het algemeen en Nederlandstalige terminologie in het 
bijzonder, is in hoofdstuk 1 voldoende onderstreept. Daarom zijn er enerzijds kwa
litatief goede opleidingen nodig; anderzijds mag in een serieus terminologiebeleid de 
onderzoekscomponent niet ontbreken. Hoewel de groeiende aandacht voor termino
logie ook meer specifiek terminologisch onderzoek in gang heeft gezet, is dit nog on
voldoende. Structureel onderzoek op het gebied van de Nederlandse terminologie 
geeft het vak binnen het eigen taalgebied meer aanzien, bevordert internationale sa
menwerking en dient ter ondersteuning van het onderwijs èn de terminografische 
praktijk. 

3.2. Model 

3.2.1. Onderzoeksthema's 

Ten aanzien van het terminologisch onderzoek is ons voorstel tweeledig: enerzijds 
pleiten wij voor terminologie van de terminologie: een nauwkeurige definiëring van 
het begrippenapparaat waar onderzoekers, docenten, terminografen, enz. mee wer
ken. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen/ontwerpen van een terminologisch 
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begrippensysteem en de eventueel daaraan gerelateerde/te relateren termen. Sinds 
anderhalf jaar wordt hier in bescheiden mate aan gewerkt door de normcommissie 
"Terminologie", lid van ISO/TC 37, bij de behandeling van de norm Vocabulary of 
terminology. Deze Nederlands-Belgische commissie richt zich op het bespreken en 
voor onze taal bewerken van internationale normvoorstellen van ISO/TC 37; méér 
ruimte voor eigen inbreng en onderzoek t.a.v. de Nederlandstalige situatie zou 
geschapen moeten worden. 

Anderzijds pleiten wij voor onderzoek dat inspeelt op de behoeften en wensen die 
leven in de praktijk. Ook hier gaat het om fundamenteel onderzoek in die zin, dat het 
algemeen van aard is en meerdere toepassingen kan dienen. 

De praktijk van de terminologie beperkt zich allerminst tot het vervaardigen van ter
minologieën, of zo men wil vakwoordenboeken. Ook in dit domein heeft de komst 
van de computer nieuwe produkten en toepassingen met zich meegebracht, waarvan 
de terminologische database met woordenboekfunctie, de termenbank, de meeste be
kendheid geniet. Andere belangrijke toepassingen vindt men in: 

- de zgn. taalindustrie, die tot doel heeft het proces van natuurlijke taalverwerking 
(Natura! Language Processing, oftewel NLP) te simuleren. Een voorbeeld hiervan 
is het onderzoek m.b.t. automatisch vertalen. In een NLP-systeem vormt het lexi
con (gestructureerde verzameling woorden met fonologische, morfologische, 
syntactische, semantische en pragmatische informatie) naast b.v. de grammatica 
een essentiële component, en moeten beide begrepen en gebruikt kunnen worden 
door de computer; 

- de informatietechnologie, waar de toegankelijkheid van de informatie centraal 
staat. Het lexicon dient hier als ontsluitingsmiddel, wat eisen stelt aan zijn struc
tuur en organisatie; 

- het Kunstmatige Intelligentie-onderzoek (KI), waarin enerzijds gewerkt wordt 
aan de explicitering van cognitieve processen en anderzijds aan het ontwerp van 
computersystemen die deze processen uit kunnen voeren. Eén van de uitgangs
punten hierbij is, dat taal- en wereldkennis niet strikt gescheiden kunnen worden, 
zodat onderzoek naar taal- en informatieverwerking een belangrijke plaats in
neemt. Alle kennis m.b.t. de woorden uit het domein in kwestie wordt in het lexi
con opgeslagen, en wel zó dat deze informatie automatisch verwerkt kan worden 
door de computer. 

Hieruit blijkt dat onderzoek op het gebied van het lexicon in het algemeen gewenst 
is; echter, gezien de rol die gespecialiseerde kennis en de bijbehorende woordenschat 
in de communicatie speelt (en dientengevolge in de verschillende toepassingen) ver
dienen terminologieën - domeingebonden lexica - in het bijzonder de aandacht. Dat 
onderzoek hiernaar niet als een soort !'art pour !'art beschouwd kan worden, wordt 
geïllustreerd door het feit, dat verscheidene andere, niet onbelangrijke onderzoeks
gebieden de uitkomsten van dit onderzoek met belangstelling tegemoet zien. 
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Met het oog op de ontwikkelingen in de kennistechnologie - het belang van infor
matie(verwerkende)systemen, stellen wij voor een intelligente terminologie te ont
werpen, die in diverse praktijksituaties gebruikt kan worden. Een dergelijk lexicon 
kan dus ook model staan voor een termenbank (zonder hiermee te willen suggereren 
dat we in Nederland zouden moeten streven naar een eigen, nieuw op te zetten ter
menbank; de uitkomsten van dit onderzoek kunnen ook tot verbeterde versies van 
bestaande banken leiden). De groeiende populariteit van elektronische informatie
dragers voor de opslag en raadpleging van terminologiebestanden rechtvaardigt de 
keuze voor verder onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van termenban
ken. 

Meer in het algemeen dient het onderzoek dat wij voorstaan, toegespitst te worden op 
het formuleren van de voorwaarden waaraan een terminologie zou moeten voldoen 
om in de verschillende omgevingen te kunnen functioneren. De kwalificatie ' intelli
gent', afkomstig uit de Kunstmatige Intelligentie, betekent populair gezegd "die 
meedenkt": hiertoe is de (vaak impliciete) kennis van de gebruiker in de terminolo
gie expliciet opgenomen. Een dergelijke tenninologie bevat dus niet alleen infor
matie over b.v. de term studiepunt (zoals definitie, vertaling naar andere talen e.d.), 
maar ook over het begrip als zodanig. Wie weet dat colleges of studie-onderdelen ty
pische kenmerken kunnen hebben die hun relatief gewicht, waarde of belang binnen 
een studie uitdrukken in bepaalde eenheden, moet, zonder de term zelf te kennen, ge
leid kunnen worden tot "(aantal) studiepunten of studie-uren". De organisatie van 
deze conceptuele kennis in zgn. betekenisschema's (conceptuele frames) kan zowel 
de kwaliteit van de informatie als de toegankelijkheid van terminologiebestanden 
aanzienlijk vergroten. Het spreekt voor zich, dat voor de taal- of informatieverwer
kende computer kennis van deze organisatie een conditio sine qua non is. 

In het licht van wat in 2.3.2. is gezegd, achten wij het tevens van belang dat termino
logen zich aansluiten bij nomenclatuuronderzoek. Dit is daarom zo belangrijk, om
dat een nomenclatuur nog het meest voldoet aan de wensen van de terminoloog: 
systematische en eenduidige naamgeving op basis van de onderliggende conceptue
le structuur. Juist het gegeven dat ook nomenclaturen niet van dubbelzinnigheden 
verschoond blijven in de praktijk, maakt dat onderzoek naar dergelijke naam
gevingssystemen fundamenteel is voor de terminologie. 

Tot slot verdienen de taalkundige aspecten van Nederlandstalige terminologie nader 
onderzoek: een grondige inventarisatie van de syntactische, mmfologische en lexica
le middelen die in Nederlandstalige terminologie een rol spelen, ontbreekt. De vol
gende vragen kunnen bij dergelijk onderzoek aan bod komen: 

- Welke zijn de creatieve prefixen en suffixen? 

- Hoe onderscheiden zich diverse vakdisciplines wat betreft hun terminologische 
domeinen en wat betreft de keuze van de componenten en de constructiewijze? 

Hoe liggen de semantische relaties binnen samengestelde termen? 
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- Zijn er duidelijke regels te vinden voor de onderlinge verhouding der componen
ten bij samengestelde termen? 

Wat is er bekend over fraseologische aspecten van de Nederlandse terminologie? 

- Bestaat er een voorkeur voor internationale dan wel voor nationale termen? 

- Hoe komen neologismen in ons taalgebied tot stand? 

Hoe liggen al deze vragen in het Noordnederlandse of Zuidnederlandse taalge
bied? 

Het is noodzakelijk dat bij de beantwoording van deze onderzoeksvragen de taalkun
dig georiënteerde terminologen samenwerken met vakspecialisten uit de diverse do
meinen, met technici en met deskundigen uit de normalisatiewereld om de kwaliteit 
van de Nederlandstalige terminologie te bevorderen. Om met De Cort te spreken, 
zouden we moeten "beletten dat het Nederlands helemaal geen terminologische in
breng meer zou hebben in de waaier van de plots opbloeiende technieken van de 
nieuwe industriële revolutie, waarvan wij de 'sprakeloze' getuigen zijn". 13 

3.2.2. Objecten en methoden van onderzoek 

Het opstellen van een begrippenapparaat voor de terminologie houdt in dat de basis
begrippen uit zowel theorie als praktijk nauwkeurig gedefinieerd en gesitueerd wor
den. Het spreekt voor zich dat deze begrippen en hun relaties de wezenlijke inhoud 
van het vak mede bepalen. 

Hiervoor dienen de bestaande theorieën, afkomstig uit verschillende scholen, gron
dig bestudeerd en geëvalueerd te worden. Het streven is om op deze wijze onze eigen 
positie te bepalen tegenover talrijke in de terminologie gebruikte begrippen. 

Voorbeelden van te onderzoeken vraagstukken: Hoe bakenen we "terminologie" en 
"terminografie" af? Hoe verhouden "terminologie" en "lexicologie" zich tot elkaar? 
Welk begrip wordt met de term "thesaurus" aangeduid? Hoe lossen we het probleem 
op van het "multiword lexeme"? 

Het onderzoek naar de architectuur van een intelligente terminologie roept de vol
gende fundamentele vragen op: 

- Welke informatie moet een terminologisch lexicon bevatten? 

Het gaat hier niet zozeer om het afbakenen van één of meer kennisdomeinen als 
wel om de typen informatie die opgenomen dienen te worden (bijvoorbeeld con
ceptueel-semantische en syntactische informatie). 

- In welke vorm dient deze informatie voorgesteld te worden? 
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Hiermee komen we op het terrein van kennisrepresentatie: hoe wordt conceptuele 
betekenis het beste weergegeven? Voor de verschillende typen begrippen moeten 
definitiemodellen, sense frames of conceptuele schema's ontwikkeld worden die 
algemeen toepasbaar zijn, bv. zowel in een termenbank als in AI-onderzoek. 

Hoe dient deze kennis georganiseerd te worden? 

De structuur van de terminologie dient te worden gebaseerd op dezelfde con
ceptuele en lexicale relaties ais die waarover de taalgebruiker, in casu de specia
list, beschikt. Op die wijze wordt de terminologie van metakennis voorzien die 
hem in staat stelt aan begrippen termen te koppelen. 

Bij dit alles is lnformation Retrieval een belangrijk aspect. Bestaat er behoefte aan 
variabele zoekprocedures? Hoe kan het zoeken naar informatie vereenvoudigd wor
den? Een terminologie die over bovengenoemde metakennis beschikt, biedt 
verscheidene mogelijkheden en laat het zelfs toe begrippen te vragen waarvan de 
aanduiding onbekend is. 

Van methodologische aard is de vraag hoe de op te nemen informatie vergaard en ge
analyseerd wordt. Hoe worden bronnen geselecteerd en gebruikt? Op het terrein van 
de ontwikkeling van technieken, heuristieken en valideringscriteria is nader on
derzoek gewenst. 

3.2.3. Organisatie van onderzoek 

Gaarne zouden wij besluiten met enkele aanbevelingen te doen die o.i. als randvoor
waarde gelden voor het hierboven beschreven onderzoek. 

Tot nog toe bestaat er in Nederland en België geen leerstoel Terminologie. Wel is 
vijf jaar geleden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een hoogleraar Lexicologie 
benoemd (deeltijds), wiens leeropdracht, binnen het kader van de studie van het lexi
con, ook onderzoek en onderwijs op het gebied van de terminologie omvat. Dat lexi
cologie- de studie van het lexicon in het algemeen- en terminologie verwante disci
plines zijn, moge duidelijk geworden zijn uit ons tweede onderzoeksvoorstel. 

Met het oog op de coördinatie van het terminologisch onderzoek in Nederland en 
België en de aansluiting bij internationale onderzoeksprojecten, achten wij één of 
meer leerstoelen Terminologie in het Nederlandse taalgebied onontbeerlijk. 
Uitgaande van de huidige universitaire situatie pleiten wij voor uitbreiding van de 
leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met dien verstande dat de zittende 
hoogleraar meer tijd kan besteden aan specifiek terminologisch onderzoek. Gezien 
het multidisciplinaire karakter van de terminologie adviseren wij eveneens een 
leerstoel in te stellen aan een technische universiteit, waar het onderzoek meer in het 
bijzonder gericht zou worden op de specifieke terminologische problematiek van af
zonderlijke vakgebieden. Gezien de vele activiteiten van de TU Eindhoven op het 
vlak van taal en techniek - zoals de onlangs ontwikkelde postdoctorale cursus 
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"Techniek en Linguïstiek" - achten wij deze universiteit bij uitstek geschikt voor de 
instelling van een tweede leerstoel Terminologie. 

Aangezien in België de opleiding tot vertaler-tolk (en dientengevolge ook de oplei
ding in de terminologie) uitsluitend aan Vertalers-Tolkeninstituten gebeurt, moet 
ook hier gepleit worden voor het mogelijk maken zowel van fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek als van het onderzoek naar de toepassingsmogelijkhe
den van de terminologie binnen deze instellingen . 

Tenslotte kan ook het SaNT een belangrijke rol spelen in het coördineren van de 
werkzaamheden van zowel de universiteiten (in Nederland) als de Vertalers
Tolkeninstituten (in België). 

4. Onderwijs in de terminologie 

4.1. Stand van zaken 

4.1.1. Terminologie-onderwijs aan de universiteit 

4.1.1.1. Plaats van het terminologie-onderwijs 

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam wordt terminologie gedoceerd in het kader van 
de doctoraalstudie Lexicologie en vormt het een aparte afstudeerrichting binnen deze 
studie. Eenieder in het bezit van een propedeuse in een taal heeft de mogelijkheid in 
drie jaar doctorandus in de terminologie te worden. Voor gediplomeerden van de 
RHOTV te Maastricht bestaat sinds kort een verkort, tweejarig programma. De stu
die Lexicologie is , niet in de laatste plaats vanwege de aandacht voor terminologie, 
tot nog toe uniek in Europa. 

Lexicologie is de studie van de structuur en organisatie van de woordenschat in het 
algemeen, en terminologie die van de woordenschat van specifieke vakgebieden in 
het bijzonder. Beide hebben tot taak de lexicale kennis van een bepaalde groep taal
gebruikers zo adequaat mogelijk weer te geven. In bepaalde opzichten echter 
verschillen de twee vakken van elkaar, wat afzonderlijke colleges en een specia
lisatie in het (voor)laatste studiejaar rechtvaardigt. Specifieke problemen van de ter
minoloog, waar de lexicoloog niet of in mindere mate mee geconfronteerd wordt, 
ZIJn: 

- de terminoloog is altijd afhankelijk van informanten (waar de lexicoloog, gedeel
telijk althans, kan terugvallen op zijn eigen intuïtie); 

- de woordenschat van vakgebieden breidt zich zeer snel uit; 

- als gevolg van de ontwikkelingen en veelvuldige internationale contacten is er 
voortdurend behoefte aan nieuwe termen en aan genormaliseerde terminologieën. 
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Alle studenten, ongeacht afstudeerrichting, volgen zowel colleges lexicologie als ter
minologie. Allen leren de basisbegrippen uit beide vakken en maken d.m.v. oefenin
gen kennis met de lexicografische en terminografische praktijk. Daarbij wordt ge
probeerd verschillende, eventueel ook meer recente methoden onderling te vergelij
ken en te evalueren. De afstudeerrichting wordt pas in de laatste fase van de studie 
gekozen en bepaalt het onderwerp van stage en scriptie. Daarenboven is voor aspi
rant-terminologen het college Vertalen en terminologie verplicht. Hun wordt echter 
ook het (voor terminologen facultatieve) college Relationele modellen van het lexi
con ten zeerste aanbevolen. 

Naast de specifieke lexicologische en terminologische onderdelen bevat het studie
programma vakken op het gebied van: 

- (vreemde-)taalverwerving en -beheersing; 

de taalkunde: lexicale semantiek, morfologie, fonologie, syntaxis, toegepaste 
taalwetenschap en etymologie; 

- de statistische en computationele verwerking van gegevens (het ontwerpen van 
een databasestructuur en werken met dBase m+). 

4.1.1 .2. Inhoud en didactiek van het terminologie-onderwijs 

1) Inleiding terminologie 

a) Inhoud 

In dit college worden de studenten ingewijd in de linguïstische, sociale en praktische 
problemen die de terminologische praktijk met zich meebrengt. De volgende on
derwerpen komen hierbij aan de orde: Definitie terminologie, kort historisch over
zicht. Inleiding in LSP. Basisbegrippen: van object naar begrip naar term. Relaties 
tussen begrippen, begrippenstelsels. Definities. Wat is een term, afbakening term in 
zin, linguïstisch gedrag van termen. Relatie term-begrip: homonymie/polysemie, sy
nonymie. Equivalentie. Termvorming, nieuwvormingen, standaardisatie. Werk
wijzen in terminografie, het terminologiefiche, termenbanken, vakwoordenboeken, 
thesauri. 

b) Didactiek 

Het betreft een hoorcollege van 26 uur (13 weken 2 uur per week), waarbij gebruik 
gemaakt wordt van handboeken en een aantal artikelen. Van tijd tot tijd worden klei
ne oefeningen venicht in of buiten het college. 

Het college wordt afgesloten met een tentamen over de theorie plus een werkstuk 
(1500 à 2000 woorden), dat meer theoretisch dan wel praktisch kan zijn: bijv . de be
spreking van een bestaand vakwoordenboek, waarbij wordt ingegaan op volledig
heid, consistentie van definitiesen/of equivalentieproblematiek; of een beschrijving 
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geven van de wijze waarop de E. Wüsters Machine Toot tot stand gekomen is en voor 
een deelgebied hieruit Nederlandse equivalenten zoeken. 

2) Werkcollege terminologie 

a) Inhoud 

In dit college wordt nader ingegaan op de werkwijze in de terminografie en aan een 
concreet project gewerkt om de verworven kennis in praktijk te brengen en te verdie
pen. Belangrijk hierbij is dat de studenten leren samenwerken met specialisten. 
Speciale aandachtsgebieden zijn de wijze van definiëren en/of de lexicale eigen
schappen van te1men. Er dient uiteindelijk een meertalige terminologie vervaardigd 
en geïmplementeerd te worden, die afhankelijk van de groepssamenstelling een meer 
of minder beperkt gebied bestrijkt, en twee of meer talen bevat. 

b) Didactiek 

Het betreft een werkgroep, die gedurende 13 weken 2 uur per week bijeenkomt. Er 
wordt een werkstuk gemaakt bestaande uit een theoretisch gedeelte (2000 à 3000 
woorden) en een gedeelte terminologie (± 30 begrippen in 2 talen). 

3) Vertalen en terminologie 

a) Inhoud 

In dit college wordt ingegaan op problemen die zich kunnen voordoen bij het verta
len van LSP-teksten, dat wil zeggen teksten over gespecialiseerde onderwerpen. Er 
wordt met name aandacht besteed aan het herkennen en afbakenen van termen (in 
verschillende talen) en aan het bepalen en weergeven van equivalentie. 

b) Didactiek 

Het betreft een werkgroep, die gedurende 13 weken 2 uur per week bijeenkomt. De 
studenten krijgen steeds concrete (zoek-, lees- en vertaal-) opdrachten die tijdens het 
college besproken worden. De werkgroep wordt afgesloten met een werkstuk. 

4) Stage terminologie (min. 3 maanden) 

Tijdens de stage is er gelegenheid de verworven kennis in praktijk te brengen en kan 
de student(e) zich op een toekomstig beroep oriënteren. Enerzijds is het een kennis
making met de terminologische behoefte, de mogelijkheden en beperkingen van het 
terminologische werk in een concrete, specifieke werksituatie. Anderzijds biedt de 
stage de mogelijkheid bepaalde ideeën uit de colleges te toetsen en te operationalise
ren. 

De stageperiode wordt afgesloten met een verslag , waarin in elk geval wordt opge
nomen een korte beschrijving van de werksituatie (de afdeling, eventueel het pro-
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ject), de doelstelling van de stage (eventueel hypotheses, uitgangspunten), het ver
loop van de stage zelf, d.w.z. verslag van gedane werkzaamheden, een evaluatie van 
de resultaten en tot slot eventueel aanbevelingen voor de stageverlenende instantie. 

5) Scriptie 

Deze kan theoretisch van aard zijn, maar dient dan wel terminologische voorbeelden 
te bevatten, bij voorkeur uit eenzelfde vakgebied. Ook is het mogelijk er een meer 
praktische scriptie van te maken door een tweetalige terminologie samen te stellen; 
ook hier wordt echter een theoretische verantwoording van de (of een aantal) proble
men gevraagd. 

4.1.1.3. Onderwijsmiddelen 

De studierichting beschikt over een beperkt aantal pc's voor studenten en medewer
kers. Er is een aansluiting op Eurodicautom, die zowel door studenten als medewer
kers gebruikt kan worden. In het college Lexicale Datastructuren hebben de stu
denten leren omgaan met een relationeel databasesysteem, dBase nr+ ; dit program
ma staat ook buiten het college tot hun beschikking. Verder is het pakket TEXT 
TOOLS van INK aangekocht. Hoewel de markt van lexicografische/terminogra
fische produkten meer en meer wordt beheerst door CD-ROM's, is het voor de stu
dierichting helaas financieel niet haalbaar deze ontwikkelingen op de voet te volgen. 

De studierichting beschikt voorts over een eigen lees- annex studiezaal met één- en 
meertalige, algemene en gespecialiseerde woordenboeken, en algemene werken en 
tijdschriften op het gebied van lexicologie, terminologie, taalkunde en vertaal
wetenschap. Ook staan hier de zojuist genoemde pc's opgesteld. 

4.1.1.4. Conclusies en aanbevelingen 

Om te beginnen zijn we natuurlijk blij dat een dergelijke, unieke studie in het 
Nederlandse taalgebied bestaat. Dit neemt niet weg, dat het programma hier en daar 
nog voor verbetering vatbaar is. De basiscomponenten zijn weliswaar aanwezig, 
maar een aantal aspecten van de terminologie blijkt nog te weinig aan bod te komen. 
Met name de ontwikkelingen op taaltechnologisch gebied verdienen veel meer aan
dacht, omdat juist daar een grote behoefte blijkt aan deskundigen op het gebied van 
de woordenschat en op dat van de terminologie in het bijzonder. Een voorbeeld hier
van vormen 1nformation Retrieval-projecten: om een computer medische rapporten 
te kunnen laten lezen, interpreteren en samenvatten, is een gedetailleerde beschrij
ving van medische begrippen en termen onontbeerlijk. 

Een ander aspect van de terminologische praktijk dat nadere aandacht verdient (ter
wijl het nu slechts af en toe in de colleges aan bod kan komen) is het samenwerken 
met de specialist. Om deze samenwerking te optimaliseren is het nodig dat de termi
noloog inzicht heeft in bedrijfsstructuren en de communicatieprocessen die zich 
daarbinnen afspelen. Dit is niet alleen van belang voor de dialoog tussen terminoloog 
en specialist, maar bijvoorbeeld ook voor een juist gebruik van geschreven bronnen. 
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Bovendien stelt dergelijke kennis de terminoloog in staat een genuanceerde besch
rijving te geven van de gebruiksmogelijkheden en -beperkingen in een bepaald do
mein. 

4.1.2. Terminologie-onderwijs aan de Nederlandstalige hogescholen voor 
vertalers en tolken 

Op 13 december 1988 werd bij de PHVT 14 in Gent een themadag over terminologie 
gehouden voor de zes Nederlandstalige hogescholen die een vertalersopleiding 
verzorgen. 15 Als voorbereiding daarop was een vragenl~st rondgestuurd. De vragen 
hadden betrekking op de programma's, voorzieningen, plannen en vooruitzichten in
zake terminologie bij de verschillende opleidingen. 

Het totaalbeeld dat uit de enquête naar voren komt, laat zien dat een en ander voor 
verbetering vatbaar is . 

4.1.2.1. Het vak terminologie in het curriculum 

Alle betrokken hogescholen geven weliswaar enig onderwijs in de terminologie, 
hetzij als apart vak, hetzij als vakonderdeel, maar van evenwichtig uitgewerkte pro
gramma's is geen sprake. 

De PHVT biedt terminologie aan als keuzevak. De andere instituten onderwijzen ter
minologie slechts als onderdeel van een of meer andere vakken: Nederlands (HVT 
en RHOTV), vreemde talen (HVT en RHOTV), vertaling (KVH), encyclopedie van 
de vertaalwetenschap resp. de vertaling (VLEKHO en HVT), informatica (HVT en 
RHOTV), wetenschappelijke problemen (HIVT). 

Uit dit overzichtje blijkt dat het terminologie-onderwijs over verschillende vakken 
versnipperd wordt aangeboden. Een systematische aanpak of zelfs een gemeen
schappelijke lijn ontbreekt. 

4.1.2.2. Didactiek 

Aan het HIVTen de VLEKHO is het onderwijs in de terminologie enkel van theo
retische aard . Het wordt er in hoorcolleges aan een grote groep studenten gegeven. 
Het doel van de colleges is aan het HIVT: een min of meer compleet en coherent 
beeld te geven van de problematiek van de terminologie; aan de VLEKHO: een sum
mier overzicht te geven van de geschiedenis van de terminologie en een korte schets 
van de belangrijkste auteurs. Er is onvoldoende staf om de theorie in werkcolleges 
toe te passen. 

Aan de RHOTV is het onderwijs hoofdzakelijk van praktische aard en het wordt dan 
ook grotendeels in de vorm van werkcolleges "vertaalgerichte terminologie" gege
ven. De studenten moeten in de eerste plaats opzoekwerk verrichten, dat wil zeggen 
dat zij een tekstcorpus in twee talen over een bepaald onderwerp samenstellen en dit 
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vervolgens terminologisch/fraseologisch analyseren. Ze verwerven hierbij vaardig
heden in het omgaan met terminologisch bronnenmateriaal, in het vaststellen van 
equivalenties in twee of meer talen, in het raadplegen en invoeren van gegevens in 
een termenbank. De terminologietheorie staat in dienst van deze vaardigheden. 

Aan de KVH, PHVT en HVT is het onderwijs in de terminologie een mengvorm van 
theorie en praktijk, met hoor- en werkcolleges. Aan de KVH en de HVT moeten de 
studenten bijkomend opzoekwerk verrichten. Het doel van het onderwijs is: 

- aan de KVH: glossaria in twee of meer talen te leren opstellen op zeer specifiek 
omschreven gebieden; 

- aan de PHVT: theoretische inzichten te verwerven, vertrouwd te raken met het 
praktische instrumentarium en de mogelijkheden te leren kennen van de termi
netiek (terminologie en informatica); 

- aan de HVT: de werkmethoden van de terminoloog aan te leren (o.a. ter voorbe
reiding op de terminologische scriptie), en mee te kunnen werken aan termenban
ken van externe organisaties. 

HVT en RHOTV werken met "vakoverschrijdende" terminologieprojecten, dat wil 
zeggen dat docenten van verschillende vakken (Nederlands, vreemde talen, vakin
houd en informatica) samenwerken rond een thema dat terminologisch wordt uitge
diept. 

Uit deze stand van zaken leren we dat elke hogeschool een eigen didactische aanpak 
heeft. De voor terminologie verantwoordelijke docenten van de verschillende scho
len houden enigszins contact met elkaar, maar men is nog lang niet toe aan een uni
forme werkmethode in de terminologie-opleiding. 

4.1 .2 .3. Leermiddelen 

Er wordt gebruik gemaakt van twee Nederlandstalige handboeken: Terminologieleer 
van Jos de Cort, RUCA 1985 en Terminologie, een methode van Rita Temmerman, 
Femke Simonis en Lucia Luyten, ACCO 1990. Verder beschikken de verschillende 
instituutsbibliotheken over de belangrijkste basiswerken over terminologie in andere 
talen (Amtz/Picht, Dubuc, Felber, Rondeau, Sager e.a. 16). De RHOTV heeft de in
stituutseigen "blokboeken", die bepaalde deelgebieden van de terminologie (geïnte
greerd in andere vakken) bestrijken. Aan de KVH is er een syllabus. 

De verschillende hogescholen maken voor het vastleggen van de verzamelde termi
nologische gegevens gebruik van gestandaardiseerde terminologieformulieren of -fi
ches. Die fiches verschillen evenwel van instituut tot instituut. 

4.1.2.4. Termenbanken 

Ook de termenbanken aan KVH, HVT, PHVT en RHOTV hebben elk een 
eigen structuur, waardoor helaas geen uitwisseling van gegevens mogelijk is. Het 
gaat hier om oefenversies die nog moeten worden geoptimaliseerd om eventueel 
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commercieel bruikbaar te zijn . Momenteel ontbreekt daarvoor het geld, de medewer
kers kunnen geen extra tijd voor dat doel ter beschikking stellen. De verantwoorde
lijken voor de termenbanken aan de verschillende instituten hebben ook nog een 
aantal andere taken zoals taalonderwijs geven, instaan voor computertoepassingen in 
het algemeen, enz. 

Vier hogescholen zijn op een externe databank aangesloten, namelijk de RHOTV, de 
VLEKHOen de PHVT op Eurodicautom en de HVT op de ENDOC-databanken 
(waaronder Eurodicautom). Omdat het raadplegen van de databanken nogal kostbaar 
is, kunnen de studenten er onvoldoende gebruik van maken. 

4.1.2 .5. Scripties I stages 

Aan alle instituten worden terminologisch georiënteerde scnptles geschreven. 
Bovendien werken de meeste hogescholen mee aan onderzoeksprojecten ten be
hoeve van derden. Ook hier zijn de omstandigheden zeker niet optimaal. De begelei
ding van de scripties en de coördinatie van de onderzoeksprojecten worden verzorgd 
door docenten die al te zwaar belast zijn met andere taken binnen de instituten. 

Uit de enquête bleek tenslotte dat er voor de studenten onvoldoende terminologisch 
georiënteerde stagemogelijkheden zijn in het bedrijfsleven (cf. de taalindustrie) en 
bij de nationale en internationale instanties die met terminologie te maken hebben. 

4.1.2 .6. Conclusies en aanbevelingen 

Dat een vak als terminologie in een vertalersopleiding wordt gedoceerd, zou eigen
lijk voor de hand moeten liggen. Vertalers van gespecialiseerde vakteksten moeten 
zich eerst inwerken in een bepaald vakgebied en in de specifieke terminologie ervan, 
voordat ze een vertaling kunnen maken die zowel taalkundig als vakinhoudelijk en 
terminologisch correct is. De aandacht die enkele instituten trachten te besteden aan 
terminologie in het vertaalonderwijs, laat zien dat het belang van terminologie voor 
de vertaler, althans door docenten met praktische vertaalervaring, wordt onderkend. 
Het terminologie-onderwijs is echter nog niet voldoende afgestemd op de eisen die 
op het gebied van terminologie tegenwoordig aan met name de technisch
wetenschappelijke vertaler worden gesteld. Een volwaardige opleiding en meer 
coördinatie tussen de hogescholen zijn derhalve dringend gewenst. Naast de afstu
deerrichtingen vertaler en tolk zou ook kunnen worden gedacht aan een afstudeer
richting terminoloog. 

Op dit ogenblik wordt terminologie onderwezen als onderdeel van andere cursussen, 
door vreemde talendocenten en door docenten Nederlands, die veelal zelf onvol
doende opleiding in de terminologie hebben gehad. Niet alleen moet een leerplan 
"vertaalgerichte systematische terminologie" voor de studenten van de vertalersop
leidingen worden ontwikkeld, maar ook zullen docenten aan deze opleidingen in 
staat moeten worden gesteld nascholingscursussen te volgen. Voor de toekomst moet 
beslist aan specifieke docentschappen terminologie worden gedacht. 
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Meer systematisch en geregeld contact tussen opleidingsinstituten en vakspecialisten 
("informanten") uit bedrijfsleven en overheid lijkt onontbeerlijk. In ieder geval zou
den ook de stagemogelijkheden voor studenten moeten worden uitgebreid. 

4.2. Model 

4.2.1. Terminologie als autonome discipline aan de universiteit 

Mede door de ontwikkelingen op het gebied van kennissystemen (zie 2.2.1.2.) en de 
rol die het lexicon daarin vervult, profileert de studie lexicologie/terminologie zich 
steeds meer in de richting van de lexica! knowledge engineering. In deze paragraaf 
zetten wij uiteen hoe naar onze mening het profiel van de toekomstige terminoloog 
eruit zou moeten zien en welke implicaties dit heeft voor het onderwijs. 

Na voltooiing van het doctoraalprogramma terminologie (met een belangrijke com
ponent lexicologie), dient de terminoloog te beschikken over kennis en inzicht met 
betrekking tot: 

a) de basisbegrippen, produktenen methoden op het gebied van de lexicologie/lexi
cografie en van de terminologie/terminografie; 

b) heuristische technieken ("knowledge acquisition") zoals het gebruik van corpora, 
classificatiesystemen, thesauri en het bevragen van informanten; 

c) lexicale representatiesystemen zoals netwerken,fi"ames, scripts e.d.; 

d) taalstructuur (lexicale semantiek, morfologie, fonologie, syntaxis) en taalontwik
keling (etymologie); 

e) taalgebruik in verschillende communicatieve situaties; 

f) bestaande programmatuur en 'tools' waarmee lexicale bestanden kunnen worden 
aangelegd, beheerd en geraadpleegd; 

g) databasestructuren en -technieken; 

h) de rol van het lexicon in het algemeen, en van terminologie in het bijzonder, in 
taaltechnologische ontwikkelingen (zoals onderzoek op het gebied van de Kunst
matige Intelligentie en lnformation Retrieval). 

Deze kennis, aangevuld met de ervaring opgedaan d.m.v. praktische oefeningen, 
moet de terminoloog in staat stellen: 

1) de woordenschat van een vakgebied in tenminste twee talen te beschrijven en op 
toegankelijke wijze vast te leggen; 
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2) hierbij rekening te houden met de specifieke behoefte van de doelgroep of com
putertoepassing waarvoor de terminologie wordt vastgelegd; 

3) beschikbare programmatuur voor de opslag en bewerking van terminologie te 
evalueren; 

4) een databasestructuur te ontwerpen en op gebruikersvriendelijke wijze te imple
menteren; 

Het huidige onderwijsprogramma voldoet gedeeltelijk aan deze eisen. De punten e) 
en h) komen tot nog toe slechts incidenteel aan de orde en zouden op een structurele 
wijze in het programma moeten worden opgenomen. De punten b), c) en f) zijn wel
iswaar reeds opgenomen in de bestaande opleiding, maar vragen in de hierboven 
geschetste opzet meer aandacht. 

De huidige bestaffing van de studierichting laat niet toe nieuwe onderdelen te 
verzorgen. Omdat de studierichting ook een onderzoekstaak heeft en in het kader 
hiervan aan een aantal nationale en internationale projecten deelneemt, zal er ook in 
de nabije toekomst weinig gelegenheid zijn voor onderwijsvernieuwing. Ons 
verzoek betreft dan ook een uitbreiding van de formatie. 

Tevens doen wij een beroep op fondsen voor materiële voorzieningen om kennisma
king en oefening met een breed scala van programma's en produkten zoals genoemd 
onder b), f) en h) mogelijk te maken. 

4.2.2. Terminologie als hulpwetenschap voor vertalers en tolken 

Het hoofdstuk over de stand van zaken van het terminologie-onderwijs aan de 
Nederlandstalige hogescholen voor vertalers en tolken toont enerzijds aan dat aan de 
verschillende hogescholen aan terminologie-opleiding gedaan wordt, maar an
derzijds is het ook duidelijk dat een dergelijke opleiding helemaal geen coherent 
beeld vertoont. Het terminologie-onderwijs wordt over verschillende vakken ver
snipperd, de inhoud, de didactiek en de doelstellingen van de cursussen verschillen 
zeer sterk van elkaar. 

Wanneer we het onderwijs in de terminologie zoals het er nu uitziet, vergelijken met 
de maatschappelijke relevantie van de terminologie, dan moeten we vaststellen dat 
dit onderwijs niet alleen niet coherent is, maar vooral ook onvoldoende wordt aange
boden. Er zijn bijna geen leermiddelen, het gebruik van de informatica is beperkt tot 
het online raadplegen van enkele bestaande grote databanken. Waar de hogescholen 
een eigen termenbank ontworpen hebben, heeft deze meestal een heel eigen struc
tuur, waardoor uitwisseling tussen de verschillende databanken nauwelijk mogelijk 
is. De enige mogelijkheid om aan systematisch terminologiewerk te doen ligt in het 
(facultatief) schrijven van een afstudeerscriptie. 

Waar terminologische onderzoeksprojecten lopen in samenwerking met andere in
stellingen of bedrijven, wordt de coördinatie meestal erg bemoeilijkt door gebrek aan 
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middelen voor de werving van gekwalificeerd personeel. Het nu volgend model voor 
terminologie-onderwijs aan de Nederlandstalige hogescholen voor vertaler en tolk 
wil dit gebrek aan coherentie in het huidige concept verhelpen. 

In het voorgestelde model omvat de opleiding in de terminologie vier grote blokken: 

(1) een theoretische inleiding, 
(2) een cursus documentatie- en classificatietechnieken, 
(3) concrete oefeningen, 
( 4) een scriptie en/ of stage. 

Per blok worden zowel de doelstellingen, de inhoud, de leermiddelen als de metho
diek van het onderwijs uitgewerkt. 

( l) Theoretische inleiding 

Dit gedeelte bestaat uit twee hoofdelementen : een inleiding in de lexicologie en een 
inleiding in de terminologie. 

Wat de lexicologie betreft komen vooral thema's aan bod die voor het latere termi
nografische werk belangrijk zijn: de principes en methoden van woordvorming (sa
menstelling, afleiding, ... ), woordenboeken (soorten en gebruik, mogelijkheden en 
beperkingen, ... ),e.d. Als cursusmateriaal komen in aanmerking: monografieën over 
de theorie van de lexicologie (in de verschillende talen), thesauri en andere vormen 
van woordenlijsten als praktische voorbeelden van lexicografisch werk. 

In de theoretische inleiding in de terminologie kunnen o.a. de volgende elementen 
behandeld worden: de relatie vaktaal-algemene taal, de relatie vaktekst-algemene 
tekst, de plaats van de terminologie binnen de vaktaal, de metataal die binnen de ter
minologieleer gebruikt wordt, de begrippenleer, de vaktalige lexicografie (bv. termi
nologische gegevensverwerking (databanken)), terminologische werkmethoden, 
vormen van samenwerking (bv. terminoloog-vakspecialist, interinstitutioneel), nor
malisatie. 

Deze inleiding wordt in de vorm van een hoorcollege aan alle studenten (d.i . zonder 
opsplitsing in kleine groepen) gedoceerd, eventueel aan de hand van een cursus of 
een handboek (b.v . Arntz/Picht, Dubuc, Felber, Rondeau, Sager, Temmerman 
e.a.16). Wat dit betreft is het van groot belang dat de bibliotheek van de on
derwijsinstelling over een voldoende aantal van de te gebruiken leermiddelen 
beschikt en dat voor een eventuele aanschaf voldoende geldmiddelen ter beschikking 
worden gesteld. 

Er kunnen ook oefeningen worden ingelast (individueel of klassikaal) ter controle 
van de gedoceerde leerstof. Het oefenmateriaal wordt door de docent ter beschikking 
gesteld , zodat de student geen tijd verliest met het opzoeken ervan en zich volledig 
op de eigenlijke oefening kan concentreren. 
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De cursus duurt 45 lesuren, waarvan één derde aan lexicologie en twee derden aan 
terminologie worden besteed. 

(2) Documentatie- en classificatietechnieken 

Ook hier wordt eerst een theoretische inleiding in de vorm van een hoorcollege (voor 
alle studenten samen) gegeven, waarin de student vertrouwd raakt met de volgende 
thema's: bibliotheken (welke en waar zijn ze te vinden), andere informatie- en docu
mentatiecentra, andere bronnen van informatie (bv. vakspecialisten), welke strategie 
kan gevolgd worden om een probleem op te lossen, .. De duur van dit col legege
deelte bedraagt 20 lesuren. 

Naast dit hoorcollege worden ook oefensessies ingevoerd, wederom ter controle van 
de gedoceerde theorie. De studenten maken oefeningen of krijgen taken op te lossen, 
waarbij ook hier de nadruk ligt op de gevolgde methode, niet zozeer op het behaalde 
resultaat. De docenten van niet-taalkundige vakken kunnen hier een belangrijke be
geleidende rol spelen. Dit tweede cursusgedeelte omvat 20 lesuren, de studenten 
werken in groepjes van maximaal twintig personen. De lesgever is iemand met een 
grote praktische ervaring in documentatieproblematiek. 

Voor het tweede gedeelte van dit cursusonderdeel is het van groot belang dat de se
minaries in een aangepaste ruimte kunnen doorgaan. Er wordt voorgesteld een lokaal 
te gebruiken dat in directe verbinding met de bibliotheek staat. Dit lokaal beschikt 
over minimaal LO personal computers die een intern systeem vormen en die tevens 
via een modem een online verbinding met andere bibliotheken en gegevensbanken 
tot stand kunnen brengen. 

(3) Seminarie terminologie en terminografie 

Hier wordt het onder (l) en (2) bedoelde door de student in de praktijk omgezet. 
Onder begeleiding van de docent voeren de studenten een bepaalde taak uit. Het 
cursusmateriaa l wordt nu niet meer ter beschikking gesteld door de docent; de stu
denten moeten zelf opzoekwerk verrichten: ze gaan op zoek naar het terminologisch 
bronnenmateriaal , ze raadplegen zelf vakspecialisten, ze ordenen zelf het gevonden 
materiaal. De rol van de docent kan zich beperken tot het superviseren of het "sturen" 
van de studenten. 

In een werkcollege leggen zij hun onderzoeksresultaten regelmatig voor en kunnen 
ze eventueel tijdig "bijgestuurd" worden door de docent. De taken kunnen zowel in
dividueel als in groep (project) uitgevoerd worden. Tijdens het werkcollege kunnen 
de studenten of de groepen met de anderen ervaringen uitwisselen, problemen aan el
kaar voorleggen, e.d. De nadruk ligt niet enkel meer op de gevolgde methode, maar 
ook op het bereikte resultaat; ook "onoplosbare" problemen moeten zoveel mogelijk 
door de studenten zelf worden "opgelost". 

Volgende gecombineerde oefeningen kunnen aan bod komen: 
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1) Documentatieoefening 

De student stelt een lijst op van alle in de bibliotheek aanwezige werken die be
trekking hebben op een vooraf omschreven vakgebied. Op die manier raakt hij 
vertrouwd met de mogelijkheden die bibliotheken bieden voor terminologisch 
werk. 

2) Leren structureren van vakgebieden 

De student maakt een schematisch overzicht van een niet al te breed uitgesponnen 
vakgebied. Aan de hand van monografieën, naslagwerken, classificaties, thesauri 
e.d. (eventueel in verschillende talen) zal de student kennis maken met verschil
lende methoden om een vakterrein in te delen en daardoor ook de beperkingen 
ervan leren kennen en ermee leren omgaan. 

3) Opstellen van begrippensystemen en zoeken naar equivalenten voor het vertalen 
van die termen, die in een bepaalde tekst voorkomen, waarbij hij zijn keuze ook 
motiveert. Nieuwe termen worden voorgesteld en gemotiveerd, zowel voor die 
begrippen, waar in de doeltaal geen equivalent voor bestaat, alsook voor die ter
men, die een bepaald begrip niet volledig of onjuist benoemen. 

4) Oefeningen op de fraseologie binnen een bepaalde vaktaal 

Hier maakt de student kennis met de typische zinswendingen binnen de verschil
lende vaktalen van de moedertaal en probeert hij ook hier de equivalenten voor de 
doelta(a)l(en) te vinden. Tekstvergelijking kan hier een zeer grote en interessante 
rol spelen. 

5) Met de op de beschreven manier verzamelde gegevens moet de student tenslotte 
in staat zijn binnen een computeromgeving te werken. 

Bij dergelijke oefeningen zal de student steeds weer met terminologische problemen 
geconfronteerd worden, die in de loop van de opleiding steeds moeilijker en vakge
richter dienen te worden. Er zal in toenemende mate een beroep worden gedaan op 
zijn vermogen om voor dergelijke problemen een oplossing te vinden. 

Voor dit onderdeel worden 45 lesuren voorzien. De studenten bereiden de hun opge
legde taken ten dele buiten de lesuren voor. De docent voor dit gedeelte is bij voor
keur een ervaren terminoloog, de studenten worden in werkgroepjes van maximaal 
twintig personen ingedeeld. De ruimte waarin deze seminaries plaatsvinden is 
dezelfde als die voor de praktische oefeningen uit het pakket "documentatie". Als ge
bruikssoftware kunnen bestaande terminologieprogramma's aangeleerd en gebruikt 
worden; waar deze niet meer aan de noden voor het onderwijs voldoen, is het 
noodzakelijk nieuwe programma' s te ontwikkelen. 
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(4) Scriptie en/of stage 

In het kader van de opleiding tot vertaler-tolk kan de student een scriptie schrijven en 
eventueel ook stage lopen bij een vertaaldienst of een terminologiebureau. Hier moet 
hij er blijk van kunnen geven dat hij in staat is probleemgericht te denken bij het op
stellen van glossaria, bij het oplossen van vertaalproblemen (van anderen of van 
zichzelf). Naast de promotor, die de scriptie vooral methodologisch begeleidt, moet 
de student verder ook een beroep doen op medewerkers van buiten de on
derwijsinstelling (vakspecialisten). 

De terminologische gegevens worden op een standaardfiche gezet, eventueel ook in 
een gegevensbank ingevoerd. Daarvoor zijn gestandaardiseerde methoden en werk
vormen noodzakelijk om het uitwisselen van informatie later zonder problemen mo
gelijk te maken. 

Om een dergelijke cursus terminologie met succes te organiseren moeten bepaalde 
voorwaarden vervuld zijn. Het is eerst en vooral van groot belang dat elke instelling 
beschikt over voldoende gekwalificeerd onderwijspersoneel om de cursussen te 
coördineren en te doceren; deze mensen moeten zich ook voltijds met het terminolo
gie-onderwijs binnen hun instelling kunnen bezighouden. Indien de inhoud van een 
bepaald cursusgedeelte het uitnodigen van gastdocenten of vakspecialisten 
rechtvaardigt, moeten de daarvoor noodzakelijke (financiële) middelen ter beschik
king kunnen worden gesteld. 

Verder is het noodzakelijk dat de hogeschool over voldoende cursusondersteunend 
materiaal beschikt. Daarbij is vooral gedacht aan een ruim uitgebouwde bibliotheek, 
waarin zowel de theoretische werken over het vakgebied terminologie alsook woor
denboeken, glossaria, thesauri, enz ... aanwezig zijn. Voorts is een voldoende groot 
computerpark een absolute noodzaak voor het houden van oefensessies m.b.t. com
putertoepassingen binnen de terminologie-opleiding. Waar nodig zal ook de nodige 
programmatuur voor terminologische doeleinden moeten worden aangeschaft. 
Aangezien de meeste instellingen niet of nauwelijks over een dergelijke materiële 
uitrusting beschikken, zullen ook hier de nodige financiële middelen niet mogen ont
breken. In dit kader kan ook de oprichting van een documentatiecentrum voor 
software en wetenschappelijke literatuur voor de terminologie worden overwogen. 

Voor het raadplegen van externe databanken is het nodig dat de hogescholen over de 
nodige middelen beschikken om de soms hoge opvraagkosten te dekken. Een unifor
me en gecentraliseerde databank, die door de verschillende hogescholen van termen 
zou kunnen worden voorzien, kan daarbij de plaats innemen van de verschillende 
databanken die nu reeds door sommige instellingen werden ontworpen, maar die het 
onderling uitwisselen van gegevens nauwelijks mogelijk maken. 
Om de studenten de kans te geven hun verworven kennis in de praktijk om te zetten 
moet nog meer gestreefd worden naar samenwerking tussen de hogescholen en de 
bedrijfswereld; bedrijven moeten er meer toe worden aangespoord om voor het op
lossen van hun terminologische problemen een beroep te doen op de onderwijsin-
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stellingen. Een dergelijke samenwerking kan voor beide partijen alleen maar nuttig 
zijn, rekening houdend met de grote maatschappelijke relevantie van de terminolo
gie. 

In hoofdstuk IV volgt een overzicht van de tijd, de middelen en het personeel, die 
voor een coherent opgebouwde cursus terminologie noodzakelijk zijn. 

4.2.3. Terminologieleer voor vakspecialisten 

4.2.3.1 . Verantwoording 

Zoals blijkt in 2.2.1 . is terminologie niet uitsluitend het domein van de terminologen, 
maar komen ook vakspecialisten uit andere vakgebieden (zoals b.v. de informatica) 
steeds frequenter met terminologische problemen in aanraking. Dit contact tussen 
terminologie en vakdomein kan op drie verschillende niveaus gesitueerd worden. 

Allereerst heeft iedereen in zijn eigen vak met de gebruikte terminologie te maken: in 
de termen van een vak ligt de vakkennis besloten en aan de gebruikte termen herkent 
men de vakman. Voor een efficiënte vakbeoefening zijn termen derhalve onmisbaar 
en het verwerven van vakkennis is ten nauwste verweven met het verwerven van ter
minologie. Communicatie zou zonder termen uiterst onbeholpen, toevallig en tijd
rovend verlopen. Het is duidelijk dat op allerlei vakgebieden behoefte bestaat en ont
staat aan nauwkeurige en geordende omschrijvingen van begrippen met uniforme 
termen en definities. Zo een geordend geheel van begippen, weergegeven met hun 
termen en definities, eventueel met illustraties, wordt aangeduid met de term 'termi
nologie' . 

Ten tweede worden vele specialisten in hun Joopbaan geconfronteerd met de over
dracht van kennis, omdat ze als docent gaan optreden, hetzij in het reguliere on
derwijs, hetzij in interne bedrijfsopleidingen. Ook kennisoverdracht in internationa
le projecten vindt op steeds grotere schaal plaats als ontwikkelingswerk op ideële ba
sis of als puur zakelijke transactie. Velen ontmoeten dan problemen, omdat ze on
voldoende vertrouwd zijn met de precieze terminologie van hun vak, met definities 
en met de verschillen tussen algemeen en specialistisch taalgebruik. Zij treden dan 
op als een soort LSP-docent zonder dat te beseffen of zonder er voor opgeleid te zijn. 

Ten derde zijn vele specialisten in een wat later stadium van hun loopbaan betrokken 
bij het creëren en vastleggen van de terminologie in hun vakgebied door hun in
novatieve en publicistische activiteiten. Wie nieuwe gedachten ontwikkelt en onder 
woorden wil brengen, moet immers zijn termen kiezen en voor het maken van die 
keuze is inzicht in terminologieleer hoogst nuttig. Wanneer deze specialisten ook bij 
normalisatieactiviteiten op hun vakgebied betrokken raken, wordt de eis naar het 
creëren en gebruiken van de juiste termen des te dringender. 

4.2.3.2. Model van opleiding 

Het is tegen deze achtergrond eerder verbazingwekkend dat aan onze universiteiten 
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terminologieleer als hulpdiscipline feitelijk ontbreekt. Of het nu gaat om chemici of 
biologen, om ingenieurs of informatici: allen zouden zij een college (toegepaste) ter
minologieleer in hun pakket moeten kunnen kiezen. Daarbij kunnen de volgende on
derwerpen behandeld worden: 

- relevante delen van taalkunde; 
classificatiemethoden; 

- begrippensystemen; 
- methoden van standaardisatie; 
- communicatieleer; 
- terminologische principes; 
- terminografie met behulp van de computer. 

Deze onderwerpen kunnen in een inleidend college behandeld worden, waarbij ge
bruik kan worden gemaakt van een handboek16. Het is van groot belang dat de con
crete voorbeelden en toepassingen uit de discipline van de doelgroep genomen wor
den om de relevantie van deze inleiding in de terminologie te onderstrepen. Een der
gelijke collegecyclus van minimaal twee uur per week over een jaar wordt met 
praktische oefeningen aangevuld, waarbij de studenten in hun eigen vakgebied een 
eenvoudig begrippenschema opstellen, vervolgens de terminologische invulling 
daarvan op basis van betrouwbare bronnen geven en tenslotte voor de gevonden ter
men uniforme definities proberen te geven. Op basis van computerondersteunde ter
minografie en met het schrijven van een verantwoording van de gevolgde werkwijze 
is voor een dergelijk werkstuk een instructie-/practicummiddag gedurende het jaar 
als aanvulling op de genoemde collegecyclus noodzakelijk. 

4.2.3.3. Middelen 

De voor een dergelijk programma noodzakelijke middelen zijn uiteraard allereerst 
van personele aard . Uitgaande van een 20-tal studenten die per jaar een dergelijk vak 
aan een grote faculteit zouden volgen in hun doctoraalpakket, is minstens een 
(hoofd)docent nodig, die voor de instructie-/practicum middagen bijgestaan wordt 
door een academisch gevormde begeleider. Deze moeten kunnen samenwerken met 
vakdeskundigen uit het vakgebied waarop de terminologische toepassing betrekking 
heeft. 

Als materiële basis voor een dergelijk vak dient een practicumruimte aanwezig te 
zijn met een tiental tekstverwerkers en de nodige terminografische programmatuur. 
Ook een handbibliotheek met de voornaamste terminologische literatuur is een 
voorwaarde voor het werken aan scripties door de studenten. Voor de benodig
de vakliteratuur in de toepassingsgebieden kan uiteraard op de normale universiteits
en instituutsbibliotheken een beroep gedaan worden. 

Als een dergelijke opleidingsmogelijkheid aan de universiteiten aanwezig is, kunnen 
de hierboven genoemde vier taken op den duur door de diverse vakspecialisten beter 
uitgevoerd worden dan thans vaak nog het geval is in het Nederlands taalgebied. Dit 
zou als een maatschappelijke winst gezien mogen worden. 
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5. Schematisch overzicht van tijd en middelen 

5.1. Aantallesuren/personeel 

Er wordt uitgegaan van een hypothetische groep van 100 studenten die voor sommi
ge vakonderdelen opgesplitst wordt in 5 groepen van 20. Dit betekent dat voor die 
vakken het aantallesuren voor de studenten met 5 vermenigvuldigd dient te worden, 
om de totale belasting voor de docent te berekenen, aangezien deze uren vijf keer ge
geven worden. Er wordt tenslotte uitgegaan van een academiejaar dat bestaat uit 
dertig lesweken. 

Cursusgedeelte Aantal Aantal Aantal uren 
lesuren groepen docent 
student 

Theoretische inleiding 45 1 45 

Documentatie (hoorcollege) 20 l 20 

Documentatie (seminarie) 20 5 100 

Seminarie Terminologie/ 
Terminografie 45 5 225 

-- --
130 390 

Aantal lesuren per student per week: 4,3 

Aantal uren per docent per week: 13 

Het aantal Jesuren als belasting voor de docent komt overeen met een voltijds do
centschap voor terminologie per instelling. In sommige gevallen kan deze belasting 
worden verminderd indien een bepaald vakonderdeel in een reeds bestaand vak 
geïntegreerd kan worden. Voor het uitwerken van projecten en het begeleiden van de 
studenten (bij de oefeningen en de scripties) is tevens een voltijds assistentschap 
voor terminologie noodzakelijk. Tenslotte dient er een speciaal fonds gecreëerd te 
worden voor het samenwerken met informanten en vakspecialisten en voor het uit
nodigen van gastdocenten en gastsprekers. 

5.2. Personal computers 

Voor het terminologieseminarie dient elke student te beschikken over één personal 
computer. Waar deze situatie niet gerealiseerd kan worden, dient de nodige in-
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frastructuur te worden aangeschaft. De aangekochte apparatuur is tevens een nuttige 
investering voor de andere aspecten van de opleiding tot vertaler-tolk. 

5.3. Bibliotheek 

Een bibliotheek dient hier niet uitsluitend in de traditionele betekenis van een "verza
meling van boeken" geïnterpreteerd te worden; elektronische gegevensdragers van 
allerlei aard zullen in de toekomst steeds meer deel gaan uitmaken van de inventaris 
van bibliotheken. Ook online verbindingen met andere bibliotheken zijn voor een 
snelle uitwisseling van informatie onontbeerlijke hulpmiddelen. Het budget dat no
dig is om tot een dergelijke bibliotheekuitrusting te komen, zal in grote mate afhan
kelijk zijn van de bestaande situatie per instelling. 

6. Wetenschappelijk onderzoek 

Het belang van terminologie in het algemeen en Nederlandstalige terminologie in het 
bijzonder, is elders in dit rapport voldoende onderstreept. Dit heeft o.a. tot gevolg 
dat, om de kwaliteit van de te ontwikkelen terminologie te waarborgen, er opleidin
gen nodig zijn op het gebied van terminologie. 
Daarnaast mag in een serieus terminologiebeleid de onderzoekscomponent niet ont
breken. Structureel onderzoek op het gebied van de Nederlandse terminologie geeft 
het vak binnen het eigen taalgebied meer aanzien, bevordert internationale sa
menwerking en dient ter ondersteuning van het onderwijs en de terminografische 
praktijk. 
Ten aanzien van het terminologisch onderzoek is ons voorstel tweeledig: 
Enerzijds pleiten wij voor terminologie van de terminologie: een nauwkeurige defi
niëring van het begrippenapparaat waar onderzoekers, docenten, terminagrafen etc. 
mee werken. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen/ontwerpen van een termi
nologisch conceptsysteem en de eventueel daaraan gerelateerde/te relateren termen. 
Sinds anderhalf jaar wordt hier in bescheiden mate aan gewerkt door de normcom
missie "Terminologie", lid van ISO/TC 37, bij de behandeling van de norm 
Vocabulary ofterminology. Deze Nederlands-Belgische commissie richt zich op het 
bespreken en voor onze taal bewerken van internationale normvoorstellen van 
ISO/TC 37; méér ruimte voor eigen inbreng en onderzoek t.a.v. de Nederlandstalige 
situatie zou geschapen moeten worden. 
Anderzijds pleiten wij voor onderzoek dat inspeelt op de behoeften en wensen die 
leven in de praktijk. Ook hier gaat het om fundamenteel onderzoek in die zin, dat het 
algemeen van aard is en meerdere toepassingen kan dienen. 
De praktijk van de terminologie beperkt zich allerminst tot het vervaardigen van ter
minologieën, of zo men wil vakwoordenboeken. Ook in dit domein heeft de komst 
van de computer nieuwe produkten en toepassingen met zich meegebracht, waarvan 
de terminologische-database met 'woordenboekfunctie', de termenbank, de meeste 
bekendheid geniet. 
Meer in het algemeen dient het onderzoek dat wij voorstaan toegespitst te worden op 
het formuleren van de voorwaarden waaraan een terminologie zou moeten voldoen 
om in de verschillende omgevingen te kunnen functioneren . 
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Het opstellen van een begrippenapparaat voor de terminologie houdt in, dat de basis
begrippen uit zowel theorie als praktijk nauwkeurig gedefinieerd en gesitueerd wor
den. Het spreekt voor zich dat deze begrippen en hun relaties de wezenlijke inhoud 
van het vak mede bepalen. 
Hiervoor dienen de bestaande theorieën, afkomstig uit verschillende scholen, gron
dig bestudeerd en geëvalueerd te worden. Het streven is om op deze wijze onze eigen 
positie te kunnen bepalen tegenover talrijke in de terminologie gebruikte begrippen. 

7. Conclusie: Organisatie van onderwijs en onderzoek 
Dit rapport besluit met enkele aanbevelingen die als randvoorwaarde gelden voor het 
hierboven beschreven onderwijs en onderzoek. 
Tot nog toe bestaat er in Nederland en België geen leerstoel Terminologie. Wel is 
drie jaar geleden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een hooglerar Lexicologie 
benoemd (deeltijd), wiens leeropdracht, binnen het kader van de studie van het lexi
con, ook onderzoek en onderwijs op het gebied van de terminologie omvat. 
Met het oog op de coördinatie van het terminologisch onderzoek in Nederland en 
België en de aansluiting bij internationale onderzoeksprojecten, achten wij één of 
meer leerstoelen terminologie in het Nederlandse taalgebied onontbeerlijk. 
Uitgaande van de huidige universitaire situatie pleiten wij voor uitbreiding van de 
leerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, met dien verstande dat de zittende 
hoogleraar meer tijd kan besteden aan specifiek terminologisch onderzoek. 
Gezien het multidisciplinaire karakter van de terminologie, adviseren wij eveneens 
een leerstoel in te stellen aan een technische universiteit, waar het onderzoek meer in 
het bijzonder gericht zou worden op de specifieke terminologische problematiek van 
afzonderlijke vakgebieden. Gezien de vele activiteiten van de TU Eindhoven op het 
vlak van taal en techniek - zoals de onlangs ontwikkelde postdoctorale cursus 
'Techniek en Linguïstiek"- achten wij deze universiteit bij uitstek geschikt voor de 
instelling van een tweede leerstoel terminologie. 
Aangezien in België de opleiding tot vertaler-tolk (en dientengevolge ook de oplei
ding in de terminologie) uitsluitend aan Vertalers-Tolkeninstituten gebeurt, moet 
ook hier gepleit worden voor het mogelijk maken van zowel fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek als van het onderzoek naar de toepassingsmogelijkhe
den van de terminologie binnen deze instellingen. 
Tenslotte kan ook het SaNT een belangrijke rol spelen in het coördineren van de 
werkzaamheden van zowel de universiteiten (in Nederland) als de Vertalers
Tolkeninstituten (in België). 

Noten 
I. Over /erminologische problemen binnen de bouwkunde is een imeressant.e bijdrage geleverd door P. 

Erasmus aan de eerste Nederlandstalige terminologiedag in december 1989 in Eindhoven gehouden. 
2. DeCort (1985), p. 69. 
3. Het belang dat de informatica heeft voor de tenn inologie (in de zin van geautomatiseerde t.ennenban-

ken) wordt hier niet behandeld. 
4. W .F. Roest ( 1988). 
5. Ch. J. Wertz ( 1986). 
6. AutomatiseringsGids (5 juli 1989). 
7. Zie !CO ( 1989). 
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8. Uit het volgende citaat van J.J.E. van Everdingen ( 1983) moge blijken dat we evengoed hadden kun
nen kiezen voor het medische gebied. "De medische taaltuin is niet alleen voor de argeloze leek, maar 
ook voor de arts ondoordringbaar kreupelhout geworden. De onderlinge verstaanbaarheid van artsen 
laat vee l te wensen over." 

9. Index Guide Chemica! Abstracts, appendix IV, 102-3 18, Am. Chem. Soc., Columbus Ohio, 1985. 
10. Zie daarvoor o.a. Chemische Nomenclatuur en Terminologische Wetenschap (1988), p. 119. 
11 . Zie daarvoor o.a. Chemische Nomenclatuur en Terminologische Wetenschap ( 1988), p. 79-8 1. 
12. Uitgave nr. 24, maart 1989 van de Société des Traducteurs du Québec. 
13. DeCort ( 1985), p. 155. 
14. HJVT: Hoger Instituut voor Venales en Tolken (Ant werpen). 

HVT : Hogeschool voor Vertalers en To lken (Erasmus-Hogeschool) (Brussel). 
KVH : Katholieke Vlaamse Hogeschool (Antwerpen). 
PVHT: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken (Gent). 
RHOTV : Rijkshogeschool, Ople iding Tolk- Vertaler (Maastricht). 
VLEK HO : Vlaamse Economische Hogeschool (Brussel). 

15 . Zie Eylenbosch ( 1988). 
16. Voor de volledige bibliografische gegevens z ie men de bibliografie. 
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Deel 3: Verslag van de ontmoetingsdag Vertaaldiensten en 
Termenbanken, gehouden op 9 november 1990, bij Janssen 
Pharmaceutica in Beerse, België 



I. Presentatie van Euroterm 

Hanneke de Jager 
Euroterm Maastricht 
Postbus 8 
6200 AA Maastricht 
tel: 043- 21 51 99 
fax: 043 - 25 39 63 

De Eurotermbank 
Tijdens de "Ontmoetingsdag Ve11aaldiensten en Termenbanken" op 9 november j.l., 
georganiseerd door de werkgroep Terminologie en Bedrijf van het SaNT, heeft een 
publiekspresentatie van de Eurotermbank plaatsgevonden in Beerse (B.) voor een 
groot aantal vertegenwoordigers van terminologische organisaties en vertaaldiensten 
uit Nederland en België. 
Na de demonstratie maakte een aantal toehoorders opmerkingen over de traagheid 
van het systeem. Naar aanleiding hiervan willen wij er met nadruk op wijzen dat de 
demonstratiesnelheid te wijten is aan het modem waarmee in Beerse de verbinding 
met de hoofdcomputer te Maastricht is gelegd. Het systeem werkt aanzienlijk sneller 
indien men beschikt over een modem van 2400 of 9600 BAUD of over een Datanet
verbinding. 

Sinds twee jaar werkt Euroterm Maastricht aan de ontwikkeling van een grote ter
menbank met de naam Eurotermbank. Deze terminologische databank is geschikt 
voor veertien talen. Momenteel is de structuur van de termenbank gereed en is 
Euroterm bezig met het invoeren van gegevens. Voor de invulling van de termen
bank is onder andere een overeenkomst gesloten met de internationale uitgeverij 
Elsevier Science Publishers. Door opname in de termenbank van alle ESP vakwoor
denboeken komen de bestanden in elektronische vo1m beschikbaar. Dat het om een 
aanzienlijk bestand gaat blijkt uit het aantal van 250.000 concepten, hetgeen wil zeg
gen dat er I ,5 miljoen termen worden opgenomen. Daarnaast zullen andere inte
ressante terminologiebestanden een plaats vinden in de bank. Begin 1991 zal een 
aantal gebruikers toegang krijgen tot de Eurotermbank. Nadat zij de bank uitvoerig 
hebben getest en Euroterm mogelijke kritiekpunten heeft verwerkt, zal de bank voor 
abonnees toegankelijk zijn. 

In dit artikel vindt u eerst een korte beschrijving van Euroterm Maastricht. Euroterm 
is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van de 
Eurotermbank. In de beschrijving van de termenbank schetsen wij in het kort de ont
staansgeschiedenis; daarna volgen gegevens over de opbouw en de inhoud van de 
bank. Dit laatste wordt specifiek uitgewerkt in het deel over de zoekstructuur. Hier 
vindt men ook een overzicht van alle gegevens die voor een te1m in de Eurotermbank 
kunnen worden opgenomen. Het artikel wordt besloten met een korte beschrijving 
van de mogelijkheden die de Eurotermbank biedt. 
Mocht u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd zijn in meer informatie over de 
Eurotermbank of in een abonnement, neem dan contact op met Euroterm Maastricht. 
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Euroterm Maastricht 
Euroterm is ontstaan op initiatief van de RHOTV (Rijks Hogeschool Opleiding 
Tolk-Vertaler) te Maastricht, de Provincie Limburg en het bedrijfsleven. 
De stichting Euroterm is in I 987 opgericht en in januari '88 daadwerkelijk van start 
gegaan met 3 werknemers . Inmiddels is het personeelsbestand gegroeid tot een 
aantal van 15 medewerkers . 

Eén van de doelstellingen van Euroterm is het verrichten van wetenschappelijk en 
toegepast onderzoek op het gebied van de terminologie op technisch en wetenschap
pelijk gebied. Als middel om deze doelstelling te bereiken heeft Euroterm subsidies 
gekregen van de Provincie Limburg en het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. Een ander middel om het terminologisch onderzoek uit te kunnen 
voeren is het vertaalbureau. Hiermee zijn de 2 hoofdactiviteiten van Euroterm ge
noemd: enerzijds het vertaalbureau, dat op commerciële basis functioneert, an
derzijds de werkzaamheden op het gebied van de terminologie, d.w.z. terminolo
gisch onderzoek en uitvoering van terminologie-opdrachten (terminografie). Binnen 
de terminologiepoot speelt de Eurotermbank een belangrijke rol. 

De termenbank - algemeen 

In 1988 zijn de eerste contacten gelegd tussen Euroterm Maastricht, de RHOTV en 
de internationale uitgeverij Elsevier Science Publishers. 
Elsevier Science Publishers wilde haar meertalige woordenboeken ook in elektro
nische vorm beschikbaar stellen aan het publiek. De RHOTV had reeds ervaring met 
een termenbank voor studenten en Euroterm Maastricht beschikte over de expertise 
om deze studententermenbank te vervolmaken en geschikt te maken voor openstel
ling aan het grote publiek. Een ideale combinatie dus, die leidde tot de start van de 
Eurotermbank. 

De drie partijen besloten tot samenwerking, omdat het ontwikkelen van een breed 
opgezette termenbank een zeer omvangrijke taak is, waarvoor bovendien veel des
kundigheden zijn vereist. Bundeling van krachten is hier te verkiezen, om de gebrui
kers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Euroterm draagt zorg voor de ont
wikkeling en het onderhoud van de termen bank: terminologen bewaken de kwaliteit 
en testen de inhoud van de termenbestanden op terminologische betrouwbaarheid. 
Alle vakwoordenboeken van Elsevier zullen in de Eurotermbank worden opgeno
men. Het gaat hier in eerste instantie om in totaal± 250.000 concepten(=± I ,5 mil
joen termen). Vaak zijn dit termen met equivalenten in 6 of meer talen. Soms worden 
daar (voor één taal) definities bijgegeven. Maar alle overige gegevens, die van zo'n 
bestand een goed terminologisch geheel maken en waarvoor in onze termenbank 
plaats is, moeten na het inlezen nog toegevoegd worden. In het begin zullen deze 
"extra gegevens" dus vaak ontbreken, maar gaandeweg zullen deze worden toege
voegd. Hiervoor stelt Euroterm prioriteiten die mede afhankelijk zijn van de be
hoeften in de markt. Bovendien zorgt Euroterm ervoor dat ook andere interessante 
termenbestanden een plaats krijgen in de termenbank. Op die manier worden 
verschillende bestanden over de meest uiteenlopende onderwerpen samengevoegd 
tot een groot geheel om van de Eurotermbank een belangrijk terminologisch medium 
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te maken. Euroterm neemt de Elsevier-woordenboeken en andere bestanden op zoals 
ze zijn en zal daaraan geen oordeel verbinden. Op basis van o.a. bronvermeldingen 
kan een gebruiker zelf beoordelen of de gegevens betrouwbaar zijn. 

Eurotermbank - opbouw 

- 14 Talen 
De Eurotermbank is momenteel geschikt voor 14 talen. In eerste instantie is gekozen 
voor de volgende talen: Deens, Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, 
Portugees, Zweeds en Latijn. In een later stadium zullen Arabisch, Grieks, Japans, en 
Russisch worden opgenomen. 
- Brontaal - Doeltaal 
De termenbank kent geen vaste bron- en doeltalen. Uit de voorkomende talen kan 
men zelf een keuze maken voor een bron- en een doeltaal. 
- Communicatie 
De termenbank is menugestuurd. Dit betekent dat raadplegen eenvoudig is. Men 
hoeft geen commando's te onthouden, omdat de verschillende mogelijkheden steeds 
op het scherm staan afgebeeld. Voorlopig is de communicatietaal Engels, maar ook 
anderstalige menu's zijn mogelijk en zullen beschikbaar gesteld worden. 

Eurotermbank: termen, classificatiesysteem, bronnen 

De Eurotermbank bestaat uit 3 afzonderlijke databases: de database met termen, 
waarin men per term in verschillende talen informatie kan opvragen, het classifi
catiesysteem op basis van de UDC (Universa! Decimal Classification), waarin men 
de boomstructuur kan bekijken en de bronnenbank waarin de bronvermeldingen die 
in de termenbank voorkomen volledig worden weergegeven. 

Zoekstructuur termenbank 

Wanneer men de termenbank binnenkomt krijgt men op het eerste scherm de keuze
mogelijkheid voor een database. Kiest men hier de optie Termenbank, dan kan men 
vervolgens kiezen uit de volgende zoeksleutels: 
1. UDC Subject Field. 
Hier geeft men aan naar welk veld van het UDC-systeem men op zoek is. Daar de ter
menbank conceptgeoriënteerd is, zal men vervolgens een overzicht krijgen van alle 
aanwezige termen die in deze klasse zijn ingedeeld. Nu kan men aangeven over wel
ke van de getoonde termen men meer wil weten en in welke taal. Heeft men zijn 
wensen kenbaar gemaakt, dan verschijnt op drie achtereenvolgende schermen de 
volgende informatie: 
A. Term, Part of Speech, Geographical Code, Souree of Term. 
B. Definition, Context. 
C. Extra Linguistic Information, Broader/Narrower Terms. 

2. Language Term. 
Met deze optie kiest men in feite voor een brontaal. Nadat men een term heeft opge-
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geven in de betreffende brontaal kan men de doeltaal kiezen. De informatie over deze 
twee talen bevindt zich op vier schermen: 
A. Part of Speech, Geographical Code. 
B. Definition. 
C. Context. 
D. Extra Linguistic Information . 

3. Equivalents All Languages. 
Ook hier kiest men eerst een brontaal, daarna vraagt men een term op. De equiva
lenten in alle beschikbare talen verschijnen op twee schermen: 
A. Equivalents alllanguages 1. 
B. Equivalents alllanguages 2. 

4. All Souree Language Information. 
Het zal duidelijk zijn dat men hier alleen een brontaal hoeft aan te geven. Heeft men 
dit gedaan, dan krijgt men de eentalige informatie over de term op drie schermen. 
Deze schermen zijn identiek aan de schermen die verschijnen bij de optie UDC 
Subject Field . 

Zoekstructuur classificatiesysteem 

Hier kan de gebruiker een keuze maken voor het Subject Field dat afgebeeld moet 
worden. De gebruiker kan door de boomstructuur van het classificatiesysteem lopen 
en zelf zijn keuze maken. 
De weergegeven informatie bevindt zich op een scherm: 
Subject Field, UDCode, Status Term, Is Preferred Term of. 
Met nadruk wijzen wij op het feit dat Euroterm heeft gekozen voor het bestaande 
UDC-systeem om de termen volgens een bepaalde hiërarchie te kunnen indelen. 
Uiteraard is deze indeling niet specifiek ontwikkeld voor de indeling van een termi
nologiebestand, maar dat geldt ook voor de meeste andere classificatiesystemen of 
thesauri. Zelf ontwikkelen van een indeling is kostbaar en kost veel tijd. 

Zoekstructuur bronnenbank 

Bij elke term, definitie, context en extra-linguïstische informatie in de termenbank 
wordt een bron vermeld. Daar de beschikbare ruimte te klein is om alle referenties 
volledig weer te geven, heeft Euroterm de complete gegevens opgenomen in de 
bronnenbank. 
Kiest men in het hoofdmenu de optie Bronnenbank, dan kan men vervolgens ge
gevens opvragen over boeken en artikelen. 
1. Auteur Boek. 
A. Auteur, Titel Boek, Uitgever, Plaats, Editie, Jaar van Uitgave, ISBN. 
2. Auteur Artikel. 
A. Weergave van artikel in Bundel. 
Auteur Artikel, Titel Artikel, Auteur Bundel, Titel Bundel, Uitgever, Plaats, Editie, 
Jaar van Uitgave, ISBN. 
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B. Weergave van artikel in Periodiek. 
Auteur Artikel, Titel Artikel, Titel Periodiek, Nummer, Jaargang, Jaar van Uitgave, 
ISSN. 

Raadpleging on-line 

Via een modemverbinding kunt u als gebruiker direct contact zoeken met de 
Euroterm bank. Er zijn vier directe telefoonlijnen beschikbaar. Men dient er rekening 
mee te houden dat de snelheid van het systeem afhankelijk is van het gebruikte mo
dem. Hebt u de beschikking over een aansluiting op Datanet I dan is toegang tot de 
termenbank via dit medium mogelijk. Ook dan zijn er vier lijnen beschikbaar. 

Afgeleide produkten 

De Eurotermbank is ook geschikt voor het ontwikkelen van afgeleide produkten. 
Hierbij kan men denken aan woordenboeken in gedrukte vorm, maar dan 2-talig in 
plaats van 6-talig, of men stelt een woordenboek samen uit 2 onderwerpen, bijvoor
beeld medisch en chemisch. 
Ook is het mogelijk elektronische woordenlijsten te leveren voor gebruik bij pc
woordenboekpakketten. Uiteraard verzorgen wij ook de opzet en het onderhoud van 
bedrijfsbestanden. Deze bestanden kunnen voor anderen toegankelijk worden ge
maakt, maar ook tegen raadpleging door derden worden beschermd. 

Tarieven 

Naast de telefoonkosten voor een verbinding met de EUROTERMBANK (PTT ta
rief) betaalt u alleen de geslaagde zoekacties. U betaalt ons niet voor de aangesloten 
tijd, maar per gevonden trefwoord. Dus pas als u infonnatie over de term die u zoekt 
hebt gevonden en opgevraagd, betaalt u een bepaald bedrag voor de gevonden tenn. 
Op die manier weet u altijd exact waar u aan toe bent. Om auteurs van de diverse 
woordenboeken of deel bestanden, naar rato van het gebruik, royalties uit te betalen, 
houdt het systeem bij hoe vaak een deelbestand wordt geraadpleegd. 

115 



11. Verslag van de presentatie van Eurodicautom 

A. Reichling 
Commissie van de EG 
SdT{ferminologie 
Jean-Mannetgebouw A2/129 
L - Luxemburg 

De terminologiebank Eurodicautom is ontwikkeld door de vertaaldiensten van de 
commissie van de EG, omdat vertalers steeds meer behoefte krijgen aan specifieke 
terminologie in bepaalde vakgebieden. Bestanden in de vorm van kaartsystemen en 
woordenlijsten, die bedrijven zelf hebben aangemaakt, bleken op den duur niet meer 
te hanteren. De oplossing voor dit probleem lag in de informatica: een centrale, geïn
formatiseerde terminologiebank. 

Men stelde vast dat de bank moest voldoen aan de volgende eisen: 
Het systeem moet gebmiksvriendelijk zijn. In de eerste plaats is niet iedereen even 
bekend met computers.In de tweede plaats bestaat 40 a 50% van het vertaalwerk uit 
terminologiewerk. Het opvragen van termen moet hierom makkelijk en snel gaan. 
De geboden informatie moet overzichtelijk zijn. De vertaler moet het antwoord op 
zijn vraag snel kunnen vinden. 

Het doe] van de terminologiebank is zeker niet het normaliseren/standaardiseren van 
een taal. De bank geeft termen/uitdrukkingen weer die bestaan. Om deze reden zijn 
ook verouderde en foutieve termen opgenomen, omdat ze als zodanig in teksten 
voorkomen. (Deze termen zijn voorzien van een noot, die aangeeft dat het gebmik 
van zo'n term beperkt is). Het doel van de bank is het bieden van informatie, verza
meld uit bestaande documenten en gebaseerd op gangbaar taalgebruik. De filosofie 
achter Eurodicautom is namelijk, dat de terminologiebank niet als ' oplosser van alle 
vragen' maar als hulpmiddel beschouwd moet worden. Het is een werktuig voor de 
vertaler, dat snel informatie biedt en vooral meer informatie dan een woordenboek 
kan bieden. De bedoeling is, dat de vertaler zelf de geboden info1matie beoordeelt. 
Daarom is het van groot belang, dat de bank niet via tussenpersonen wordt geraad
pleegd, maar door de vertaler in eigen persoon. 
Bovendien kan de bank niet altijd een direct antwoord geven op een door de vertaler 
gestelde vraag. De bank zal in dat geval informatie bieden, die zijdelings te maken 
heeft met de term waarnaar is gevraagd (bijv. de term in het meervoud terwijl naar 
het enkelvoud was gevraagd, in een ander vakgebied, etc.). De vertaler moet dan zelf 
uitmaken op welke wijze de ondervraging wordt voo1tgezet. 

Eurodicautom voert niet alleen zelf termen in, maar werkt op het gebied van termi
nologie ook samen met andere bedrijven/instellingen. Het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en de PTT in Nederland zijn reguliere invoerders van 
Eurodicautom. Andere bedrijven voeren in een keer hun hele bestand in, zoals 
Michelin in Frankrijk. Hiertoe verwerken de invoerders de termen volgens bepaalde 
regels, zodat de beheerder van Eurodicautom niet elke term, die wordt ingevoerd, 
hoeft na te kijken. Zo nu en dan wordt er een pakket termen opgenomen in 
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Eurodicautom, dat het resultaat is van een samenwerkingsproject op een bepaald 
vakgebied tussen twee bedrijven/instellingen. 
Op het ogenblik worden er intern dagelijks 2500 termen opgevraagd, 600 door exter
ne vertaaldiensten. De wens van vertaaldiensten is, dat Eurodicatom zich meer gaat 
openstellen voor exteme vertaaldiensten. Hoe meer externe vertaaldiensten een 
aansluiting nemen op Eurodicautom, hoe groter de variëteit aan vakgebieden zal 
moeten worden, om aan alle wensen tegemoet te kunnen komen. Het zou daarom 
nuttig zijn , wanneer aangesloten vertaaldiensten op den duur ook hun teiminoJogie
bestanden ter beschikking van Eurodicautom wuden stellen. 

Hoe werkt de bank? 

Hieronder is getracht een globale uitleg te geven van Eurodicautom; de uitleg is als 
volgt ingedeeld : 

A. Twee voorbeelden van een term, uitgewerkt door Eurodicautom; 
B. Toelichting op deze twee voorbeelden; 
C. Voorbeeld van een afkorting, uitgewerkt door Eurodicautom; 
D. Toelichting op deze afkorting 
E. Overzicht van de gebruikte codes. 
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A. 
TWEE VOORBEELDEN VAN EEN TERM 

TERM I, bouw loods. (Vraag)* 

BE=MBZ TY =MON84 NI=0002204 DATE=85l 029tCF=2 (Antwoord)* 
CM ADN BAG BAG EN4 
NL VE bouwloods;bouwhut 
MC meester van de wercke 
OF middeleeuwse instelling; een soort gilde van werklieden in het bouwvak, onder 
leiding van een "meester van de wercke". 
RF Winkier Prins 80 
FR VE loge;hutte 
MC maître de !'oeuvre 
OF Au Moyen Age, loge (hutte en Alsace): groupement local de travailleurs de la 
pierre dirige par un maitre de !'oeuvre. 
RF GLEF;Rijksdienst voor de monumentenzorg,Zeist 
DE VE Bauhuette 
RF Ouden 
EN VE lodge 

TERM 11, schenker (Vraag)* 

BE=MBZ TY =ART87 NI= 0001056 DA TE=900507 CF=2 (Antwoord)* 
CMADNAR4 
NL VE schenker;begunstiger;donateur 
MC schenkersrand 
OF opdrachtgever van een kunstwerk, vaak afgebeeld op het kunstwerk zelf 
RF Corpus Vitrearum, De gebrandschilderde glazen van Gouda, H. Janse, 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 1987 
NT De schenkersrand wordt gevormd door het onderste horizontale register van een 
gebrandschilderd glas, waarop de schenker is afgebeeld. 
FR VE Donateur 
OF Personne qui donne à une église un tableau, un vitrail sur lequel eJie se fait Ie plus 
souvent 
representer a genoux. 
RF Grand Robert 1985 
DE VE Schenker 
RF Creifelds Rechtswörterbuch, Schenkung 
EN VE donor 
RF Collins 

* Deze woorden verschijnen niet op het scherm. 
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B. 
TOELICHTING OP DE TWEE TERMEN. 

Om toegang te verkrijgen moet de gebruiker enkele codes intoetsen en een 
"password". Zodra dit is gebeurd, geeft de bank precies aan wat de gebruiker moet 
doen. De vertaler moet in de eerste plaats aangeven, waar hij naar op zoek is. Met een 
"L" geeft hij aan, dat h~ een term gaat opvragen, met een "X" dat hij op zoek is naar 
een afkorting . 

A. Uitgang staal, doeltaal, vakgebied. 
Wanneer de vertaler heeft opgegeven, dat hij op zoek is naar een term, begint hij met 
het kiezen van een uitgangstaaL Hierna geeft de vertaler een of meer doeltalen op en 
evt. een vakgebied . Wanneer er niet om een doeltaali-talen wordt gevraagd, dan zal 
de bank informatie m.b.t. de opgevraagde term tonen, alleen in de uitgangstaaL 
Wanneer men tweetalig te werk gaat (d.w.z. met één doeltaal), dan worden de bron
nen niet getoond. Met het intikken van een "R", verschijnen de bronnen op het 
scherm. Tikt men een "A" in, dan verschijnen alle talen op het scherm, met bron. 

B. De informatie op het scherm. 
Na het opgeven van de uitgangstaal, evt. doeltaal en vakgebied, verschijnt er op het 
scherm "type your question". 
De vertaler tikt dan een term in, bijv. "bouwloods". 
De bank gaat op zoek naar de gevraagde term, binnen de "opvraagbare eenheden". 
Deze opvraagbare eenheden zijn: 

VE; term 
MC; sleutelwoord 
PH; phraseologie 

In de eerste plaats gaat de bank kijken of de door de vertaler gevraagde term onder de 
code VE (vedette = term, zie overigens E. voor de verklaring van de gebruikte codes) 
is opgenomen. (Onder c. Opvraagbare eenheden, zal uitgelegd worden dat de bank, 
wanneer een term niet onder de code VE wordt gevonden, in andere opvraagbare 
eenheden zoekt.) In dit geval is er gevraagd naar de term "bouwloods". De bank heeft 
deze term onder de code VEgevonden en toont de inf01matie, die hierboven is weer
gegeven (zie onder TERM I, bouw loods) op het scherm. 

De informatie die op het scherm verschijnt is tweeledig: 
I: technische informatie, 
2: inhoudelijke informatie. 

1. Technische informatie 
De codes BE, TY, NI, CM, CF. 
Zij geven resp. de invoerder van de term, de naam van de collectie en het jaar van in
voer of wijziging van de term, het volgnummer, het vakgebied en evt. een betrouw
baarheidscode aan. (Zie ook onder E., de verklaring van de gebruikte codes.) Voor 
vertalers blijkt met name de datum een belangrijk gegeven te zijn. 
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2./nhoudelijke informatie 
Onder de code VE, waaronder de bank de gevraagde term heeft gevonden, zijn 
tevens synoniemen opgenomen, in dit geval 'bouwhut'. De definitie, DF, van de 
term luidt hier: "middeleeuwse instelling; een soort gilde van werklieden in het 
bouwvak, onder leiding van een 'meester van de wercke'". De bron van de definitie 
(Winkler Prins 80), is opgenomen onder RF. 
Definities worden bijna altijd uit literatuur overgenomen, in enkele uitzonderings
gevallen door de invoerder samengesteld, uiteraard ook op basis van gespecialiseer
de literatuur. 
Een sleutelwoord (MC) is een woord, dat zijdelings met de VEte maken heeft. Het 
sleutelwoord in ons voorbeeld "meester van de wercke", staat in de definitie van de 
VE. Over de functie van MC volgt onder c meer informatie. 
De term is in dit geval in het Frans, Duits en Engels weergegeven, ook weer onder de 
code VE. In het Frans is tevens de MC vertaald en een definitie opgenomen. 
Voor de term "schenker" is er, naast alle hierboven opgesomde informatie, een voet
noot NT opgenomen. De voetnoot geeft extra informatie over de VE. In dit geval is 
er een definitie gegeven van de MC. In andere gevallen wordt in de voetnoot infor
matie opgenomen over het gebruik van een term, bijv. of de term in beperkte gebie
den wordt gebruikt, verouderd is of een andere schrijfwijze heeft. 

C. Opvraagbare eenheden. 
De bank gaat de door de vertaler opgevraagde term in eerste instantie zoeken onder 
de code VE. Wanneer de bank de gezochte term niet vindt onder VE, dan zoekt hij 
verder onder de code MC (sleutelwoord). 
Stel dat de ve1taler de term "schenkersrand" (zie TERM II, schenker) heeft opge
vraagd en dat de bank deze term niet onder VE heeft staan, dan verschijnt op het 
scherm ons voorbeeld IJ, waar ' schenkersrand" onder de code MC is opgenomen. 
Mocht de opgevraagde term noch onder VE, noch onder MC zijn opgenomen, dan 
zoekt de bank onder PH, phraseologie. 
Onder PH worden geen termen opgenomen, maar zinnen, zinsdelen of uitdrukkingen 
rond een tenn , wanneer deze term dikwijls in een bepaalde combinatie voorkomt 
(bijv. in wetsteksten) . VE, MC en PH zijn opvraagbare eenheden. omdat de bank on
der deze codes naar de door de vertaler opgevraagde term zoekt. De bank zal bijv. 
nooit in de definitie naar een term zoeken. 

D. Vakgehieden. 
Zoals gezegd kan de vertaler bij voorbaat het vakgebied opgeven, waarbinnen hij een 
bepaalde term zoekt. Mocht de bank de opgevraagde term niet binnen het opgegeven 
vakgebied vinden, dan zoekt de bank naar de term buiten dit vakgebied. 

E. Trunceren. 
Wanneer de bank een opgevraagde term niet vindt, dan kan de vertaler trunceren , 
met het intikken van "T". De bank gaat dan op zoek naar de term die in eerste in
stantie is opgevraagd, met een uitbreiding van drie of vier letters achter het woord. 
Bij "verzetsmilitair", zal de bank verwijzen naar "verzetsmilitairen". (Voor de 
uitwerking van "verzetsmilitair" zie men de voorbeelden hierna.) 
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F. Hef opvragen Fan samengestelde woo,.den of uitd,.ukkinqen. 
Het is het eenvoudigst om hier direct met voorbeelden Ie werken. 

I. 
De vertaler vraagt bijv. "elektrische apparatuur" op. De bank zal in eerste instantie 
gaan zoe ken naar een VE, MC of PH waarin deze woorden samen zijn opgenomen. 
Mocht de bank deze termen niet in deze combinatie onder deze codes vinden, dan zal 
hij automatisch gaan zoeken naar de termen "e lektrisch" en "apparatuur" apart. De 
vertaler kan ook hier weer aangeven , wanneer hij dit zoeken naar de twee termen 
apa rt niet wenst. 

11. 
Wanneer de vertaler vraagt naar "verzetsmilitair", dan zal de bank uits luitend zoeken 
naar he t woord "verzetsm ilitair" in zijn geheel, in de opvraagbare eenheden VE, PH, 
en Me. Zelfs wanneer bijv. onder de code MC "verzet; militair" is opgenomen, 
verwijst de bank niet naar deze fiche, omdat "verzetsmilitair" als één woord wordt 
beschouwd. De bank gaat zoeken naar onderdelen, wanneer de vertaler "verzets-mi
litair" heeft gevraagd. In dit geval zoekt de bank, wanneer hij " verzets- militair" niet 
in zijn geheel heeft gevonden, naar de aparte onderdelen. 

IJL 
Stel dat onder VE "Wet Monumenten en Beschermde Stadsgezichten" is opgeno
men. Dan kan de vertaler deze VE op twee manieren op het scherm krijgen . 
I. Door enkele woorden uit de VE in te tikken. De vertaler vraagt bijv. "Wet, 
Monumenten" of " Wet, Monumenten, Stadsgezichten" . 
2. Door meer woorden in te tikken, dan in de VE zijn opgenomen, bijv. "Wet, 
Monumenten, Beschermde, Parken, Stadsgezichten ". 
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werking van het Samen"'--....",-----------."...~--~"l>"""''"""~r--~' 
tot stand zijn gekomen. _ 
In het Samenwerkingsverband van Nederlandstalige Terminologie (SaNT) wérken het 
Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie, het Belgisch Instituut voor 
Normalisatie (BIN) en het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) samen om de in 
het Nederlandse taalgebied gangbare terminologie te normaliseren en om het gebruik 
van deze terminologie te bevorderen. 
Daartoe wil het SaNT in de eerste plaats fungeren als een centraal informatiepunt over 
de vakterminologie die in het Nederlandse taalgebied beschikbaar is. 
Voorts wil het SaNT door middel van een erkenningsprocedure de kwaliteit van 
bestaande terminologieën verbeteren. 
Tenslotte wil het SaNT de kennis en het gebruik van de Nederlandse terminologie in 
het eigen taalgebied en daarbuiten stimuleren, alsmede de terminologieleer als 
discipline bevorderen. 
Daarnaast stimuleert het SaNT het gebruik van erkende terminologielijsten, o.m. door 
te bevorderen dat zij worden opgenomen in Eurodicautom, de terminologische 
databank van de Europese Gemeenschappen, en in andere voor het publiek 
toegankelijke databanken. 
Via twee werkgroepen, de ene voor het onderwijs en de andere voor het bedrijfsleven 
en de overheidsdiensten, onderhoudt het SaNT reeds nauwe contacten met gebruikers 
en producenten van vakterminologie. 

In deze bundel staan allereerst de lezingen, gehouden op de Tweede Nederlandstalige 
Terminologiedag in Eindhoven, zowel de algemene inleidingen met o.a. een blik op 
de Zweedse terminologiepraktijk, als ook Nederlandstalige praktijkgevallen. Deze 
hebben betrekking op de elektrotechniek, het verf- en vernisgebied, alsmede de 
vaktermen in Van Dale. 
In twee uitvoerige rapporten komen de visies van de beide SaNT -werkgroepen aan 
bod: het onderwijs in de terminologieleer, en de terminologie en het bedrijfsleven. 
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