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Heeft u wel eens de Babylonische spraakverwarring meege-
maakt op bijeenkomsten waar Europeanen uit verschillende
landen aanwezig zijn? Italianen, Spanjaarden en Portugezen
verstaan elkaar redelijk en de meesten kunnen ook in het Frans
wel uit de voeten, maar zelden kunnen ze dat ook in het Engels.
Deelnemers uit Noordwest-Europa daarentegen spreken ge-
woonlijk Engels met elkaar. En zeker onder Engelsen zijn dege-
nen die daarnaast Frans of Spaans spreken tamelijk zeldzaam.
Tijdens dergelijke bijeenkomsten zie je iedereen dan ook in het
oor van zijn/haar buurman of -vrouw fluisteren in de hoop dat
alle deelnemers zo een beetje kunnen volgen wat er gezegd
wordt. Als er voldoende deelnemers met kennis van meerdere
talen zijn en zolang het gaat om voordrachten, lukt dat ook wel.
Maar probeer niet om daarna een discussie met elkaar to voe-
ren. Dat wordt to ingewikkeld.
Nee, dan de conferenties met Latijns Amerikanen, waar ieder-
een dezelfde taal spreekt. Daar merk je iedere keer weer wat
een voordeel het is als je, ondanks alle verschillen in economie
en cultuur, een gezamenlijke taal spreekt. Je verstaat elkaar niet
alleen onmiddellijk zonder tussenkomst van tolken, maar je
kunt ook beter en directer met elkaar van gedachten wisselen
zonder het risico to lopen dat er door het vertalen allerlei mis-
verstanden ontstaan.
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Natuurlijk zouden we ook in Europa met elkaar kunnen af-
spreken dat we een gemeenschappelijke voertaal gaan gebrui-
ken, maar dat is minder eenvoudig dan het lijkt.
Engelsen zouden onmiddellijk vinden dat dit Engels moet zijn,
maar alleen al de commotie in Frankrijk, die ontstond toen het
nationale Institut Pasteur besloot in het Engels to gaan publi-
ceren, geeft aan dat de Fransen daarmee niet snel akkoord zul-
len gaan. De Spanjaarden brengen ongetwijfeld naar voren dat
hun taal ook een wereldtaal is en daarom net zoveel rechten
heeft als Frans of Engels om de voertaal van de Europese Ge-
meenschap to worden. En ook de Duitsers zullen een claim leg-
gen. Bovendien is het maar de vraag of andere Europese lid-
staten de dominantie van een bepaalde voertaal zullen accep-
teren. De tendens om steeds meer regionale talen zoals het
Fries, het Catalaans, of het Galicisch to erkennen en to gebrui-
ken, wijst juist in de omgekeerde richting.
Een andere oplossing om een al to grote spraakverwarring to
vermijden is het inhuren van tolken. Maar dat is duur, zeker als
er meer dan twee nationaliteiten aanwezig zijn. Voor eenvoudi-
ger bijeenkomsten is dat vaak niet betaalbaar. Het is dan ook
geen wonder dat er tegenwoordig grote belangstelling bestaat
voor de mogelijkheden die ICT zou kunnen bieden. Er is ook al
veel onderzoek gedaan op het gebied van elektronisch vertalen.
Echte elektronische tolken heeft dat echter nog niet opgeleverd,
maar toch biedt de huidige stand van zaken al wel mogelijkhe-
den voor ondersteuning.
Iemand die deze mogelijkheden uitgebreid heeft onderzocht en
ook in de praktijk heeft uitgeprobeerd, is prof. dr. Henk Becker
(30-05-1933). Met dit onderwerp bevindt Henk Becker zich in de
voorhoede van interessante maatschappelijke ontwikkelingen.
En dat is typerend voor hem en zijn hele loopbaan. Het begon
al met zijn proefschrift. Tegenwoordig zien wij het managen
van organisaties als een afzonderlijke professie die je je via een
aparte opleiding eigen kunt maken, maar Lang voordat dat het
geval was, promoveerde Becker, in 1968, al op een proefschrift
getiteld 'Management als beroep' (bij J.A.A. van Doorn aan wat
nu de Erasmus Universiteit heet en toen nog de Nederlandse
Economische Hogeschool).
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Dat was het begin van een lange en vruchtbare carriere die tel-
kens weer gekenmerkt werd door het streven om een verbin-
ding to leggen tussen wetenschappelijk onderzoek en actuele
maatschappelijke en beleidsontwikkelingen.
Toen hij promoveerde was Henk Becker vanaf 1964 hoofd van
de afdeling onderzoek van het Sociologisch Instituut van de
Nederlandsche Economische Hogeschool to Rotterdam en lec-
tor beleidssociologie, maar al gauw werd hij benoemd tot
hoogleraar sociologie, in het bijzonder de methodologie van het
sociaal wetenschappelijk onderzoek, aan de Universiteit
Utrecht. Hij is hoogleraar sociologie gebleven tot 1998, maar
omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, werd zijn leer-
opdracht in 1980 gewijzigd in: sociologie, in het bijzonder pro-
cessen van planning en beleid.
Tijdens zijn loopbaan als hoogleraar heeft hij steeds opnieuw
interessante onderwerpen aangesneden. Zo publiceerde hij in
1997 een leerboek getiteld 'Social Impact Assessment', maar de
meeste bekendheid kreeg hij de jaren negentig met zijn onder-
zoek naar loopbanen, later naar levenslopen en generaties, dat
gepubliceerd is onder de titels 'Generaties en hun kansen',
(1992) en 'De toekomst van de Verloren Generatie' (1997). Beide
zijn op dit moment nog steeds belangrijke inspiratiebronnen
voor beleidsontwikkelaars en adviseurs.
Ook op bestuurlijk gebied heeft Henk Becker niet stil gezeten:
hij was tweemaal decaan; eenmaal van de faculteit Sociale We-
tenschappen in het roerige begin van de jaren zeventig (1971-
1973) en eenmaal van de subfaculteit Sociaal-culturele Weten-
schappen in een periode waarin lastige reorganisaties hun be-
slag moesten krijgen (1987-1989). Hij is voor al deze verdien-
sten in 1996 dan ook benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.
Wie denkt dat Henk Becker na deze glansrijke loopbaan op zijn
lauweren is gaan rusten vergist zich echter. In 2001 publiceerde
hij met Nel Verhoeven de resultaten van een onderzoek naar
'Utrechtse emeriti' dat naadloos aansluit op de huidige tendens
om de arbeidsparticipatie van ouderen to vergroten. Het onder-
zoek naar generaties en het overwinnen van taalbarrieres, dat
hij al in 1979 begon, heeft hij tot 2001 voortgezet. Het is dit laat-
ste onderzoek dat de achtergrond vormt voor de voor u lig-
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gende publicatie. Zoals we van Becker gewend zijn zal deze u
ook dit maal verrassende, maar degelijk onderbouwde inzich-
ten en praktische toepassingsmogelijkheden bieden. Ik wens u
veel leesplezier.

Lieteke van Vucht Tijssen (voormalig lid College van Bestuur,
Universiteit Utrecht)
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Generaties en de strijd tegen taalbarrieres

H.A. Becker

1. Inleiding
Enkele jaren geleden was ik op een conferentie in Milaan. Men
had mij verteld dat een vrouwelijke collega een echtgenoot had,
die chirurg was. Op een receptie zag ik de man staan. Ik liep
naar hem toe en begon in het Engels tegen hem to praten. Toen
voelde ik een hand op mijn schouder. Mijn vrouwelijke collega
zei: "Mijn man spreekt geen Engels". Een chirurg! Deze anek-
dote illustreert dat het een vergissing is om het Engels reeds als
de nieuwe lingua franca to beschouwen, die iedereen beheerst.

Hoe is de vergissing ontstaan? Na de Tweede Wereldoorlog is
de internationale communicatie sterk gegroeid. Beroepsmatig
en recreatief reizen heeft een grote vlucht genomen. Radio en
televisie hebben geluid en beeld naar alle hoeken van de wereld
gebracht. Sinds het midden van de jaren negentig van de vorige
eeuw heeft Internet de communicatie verder uitgebreid.

De toename van de communicatie heeft taalverschillen duide-
lijker naar voren laten komen, en deze taalverschillen hebben
een remmende werking uitgeoefend. Hier en daar zijn de taal-
verschillen sterke belemmeringen gebleken en is van zoge-
naamde 'taalbarrieres' sprake.

9



Aanvankelijk werd aangenomen dat een verdere verspreiding
van de Engelse taal ertoe zou leiden dat taalbarrieres konden
worden afgebroken. Volgens deze gedachtegang zouden alle
bewoners van niet-anglofone landen voldoende Engels leren
om aan de wereldwijde communicatie to kunnen deelnemen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw is duidelijk geworden
dat dit ideaal onbereikbaar is. Weliswaar heeft bet Engels een
grote plaats in de internationale communicatie ingenomen,
doch deze taal is geenszins de nieuwe 'lingua franca' geworden.
Binnen en buiten Europa zal de verspreiding van bet Engels
stellig nog verder toenemen, echter onvoldoende om de taal-
barrieres to laten verdwijnen. Voor deze voorspelling zijn
meerdere argumenten aan to voeren.

Als eerste argument kan worden aangevoerd dat de oudere ge-
neraties in niet-anglofone landen onvoldoende bereid en in
staat zullen zijn om alsnog voldoende Engels to leren. Het gaat
dan om de jaargangen (cohorten) die v66r 1970 zijn geboren.
Mensen leren hun vreemde talen als regel in bet middelbaar, en
eventueel hoger onderwijs. Slechts bij uitzondering leert men
na bet dertigste levensjaar nog een nieuwe vreemde taal, of
werkt men een onvoldoende geleerde vreemde taal zodanig bij
dat men haar voldoende beheerst.

De jongere generaties leveren bet tweede argument. De meeste
niet-anglofone jonge Europeanen ontvangen voor hun dertigste
onderwijs in bet Engels. Dit onderwijs is echter veelal tot enkele
uren per week gedurende enkele jaren beperkt. Ook ontbreekt
bet daarna vaak aan oefening om de kennis van bet Engels op
peil to houden. In enkele Europese landen, met name Zweden
en Nederland, brengt de televisie veel programma's waarin
Engels wordt gesproken en dit heeft ertoe bijgedragen, dat in
deze landen de kennis van bet Engels relatief goed is. Ook is
een taalkundig positieve ontwikkeling dat de jeugdcultuur
sterk anglofoon getint is.. Hierdoor horen en zien vele jongeren
veelvuldig Engelse teksten.
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Er bestaat nog Been systematisch onderzoek naar de beheersing
van vreemde talen in Europa. Een aanzet tot dergelijk onder-
zoek is een project van de Raad van Europa, waarin een refe-
rentiekader is ontwikkeld.1 Met behulp van dit referentiekader
kan de taalbeheersing van respondenten worden gemeten en op
een tien-schaal worden geclassificeerd. Resultaten van syste-
matisch onderzoek zijn echter nog niet beschikbaar. Totdat deze
beschikbaar komen, zal met onderzoeksresultaten gewerkt
moeten worden die op zelfbeoordeling door respondenten ge-
baseerd zijn. Uiteraard vertonen deze zelfbeoordelingen verte-
keningen doordat respondenten hun taalbeheersing to gunstig
voorstellen. Echter reeds de zelfbeoordelingen maken duidelijk
dat het Engels in de niet-anglofone Europese landen relatief
weinig beheerst wordt. De oudere generaties steken daarbij
aanzienlijk ongunstiger of dan de jongere generaties.

Het derde argument vormen de acties van landen als Frankrijk,
Spanje, Italie en Duitsland om de opmars van het Engels of to
remmen. Deze landen beschouwen hun taal als een belangrijk
onderdeel van hun cultureel erfgoed. Een aantasting van dit
erfgoed willen zij tegengaan. Een symbool van dit verzet is het
feit, dat in de algemene vergadering van de Europese Unie door
parlementariers en gasten slechts in de landstaal mag worden
gesproken. Ook de belangenorganisaties achter de 'less used
languages' komen in verzet tegen een aantasting van hun
'kleine' taal. Er worden in Europa ruim vijftig 'less used
languages' gesproken, met als relatief grote varianten het Fries
en het Welsh.

Het vierde argument is dat nieuwe vormen van meertalige
communicatie een algemeen gebruik van het Engels en een
aantasting van andere Europese talen overbodig maken. Bij
deze nieuwe vormen springt allereerst het gebruik van verta-
lingen per computer in het oog. Er zijn echter ook andere vor-
men van meertalige communicatie, die de taalverschillen zullen
verminderen en de taalbarrieres zullen helpen slopen.2

Bij dit alles worden taalverschillen als niet problematisch gede-
finieerd. Taalverschillen zijn veelal lastig en kostbaar, doch zij
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vormen geen ramp. Zonder taalverschillen kan het cultureel
erfgoed van landen en regio's niet bewaard blijven. Taal-
barrieres echter worden in dit verband wel als problematisch
gedefinieerd. Zij belemmeren de economische en culturele inte-
gratie van Europa ernstig.

Volgens een betrekkelijk nieuwe hypothese zal het Engels alle
andere Europese talen zo intensief beinvloeden, dat de taalver-
schillen geheel of grotendeels verdwijnen.3 Inderdaad dringen
steeds meer Engelse of verbasterde woorden en uitdrukkingen
andere Europese talen binnen. Dit proces van verengelsing
vindt echter per taal plaats. Het Spaans dat verengelst is, wordt
wel 'Spinglish' genoemd. In dezelfde geest wordt verbasterd
Nederlands ook wel als 'Dunglish' aangeduid, verbasterd Frans
als 'Fringlish'. Een uitsluitend anglofone Europeaan kan echter
die bastaardtalen niet begrijpen, dus verengelsen dient de
meertalige communicatie niet. Bovendien gaat verengelsing van
talen als het Frans of het Nederlands sterk tegen het streven tot
behoud van de taal als cultureel erfgoed in.

Tolken en vertalers dragen het hunne bij aan het overbruggen
van taalverschillen en het afbreken van taalbarrie res. Tolken en
vertalers zijn echter relatief duur. Bovendien zijn er zeer veel
meertalige processen van communicatie en is het aantal tolken
en vertalers niet groot genoeg om aan de behoefte to voldoen.
De inbreng van professionele tolken en vertalers zal in de ko-
mende decennia stellig toenemen. De knelpunten in de meerta-
lige communicatie kunnen Tangs deze weg echter slechts zeer
ten dele worden opgelost.

2. Generaties, taalverschillen en taalbarrieres
Bij de oudere generaties zullen effecten van discontinue ma-
croveranderingen uit de vorige eeuw blijven doorwerken. Als
voorbeeld noem ik de invoering van de Mammoetwet in Ne-
derland in 1970, als gevolg waarvan Duits en Frans als vreemde
talen in het middelbaar onderwijs niet meer verplicht waren.
Vele leden van cohorten die na de Tweede Wereldoorlog zijn
geboren en die een voortgezette opleiding hebben gevolgd
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kunnen thans niet meer worden aangesproken op enige voor-
kennis van het Duits of Frans. Als tweede voorbeeld noem ik de
geboortegolf, in ons land van 1946 tot 1970. Deze 'babyboom'
heeft tot effect dat tot ongeveer 2040 de kosten van de vergrij-
zing de Nederlandse financiele huishouding zorgen zullen ba-
ren. Het genereren van extra inkomsten zal mede door werk in
of ten behoeve van het buitenland moeten gebeuren. Dit vereist
kennis van vreemde talen, die de betrokken Nederlanders
veelal niet in huis hebben. Als derde voorbeeld noem ik de ver-
pleging en verzorging van hulpbehoevende ouderen tussen
2010 en 2040. Er zullen grote aantallen verpleegkundigen moe-
ten worden aangetrokken uit landen, waarvan de bewoners
geen Nederlands of Engels spreken. Nieuwe methoden van
meertalige communicatie zijn dus met het oog op de toekomst
van de oudere generaties noodzakelijk. Fen vierde generatie-
verschil houdt verband met technologische macroveranderin-
gen. Deze veranderingen hebben generatieverschillen in tech-
nologische vaardigheden doen ontstaan.4

Kijken wij naar de jongere generaties, dan is de kennis van het
Engels minder ongunstig dan bij hun voorgangers. Er zijn voor
hen echter meer talen dan alleen het Engels van belang. Vele
jongeren zullen in het buitenland moeten gaan werken en daar
vreemde talen moeten spreken. De leden van jongere generaties
zullen op telewerk door anderssprekenden moeten inspelen.
Ook zullen zij collega's uit anderssprekende landen krijgen.5

De strijd om het behoud van cultureel erfgoed zal in de ko-
mende decennia aan hevigheid winnen. Het 'Europese Jaar van
de Talen' (2001) is door de Europese Unie mede ingesteld om
aan het streven naar behoud vorm to geven. Daarbij zit het Ne-
derlands op de grens tussen de grote en de kleine talen. Het
Fries behoort tot de grotere onder de kleine talen. Methoden die
meertalige communicatie bevorderen en die kunnen bijdragen
tot het behoud en de groei van de 'less used languages' zullen
in een behoefte voorzien. Taal als cultureel erfgoed behoort tot
de 'sociale kwaliteit' van het bestaan, in regio's en landen, met
name in de landen van de Europese Unie.6

I
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Europa zal in de komende decennia ervoor moeten zorgen, dat
de huidige lidstaten voldoende tot bloei komen en dat nieuwe
lidstaten snel en doeltreffend worden geintegreerd. In vele ge-
vallen gaat bet om nieuwe lidstaten, wier bewoners weinig
kennis van vreemde talen hebben. Hier kan Bulgarije als voor-
beeld dienen. Het zou to veel tijd en energie kosten om aIle be-
trokken burgers van deze nieuwe Iidstaten Engels to laten leren.
Bovendien zal werken voor of in landen als Duitsland, Frank-
rijk of Nederland niet alleen kennis van bet Engels vereisen. So-
ciale kwaliteit vereist onder meer de mogelijkheid tot commu-
niceren. Het programma voor 'Het Europese Jaar van de Talen'
houdt met deze wenselijkheid rekening.

Uit onderzoek, dat in 1995 in opdracht van de Europese Unie is
verricht, is op to maken over welke taalvaardigheid inwoners
van Europa beschikken. Dit onderzoek, Eurobarometer ge-
naamd, is op zelfwaardering van respondenten gebaseerd. Van
de ondervraagde bewoners van landen van de Europese unie
preekt 16% Engels als moedertaal. Als vreemde taal beheerst
33% bet Engels. Dit betekent, dat 49% van de ondervraagde Eu-
ropeanen zegt een gesprek in bet Engels to kunnen voeren. Van
de bewoners van Centraal- en Oost-Europa echter spreekt
slechts 6% Engels.

Van de bewoners van Centraal- en Oost-Europa spreekt daar-
entegen 71 % Russisch. De trendbreuk van de val van bet Oost-
blok heeft tot gevolg gehad dat daarna veelal bet Russisch als
vreemde taal in bet onderwijs door Engels als vreemde taal is
vervangen. Deze verandering in bet onderwijs heeft echter nog
to kort geduurd om de situatie ten aanzien van de beheersing
van vreemde talen ingrijpend to wijzigen.

Hoe is de situatie bij andere grote talen in de lariden van de Eu-
ropese Unie? Duits is voor 25% van de bewoners de moedertaal
en nog eeiis 9% beheerst bet Duits als vreemde taal. Het Frans
is voor 16% de moedertaal en voor 15% een beheerste vreemde
taal. Van de bewoners beheerst 6% bet Nederlands als moe-
dertaal, 1 % als vreemde taal.
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Helaas kunnen deze onderzoeksuitkomsten niet naar cohorten
worden onderverdeeld. Zij maken het echter wel mogelijk om
tot globale inschattingen to komen. Bij degenen, die vbor 1970
geboren zijn, is het onwaarschijnlijk dat een substantieel deel
over voldoende kennis van het Engels beschikt om een gesprek
in deze taal to kunnen voeren.

Alle Europese landen hebben in meerdere of mindere mate met
multiculturele aspecten to maken. Zij herbergen immigranten,
die om politieke of economische redenen zijn gekomen en die
veelal burgerrecht hebben verworven. Thans vereist het inbur-
geren van deze mensen en het inschakelen van hen in het ar-
beidsproces het aanleren van de taal van het nieuwe vaderland.
Indien de taalkundige kant van het inburgeren sterk kan wor-
den versneld, zou het integratieproces sterk worden bevorderd.
Ook hier spelen overwegingen van 'sociale kwaliteit' een be-
langrijke rol.

Het betoog is vooralsnog tot Europa beperkt. Verderop zullen
ook relaties tot landen in andere werelddelen in de beschou-
wing worden betrokken.

3. De opkomst van computervertalingen

3.1. De periode van de pioniers
Het idee van een vertaalmachine is betrekkelijk oud, Reeds
Leibnitz en Descartes filosofeerden erover. Echter pas de komst
van computers maakte het mogelijk de ideeen om to zetten in
realiteit.7

Veelal wordt een memorandum uit 1949 van Warren Weaver
van de Rockefeller Foundation als het begin gezien. Weaver
sloot bij zijn speculaties over machinevertalingen aan bij erva-
ringen uit de Tweede Wereldoorlog met het decoderen van ge-
codeerde berichten. Reeds de eerste experimenten met machi=
nevertalingen leverden echter heel wat teleurstellingen op.
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In 1959 betoogde de filosoof Bar-Hillel, dat volledig geautoma-
tiseerde, hoogwaardige vertalingen in beginsel een niet reali-
seerbaar ideaal vormen. Hij onderbouwde zijn standpunt onder
andere met de volgende tekst:

"Little John was looking for his toy box. Finally he
found it. The box was in the pen. John was very
happy".

Een computer zou volgens Bar-Hillel hier 'pen' niet door 'play-
pen' maar door het woord voor het schrijfinstrument vertalen.
Een computer kan niet begrijpen dat in dit geval het woord
'pen' moet worden vertaald in de betekenis van 'box'. Bar-Hillel
stelde, dat het begrijpen van de betekenis 'algemene kennis van
de wereld' vereist. De kritiek van Bar-Hillel betekent overigens
niet dat elke vorm van machinevertalen tot onjuiste resultaten
zou Ieiden.8

Het optimisme van de pioniers werd definitief de bodem inge-
slagen, toen in 1964 het rapport van de 'Automatic Language
Processing Advisory Committee' (ALPAC) verscheen. Deze
commissie betoogde dat er geen tekort aan menselijke vertalers
bestond en dat op korte termijn geen bruikbare vertalingen van
wetenschappelijke teksten to verwachten waren. Op basis van
het ALPAC-rapport beeindigde de overheid van de Verenigde
Staten de subsidiering van machinevertalingen.

3.2. De periode van de kritiek
Slechts enkele onderzoeksgroepen trotseerden de kritiek en
gingen met hun werk door. In Montreal kwam een groep met
het METEO systeem, een computer-vertaalprogramma voor
weervoorspellingen, om een voorbeeld to noemen. Een deel van
de geliquideerde subsidies ging naar fundamenteel onderzoek
in 'computational linguistics' en 'artificial intelligence'.
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3.3. De periode van de trage wederopbouw
Tegen bet eind van de jaren zeventig beleefde de machinever-
taling het begin van een renaissance. De Commissie voor de
Europese Gemeenschappen bij voorbeeld kocht de Russisch-
Engelse versie van het SYSTRAN en gaf opdracht tot het ont-
wikkelen van een Frans-Engelse en een Italiaans-Engelse versie.

Een ander voorbeeld uit deze periode is het Rosetta-project. In
de Philips research laboratoria werd tussen 1985 en 1992 aan
een algemeen programma voor machinevertalingen gewerkt.9

De periode van de trage wederopbouw werd gekenmerkt door
kleine, moeizame stappen voorwaarts. Tot de kleine stukken
vooruitgang behoren onder andere de 'translation checkers', dat
wil zeggen computerprogramma's die een vertaler waarschu-
wen wanner het computerprogramma niet zonder een mense-
lijke ingreep verder kan. Ook de opbouw van omvangrijke
'translation documentations' kan als een stap in de goede rich-
ting worden beschouwd.

Bij een passieve vertalingdocumentatie slaat de computer alle
door hem gemaakte vertalingen op. Bij elke nieuwe vertaling
gaat het programma eerst per zin na of een dergelijke zin reeds
in vertaalde vorm beschikbaar is. Zo veel mogelijk vertaalt het
programma vervolgens met behulp van de vertalingsdocu-
mentatie.

Een actieve vertalingsdocumentatie bevat reeds vertaalde zin-
nen, die ter wille van de vertalingsdocumentatie zijn verza-
meld. Er kunnen bij voorbeeld veel gebruikte zinnen worden
vertaald en vervolgens in de documentatie worden opgeslagen.

Bij menugestuurde vertalingen krijgt de vertaler een groot
aantal zinnen voorgelegd waaruit gekozen kan worden. Elk van
deze zinnen is van een vertaling voorzien die op betrouwbaar-
heid is gecontroleerd. Het aanbieden van zinnen geschiedt als
regel in een aantal rubrieken.

I
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Anno 2000 zijn voor enkele taalgebieden computerprogramma's
beschikbaar die geheel automatisch betrouwbaar vertalen.
Voorbeelden zijn vertalingen voor het internationale betalings-
verkeer en vertalingen van bijsluiters bij medicijnen.20 Voor een
dergelijke 'machine translation' moet het betrokken taalgebied
een gesloten systeem vormen.

Anno 2000 zijn de meeste taalgebieden in half-gesloten vorm
voor vertalen beschikbaar. In dat geval is een interactieve com-
putervertaling mogelijk, een 'man-machine translation'. Bij een
complete interactieve computervertaling gaat het achtereenvol-
gens om:

a) inschakeling van een elektronisch woordenboek;
b) 'pre-editing' van de to vertalen tekst door de vertaler; voor

pre-editing zijn regels beschikbaar; bijvoorbeeld mag een
zin niet meer bevatten dan twintig woorden; er zijn voor
het pre-editing computerprogramma's beschikbaar, onder
andere om grammaticale en logische fouten to signaleren;
een pre-editing programma kan de vertaler bij dubbelzin-
nige teksten een keuze uit meerdere alternatieven aanbie-
den;

c) post-editing door de vertaler van de vertaalde tekst; het
concept van de vertaalde tekst kan .door de vertaler op
fouten worden doorgelezen; bij voorbeeld kan dan blijken,
dat bij een vertaling van het Duits in het Engels de naam
van de minister Eichel is vertaald als 'acorn'; in het alge-
meen laat een computervertaalprogramma onbekende
woorden onvertaald.

Anno 2000 zijn er globale computervertaalprogramma's be-
schikbaar: uitgebreide vertalingen van het Engels in het Spaans,
Duits, Portugees, Italiaans, Frans en Japans en vice versa zijn
mogelijk. Er zijn tevens vertaalprogramma's waarmee korte
zinnen kunnen worden vertaald in veertig verschillende talen,
waaronder het Bulgaars, Zweeds en Oekraiens.11

Voor enkele van deze talen zijn naast algemene ook gespeciali-
seerde versies beschikbaar. Zo is het Engels zowel algemeen als
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voor het medische en het commerciele taalgebied beschikbaar.
In de regel zijn vertalingen met gespecialiseerde programma's
betrouwbaarder dan algemene vertalingen. Het aantal globale
computer-vertaalprogramma's neemt per jaar met gemiddeld
vier toe. Naast dergelijke uitgebreide computer-vertaalpro-
gramma's zijn voor tal van talen ook beknopte computer-ver-
taalprogramma's in de handel.

Pre-editing leidt tot teksten, die van overbodige informatie zijn
ontdaan. In dit verband wordt onder andere van 'Simplified
English' gesproken. Na de nodige oefening leidt pre-editing tot
teksten, die geen kleutertaal vormen.

3.4. Een balans
Aan het boek 'Compositional Translation' van Rosetta uit 1994
ontleen ik de volgende conclusies ten aanzien van de ontwik-
keling der 'machine translations' (MT):

'Knowledge of language' 12

A good deal of progress has been made in recent
decades in regard to the formalisation of linguistic
knowledge. Under the influence of Chomsky,
theoretical linguistics has developed into a more or
less exact science. The work of Montague and
other semanticists has increased our insight into
the logical structure of language. A new field,
computational linguistics, has emerged, in which
grammar models have been developed that are
suitable for automatic analysis. However, writing a
formal grammar for a language is still a very am-
bitious enterprise. This holds for domain specific
sublanguages, and a fortiori for the larger frag-
ments that should be covered for any overall suc-
cess of MT. Not only are there many different phe-
nomena to describe, but their interaction is also
often hard to unravel. Results from theoretical lin-
guistics are very useful, but cannot be absorbed
without much extra effort. Theoretical linguists

i
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tend to study linguistic phenomena more or less in
isolation and do not care much about descriptive
completeness.

So, although there appear to be no fundamental
barriers to the description of linguistic phenomena
in such a way that a computer can deal with them,
those who try to write grammars with a large cov-
erage meet at least three problems for which no
general coherent solution is available in the field:
(i) how to organise a large grammar, (ii) how to do
it in a computationally feasible way, and (iii) how
to incorporate insights from different theories.

If translation is the task to be performed, descrip-
tions of at least two languages are needed and, in
addition, a formalisation of their translation rela-
tion. However, in theoretical linguistics no formal
translation theory is available on which the ac-
count of this relation could be based.

'World knowledge'

The representation of world knowledge is an area
in which there has been less progress from which
we can profit. Certainly, some types of knowledge
can be formalised, for example by means of a sys-
tem of semantic features, or by theorems of some
kind of logic. There have been isolated successes
for extremely small and in fact more or less for-
malised subject domains. But so far it has not been
possible to go from that to less restricted domains.
For common-sense knowledge there is even less
hope that this can be formalised than there was
two decades ago, especially in Artificial Intelli-
cence circles.

Formalisation of knowledge comes down to repre-
senting it by symbols and by symbol manipula-
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tion. This kind of representation seems to be feasi-
ble for linguistic knowledge, but not for some
other kinds of knowledge.13

Anno 2000 gaat het, zoals hiervoor al vermeld, bij een beperkt
aantal taalgebieden om programma's die volautomatisch ver-
talen. Daarbij zijn gesloten taalsystemen in het geding en ge-
schiedt het vertalen geheel betrouwbaar. Uiteraard afgezien
van gebreken in het programma. Bij voorbeeld het programma
Barcelona van Lernout & Hauspie bevat structurele gebreken
bij het hanteren van het werkwoord 'zijn' bij het vertalen van
het Duits in het Engels.

Anno 2000 is interactief vertalen ten aanzien van vele 'grote ta-
len' mogelijk. Bij interactief vertalen is een menselijke vertaler
met'world knowledge' onontbeerlijk. Het is mogelijk om in be-
paalde taalgebieden een gedeelte van dit gebied tot 'gesloten
systeem' to maken. In dat geval wordt een groot aantal zinnen
voor menugestuurde vertaling gereedgemaakt. Alle andere
zinnen moeten interactief vertaald worden. Een voorbeeld van
een dergelijke combinatie van een gesloten en een half-open
systeem is in het medisch bestel aan to treffen, zoals hierna zal
worden uiteengezet.

4. Nieuwe methoden voor meertalige communicatie

4.1. Een programma van eisen
Vorenstaande impasse in de ontwikkeling van de machinever-
talingen, alsmede een algemene onvrede met meertalige com-
municatie, hebben nieuwe methoden- doen ontstaan. Hierbij is
het probleem van de machinevertalingen in het ruimere kader
van methoden voor meertalige communicatie gezet. Vervolgens
is een programma van eisen met betrekking tot methoden voor
meertalige communicatie opgesteld.

De nieuwe methoden dienen aan de volgende eisen to voldoen:
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(1) machinevertalingen dienen als een onderdeel van me-
thoden voor meertalige communicatie to worden be-
schouwd;

(2) methoden voor meertalige communicatie dienen de
doelstellingen van de gebruikers van de vertalingen
centraal to stellen;

(3) de methoden dienen alle beschikbare kennis van de
betrokken actoren met betrekking tot de brontaal en de
doeltaal van de vertaling in het vertaalproces to betrek-
ken; bovendien dienen de actoren zo mogelijk een
derde taal, die zij voldoende beheersen, als controletaal
in to schakelen;

(4) de methoden dienen alle beschikbare wetenschappe-
lijke kennis aan to spreken; de betrokken wetenschap-
pers zullen over de grenzen van hun eigen discipline
heen moeten kijken, opdat kennis uit de sociologie, de
psychologie, de communicatiewetenschappen et cetera,
wordt ingeschakeld;

(5) de methoden dienen alle beschikbare wetenschappe-
lijke methoden aan to spreken; de betrokken weten-
schappers dienen machine-simulaties, mens-machine
simulaties en mens-simulaties, voorzover zij in dit ka-
der bruikbaar zijn, in to schakelen;

(6) meertalige communicatie client als een leerproces to
worden opgezet;

(7) effecten van continue en discontinue macroprocessen
dienen to worden verdisconteerd; generatieverschillen
in kennis van vreemde talen, alsmede generatiever-
schillen in de behoefte aan meertalige communicatie,
dienen een rol to spelen; .

(8) kosten en baten van meertalige communicatie verdie-
nen verdiscontering;

(9) de maatschappelijke consequenties van de introductie
en het op grote schaal gebruiken van nieuwe methoden
voor meertalige communicatie dienen in de beschou-
wing to worden betrokken.

(10) de beleidsimplicaties van de nieuwe methoden van
meertalige communicatie vereisen de aandacht.
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4.2 Typen van toepassers
Voor een goed begrip van de nieuwe methoden is het van be-
tang om de typen van toepassers duidelijk voor ogen to krijgen.
'Toepassers' zijn daarbij organisaties, die een of meer pakketten
met onderdelen van de methode hebben aangekocht. Indien
werknemers of clienten van de toepassers met de methode gaan
werken, worden zij als 'gebruikers' aangeduid. Het zal niet
vaak voorkomen, dat pakketten door een afzonderlijk individu
worden aangeschaft en gebruikt. Toepassers zijn als regel orga-
nisaties, ook wel 'corporate actors' genoemd. Verder zal het niet
vaak voorkomen, dat pakketten voor eenmalig gebruik worden
aangekocht. Een toepasser is meestal een 'corporate actor' die
heeft besloten om de methode regelmatig toe to passen.

Er zijn vier typen van toepassers. Soms zal een toepasser tot
meer dan een type behoren. Voor een goed begrip van de me-
thode is de typologie van toepassers echter goed bruikbaar.

Type 1: werkt met meertalige communicatie op afstand en
met individuele gebruikers.

Voorbeelden van type 1 liggen onder andere in de sfeer van
boekhouden en administratieve dienstverlening. Denk aan een
onderneming die een boekhouder in een ander land als tele-
werker in dienst heeft. Een fictief voorbeeld is een Amster-
damse onderneming met drie boekhouders en twee vacatures,
die op de vacatures twee boekhouders uit Warschau inschakelt.
Beide 'teams' zullen trainingen en instructies 'op maat' moeten
ontvangen. Ook zullen beide teams vertaalprogramma's op
maat nodig hebben. Alle vaktermen en vakinstructies zullen in
menugestuurde vorm ter beschikking moeten staan; opdat geen
fouten in het boekhouden worden gemaakt. Voor werkoverleg,
'shop talk' en 'small talk' kan een vertaalprogramma worden
ingeschakeld dat in taalkundig opzicht niet perfect werkt.

Type 2: werkt met meertalige communicatie op afstand en
met collectieve gebruikers.
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Wie naar voorbeelden van type 2 zoekt kan onder andere bij
collectieve besluitvorming in meerdere talen en op afstand te-
recht. Men denke aan een multinationale niet-overheids organi-
satie (NGO) of onderneming, die stafvergaderingen en beleids-
vergaderingen op afstand en in meerdere talen houdt. In een
dergelijk geval verschaft de computer een 'decision support
system'14 en een vertaalsysteem. Er kan met teksten en met
spraakherkenning worden gewerkt. Een tweede voorbeeld
vormen 'virtual universities'. Dit zijn instellingen voor hoger
onderwijs, die universitair onderwijs voor een internationaal
bestand aan studenten verzorgen. Gezien de geringe kennis van
het Engels in vele landen (denk onder andere aan het voorma-
Iige Oostblok) is virtueel universitair onderwijs van belang,
waarbij de deelnemers de informatie zowel in het Engels als in
hun moedertaal ter beschikking krijgen.

Type 3: werkt met meertalige communicatie in een face-to-
face relatie en met individuele gebruikers.

Voorbeelden zijn hier aan to treffen in de sfeer van het integre-
ren van immigranten in arbeidssituaties, sociale contacten en
contacten met vertegenwoordigers van de overheid. Indien
enerzijds collega's, bazen, buren en immigratieambtenaren, an-
derzijds immigranten over een mobiele telefoon met vertaal-
mogelijkheden beschikken, kan de 'input' de vorm van getypte
of gesproken tekst krijgen. De 'output' kan na vertaling even-
eens als leesbare tekst of als gesproken tekst worden aangebo-
den. Een tweede categorie van voorbeelden valt in het gebruik
van 'kleine talen', in ons land het Fries, bij face-to-face contac-
ten. Echter ook het schrijven van brieven of lezen van kranten
in de 'less used language' behoort tot de mogelijkheden.

Type 4: werkt met meertalige communicatie in een face-to-
face relatie en met collectieve gebruikers.

Voorbeelden liggen in de sfeer van wetenschappelijke confe-
renties. Denk aan plenaire meertalige voordrachten. Denk aan
subgroepbijeenkomsten en discussies in meerdere talen. Inter-
nationale wetenschappelijke conferenties hebben veelal het En-
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gels als voertaal. In menig vakgebied beheersen de deelnemers
aan conferenties bet Engels echter onvoldoende om to kunnen
participeren. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat
heel wat potentiele deelnemers thuisblijven omdat zij het
Engels onvoldoende onder de knie hebben. Tot de voorbeelden
behoren ook vormen van meertalig onderwijs, bij voorbeeld in
de in oprichting zijnde Europese universiteit. Het zou ondoel-
matig zijn om het onderwijs in een dergelijke universiteit uit-
sluitend in het Engels to laten plaatsvinden. Een betere opzet is
het aanbieden van informatie zowel in het Engels als in de be-
langrijkste door de deelnemers beheerste talen. Ook intern
universiteiten van multinationals kampen veelal met taalpro-
blemen en kunnen baat hebben bij het inschakelen van een
methode voor meertalige communicatie.

4.3. Talen

Voor de 'grote talen' zullen voor toepassing van de nieuwe
methoden pakketten moeten worden geproduceerd, die meer-
talige communicatie mogelijk maken. Daarbij gaat het om de
grote talen waarvoor reeds een globaal computer vertaalpro-
gramma beschikbaar is. De pakketten zullen bevatten:

a) een aanvullend computer vertaalprogramma;
b) vertalingdocumentaties en menugestuurde vertalingen;
c) handleidingen;
d) verwijzingen naar een helpdesk en naar consultancy.

Voor de 'kleine talen' zullen eveneens pakketten geproduceerd
worden indien globale computer-vertaalprogramma's ter be-
schikking staan. Het is ook mogelijk om bij kleine talen zowel
het globale als het aanvullende vertaalprogramma to produce-
ren.
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S. Toepassingsgebieden

5.1. De beste kansen
Welke gebieden lenen zich goed voor toepassing van methoden
voor meertalige communicatie? Er dient in deze gebieden een
koopkrachtige vraag naar dergelijke methoden to zijn. Verder
dient zo mogelijk de opsteller van informatie voor aanpassing
van de informatie beschikbaar to zijn. De opsteller van de in-
formatie zal aan pre-editing en post-editing van zijn tekst moe-
ten kunnen meewerken. Ook is bet dienstig dat voor de meer-
talige communicatie een ruime tijdsmarge ter beschikking staat.
Bijvoorbeeld verdient op een conferentie een paneldiscussie op
basis van schriftelijk ingediende vragen de voorkeur boven een
niet gestuurde mondelinge discussie. Overigens komt zorgvul-
digheid bij een discussie niet alleen bet vertaalproces maar ook
de inhoudelijke kwaliteit van de gedachtewisseling ten goede.
Flitsende discussies kunnen eveneens meertalig worden geor-
ganiseerd, doch zij vereisen speciale voorzieningen zoals hierna
zal blijken.

De in deze paragraaf behandelde toepassingsgebieden vormen
een selectie uit de beschikbare mogelijkheden. Het gaat in deze
paragraaf om voorbeeldgebieden, die zeer kort aan de orde
komen. Het betoog maakt dus Been aanspraak op volledigheid

5.2. Bevorderen van sociale kwaliteit
Voor bet eerste toepassingsgebied wordt bet bevorderen van
sociale kwaliteit gekozen. Uit de denkwereld over de sociale
kwaliteit in Europa worden de volgende aspecten naar voren
gehaald:

a) sociale cohesie: de spanningsverhou ding tussen integratie
en zelfstandigheid;

b) cultuur: de spanningsverhouding tussen culturele integra-
tie en culturele zelfstandigheid.
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Multiculturele samenleving en meertalige communicatie
Met het oog op de bevordering van bet eerste aspect gaat de
aandacht uit naar immigranten in Nederland, ruimer in Europa.
Nederland is een multiculturele samenleving geworden. Statis-
tieken over de immigratie geven een beeld van de instroom.
Deze statistieken maken niet duidelijk in hoeverre de nieuw-
komers de Nederlandse taal beheersen. Er mag echter worden
aangenomen dat het merendeel geen of gebrekkig Nederlands
spreekt.

Het aantal leden van etnische minderheden was in 1971 1,6%
van de bevolking. In 1997 was dit opgelopen tot 9,4%. Voor het
jaar 2015 wordt 14,8% verwacht. Dan gaat het om 2.476.000 in-
dividuen.

De nieuwkomers worden aangesproken op het integreren in de
samenleving. De nieuwkomers geven zelf veelal de voorkeur
aan het behoud van een zekere vorm van zelfstandigheid.

Probleemschets. Immigranten beheersen veelal het Nederlands
niet of slechts gebrekkig. Het zou voor alle betrokkenen voor-
deel kunnen hebben indien immigranten vanaf de dag van bin-
nenkomst in het Nederlands aan communicatie zouden kunnen
deelnemen. Het zou bovendien van belang kunnen zijn, indien
de ICT-apparatuur voor de communicatie tevens een taalcursus
Nederlands zou aanbieden.

Oplossingsrichtingen. Met behulp van een mobiele telefoon met
twee schermen en twee toetsenborden kan een immigrant een
gesprek in het Nederlands voeren, gebruik makend van ge-
schreven tekst en/of spraakherkenning. Een dergelijke meerta-
Iige communicatie vereist dat de brontaal en de doeltaal in een
computer-vertaalprogramma zijn opgenomen, een controletaal
kan worden ingeschakeld en via Internet aansluitirig kan wor-
den verkregen op een 'translation documentation'. De immi-
grant kan na enige oefening aan de communicatie deelnemen,
waarbij de oefening een tijdsinvestering van gemiddeld twee
tot twintig uur zal vereisen.

i
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Immigranten, met name asielzoekers, beheersen veelal slechts
een of enkele talen die nog niet in het systeem van computer-
vertaalprogramma's zijn opgenomen. Dit probleem is oplos-
baar.

Ervaringen en wensen. Experimenten zijn wenselijk, doch nog
niet uitgevoerd. Een deskundige op het terrein van de multi-
culturele studies zal de wensen en vermoedelijke consequenties
van dergelijke meertalige communicatie inschatten.

Duurzaam cultureel erfgoed en duurzame kleine talen
Probleenischets. In Europa worden ruim vijftig 'less used
languages' gesproken. De meeste van deze 'kleine talen' verlie-
zen terrein. Het ingang vinden van computervertalingen voor
'grote talen' zal voor de kleine talen een verder terreinverlies
betekenen. Kan meertalige communicatie met inschakeling van
computers bijdragen tot het duurzaam maken van het erfgoed
van kleine regio's in Europa en het duurzaam maken van kleine
talen? Hoe staat dit met het Fries in Nederland?

Er zijn in Nederland veel mensen, die tweetalig zijn opgevoed,
prima Nederlands spreken, maar nog in het Fries denken. In
gevoelige situaties en bij conflicten kunnen zij zich beter in het
Fries dan in het Nederlands uitdrukken. Over het algemeen zijn
de oudere generaties nog sterk op denken en praten in het Fries
ingesteld. Alle generaties tellen leden, die graag Fries zouden
willen verstaan, schrijven en spreken, doch hiervoor het Fries to
weinig beheersen. Denk aan solliciteren in het Fries, als een
Friese achtergrond gevraagd wordt. Denk aan de wens verga-
deringen van plaatselijke verenigingen to kunnen bijwonen, of
Friestalige kranten of ingezonden stukken kunnen begrijpen.
Zo zijn er meer voorbeelden to noemen:

Ook het onderwijs in het Fries zou baat kunnen hebben bij ver-
taalprogramma's Fries-Nederlands. Daarbij gaat het om onder-
wijs op basisscholen, op middelbare scholen als keuzevak en op
universiteiten als specialisatie.
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Oplossingsrichtingen. Het 'levend Fries' is onlangs geheel gedo-
cumenteerd. Er is een Fries-Engels woordenboek gepubliceerd.
Zo zijn er al heel wat voorwaarden voor het opnemen van het
Fries in systemen van meertalige communicatie vervuld. Het
opstellen van een computer-vertaalprogramma voor het Fries,
dat aansluit op het Nederlands, het Engels en een aantal andere
'grote talen', is bekende technologie en wacht slechts op het be-
schikbaar komen van voldoende financiele middelen. Aan een
project tot het opstellen van het computer-vertaalprogramma
dient echter een project vooraf to gaan. In dit onderzoeksproject
zal moeten worden achterhaald, bij welk gedrag potentieel ge-
bruik van het Fries optreedt. Ook, welke vormen van het sti-
muleren van het Fries doelmatig en gewenst zouden zijn. Ver-
der, welke eisen aan een computervertaalprogramma Fries die-
nen to worden gesteld. Daarenboven, hoe met behulp van
handleidingen et cetera het gebruik van het vertaalprogramma
zou kunnen worden bevorderd.

Ervaringen en wensen. Het voorbereidende project is nog niet
uitgevoerd, proefnemingen met vertaalprogramma's Fries ont-
breken nog. Informaticastudenten met een Friese achtergrond
zouden hier goed werk kunnen verrichten, bij voorbeeld door
het uitvoeren van afstudeerwerkstukken. Van enkele betrokken
instanties, bij voorbeeld de Friese Academie, is bekend dat er
belangstelling bestaat. Het wachten is op de financiering. Initia-
tieven tot het beoogde voorbereidende project zijn in voorbe-
reiding.

5.3. Gezondheidszorg
Probleemschets. Als eerste voorbeeld wordt geneeskundige hulp
na ongevallen genomen. Find 1999 raakte een bus met Neder-
Iandse toeristen op het Franse platteland van de weg en kan-
telde. Het gevolg waren zes doden eri ruim twintig gewonden.
Het Franse streekziekenhuis kon niet met de gewonden com-
municeren.

Oplossingsrichtingen. De geneeskunde leent zich in enkele op-
zichten goed voor meertalige communicatie op basis van com-
putervertalingen. De terminologie is in verregaande mate in-
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ternationaal gestandaardiseerd. De opkomst van de protocol-
laire geneeskunde draagt bij tot het standaardiseren van
diagnosestelling en therapiekeuze. Dit betekent, dat ten be-
hoeve van meertalige communicatie in de gezondheidszorg een
deel van het taalgebied als een gesloten systeem kan worden
behandeld. Hier is menugestuurde vertaling bruikbaar. Voor
het overige gedeelte van het taalgebied kan met computerver-
talingen worden gewerkt die voor half-open systemen bruik-
War zijn.

Binnen de geneeskunde zijn ten aanzien van protocollaire ge-
neeskunde twee stromingen to onderkennen. In de eerste plaats
de stroming van degenen die 'de klinische blik' bij communi-
catie per computer missen en op grond daarvan voor fouten in
de medische behandeling waarschuwen. In de tweede plaats de
stroming van degenen die de mogelijkheden tot het terugdrin-
gen van fouten groot achten en liever 'cybercare' dan helemaal
geen 'cure and care' bieden.

5.4. Economisch leven
Engelse banken laten hun boekhouding en programmeerwerk-
zaamheden in India verrichten. Amerikaanse verzekerings-
maatschappijen laten hun polissen in Ierland opmaken. Derge-
lijke vormen van telewerk zijn mogelijk, omdat de betrokken
werkzaamheden sterk gestructureerd zijn en omdat alle betrok-
kenen het Engels voldoende beheersen. Kan meertalige com-
municatie met inschakeling van computervertalingen de moge-
lijkheden voor telewerk verruimen?

Probleemschets. Anno 2000 wordt Nederland geconfronteerd met
een ernstig tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Voor de
komende jaren worden nog grotere tekorten verwacht, vooral
omdat de cohorten van de babyboom met pensioen gaan. Een
rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeids-
markt geeft aan, welke baanopeningen per beroepsgroep tot
2002 to verwachten zijn.15 Een hoge tot zeer hoge groei wordt
verwacht in beroepsgroepen, waarvan vele zich voor telewerk
lenen. Boekhouders, accountants, systeemanalisten, productie-
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planners, organisatiedeskundigen, om enkele voorbeelden to
noemen. Het gaat om meer dan tweehonderdduizend banen.

Oplossingsrichtingen. In enkele lidstaten en aspirant-lidstaten
van de Europese Unie heerst een omvangrijke werkloosheid.
Daarbij gaat het onder andere om goed geschoolde beroepsbe-
oefenaren op de terreinen, waarop in Nederland een tekort aan
werkkrachten is. Het gaat met name om banen, die met behulp
van telewerk vervuld kunnen worden. Het ligt voor de hand
om ervoor to zorgen dat vraag en aanbod hier zo spoedig mo-
gelijk dichter bij elkaar komen.

Het zou weinig zinvol zijn om de werkzoekenden uit andere
lidstaten van de EU naar Nederland to laten migreren. De
werkgelegenheid in Nederland kan tijdelijk zijn. Bovendien is
het vermogen van de Nederlandse samenleving om immigran-
ten to integreren aan grenzen gebonden, al zijn de precieze li-
mieten niet uit onderzoek bekend.

Telewerk dient ook hier niet als een eenzaam avontuur to wor-
den georganiseerd. Betere oplossingen zijn samenwerkings-
vormen waarbij aan beide kanten groepen betrokken zijn. Eer-
der in dit paper werd het voorbeeld gegeven van een onderne-
ming in Nederland met drie boekhouders en twee vacatures,
samenwerkend met twee boekhouders in Warschau. Meertalig
telewerk vereist een probleemanalyse, een sociaal kader voor
het werk, training van betrokkenen, een helpdesk et cetera, zo-
alshiervoor uiteengezet.

Een volgend voorbeeld raakt de sector van de reisverzekerin-
gen. Dit voorbeeld ligt op de grens tussen gezondheidszorg en
economisch leven.

Probleemschets. Veel Nederlandse toeristen die naar het buiten-
land gaan, zijn bevreesd voor situaties die hen met anderstalige
artsen, ziekenhuizen, verpleegsters et cetera, in aanraking bren-
gen.
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Oplossingsrichtingen. Een artikel in de reisverzekering zal ervoor
kunnen zorgen, dat een Nederlandse toerist in het buitenland
de beschikking over meertalige communicatie kan krijgen. On-
der andere een mobiele telefoon kan hier uitkomst bieden.

Vorenstaande twee voorbeelden schetsen de toepassingsmoge-
lijkheden in het economisch leven slechts op zeer beknopte
wijze.

5.5. Het wetenschappelijk bestel
Volgens een populair misverstand functioneert het weten-
schappelijk bestel geheel in het Engels. Feitelijk wordt slechts in
enkele disciplines voldoende in het Engels gecommuniceerd.
Een voorbeeld is de wiskunde. Echter ook een exacte discipline
als de biologie is niet geheel anglofoon. Als voorbeeld kunnen
de ervaringen van een Nederlandse bioloog dienen, die regel-
matig gastcolleges in Japan geeft. Vooral oudere Japanse biolo-
gen zijn het Engels onvoldoende meester. De betrokken Ne-
derlandse bioloog lost dit taalprobleem op door zijn 'lecture
notes' zowel in het Nederlands als in het Japans to projecteren.
Geen Japanse bioloog verliest zijn gezicht, want niemand kan
achterhalen of hij het betoog begrepen heeft op basis van de
Engelse of de Japanse tekst. Simultane vertalingen door profes-
sionele tolken is relatief duur. Het wordt meestal beperkt tot
een openingssessie.

Eerste probleemschets. In vele wetenschappelijke disciplines kun-
nen op congressen, conferenties, symposia en workshops vele
deelnemers een lezing in het Engels niet of onvoldoende vol-
gen. De semi-anglofone of niet-anglofone deelnemers simuleren
begrip. De situatie wordt verergerd indien wij ook aan de we-
tenschappers denken, die internationale Engelstalige weten-
schappelijke bijeenkomsten mijden omdat zij de conferentietaal
niet of onvoldoende beheersen.

Eerste oplossingsrichting. Het is met moderne ICT-gestuurde ap-
paratuur mogelijk om 'lecture notes' in meerdere talen to pro-
jecteren. De 'lecture notes' kunnen machinaal worden vertaald.
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Tweede probleemschets. Discussies volgend op een lezing of
paper-presentatie vereisen een andere benadering dan alleen
een vertaling.

Tweede oplossingsrichting. Er staan meerdere oplossingen ter be-
schikking, varierend van 'low budget' tot 'high budget' benade-
ringen. Een relatief eenvoudige oplossing is het organiseren van
een paneldiscussie volgend op een aantal paper-presentaties.
Deelnemers aan de discussie dienen hun inbreng schriftelijk in
to brengen. Vragen, antwoorden, vervolgvragen en vervolg-
antwoorden worden machinaal vertaald, handmatig bijgewerkt
en geprojecteerd. Voor details kan naar een document worden
verwezen, dat bij de auteur van dit paper kan worden opge-
vraagd.16

Derde probleemschets. In meerdere wetenschapsgebieden zijn of
worden de internationale wetenschappelijke verenigingen op-
gesplitst in een anglofone en een francofone vereniging. Voor-
beelden zijn de sociologie, die de splitsing in Europa en mon-
diaal to zien geeft, verder 'impact assessment'. De reden 'voor de
opsplitsing is in de eerste plaats, dat vele wetenschappers uit
Zuid-Europese, Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse
landen het Engels niet of onvoldoende beheersen. De reden is
in de tweede plaats een toenemende regionalisatie, denk aan
Franstalig Canada.

Derde oplossingsrichting. Het communiceren in verenigingen,
dus mededelingenbladen, internetsites, correspondentie, ver-
gaderingen et cetera, kan meertalig plaatsvinden, zoals de tekst
van dit paper illustreert. Regionalisatie is moeilijk op to vangen.
Er speelt echter het feit, dat internationale verenigingen meestal
geldgebrek hebben en het gaande houden van een enkele vere-
niging minder kosten met zich brengt dan het gaande houden
van meerdere verenigingen.

5.6. Onderwijs
Eerste probleemschets. Er is een Europese virtuele universiteit in
oprichting. In het algemeen zal virtueel onderwijs mondiaal een
grotere rol gaan spelen. Het zou een slechte zaak zijn indien
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dergelijk onderwijs alleen in de Engelse taal werd aangeboden.
In ontwikkelingslanden bij voorbeeld beheersen alleen de kin-
deren van rijke ouders vreemde talen, zoals het Engels.

Eerste oplossingsrichting. Onderwijs met behulp van meertalige
communicatie, waarbij het onderwijs interactief en zowel indi-
vidueel als in groepsverband wordt verzorgd.

Tweede probleemschets. De Europese Unie bevordert de uitwisse-
ling van studenten tussen landen. Zij bevordert ook onderwijs
in onderwerpen die voor de toekomst van de EU van belang
zijn. Als voorbeeld van het laatste kan het verzorgen van
'European Studies' in vele landen worden genoemd, onder an-
dere in Rusland. Thans moeten de 'exchange students' de taal
van het gastland leren, bijvoorbeeld Nederlands. Thans wordt
onderwijs in 'European Studies' in Rusland in het Engels gege-
ven.

Twecde oplossingsricliting. Het betrokken face-to-face onderwijs
kan van meertalige communicatie gebruik maken.

5.7. Enkele verdere toepassingsterreinen
Van de verdere toepassingsterreinen komen hier nog slechts de
media aan bod.

Probleemschets. De komst van Web-TV zal met zich brengen, dat
internationaal meer dan duizend kanalen ter beschikking van
elke kijker komen. Er zijn thans reeds omroeporganisaties in het
buitenland die in meer dan dertig talen uitzenden (bijvoorbeeld
de 'Deutsche Welle'). Bij Web-TV zal het niet alleen om 'one-
way'-TV maar ook om interactieve TV. gaan. Het zou ondoenlijk
zijn om alle vertaalopdrachten door professionele vertalers to
laten uitvoeren. Dit zou to duur worden en bovendien zijn
hiervoor onvoldoende vertalers beschikbaar.

Oplossirigsrichting. Inschakelen van methoden voor meervou-
dige communicatie ligt voor de hand. Er is een project in voor-
bereiding, waarbij nieuwsberichten in meer dan dertig talen
worden uitgezonden, gecombineerd met een talencursus. De
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reclameopbrengsten zijn bij dergelijke uitzendprogramma's zo
omvangrijk, dat de uitzendprogramma's financieel aantrekke-
lijk zijn.

Een andere mogelijkheid is het organiseren van quiz-pro-
gramma's in meerdere talen en met teams uit meerdere landen.
Men denke aan een programme 'Herexamen' met teams uit
Nederland, Engeland en Duitsland.

6. Perspectieven

6.1. Een onderzoeksprogramma
Wat betreft basaal en toegepast onderzoek komen enkele be-
langrijke wenselijkheden ter sprake. Het zal niet om een afge-
rond researchprogramma gaan.

Uit de hoek van de computerlinguistiek zullen programmeer-
technieken moeten komen waarmee, speller dan thans mogelijk
is, vertaalprogramma's kunnen worden vervaardigd. In 2000
vereist het aanmaken van een vertaalprogramma nog altijd vijf
tot tien mensjaar. Voor groepen van talen zullen vertaalalgo-
ritmen moeten worden ontworpen en getest, die snel voor af-
zonderlijke talen kunnen worden ingevuld.

Wat de sociologie aangaat, is nader onderzoek vereist naar de
relatie tussen het lidmaatschap van generaties en de vaardig-
heid in de omgang met ICT-gestuurde apparatuur, in dit ver-
band PC's, laptops en mobiele telefoons. Uit onderzoek is be-
kend dat er een verband bestaat tussen technische vaardighe-
den die mensen in hun formatieve jaren hebben verworven en
technische vaardigheden op latere leeftijd.17 Weerstanden tegen
het aanschaffen, gebruiken, zo nodig laten repareren en ver-
nieuwen van ICT-gestuurde apparatuur zullen meer gericht
verminderd moeten worden.

Ook zullen vormen van onderzoek ontwikkeld moeten worden,
waarmee de betrouwbaarheid van computervertalingen geme-
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ten kan worden. Daarbij zullen pre-edited teksten als uitgangs-
punt worden genomen. Daarna zullen deze teksten door pro-
fessionele vertalers en door een computer worden vertaald. Een
jury zal moeten aangeven welke teksten door mensen en welke
door de computer zijn vertaald. Indien de jury deze toerekening
niet betrouwbaar kan maken, kan het computer-vertaalpro-
gramma als betrouwbaar worden gedefinieerd. Bij dergelijk
onderzoek moet in de gaten worden gehouden dat in de taal-
kunde geen overeenstemming bestaat wat de kwaliteit van
vertalingen aangaat.

6.2. Research and development
Methoden voor het opstellen van computer-vertaalprogram-
ma's zullen meer en meer worden aangewend om nieuwe
vertaalprogramma's to produceren. Daarbij kan onder andere
worden voortgebouwd op methoden om modellen voor com-
putersimulaties to ontwerpen. De ontwerper van een computer-
vertaalprogramma zal beter uit de weg kunnen bij het opstellen
van instructiemodellen, die door een programmeur tot software
kunnen worden omgebouwd. Nauw daarbij aansluitend zullen
handleidingen worden opgesteld.

Verder zal moeten worden onderzocht hoe inkopers van on-
dernemingen, overheidsinstellingen en NGO's omgaan met het
aanbod aan computer-vertaalprogramma's. Hier ligt de belang-
rijkste vorm van thans wenselijk marktonderzoek.

Ook zal in een aantal toepassingsgebieden met proefnemingen
gewerkt moeten worden. Hiervoor komt in de eerste plaats het
opvangen van immigranten en het laten inburgeren van toege-
laten immigranten in aanmerking. In de tweede plaats zal het
dienen to gaan om vertaalprogramma's, die met taalcursussen
gecombineerd kunnen worden.

6.3. Consequentie-analyses
Zal toepassing van de nieuwe methoden ertoe leiden dat het
onderwijs in vreemde talen minder belangstelling krijgt? Zal
met name de belangstelling voor het leren van Engels vermin-
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deren? Gezien de toename van meertalige communicatie zullen
degenen die vreemde talen beheersen een steeds belangrijkere
voorsprong krijgen. Als hypothese wat consequenties betreft
formuleert de auteur van dit paper, dat het aantal individuen
met goede beheersing van een of meer vreemde talen zal stijgen
en dat ook het aantal individuen dat vreemde talen matig tot
redelijk beheerst zal toenemen. De tweede categorie zal veel
gebruik maken van methoden voor meertalige communicatie.

Zal meertalig telewerken ertoe leiden dat het aantal economi-
sche vluchtelingen daalt? Zal het scheppen van werkgelegen-
heid in ontwikkelingslanden de bewoners van die landen ertoe
bewegen in eigen land to blijven werken en leven? Als hypo-
these kan worden geformuleerd, dat emigratie door de nieuwe
methoden zal afnemen. Als hypothese wordt tevens geformu-
leerd, dat meertalig telewerk als voorbereiding op emigratie zal
worden gebruikt.

6.4. Implicaties voor beleid
Zoals reeds vermeld, heeft de Europese Unie 2001 uitgeroepen
tot 'Het Europese Jaar van de Talen'. Als doelstelling voor het
programma voor dit jaar heeft de EU aangevoerd, dat inwoners
van Iidstaten door verbetering van hun talenkennis beter moe-
ten worden voorbereid op het deelnemen aan het arbeidsproces
in de EU. Toepassing van nieuwe methoden voor meertalige
communicatie speelt duidelijk op het behalen van deze doelstel-
ling in.

Een andere doelstelling voor het EU-jaar is het bevorderen van
behoud en ontwikkeling van het cultureel erfgoed in de lidsta-
ten, met bijzondere aandacht voor de 'less used languages'. Ook
tot deze doelstelling kunnen de nieuwe vormen van meertalige
communicatie bijdragen.

Behalve op het niveau van de Europese Unie zou ook beleid
van afzonderlijke lidstaten aanbeveling verdienen. Nederland
zou in dit vlak baat kunnen hebben bij meertalig telewerk. Er
bestaat gebrek aan arbeidskrachten in sectoren die zich voor
meertalig telewerk lenen, zoals in dit paper is uiteengezet. In'
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dit paper zijn nog meer voorbeelden van mogelijke toepassing
van meertalige communicatie gegeven. In het IT-beleid van de
Nederlandse overheid is anno 2000 nog Been plaats ingeruimd
voor dergelijke innovatie.
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