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Voorwoord
Voor u ligt mijn masterscriptie in het kader van de master Interculturele Communicatie. Het
is het resultaat van een proces waar ik trots op ben. Niet omdat dit het einde van een zeer
boeiende en enerverende master aangeeft, maar omdat het een resultaat is van hard werken,
van interesse, van geboeidheid, van goede samenwerking, van enthousiasme en van
persoonlijke ontwikkeling. In dat opzicht markeert het gelukkig geen einde, maar juist een
resultaat in een proces dat nooit klaar zal zijn. Hoewel dat bij deze scriptie soms ook het
geval leek te zijn, is nu dan toch de eindfase bereikt.
In augustus 2012 werden Simone van Klaveren en ik door Jan ten Thije op de hoogte gesteld
van een studie van de Europese Commissie, waarin het concept intercomprehension in het
licht van kostenbesparingen bij het directoraat-generaal Vertaling (DGT) werd besproken.
Dit bood veel mogelijkheden voor uitbreiding en verdieping, en in het licht daarvan stelden
Simone en ik samen een onderzoeksvoorstel op om dit concept verder te onderzoeken. Door
bureaucratisch vertraagde besluitvorming duurde het helaas lang voordat er goedkeuring
voor dit voorstel kwam en in november besloten wij dan ook over te gaan op een ander plan.
Samen met Jan besloten we een onderzoeksvoorstel te schrijven voor zijn TIME-project, in
het licht van een FP7-aanvraag. Daarnaast zouden we individueel een academisch product
ontwikkelen. Net opgestart met plan B, kwam dan toch de langverwachte toestemming
vanuit Brussel. In (spoed)overleg met Jan is toen besloten een combinatie van plan A en B uit
te voeren; een pilot study bij het DGT, dat het belang voor het in eerste instantie ontworpen
onderzoeksvoorstel aantoont, én een academisch product. Dit is dan ook de reden dat het
onderzoeksvoorstel in deze scriptie een gezamenlijk product is. Daarnaast is de data voor de
pilot study gezamenlijk verzameld, maar individueel uitgewerkt, met beiden een andere
focus.
Het resultaat van dit turbulente scriptieproces is dan ook een enigszins mozaïekachtige
scriptie, en volgt niet de traditionele weg. Voor de volledigheid verwijs ik dan ook graag naar
de masterscriptie van Simone van Klaveren (2012). Hierin behandelt zij de verschillende
Europese instellingen die zich bezighouden met het taalbeleid van de EU en de rol van lingua
receptiva in de mondeling communicatie.
Uiteraard is er een aantal mensen dat mij heeft geholpen en gesteund bij het schrijven van
deze scriptie. Mede dankzij hen ben ik het hele proces enthousiast gebleven en heb ik met
veel plezier aan het onderzoek gewerkt. Via deze weg wil ik hen graag bedanken. Allereerst
Jan ten Thije, die mij kennis heeft laten maken met het onderwerp en al haar facetten.
Dankzij zijn enthousiasme en gesprekken in crisissituaties, bleef het onderwerp mijn
interesse behouden. Ik denk dat ik van geluk mag spreken met een begeleider die zo
betrokken en aanwezig is. Daarnaast natuurlijk Simone, zonder wie deze scriptie een heel
andere vorm had gekregen. Ik ben blij dat ik haar in zo’n korte tijd zo goed heb leren ke nnen,
en zonder onze fijne samenwerking was het figuurlijke bijltje er verschillende keren bij
neergegooid. Ten slotte wil ik ook Maykel bedanken, die er altijd was in momenten van chaos
en stress, en mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke steun.
Voor u ligt het resultaat van dit proces. Ik wens u veel leesplezier.
Joanne de Vries.
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1. Inleiding
Door mondialisering en technologische ontwikkelingen wordt het Europa van nu steeds
meertaliger. Deze meertaligheid biedt veel kansen en mogelijkheden, maar brengt ook
ingewikkelde kwesties met zich mee. Zo moet er een evenwichtig taalbeleid gevoerd worden,
waarmee alle burgers van de Europese Unie (EU) dezelfde kansen krijgen en Europa zich ook op
economisch en onderwijsgebied goed kan ontwikkelen. De EU moet ervoor zorgen dat
belemmeringen tot een minimum beperkt worden en dat iedereen kan profiteren van de kansen
die meertaligheid biedt. Er wordt daarom een beleid gevoerd met het motto ‘eenheid in
verscheidenheid’, waarbij alle officiële talen van de EU gelijk zijn en iedereen dan ook in zijn eigen
taal kan corresponderen met EU-instellingen. Om deze communicatie te waarborgen, is een
belangrijke taak weggelegd voor vertaaldiensten.
Daarnaast wordt de EU getroffen door bezuinigingen. Hoe kan er op het gebied van
vertaaldiensten bezuinigd worden zonder hierbij een efficiënte communicatie in de weg te staan?
En zonder hierbij de doelen van het meertaligheidsbeleid van de EU betreffende meertaligheid en
multiculturaliteit tekort te doen? Een actueel vraagstuk is dan ook hoe er een evenwicht
gevonden kan worden tussen een effectieve communicatie binnen en tussen EU-instanties en haar
burgers aan de ene kant, en aandacht voor alle democratische principes en waarden van de EU
aan de andere kant.
Om dit te onderzoeken heeft de Europese Commissie al verschillende studies uitgevoerd.
Bezuinigingen op het gebied van taalbeleid kunnen plaatsvinden op het gebied van vertalen. Een
orgaan dat zich hiermee bezighoudt is het directoraat-generaal Vertaling (DGT). Zo is er
onderzoek gedaan naar verschillende manieren om met vertalingen om te gaan, zoals
crowdsourcing (Europese Commissie, 2012d). Hierbij worden vertaaltaken uitbesteed aan
bijvoorbeeld non-professionals. Er is ook gekeken naar verschillende manieren om met de 23
officiële talen van de EU om te gaan, zoals intercomprehension (Europese Commissie, 2012f).
Daarbij wordt er ingespeeld op de receptieve competenties van medewerkers van de Europese
Commissie om zo een breder scala aan talen te dekken. De Europese Commissie probeert deze
verschillende manieren van omgaan met meertaligheid te promoten door het uitvoeren van
dergelijke studies en het organiseren van conferenties. Eén van die conferenties is The Translation
Studies Days, die in september 2012 in het kader van deze scriptie is bijgewoond. Op deze
conferentie werd onder andere de studie naar intercomprehension gepresenteerd. Deze studie
bood veel mogelijkheden voor verdieping en verdere uitbreiding, en dit is dan ook de aanleiding
geweest van de scriptie die nu voor u ligt.

1.1 Focus scriptie
Er zijn verschillende manieren waarop men met meertaligheid kan omgaan – zowel op
individueel niveau als op organisationeel niveau – en één van deze manieren is het gebruik van
een lingua receptiva, ofwel luistertaal, dat in het verlengde ligt van het eerder genoemde
intercomprehension. Hierbij worden receptieve vaardigheden ingezet om een andere taal te
begrijpen. Hiervoor hoeft een vreemde taal dus niet volledig beheerst te worden. Sprekers
kunnen op die manier hun eigen taal gebruiken en zullen de ander toch begrijpen. Omdat men bij
deze manier van communiceren zijn eigen taal kan blijven gebruiken, kunnen sprekers hierbij ook
hun eigen identiteit en cultuur uiten. Op deze manier wordt door het toepassen van een lingua
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receptiva toegekomen aan de doelen van de EU, namelijk het bevorderen van taaldiversiteit en
multiculturaliteit.
De ontwikkeling en implementatie van het concept lingua receptiva is voor de EU echter nog een
ideaal. Deze scriptie wil de praktijk van dit ideaal onderzoeken. Kan lingua receptiva een rol
spelen in de eerdergenoemde kostenbesparingen voor de Europese Commissie? Kan het
bijdragen aan een efficiënter vertaalproces binnen de Europese Commissie? Het directoraatgeneraal Vertaling (DGT) voor de Europese Commissie stelt zichzelf op als “laboratorium” voor de
uitkomsten van het taalbeleid van de EU, en op deze vertaaldienst zal deze scriptie dan ook
gericht zijn. Deze focuspunten worden weergegeven in de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kan lingua receptiva het vertaalproces bij de Europese Commissie efficiënter maken met het oog
op het Europese taalbeleid?
Deze hoofdvraag is onderverdeeld in verschillende deelvragen, zoals in het volgende hoofdstuk te
lezen is. In hoofdstuk 3 zal allereerst een theoretische context worden geboden rondom de stand
van zaken van meertaligheid in Europa. Hier zal worden ingegaan op lingua receptiva en andere
manieren om met meertaligheid om te gaan – ook wel communicatieve modi genoemd. Daarna zal
in hoofdstuk 4 in het licht van deze meertaligheid het taalbeleid van de EU behandeld worden.
Een lichaam van de EU die dit taalbeleid tot uitvoering brengt, maar er tegelijkertijd zelf ook aan
onderhevig is, is het directoraat-generaal Vertaling (DGT). In hoofdstuk 5 zal dit orgaan van de
Europese Commissie dan ook besproken worden. Hierna wordt er in hoofdstuk 6 een pilot study
uitgevoerd waarbij deze drie zaken worden gecombineerd; hoe wordt het concept lingua
receptiva in de praktijk gebracht in het werkproces van het DGT en hoe kan dit wellicht resulteren
in een efficiënter vertaalproces, terwijl hierbij alle meertaligheidsdoelen van de EU in gedachten
worden gehouden? Op die manier wordt gekeken in hoeverre het concept lingua receptiva al
aanwezig is en hoe dit de vertaalprocessen kan faciliteren. Een antwoord op deze vragen en de
hoofdvraag zal gegeven worden in hoofdstuk 7 en 8. Vervolgens wordt naar aanleiding van de
resultaten van deze pilot study in hoofdstuk 9 een onderzoeksvoorstel gedaan om de praktijk van
lingua receptiva nog verder te onderzoeken. Ten slotte is er aandacht besteed aan de bekendheid
van dit concept; in hoofdstuk 10 is dan ook te lezen hoe een academisch product (een website) tot
stand is gekomen ter verspreiding van de bekendheid van het concept lingua receptiva.
Deze scriptie hoopt op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling
van het concept lingua receptiva. Door de uitgevoerde pilot study bij het DGT, zal de werking van
het concept lingua receptiva in het licht van de Europese meertaligheidsdoelen onder de aandacht
worden gebracht. Op deze manier zal deze scriptie een bijdrage leveren aan het debat over
meertaligheid en multiculturaliteit binnen Europa. Vanuit dit debat over een gewenst meertalig
en multicultureel Europa is ook de Toolkit for Transnational Communication in Europe
(www.toolkit-online.eu) ontwikkeld. Deze scriptie zal dan ook bijdragen aan hun doel; “help
people to recognize what will be the adequate communicative strategy in particular situations.
Communicative efficiency, on the one hand, and the preservation of European principles and values
on the other hand, are the most important reference criteria.” (Backus, Marácz & ten Thije, 2011, p.
3).
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2. Onderzoeksvragen
Uit de inleiding volgen enkele duidelijke tegenstellingen. Zo wil de Europese Commissie enerzijds
maatregelen treffen om werkprocessen efficiënter te maken en zo kosten te besparen. Anderzijds
willen zij met deze maatregelen ook tegemoet komen aan de democratische waardes en principes
van de Europese Unie. Hoe kan hier een evenwicht in gevonden worden? En hoe kan een
communicatieve modus als lingua receptiva hier een uitkomst in bieden? Deze tegenstelling zal in
deze scriptie onderzocht worden. De hoofdvraag die de richtlijnen van deze scriptie zal vormen,
luidt dan ook:
Hoe kan lingua receptiva het vertaalproces bij de Europese Commissie efficiënter maken met het oog
op het Europese taalbeleid?
Bij deze hoofdvraag is een driedeling te onderscheiden rondom de rol van lingua receptiva.
Enerzijds is zij te zien als een manier van omgang met meertalige situaties. Anderzijds is deze
communicatieve modus ook een manier voor het in de praktijk brengen van het
meertaligheidsbeleid van de EU. Ten slotte kan lingua receptiva wellicht ook dienen als een
manier om kosten te besparen. Deze driedeling brengt verschillende belangen met zich mee, die
alle drie hun eigen licht zullen schijnen op de rol van lingua receptiva voor de Europese
Commissie. Deze verschillende gebieden zullen dan ook apart behandeld worden door middel van
de eerste drie deelvragen. In de laatste deelvraag zullen deze invalshoeken gecombineerd worden.
1. Hoe staat lingua receptiva in verhouding tot de andere communicatieve modi in het licht van
meertalig Europa?
Er zal een theoretisch kader worden geboden rondom de meertaligheid in Europa. Er zijn
verschillende manieren om met deze meertaligheid om te gaan; ook wel communicatieve modi
genoemd. Welke communicatieve modi zijn er en welke mogelijkheden bieden deze verschillende
modi voor meertalig Europa? Op welke manier biedt lingua receptiva een uitkomst ten opzichte
van andere modi? Deze deelvraag zal hier dan ook op ingaan en zal op die manier een
theoretische achtergrond bieden voor de hoofdvraag.
2. Hoe ziet het taalbeleid van de Europese Unie eruit?
Hier zal het taalbeleid van de Europese Unie worden besproken. Hoe ziet dit beleid eruit en hoe
wordt het vormgegeven? Er zal worden besproken hoe dit beleid in eerdergenoemde
vraagstukken een rol speelt.
3. Hoe zijn de vertaalwerkzaamheden bij het directoraat-generaal Vertaling voor de Europese
Commissie georganiseerd en wat is hun relatie tot het meertaligheidsbeleid van de Europese Unie?
Een orgaan van de Europese Commissie dat zich bezig houdt met het taalbeleid is het directoraatgeneraal Vertaling (DGT). Omdat zij de vertalingen voor de Europese Commissie in alle officiële
talen van de EU verzorgt, brengt zij deze meertaligheid in de praktijk. Deze deelvraag zal dan ook
bekijken hoe zij hun kerntaak (het vertaalproces) vormgeven en hoe de eerdergenoemde modus
lingua receptiva hier een rol in speelt en kan spelen.
4. In hoeverre kunnen medewerkers van het directoraat-generaal Vertaling hun vertaalwerkzaamheden efficiënter maken door het gebruik van lingua receptiva?
6

In deze deelvraag zal worden gekeken hoe bovengenoemde verschillende invalshoeken zich in de
praktijk verenigen. Door middel van een pilot study zal gekeken worden hoe de vertaalprocessen
bij het DGT zijn ingericht en hoe lingua receptiva hier een rol in kan spelen. Naast de hierboven
behandelde analyses, zal hier dus in de praktijk de potentie van lingua receptiva onderzocht
worden.
In de hierop volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op deze vier deelvragen.
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3. Meertalig Europa
In dit hoofdstuk zal een theoretisch kader worden geboden voor een antwoord op de volgende
deelvraag: Hoe staat lingua receptiva in verhouding tot de andere communicatieve modi in het
licht van meertalig Europa? Allereerst wordt er ingegaan op meertaligheid binnen Europa. Er wordt
gekeken naar hoe er op Europees niveau omgegaan wordt met deze meertaligheid. Ook wordt er
gekeken naar verschillende modi die op individueel niveau kunnen worden ingezet in meertalige
situaties. Op deze manier kan deze theorie een kader bieden voor de verschillende manieren van
omgang met meertalige situaties, terwijl daarbij ook de meertaligheidsdoelen van de EU in het
achterhoofd worden gehouden.
Lange tijd was de opvatting dat talen, sprekers en locaties één verbonden eenheid waren. Een taal
behoorde specifieke sprekers toe, en sprekers behoorden tot een specifiek land. Zo behoorde het
Duits tot de Duitsers, en de Duitsers hoorden in Duitsland (Quist, 2010). Echter, in het Europa van
vandaag zijn mobiliteit en heterogeniteit enorm toegenomen. Mensen bewegen en communiceren
over de hele wereld, steeds sneller en steeds goedkoper. Het gevolg is dat mensen steeds minder
gebonden zijn aan één plek, en dus aan een taal. Giddens (zoals geciteerd in Quist, 2010) stelt
zelfs een globalisation of social activity. Ook door migratie wordt de populatie in grote steden
meer divers, niet alleen etnisch gezien, maar ook talig gezien. Door deze snelle veranderingen
verandert de dagelijkse communicatie binnen Europa in een rap tempo.

3.1 Meertaligheid in Europa
Binnen Europa is er sprake van een enorme verscheidenheid aan talen en culturen, en daarmee
ook aan overtuigingen en gebruiken. De EU wil deze diversiteit koesteren en zij promoten daarom
een meertalig en multicultureel Europa. Eén van de doelen van het meertaligheidsbeleid van de
EU is dan ook het bewerkstelligen van een gevoel van Europeanness; dit behelst een
samengestelde sociale identiteit waarin culturele diversiteit wordt gerespecteerd (Santos Alves &
Mendes, 2006). De slogan van het Europese meertaligheidsbeleid is dan ook eenheid in
verscheidenheid. Expliciete doelen hierbij zijn het bevorderen van meertaligheid en interculturele
competenties.
Het promoten en bevorderen van deze meertaligheid gebeurt op verschillende manieren. Zo zijn
er verschillende projecten opgezet die deze meertaligheid willen realiseren. Eén van deze
projecten is EuroCom; het doel van dit project is het bevorderen van vreemdetalenonderwijs. Om
Europese taaldiversiteit te realiseren zijn zij van mening dat iedere Europeaan meer dan één
vreemde taal moet beheersen. Op deze manier willen zij faciliteren in de onderlinge
communicatie tussen Europeanen en de mobiliteit binnen Europa (EuroCom, 2004). Daarnaast
zijn er verschillende onderzoeksgroepen opgezet en worden er veel studies gepubliceerd over
hoe meertaligheid bevorderd kan worden en hoe dit kan leiden tot bevordering van sociale
integratie. Eén van deze groepen is ELDIA (European Language Diversity for All), dat onderzoekt
hoe lokale, nationale en internationale talen in Europa met elkaar in interactie zijn. Hierbij kijkt
zij dus ook naar minderheidstalen (ELDIA, 2012). Een ander voorbeeld is TRAM (Transitions and
Multilingualism) dat de uitdaging van talige en culturele diversiteit voor de vormgeving van
schoolcurricula onderzoekt. Zij vergelijken verschillende manieren van omgang met meertalig en
intercultureel onderwijs in verschillende landen. Op die manier hopen ze tot een internationaal
bruikbare methode voor meertalig onderwijs te komen (TRAM, 2010). Ook DYLAN is een project
dat onderzoek doet op dit gebied; er wordt daarbij gekeken naar meertalige repertoires en
8

strategieën en hoe deze optimaal kunnen worden ingezet in professionele, politieke en
onderwijscontexten (DYLAN, 2006). Ten slotte is ook LINEE (Languages In a Network of European
Excellence) een onderzoeksproject om talige en culturele diversiteit te promoten. Zij doen
onderzoek naar verschillende thema’s op Europees, nationaal en regionaal niveau. Het resultaat
hiervan zijn aanbevelingen voor het taalbeleid op respectievelijk Europees, nationaal of regionaal
niveau (LINEE, n.d.).
Binnen de EU zijn vier niveaus van communicatie te vinden (Korshunova, 2011): een binnenlands,
een transnationaal, een publiek en een intern niveau. De binnenlandse communicatie vindt in
huiselijke kring plaats en gebeurt in de officiële of een minderheidstaal van de betreffende
lidstaat. De transnationale communicatie betreft de burgers van de EU en gebeurt in verschillende
talen. Engels, Frans en Duits komen het meest voor. Het publieke en interne niveau betreft de
communicatie binnen de Europese instituten. De publieke communicatie bevat alle externe
communicatie van de EU en gebeurt dan ook in alle officiële talen – volgens de regels van het
handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De interne communicatie binnen EU
instanties gebeurt op een meer efficiënte en tijdseffectieve manier, slechts in enkele talen (Engels,
Duits en Frans) (Korshunova, 2011).
Wat hieruit blijkt is een duidelijk onderscheid tussen communicatie op supranationaal niveau en
op nationaal niveau. Op supranationaal is de communicatie an sich het belangrijkst, en dus de
inhoud van de boodschap. Op nationaal niveau daarentegen zijn de socioculturele dimensies,
identiteitskwesties en de rechten van burgerschap die bij communicatie komen kijken het
belangrijkst (Korshunova, 2011).
Deze tegenstelling blijft voor de EU een vraagstuk. Aan de ene kant hecht de EU veel waarde aan
de principes van talige diversiteit en gelijkheid, en communiceert zij daarom ook in alle 23
officiële talen. Aan de andere kant wil zij ook een meer tijd- en kosteneffectieve manier van
communiceren, door slechts (een) enkele ta(a)l(en) te gebruiken (Korshunova, 2011). Er moet
dus een evenwicht gevonden worden tussen efficiënte en effectieve communicatie aan de ene
kant, en de bescherming en promotie van culturele en talige diversiteit aan de andere kant (Civil
Society Platform on Multilingualism, 2011).

3.1.1 Language planning
De manier waarop Europa met deze talige en culturele diversiteit wil omgaan, is vastgelegd in
haar taalbeleid. Onder de definitie van taalbeleid valt meer dan alleen het opstellen van regels
rondom taalgebruik; hierbij moet ook rekening gehouden worden met politieke, sociale en
ethische dimensies (Wright, 2004). Kaplan en Baldauf (1997) stellen de volgende definitie voor:
“a body of ideas, laws and regulations (language policy), change rules, beliefs, and practices
intended to achieve a planned change (or to stop change from happening) in the language use in one
or more communities” (p.3).
Grin (2003) stelt in zijn boek over taalbeleid dat er verschillende redenen zijn voor de
noodzakelijkheid van een taalbeleid. Eén daarvan is dat taal vaak geassocieerd wordt met
spanningen binnen een gemeenschap. Dit is vaak verbonden met verschillende etnische groepen
en hun taalvariëteiten. Een andere reden is om op die manier extra aandacht te besteden aan
minderheidstalen en zo te voorkomen dat kleine talen langzaam verdwijnen. Hiervoor is
bescherming en promotie nodig. Grin (2003) stelt dat een minderheid erkennen automatisch
betekent dat haar taal een hogere politieke status krijgt toegekend. Hij stelt dan ook dat het
9

vinden van een gepaste oplossing voor dit soort situaties niet gemakkelijk is; er moet veel
aandacht besteed worden aan de posities van de verschillende talen in een maatschappij om op
die manier conflicten – als bedreiging van vrede en stabiliteit – te voorkomen. Ook het
meertaligheidsbeleid van de EU past binnen dit kader; door alle officiële talen van Europa gelijke
status toe te kennen, wordt geprobeerd alle lidstaten gelijkwaardig – en daarbij in eigen taal – te
behandelen.
De focus van het meertaligheidsbeleid van de EU ligt dan ook op diversiteit. Om dit te beschermen
en te promoten is the European Charter for Regional or Minority Languages in het leven geroepen.
Zij focust op de regionale en minderheidstalen in Europa en op het vraagstuk hoe deze kleine
talen kunnen blijven bestaan. De Charter verplicht landen geen maatregelen, maar biedt een reeks
oplossingen waaruit gekozen kan worden (Grin, 2003).
Kaplan en Baldauf (1997) onderscheiden drie verschillende componenten wanneer het gaat om
invoeren en evalueren van taalbeleid.
-

-

Status planning. Dit betreft activiteiten die betrekking hebben op het veranderen van de
omgeving waarin taal wordt gebruikt. Een taal of taalvariëteit kan dan worden toegewezen
aan bepaalde domeinen binnen een maatschappij, bijvoorbeeld de onderwijscontext.
Corpus planning. Hierbij gaat het om activiteiten die betrekking hebben op de vorm van de
taal.
Acquisitie planning. Dit betreft de verspreiding en promotie van het taalbeleid.

In deze scriptie zal voornamelijk gericht worden op acquisitie planning. Cooper (1989) stelt dat
hierbij de overheid bepaalde taalaspecten, zoals status en geletterdheid, beïnvloedt. Daarnaast
stelt hij dat bij acquisitie planning het taalbeleid geëvalueerd wordt en als gevolg veranderingen
geïntroduceerd kunnen worden op maatschappijniveau, bijvoorbeeld in onderwijssystemen. Dit
kan bijvoorbeeld gaan om het invoeren van een meertaligheidsprogramma in het onderwijs, zoals
de EU doet ten bate van haar taalbeleid. Daarnaast is het directoraat-generaal Vertaling ook een
spil in dit aspect van language planning; zij zorgt immers dat het taalbeleid van de EU in praktijk
wordt gebracht en dus voor de verspreiding ervan.
Thorburn (1971) stelt daarnaast dat de gevolgen van acquisitie planning nooit zeker kunnen zijn.
Naast het beleid komen er immers vele andere zaken kijken die ook van invloed zijn op het
gebruik van bepaalde talen, zoals sociaal-culturele of politieke factoren. Kaplan en Baldauf (1997)
stellen dan ook dat er bij acquisitie planning een evaluatie plaats moeten vinden, zowel van het
plan zelf, als van het effect van het plan op de mensen van de gemeenschap. Ook Eastman (1983)
stelt dat language planning te maken heeft met de manier waarop mensen over bepaalde talen
denken. Het betreft de keuzes voor de meest gepaste taal in bepaalde situaties. Daarbij is het
bijvoorbeeld van belang hoe personen in kwestie denken over meertaligheid, bepaalde talen of
bepaalde taalgebruikers. Eastman (1983) onderscheidt dan ook drie componenten in een
taalbeleid; het beleid zelf, de daadwerkelijke taalsituatie en de evaluatie. Dit heeft te maken met
het onderscheid tussen beleid en praktijk; wordt het beleid ook daadwerkelijk geaccepteerd?
Hierbij is zowel attitude als het daadwerkelijke gedrag van belang. In deze scriptie zal dan ook
allereerst worden gekeken naar het taalbeleid van de EU en de acquisitie planning hiervan.
Daarna zal worden gekeken hoe het DGT hier een rol in speelt; hoe komt het taalbeleid daar tot
uiting en wat is de attitude van de medewerkers van het DGT hier tegenover?
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3.2 Interculturele Communicatie
Zoals eerder gezegd is Europa onderhevig aan invloeden van globalisatie en integratie. Hierdoor
is er sprake van transnationalisme; mensen en instituties zijn verbonden over landsgrenzen en
gemeenschapsgrenzen heen (Jørgensen, 2011). Dit gaat vaak samen met migratie. Hierbij komt
dan een vraagstuk kijken; moet de minderheid zich aanpassen aan de dominante taal en cultuur
of moet juist multiculturalisme bevorderd worden? Voor welke optie ook gekozen wordt,
duidelijk is dat individuen een groot repertoire aan talige middelen in bezit moeten hebben
(Jørgensen, 2011).

3.2.1 Interculturele Competenties
Interculturele competenties zijn de vaardigheden die een persoon nodig heeft om intercultureel
te kunnen communiceren. Byram (1997) stelt dat het noodzakelijk is om zulke competenties te
ontwikkelen wanneer je in contact komt met andere culturen. Coste, Moore en Zarate (2009)
beschrijven dat een goede interculturele communicator moet kunnen functioneren in
verschillende talen en culturen, moet kunnen functioneren als talige en culturele mediator en
deze competenties steeds verder moet kunnen ontwikkelen. Capucho en Oliveira (2005) stellen
hierbij dat men voor het interpreteren van een onbekende taal niet alleen kan afgaan op talige
elementen, maar ook moet kijken naar niet-talige elementen die ze herkennen van vergelijkbare
situaties in hun eigen cultuur. Ook Coste et al. (2009) beschrijven hoe er bij het aanleren van
interculturele competenties te vaak wordt uitgegaan van puur talige elementen. Zij stellen dat
alleen de taal voor communicatie wordt aangeleerd, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de
cultuur vanzelf wel komt.
Byram (1997) biedt een handvat voor vaardigheden en eigenschappen waarmee men zich over
het algemeen in elke cultuur zou moeten kunnen redden, min of meer onafhankelijk van de
taalvaardigheden en cultuurspecifieke kennis van de andere cultuur. Juist door een open houding
zal men bereid zijn om vooroordelen over iemand anders zijn gedrag en overtuigingen opzij te
schuiven en zelfs eigen gedrag en overtuigingen te analyseren vanuit het perspectief van de
ander. Spencer-Oatey en Franklin (2009) stellen daarentegen juist dat een goede interculturele
communicator wel in het bezit is van cultuurspecifieke competenties. Zij doelen daarmee op
kennis van het niveau en de achtergrond van de gesprekspartner. De ideale weg is de tussenweg,
en we moeten deze benaderingen dan ook zien als complementaire begrippen (Spencer-Oatey &
Franklin, 2009).
Zoals Byram (1997) stelt, zijn competenties voor goede interculturele communicatie niet nodig op
het niveau van een native speaker; taal is ‘slechts’ het medium om een boodschap over te brengen.
Ook Coste et al. (2009) stellen dat deze competenties ingezet moeten worden met het doel om te
communiceren in interculturele interactie. Er kan daarbij dus ook sprake zijn partial competences,
waarbij de actor vaardigheden niet op een moedertaalniveau bezit, maar bijvoorbeeld alleen op
receptief niveau (Coste et al., 2009). Zo ontwikkelt een actor verschillende competenties met
verschillende functies. In deze scriptie zal gekeken worden hoe deze vaardigheden een rol
kunnen spelen in het licht van de eerdergenoemde meertaligheidsdoelen van de EU; het bereiken
van interculturele communicatie.
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3.2.2 Communicatieve modi
In veel meertalige situaties is het lastig een taalkeuze te maken. Dit kan liggen aan de talige
vaardigheden van de gesprekspartners, waarvan beiden niet altijd op de hoogte zijn. Daarnaast
zijn talen ook altijd verbonden aan identiteiten, waarden en houdingen. Dit is altijd van invloed op
het juist interpreteren van een uiting (Jørgensen, 2011), maar kan daarnaast ook leiden tot
conflicten op het gebied van taalkeuze. In dit licht is de Toolkit for Transnational Communication
in Europe (www.toolkit-online.eu) opgezet. Dit project brengt verschillende onderzoeks-groepen
samen met als doel taalgebruikers een kader te bieden hoe zij om kunnen gaan met meertalige
communicatieve situaties. Backus, Marácz en ten Thije (2011) benoemen deze verschillende
communicatieve modi om in een meertalige situatie te communiceren met de ander; het gebruik
van het Engels als lingua franca, een regionale lingua franca, receptieve meertaligheid of
codeswitching. Deze modi zullen de bovengenoemde problemen omzeilen en zo tot een efficiënte
communicatie komen. De Toolkit wil voornamelijk adviseren welke van deze communicatieve
modi het meest geschikt is voor de gegeven situatie. Hierbij zal niet één modus de beste zijn, maar
zullen ze elkaar aanvullen en afwisselen afhankelijk van de situatie (Jørgensen, 2011). Er wordt
daarbij gekeken naar meertalige communicatie op verschillende niveaus; die van het individu, de
gemeenschap, en instellingen en organisaties op nationaal niveau en supranationaal niveau. Het
Toolkit-project onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van elk van de vier communicatieve
modi. Deze scriptie zal tevens deze verschillende niveaus bespreken.
Deze genoemde modi hebben gemeen dat zij gebruik maken van de talige bronnen waarover de
sprekers reeds bezitten. Zij hoeven dus niet volledig competent te zijn in de talen die zij toepassen
(Backus et al., 2011).
Welke modus wordt toegepast, is onder andere afhankelijk van normen die er heersen (Backus et
al., 2011). Mensen gedragen zich naar normen of conventies. Deze normen kunnen op EU-niveau
de EU-waarden behelzen, maar op individueel niveau ook status en attitude betreffen. Door het
toepassen van gangbare normen, kunnen gesprekspartners een common ground aftasten. Een
common ground is een vereiste voor succesvolle communicatie.
In de volgende paragrafen zal uitgebreid op de hierboven genoemde modi worden ingegaan. In
het licht van de eerdergenoemde deelvraag van dit hoofdstuk, zullen hierbij de mogelijkheden van
de verschillende modi besproken worden in het licht van het meertaligheidsbeleid van de EU.

3.2.2.1 Engels als Lingua franca
Tegenwoordig is Engels één van de meest gebruikte talen in Europa. Uit onderstaande figuur
blijkt dat het grootste percentage sprekers het Engels niet als moedertaal beheerst, maar als
tweede taal.
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Figuur 1. Meest gebruikte talen in de EU. Overgenomen van “Europeans and
their languages”, door de Europese Commissie, 2006, p.4.

Het Engels kan op die manier een gemeenschappelijke taal zijn voor mensen met verschillende
moedertalen. Het gebruik van Engels als een lingua franca (ELF) lijkt zo een goede oplossing in
meertalige situaties. Veel mensen in Europa beheersen het Engels immers. Daarnaast kan dit veel
geld besparen, dat anders was uitgegeven aan vertalingen of tolken. In dit opzicht dient ELF dus
als taal voor de transnationale communicatie (Korshunova, 2011).
Een voordeel van het Engels als lingua franca is dat het zogenaamd non-territoriaal is
(Hülmbauer, 2011). Zoals eerder genoemd worden talen steeds meer transnationaal gebruikt, en
daardoor wordt een taal niet meer verbonden gezien met één (geografisch) gebied (Quist, 2010).
Het beeld van taal als een territoriaal (lokaal) concept verschuift naar een beeld van onderlinge
verbondenheid en mobiliteit (Hülmbauer, 2011). Zo is het ook met het gebruik van dit
zogenaamde global English; het is losgeweekt van zijn lokale context en sociale relaties en wordt
opnieuw vorm gegeven in een onbegrensde tijd en ruimte (Giddens, zoals geciteerd in
Hülmbauer, 2011). Dit in tegenstelling tot de andere modi hier genoemd; daar wordt door het
kiezen van een taal ook automatisch een specifieke context gekozen (Hülmbauer, 2011).
Andersom wordt het Engels als lingua franca juist ook vormgegeven door deze globaliserende
omgeving. De communicatiepatronen worden beïnvloed door lokale en transnationale elementen
(Hülmbauer, 2011). Naast deze talige factoren spelen ook culturele factoren een grote rol.
Sprekers nemen hun eigen meertalige repertoire mee in de interactie. Zo ontstaan er
verschillende variëteiten van het Engels als lingua franca; world Englishes (Hülmbauer, 2011).
Het gebruik van ELF is dus niet helemaal contextneutraal; de eigen culturele en talige achtergrond
speelt wel degelijk een rol. Het staat niet helemaal los van een context, maar vormt een context en
wordt zelf ook gevormd door een context, afhankelijk van het talige repertoire van de sprekers,
gedeelde kennis, aannames, relatie tussen de gesprekspartners et cetera (Hülmbauer, 2011). In
andere woorden is ELF dus geen neutrale talige bron die van de ene context overgenomen kan
worden in de andere context, maar wordt het steeds weer opnieuw aangepast aan de situatie.
Vraagstukken
Toch is het gebruik van het Engels als lingua franca niet helemaal zonder problemen. Er zijn
enkele vraagstukken aan de orde. Allereerst is het gebruik van één gemeenschappelijke
communicatietaal op supranationaal niveau in strijd met het Europese doel van maatschappelijke
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en individuele meertaligheid (Backus et al., 2011). Daarnaast kan het wijdverspreide Engels een
bedreiging zijn voor kleine talen omdat hun gebruik beperkt wordt (Backus et al., 2011). Hierbij
zal het invoeren van regels over het gebruik van Engels houdingen tegenover taalbeleid doen
veranderen, in negatieve zin (Korshunova, 2011). Toch wordt ook gesteld dat deze angst
ongegrond is; ELF kan juist dienen als een prikkel om andere talen te leren. Door het gebruik van
ELF krijgen mensen toegang tot gemeenschappen waarvan ze anders zouden zijn uitgesloten. Om
geen vreemdeling te blijven, zal de tweede stap zijn om kennis te maken met de andere taal
(Europese Commissie, 2011). Ook House (2003) stelt dat het gebruik van een ELF de talige
diversiteit van Europa niet in de weg hoeft te staan; dit kan naast elkaar toegepast worden.
Ten slotte heeft niet iedereen gelijke toegang tot het Engels. Vaak wordt verwacht dat men het
Engels op een moedertaalniveau beheerst, vooral wanneer het een situatie betreft met
moedertaalsprekers (Backus et al., 2011). Toch is dit niet nodig; het doel van ELF is immers het
creëren van wederzijds begrip, en dit overheerst het gebruik van correct taalgebruik. Jørgensen
(2008) benadrukt dan ook het belang van partial competences met het doel begrip te creëren. Het
LINEE project bracht als conclusie naar voren:
“Surprisingly, native speakers of English are not the most successful communicators
in multilingual contexts: they are reported to be hard to understand and not to have
non-native speakers’ communicative skills. Apparently, while native speakers of
English do not have to learn English as a second language, they should learn how to
speak English with non-native speakers.” (LINEE, 2010, p. 36)
Een benodigde competentie voor het gebruik van ELF is dus het bewustzijn van deze verschillen,
en het hanteren van strategieën voor het bewerkstelligen van succesvolle communicatie. Zo zal er
tijdens de interactie onderhandeld moeten worden over betekenissen en zullen de talige vormen
aangepast moeten worden aan de betreffende communicatieve doelen en aan de gesprekspartner
(Hülmbauer, 2011). In andere woorden zullen zij een soort situationele intercultuur (ten Thije,
2003) creëren ten tijde van hun interactie.
Voor het bewerkstelligen van meertaligheid in Europa, heeft de Europese Commissie in haar
taalbeleid opgenomen dat alle officiële talen in de EU gelijk moeten zijn. Wat betreft het Engels als
lingua franca komen deze zelfde discussies op gang. Korshunova (2011) noemt het gebruik van
ELF zelfs language imperialism, waarbij ze aangeeft dat er sprake is van een hiërarchie bij de
toenemende globalisering en universele verbondenheid. Hierbij wordt aan sommige talen meer
waarde gehecht dan aan anderen. Zij stelt dan ook dat het mother tongue plus two-principe slechts
zal leiden tot nog meer Engelstalige sprekers, in plaats van meer talige diversiteit. Dit idee zien we
terug in onderstaande tabel, die aangeeft dat de meeste Europeanen het Engels als tweede taal
zouden leren:
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Figuur 2: Talenvoorkeur voor het leren van vreemde talen. Overgenomen van
“Europeans and their languages”, door Europese Commissie, 2006, p.9.

Engels als lingua franca wordt dus voornamelijk gebruikt voor communicatie op zowel
transnationaal niveau als op supranationaal niveau (Korshunova, 2011). Over dit laatste bestaat
discussie. Op supranationaal niveau zijn het publieke en interne niveau te onderscheiden. Voor de
interne communicatie binnen EU instellingen wordt steeds vaker voor ELF gekozen vanwege
efficiëntie (Korshunova, 2011). Voor de publieke communicatie tussen EU instellingen en haar
burgers moeten zij zich echter houden aan het handvest van alle officiële talen van de EU, en zou
ELF in theorie geen uitkomst kunnen bieden.

3.2.2.2 Receptieve meertaligheid
Byram (1997) en Coste et al. (2009) stelden al dat goede interculturele communicatie niet perse
taalvaardigheden op een moedertaalniveau vereist. Er kan ook sprake zijn van zogenaamde
partial competences (Coste et al., 2009), waarbij de spreker bijvoorbeeld alleen receptieve
vaardigheden in een taal bezit. Dit is precies het uitgangspunt van de communicatieve modus die
hier behandeld zal worden.
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Deze vorm van meertalige communicatie waarin personen met verschillende talige en culturele
achtergronden beiden hun eigen taal blijven spreken, wordt receptieve meertaligheid genoemd.
De sprekers zullen elkaar toch begrijpen, zonder het gebruik van een additionele taal (ten Thije,
2010). Hiervoor zullen de sprekers dus genoeg receptieve vaardigheden in de taal van de ander
moeten hebben, maar zij hoeven de taal niet te kunnen spreken. Rehbein, ten Thije en Verschik
(2010) noemen dit het gebruik van een lingua receptiva. Zij definiëren deze term als een
samenspel van talige, mentale, interactionele en interculturele vaardigheden die geactiveerd
worden als de persoon in kwestie wordt aangesproken in een taal die hij bezit.
Het verschijnsel van receptieve meertaligheid bestaat al heel lang; een voorbeeld zijn de
kooplieden van de Hanze, die niet lang genoeg op één plek bleven om een vreemde taal actief te
leren, maar deze passief (receptief dus) wel begrepen (ten Thije, 2010). Deze rondreizende
handelaren spraken hun eigen dialecten en begrepen elkaar door overeenkomsten in
bijvoorbeeld klanken of morfologie. De oorsprong van de term lingua receptiva ligt echter pas in
de jaren ’50 toen men zich bezig hield met de begrijpelijkheid tussen talen of dialecten die
gerelateerd aan elkaar zijn; mutual intelligibility (Gooskens, 2009). De talen of variëteiten leken
hierbij zoveel op elkaar dat er sprake was van een zekere mate van begrip bij het luisteren naar
de andere taal. Haugen (zoals geciteerd in Rehbein, ten Thije & Verschik, 2010) duidde dit
fenomeen dan ook aan als semicommunicatie. Grin (zoals geciteerd in Rehbein, ten Thije &
Verschik, 2010) noemde dit later intercomprehension. In deze scriptie zullen de definities van
lingua receptiva en intercomprehension naast elkaar gebruikt worden. De term lingua receptiva zal
in deze scriptie als volgt worden gebruikt:
De term lingua receptiva verwijst naar een vorm van meertalig communiceren, waarbij
personen met een verschillende talige en culturele achtergrond elk hun eigen taal blijven
spreken en elkaar toch begrijpen, zonder de hulp van een additionele taal (zoals een lingua
franca) (gebaseerd op Jørgensen (2011) en Rehbein, ten Thije & Verschik (2010)).
De term intercomprehension zal in deze scriptie als volgt worden gebruikt:
‘Intercomprehension refers to a relationship between languages in which speakers of
different but related languages can readily understand each other without intentional study
or extraordinary effort. It is a form of communication in which each person uses his/her own
language [red. de moedertaal] and understands that of the other(s)’ (gebaseerd op Grin,
zoals geciteerd in Europese Commissie 2012f).
Hierbij is er echter wel een belangrijk nuanceverschil, dat hier duidelijk gemaakt zal worden. De
term intercomprehension is smaller dan de term lingua receptiva; het gaat bij intercomprehension
namelijk om een vorm van communicatie waarin personen hun eigen talen binnen dezelfde
taalfamilie spreken en elkaar begrijpen zonder een aanvullende taal (Europese Commissie, 2012f).
Hierbij kunnen de talen zozeer op elkaar lijken dat de andere taal herkenbaar kan worden. De
term lingua receptiva duidt op het gebruik van talen van verschillende taalfamilies. Daarnaast
verschillen deze twee termen ook in de oorsprong; bij intercomprehension gaat het om receptieve
vaardigheden in talen die gerelateerd zijn aan de moedertaal. Bij de term lingua receptiva kunnen
receptieve vaardigheden verworven worden in elke willekeurige taal, waarbij het niet uitmaakt of
deze verwant is aan de moedertaal. Hierbij kunnen de talen zozeer van elkaar verschillen, dat er
receptieve vaardigheden verworven moeten worden. Dit kan op twee manieren: verworven door
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bijvoorbeeld een tweetalige opvoeding of aangeleerd door bijvoorbeeld het leren van een
vreemde taal (Bahtina & ten Thije, 2010).
Ten Thije (2010) introduceert voor het concept lingua receptiva een Nederlandse equivalent,
namelijk de term luistertaal. “Door het een naam te geven word je je meer bewust van het bestaan
en kun je het beter inzetten” (Projectgroep Luistertaal, 2012a). Met deze term geeft hij aan dat de
receptieve vaardigheden de taal betreffen die een communicator ‘luistert’; “ik spreek Nederlands,
ik luister Duits”.
Het gebruik van een lingua receptiva heeft enkele voordelen ten opzichte van het gebruik van een
vreemde taal of lingua franca. Vaak is er sprake van angst wanneer mensen zich moeten
uitdrukken in een vreemde taal. Zij zijn bang om fouten te maken en dit vormt voor hen een
barrière om de vreemde taal te spreken. Door het gebruik van een lingua receptiva kunnen
sprekers hun eigen taal blijven spreken, en wordt de barrière om je uit te drukken in een taal die
je minder goed beheerst, ondervangen (ten Thije, 2010). Een andere reden voor het gebruik van
een lingua receptiva is de terminologie in een meertalig overleg; vaak is bureaucratische
terminologie uit bijvoorbeeld het juridisch vakgebied ingewikkeld, met name wanneer dit
vertaald moet worden naar een vreemde taal. Zelfs het Engels schiet hierbij vaak tekort (ten Thije,
2010). Een lingua receptiva biedt hier de uitkomst. Ten slotte wordt taal vaak gezien als een
middel om cultuur en identiteit uit te drukken. Dit is een belangrijk aspect bij het gebruik van een
lingua receptiva; omdat men bij deze manier van communiceren zijn eigen taal kan blijven
spreken, kunnen beide sprekers hun eigen identiteit uiten. Met name in Europa is dit een
belangrijk aspect; het bevorderen van de talige en culturele diversiteit is één van de hoofddoelen
van het meertaligheidsbeleid van de EU. Door deze vorm van interculturele communicatie wordt
deze verscheidenheid gehandhaafd (Europese Commissie, 2012f).
In organisationeel verband wordt lingua receptiva (soms onbewust) al vaak toegepast. Een
voorbeeld hiervan is de Euregio, een interregionaal samenwerkingsverband tussen Nederlandse
en Duitse gemeenten. Hier is afgesproken binnen de vergaderingen te communiceren via lingua
receptiva; de Duitse medewerkers spreken Duits en hun Nederlandse collega’s spreken
Nederlands (Beerkens & ten Thije, 2011).
Lingua receptiva biedt dus veel mogelijkheden op zakelijk gebied. Ook de Europese Commissie is
erg geïnteresseerd in het fenomeen lingua receptiva. In september 2012 presenteerden zij dan
ook een studie waarin gesuggereerd wordt dat de praktijk van receptieve meertaligheid veel
kosten zou kunnen besparen op het gebied van vertalingen en tolken (Europese Commissie,
2012f). Door gebruik te maken van de mutual intelligibility van talen, worden er clusters
voorgesteld van taalfamilies. Tussen talen van deze taalfamilies zouden dan geen vertalingen
meer nodig zijn (Europese Commissie, 2012a). Om dit scenario goed te laten werken zouden
medewerkers van EU-instellingen trainingen kunnen krijgen in receptieve vaardigheden. Op deze
manier wordt meertaligheid behouden (de Europese Commissie werkt dan intern immers niet
meer in slechts drie spiltalen, maar met alle officiële talen), maar tegelijkertijd worden ook
vertaalkosten teruggedrongen (Europese Commissie, 2012f). Op deze manier van vertalen zal in
hoofdstuk 5 uitgebreid worden teruggekomen.
Om deze redenen wordt receptieve meertaligheid als één van de beleids- en onderzoeksterreinen
naar voren gebracht. Zo is bijvoorbeeld REDINTER (Rede Europeia de Intercompreensao) ofwel
The European Network of Intercomprehension in het leven geroepen. Binnen dit netwerk zijn
17

verschillende werkgroepen met specifieke taken en verantwoordelijkheden actief, allemaal met
het doel de praktijk van receptieve meertaligheid te ontwikkelen. Zij willen laten zien hoe lingua
receptiva ook buiten het klaslokaal een belangrijke rol kan spelen en zij focussen dan ook op
zowel lingua receptiva binnen taalfamilies als tussen taalfamilies. Projecten die hieruit zijn
voortgekomen, zijn onder andere EuroCom, EU&I, IGLO en InterCom (REDINTER: Rede Europeia
Intercompreensão, 2009).

EuroCom
Dit onderzoeksproject wil de talige en culturele diversiteit binnen Europa bevorderen. Om
dit te bereiken gaan zij uit van het idee dat sprekers van dezelfde talenfamilies elkaar
kunnen begrijpen; receptieve meertaligheid. Binnen dit project zijn er verschillende
werkgroepen die zich met drie verschillende taalfamilies bezighouden: de Romaanse,
Slavische en Germaanse taalfamilies. Het project werkt op drie niveaus: taalpolitiek,
taalonderwijs en taalwetenschap.
De projectgroep van de Romaanse taalfamilies (EuroComRom) heeft een lesmethode
opgesteld om deze receptieve meertaligheid te promoten: the Seven Sieves. Deze lesmethode
gaat uit van het idee dat een vreemde taal nooit helemaal onbekend terrein voor je is. Door
middel van optimised deduction (Klein, Meiβner & Zybatow, 2005) laat de methode zien
hoeveel een leerder op basis van voorkennis en verwachtingen kan afleiden uit een tekst in
een vreemde taal (zoals internationale woorden en uitdrukkingen). Op die manier toont de
methode dat een vreemde taal voor een deel eigenlijk al bekend terrein is. Zo worden
vaardigheden geactiveerd die de leerder al wel had, maar waar hij/zij zich niet bewust van
was (EuroCom, 2004).

IGLO
IGLO (Intercomprehension in Germanic Languages Online) promoot cross-linguïstische luistertaal
onder de Germaanse talen, gebaseerd op het Scandinavische model. Hiervoor zijn zeven talen
geselecteerd: Engels, Duits, Nederlands, Noors, Zweeds, Deens en IJslands. De doelgroep hierbij
zijn mensen die al een closely related taal spreken. Zo hopen zij op een snelle manier receptieve
schriftelijke vaardigheden in de vreemde taal aan te kunnen leren. Het eindproduct van dit project
is een database met informatie over de verschillende talen; hoe zijn zij in verband met elkaar te
brengen op het gebied van grammatica, vocabulaire, fonologie et cetera (Intercomprehension in
Germanic Languages Online, n.d.)?
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EU&I
Er is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van receptieve vaardigheden onder sprekers
binnen een taalfamilie. Zo richten de eerdergenoemde projecten EuroCom en IGLO zich op het
toepassen van receptieve vaardigheden bij sprekers van respectievelijk Romaanse en
Germaanse talen. EU&I (European Awareness and Intercomprehension) was het eerste project
dat lingua receptiva tussen talen van verschillende taalfamilies promootte.
Ook dit project wil door het ontwikkelen van lesmateriaal de talige diversiteit in Europa
promoten. Door middel van een interactieve (les)methode wil zij het interculturele
bewustzijn bevorderen. Dit is overigens geen methode specifiek gericht op onderwijs, maar
voor een algemeen publiek. De methode gaat uit van het aanleren van receptieve
vaardigheden. Op de website kan een taalleerder een hotel betreden, waar 11 verschillende
talen worden gesproken. Er worden verschillende taken aangeboden, zoals het boeken van
een hotelkamer, het lezen van een weerbericht of het volgen van een televisieprogramma.
Deze taken moeten worden uitgevoerd in een vreemde taal. Het doel hierbij is om gebruik te
maken van strategieën die ook toegepast worden in de eigen taal – waarbij het dus niet alleen
gaat om tekstuele overdracht, maar ook om socio-culturele ervaring en kennis (Santos Alves
& Mendes, 2006). Hierbij ontdekt de leerder dat hij door het toepassen van diezelfde
strategieën eigenlijk veel meer begrijpt dan hij denkt. Naast het aanleren van deze talige
vaardigheden richt EU&I zich ook op het culturele aspect. Zo is er ook een taak waarbij
leerders bepaalde situaties en mensen moeten beoordelen op basis van hun verwachtingen.
Het doel hiervan is om af te rekenen met stereotypen (EU&I, n.d.).

InterCom
Het project InterCom ontwikkelt een methode die uitgaat van strategieën die gebaseerd zijn op de
niet-talige aspecten van receptieve vaardigheden. Daarbij focussen zij op talen uit verschillende
taalfamilies, namelijk Duits (Germaanse taal), Portugees (Romaanse taal), Bulgaars (Slavische
taal) en Grieks. Ze bieden online interactieve activiteiten aan, waarbij leerders bepaalde taken
moeten volbrengen zoals online winkelen of het boeken van een reis. Zij richten zich daarbij niet
alleen op het verwerven van receptieve vaardigheden in een specifieke vreemde taal, maar ook op
het ontwikkelen van algemene overkoepelende receptieve vaardigheden, en daarmee op het
promoten van meertaligheid (Intercom Site, n.d.).
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3.2.2.3 Codeswitching
Het fenomeen dat sprekers twee talen gebruiken in dezelfde uiting, wordt codeswitching
genoemd (Backus et al., 2011). Rampton (1995) benoemt dit veel algemener als het gebruik van
verschillende linguïstische features in dezelfde uiting. Hij haalt daarbij de definitie van Auer (1990)
aan:
“… covers all cases in which semiotic systems are put in a relationship of
contiguous juxtaposition such that the appropriate recipients of the resulting
complex sign are in an position to interpret this juxtaposition as such” (Auer zoals
geciteerd in Rampton, 1995, p.71).
Hieruit blijkt dat codeswitching gebruikt kan worden om verwachtingen tegen te gaan; de
ontvanger ontvangt immers twee features die niet bij elkaar ‘horen’. In dit opzicht kan
codeswitching dienen als een contextualisation cue, omdat het kan spelen met de sociale waarden
en attitudes die geassocieerd worden met de talen in kwestie (Rampton, 1995). Op deze manier
geeft de spreker aan hoe zijn intenties geïnterpreteerd moeten worden (Backus et al., 2011), de
spreker geeft immers een beeld van zichzelf en zijn relatie met gesprekspartners door het gebruik
van een bepaalde taal (Backus & Jørgensen, 2011).
Codeswitching komt in veel alledaagse situaties voor, maar voornamelijk in informele situaties
waar geen regels zijn wat betreft taalgebruik. Door het gebruik van meerdere talen binnen een
uiting kunnen mensen beter uitdrukken wat ze willen zeggen. Als ze het even niet meer weten,
kunnen ze immers de andere taal gebruiken. Hierbij is duidelijk dat sprekers dus niet volledig
competent hoeven te zijn in beide talen (Backus et al., 2011). Toch is het wisselen van taal geen
teken van ontoereikendheid van de kennis van de spreker, maar – zoals hierboven al genoemd
werd – een teken dat een uitdrukking meerdere interpretaties kan hebben (Korshunova, 2011).
Op die manier draagt codeswitching ook bij aan de interculturele competenties van de
gesprekspartners. Zij zijn immers continu bezig hun interactie zo vorm te geven dat er wederzijds
begrip ontstaat. Zo zullen zij hun uitingen steeds aanpassen aan bijvoorbeeld de andere talige en
culturele achtergrond van hun gesprekspartner (Backus et al., 2011).
Codeswitching is dus voornamelijk van toepassing op interculturele communicatie op
binnenlands (in huiselijke kring) en transnationaal niveau.

3.2.2.4 Regionale Lingua Franca
Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen talen voor lokale en nationale of globale
communicatie. Janssens, Mamadouh en Marácz (2011) onderscheiden hierbij ook talen voor
regionale communicatie (ReLan: Regionale Lingua Franca). Janssens et al. (2011) zijn daarbij
voornamelijk geïnteresseerd in grensgebieden waarbij sprake is van transnationale
communicatie. Hierbij gaat het vaak om grensgebieden die worden onderverdeeld door staats- of
administratieve grenzen. Communicatie over deze grenzen is dan afhankelijk van een
gemeenschappelijke taal (Janssens et al., 2011); een regionale lingua franca.
Met het oog op de eerdergenoemde Toolkit verwachten Janssens et al. (2011) dat verschillende
variëteiten van regionale talen kunnen dienen als lingua receptiva’s, voornamelijk tussen lokale
dialecten en standaardtaal. In dit opzicht is deze communicatieve modus vooral van toepassing op
de zogenaamde binnenlandse communicatie, zoals Korshunova (2011) die onderscheidt.
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3.2.2.5 Vergelijking en toepasbaarheid van de verschillende modi
In een gemeenschap met zo’n enorme talige en culturele diversiteit als Europa, zal taalgebruik
altijd een lastig vraagstuk zijn. De EU-instellingen dragen een focus op meertaligheid uit, en zijn
daar tegelijkertijd ook zelf aan onderhevig. Zij zullen dan ook altijd bezig zijn met de vraag hoe zij
deze meertaligheid op de meest efficiënte manier kunnen vormgeven. De communicatieve modi
die volgens Korshunova (2011) een rol spelen op supranationaal niveau, zouden hierbij een
uitkomst kunnen bieden.
Eén van de meest voorkomende communicatie modi lijkt het gebruik van Engels als lingua franca.
Veel mensen beheersen deze taal, en daarmee maakt het de interne communicatie voor EU
instellingen efficiënt. Daarentegen is de talige diversiteit – zoals genoemd één van de pijlers van
het Europese taalbeleid – wel ver te zoeken wanneer binnen deze instellingen één taal wordt
gehanteerd. Daarnaast is een andere belangrijke waarde van de EU dat alle nationale
standaardtalen gelijke status moeten hebben. Voor de publieke communicatie biedt deze
communicatieve modus dus geen uitkomst omdat deze talige gelijkheid in dat geval zou worden
ondermijnd. Zoals eerder besproken kan er een soort language imperialism ontstaan waarbij het
Engels automatisch een hogere status krijgt (Korshunova, 2011).
Een mogelijke communicatieve modus waarmee de twee laatste kritiekpunten zijn te
ondervangen, is het gebruik van een lingua receptiva. Op publiek niveau kunnen sprekers dan hun
eigen taal en identiteit blijven uitdrukken en zo wordt talige en culturele diversiteit gehandhaafd.
Talen hebben daarbij ook een gelijke status. Ook op het niveau van de interne communicatie
binnen EU instellingen kan lingua receptiva een rol spelen; met name op het gebied van
terminologie kan het lastig zijn om in een vreemde taal te moeten spreken, en zal zelfs ELF soms
geen uitkomst bieden (ten Thije, 2010). Toch blijft de vraag of het gebruik van lingua receptiva
voor de interne communicatie binnen de EU instellingen haalbaar is en of dit een efficiënte
uitkomst kan bieden.
Zoals genoemd worden de communicatieve modi codeswitching en regionale lingua franca
voornamelijk toegepast voor communicatie op binnenlands en transnationaal niveau. Deze twee
modi zijn dan ook minder geschikt voor communicatie op supranationaal niveau. Voor het
gebruik van een regionale lingua franca bestaan er te veel variëteiten binnen Europa, te veel voor
een effectieve communicatie. Wanneer er gekozen wordt slechts enkelen te hanteren, zal dit
politieke onrust veroorzaken. Voor het gebruik van codeswitching zullen wel slechts enkele talen
worden toegepast, maar deze zullen door veel mensen op een hoger niveau beheerst moeten
worden. Dit leerproces maakt deze communicatieve modus niet efficiënt. Daarnaast ondermijnt
dit wederom het EU-principe dat alle talen gelijke status hebben en daarnaast ook het
meertaligheidsdoel ter bevordering van de taaldiversiteit.
Backus et al. (2011) stellen overigens dat niet één modus de beste is; vaak zijn de verschillende
modi complementair aan elkaar. Zo zal de communicatieve situatie zelf uitwijzen welke modus op
dat moment het best toegepast kan worden, afhankelijk van geldende normen en talige
competenties van de actoren.
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3.3 Tot slot
In het hierboven behandelde theoretisch kader stond de volgende deelvraag centraal: Hoe staat
lingua receptiva in verhouding tot de andere communicatieve modi in het licht van meertalig
Europa?
Het gebruik van een lingua receptiva lijkt een uitkomst te bieden voor communicatie op
supranationaal niveau; zowel voor de communicatie binnen EU-instellingen, als voor de
communicatie tussen EU-instellingen en haar burgers. Door het toepassen van lingua receptiva
wordt er tegemoet gekomen aan de doelen van de EU wat betreft taaldiversiteit en gelijkheid van
alle officiële talen. Daarnaast zou dit de communicatie kunnen faciliteren omdat iedere actor zijn
of haar eigen taal kan blijven gebruiken en op die manier geen barrière meer heeft voor het
toepassen van een vreemde taal.
Het Engels als lingua franca lijkt echter ook in opkomst; maar liefst 51% van alle Europeanen
gebruikt deze taal (Europese Commissie, 2006). Communicatieve processen op supranationaal
niveau zouden hiermee daarom wellicht zeer efficiënt ingericht kunnen worden. Daarentegen
wordt door het gebruik van een lingua franca wel tekort gedaan aan de meertaligheidsdoelen van
de EU.
Zoals eerder benoemd bieden de communicatieve modi codeswitching en een regionale lingua
franca voornamelijk potentie voor communicatie op (trans)nationaal niveau. In het licht van de
hoofdvraag is echter de communicatie op supranationaal niveau van belang, en daarom zullen
deze twee modi niet mee worden genomen in de verdere analyse.
In dit hoofdstuk zijn de mogelijkheden van de verschillende communicatieve modi duidelijk
geworden. De modus lingua receptiva lijkt de meeste potentie te bieden op het gebied van
communicatie en taaldoelen, daar waar ELF tekort schiet. In het licht van de hoofdvraag zal in de
volgende hoofdstukken dan ook worden gekeken hoe lingua receptiva de meertaligheidsdoelen
van de EU kan dienen en hoe dit een rol kan spelen in de communicatie binnen de Europese
Commissie. In het volgende hoofdstuk zal allereerst dieper worden ingegaan op het taalbeleid van
de Europese Unie.
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4. Taalbeleid van de Europese Unie
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de volgende deelvraag: Hoe ziet het taalbeleid van de
Europese Unie eruit? Er zal dan ook een context worden geboden rondom de taalpolitiek van de
Europese Unie. Er wordt ingegaan op de beleidsdoelen van deze politiek en de vraagstukken die
daarmee gepaard gaan. Voor de verschillende instellingen die zich bezighouden met de
totstandkoming en de uitvoering van dit taalbeleid, wordt u verwezen naar de masterscriptie Van
Klaveren (2012).
Door mondialisering, technologische ontwikkelingen en een veranderende bevolking maakt de
Europese samenleving snel veranderingen door. De grotere mobiliteit van Europeanen is hier een
gevolg van. Hierdoor neemt contact tussen mensen uit verschillende landen toe, en werken en
wonen steeds meer mensen in een ander land. De Europese Unie kent 500 miljoen burgers, 27
lidstaten, 3 alfabetten en 23 officiële talen. Naast deze officiële talen zijn er meer dan 60 regionale
en/of minderheidstalen, die soms lokaal wel een officiële status hebben (Europese Commissie,
2008). Deze meertaligheid is dynamisch en continue in beweging; migrantengemeenschappen
brengen hun talen overal binnen de EU en daardoor worden er in sommige wereldsteden wel
meer dan 100 talen gesproken.

4.1 Het meertaligheidsbeleid
Binnen de Europese Unie is er dus sprake van een enorme verscheidenheid aan culturen,
gebruiken, overtuigingen en talen. De EU wil deze verscheidenheid koesteren, en daarbij
solidariteit en wederzijds begrip creëren. Artikel 22 van het handvest van de grondrechten van de
Europese Unie noemt dit dan ook: “De Unie eerbiedigt de culturele, godsdienstige en taalkundige
verscheidenheid” (Europese Commissie, 2005).
Talen zijn ook een uitdrukking van cultuur, en daarmee identiteitsbepalend. In artikel 21 van
ditzelfde handvest wordt daarom discriminatie verboden: “Elke discriminatie, met name op grond
van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of
overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid,
vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, is verboden.” Om dit te
waarborgen hebben alle 23 officiële talen van de EU een gelijke status (Europese Commissie,
2008).
Eén van de waarden van de EU is dan ook dat deze verscheidenheid samen moet kunnen gaan met
eerbied voor het individu en openheid naar andere culturen. Op die manier wordt er een sociale
Europese identiteit gecreëerd waarin culturele diversiteit wordt gerespecteerd; eenheid in
verscheidenheid. Dit kan dienen als een brug naar andere mensen of een weg naar andere landen
en culturen en daarmee bevordert het wederzijds begrip (Europese Commissie, 2005). Dit kan
leiden tot grotere solidariteit en daardoor tot een betere sociale samenhang.
Deze grote taaldiversiteit kan op die manier een verrijking zijn, maar heeft ook een aangepast
beleid nodig. De communicatiekloof tussen mensen uit verschillende culturen en sociale klassen
kan vergroten doordat meertalige mensen betere kansen krijgen. Daarnaast kan deze diversiteit
het concurrentievermogen van de interne markt in het buitenland aantasten. Door het voeren van
een geschikt beleid moet de EU ervoor zorgen dat deze belemmeringen tot een minimum beperkt
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worden en dat burgers en ondernemingen kunnen profiteren van de kansen die meertaligheid
kan bieden (Europese Commissie, 2008). Het belangrijkste doel van de EU is dan ook de burgers
bewust te maken van de relevantie van taaldiversiteit en de mogelijkheden die deze
meertaligheid biedt. Daarmee moeten barrières voor het interculturele dialoog opgeheven
worden. Het meertaligheidsbeleid van de EU is dan ook gebaseerd op drie uitgangspunten
(Europese Commissie, 2005):
1. Het bevorderen van taaldiversiteit en het leren van talen waardoor een meertalige samenleving
gecreëerd wordt.
Door het leren van verschillende talen en vaardigheden, zal een individu niet alleen meer talen
beheersen, maar zal hij/zij ook meer openstaan voor andere culturen en opvattingen. Door het
leren van een taal die uitdrukking geeft aan een cultuur, zal het inzicht in deze cultuur groeien
(Europese Commissie, 2005). Door op deze manier de interculturele dialoog te stimuleren, zal ook
de sociale cohesie bevorderd worden.
Eén van de doelen van de Europese Commissie is dan ook dat individuen naast hun moedertaal
ten minste twee andere vreemde talen spreken; het mother tongue plus two-principe. Dit wordt in
praktijk gebracht in het onderwijs; vanaf jonge leeftijd worden ten minste twee vreemde talen
aangeboden (Europese Commissie, 2005). Vaak worden migranten hierbij als een probleem
gezien, maar zij kunnen juist een waardevolle taalbron zijn; zij kunnen meerdere talen leren of
spreken en daarmee competente mediators worden tussen verschillende culturen (High Level
Group on Multilingualism, 2007).
Om mensen bewuster te maken van de taaldiversiteit binnen Europa, ligt de focus van dit
beleidsdoel dus op het gebied van educatie. Hierbij wil de EU meertaligheid ook als academisch
thema bevorderen. Zo hebben enkele universiteiten de afgelopen jaren studies op het gebied van
meertaligheid en interculturaliteit in de Europese samenleving opgericht. Onderzoek van de
Europese Commissie naar taalverscheidenheid kan door netwerken van dergelijke universiteiten
worden aangevuld (Europese Commissie, 2005). Een voorbeeld van een dergelijk netwerk is het
Civil Society Platform on Multilingualism, waaruit het project Poliglotti4.eu voortvloeide
(Poliglotti4.eu, 2011). Het lange-termijndoel van dit project is de ontwikkeling van een goed
meertaligheidsbeleid en de invoering ervan in geheel Europa. Op basis van verschillende
onderzoeken geeft dit netwerk aanbevelingen voor het implementeren van zo’n beleid. Een ander
voorbeeld is de High Level Group on Multilingualism, een groep van experts die de Commissaris
van Educatie, Training, Cultuur en Meertaligheid kan adviseren en ondersteunen bij beslissingen
op het gebied van meertaligheidsbeleid.
Op basis van de verschillende onderzoeken van deze (advies)groepen zijn er diverse ideeën over
het vormgeven van curricula omtrent het taalonderwijs. Eén van de uitgangspunten is dat
taalleerders zich bewust moeten worden van de overeenkomsten tussen talen (mutual
intelligibility) om op die manier communicatieve vaardigheden in verschillende talen te kunnen
ontwikkelen. Er wordt gesteld dat receptieve vaardigheden op deze manier een basis kunnen
vormen voor meertalig begrip (Europese Commissie, 2003). Ook Beacco en Byram (2003) stellen
dat er in het onderwijs gebruik gemaakt moet worden van de voordelen die mutual intelligible
talen bieden. Om een goede interculturele communicator te worden, moet er volgens hen gefocust
worden op receptieve vaardigheden. Voorbeelden van projecten die hierop focussen zijn de
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eerdergenoemde EuroComRom en IGLO; zij promoten en onderwijzen receptieve vaardigheden
tussen respectievelijk talen van de Romaanse en Germaanse taalfamilie (Capucho en Lungu,
2009). Ook het European Centre for Modern Languages past dit uitgangspunt toe in haar
onderwijsprojecten; door middel van receptieve vaardigheden bij talen die aan elkaar gerelateerd
zijn, willen zij de meertalige competenties van taalleerders bevorderen (European Centre for
Modern Languages, n.d.). Dit is dan ook een onderzoeksgebied waar zowel de Civil Society
Platform on Multilingualism als de High Level Group on Multilingualism aandacht aan besteed.
2. Het stimuleren van een meertalige economie.
Taalvaardigheden en interculturele communicatievaardigheden dragen bij aan het
concurrentievermogen van de EU. De kennis van vreemde talen vergroot namelijk de
mogelijkheden op de arbeidsmarkt en biedt bijvoorbeeld kansen om in een andere lidstaat te
werken of te studeren. Deze doelstelling kan bereikt worden door een focus op de
eerdergenoemde educatie en onderwijs.
Door een meertalige economie wordt ook de informatiemaatschappij steeds meertaliger;
consumenten hebben de keus uit producten uit alle lidstaten. Voorbeelden van dergelijke
producten zijn webtelevisie, online muziek, films, mobiele telefoons et cetera. Hierdoor blijkt dat
ook de taalgerelateerde bedrijfstakken in Europa groeien (High Level Group on Multilingualism,
2007). Deze takken houden zich bezig met vertaling, vertolking, terminologie, taaltechnologie,
taalopleidingen, taalonderwijs en onderzoek. Deze takken maken een snelle ontwikkeling door en
daardoor wordt de markt van vertaaldiensten steeds groter. Hier zal in de volgende paragraaf op
worden teruggekomen.
3. Wetgeving, procedures en informatie van de EU voor alle burgers toegankelijk maken in hun eigen
taal en hiermee een meertalige communicatie creëren.
Voor de transparantie van de EU is het noodzakelijk dat burgers met EU-instellingen kunnen
communiceren. De EU wil dat iedere burger kan deelnemen aan openbare debatten en
correspondentie in hun eigen taal. Hiervoor is het belangrijk dat zij wetgeving in hun eigen taal
kunnen lezen en zonder taalbarrières aan projecten kunnen deelnemen. Om dit te kunnen
waarborgen is het belangrijk dat alle officiële talen van de EU een gelijke status hebben. Dit alles
draagt bij aan een de openheid, toegankelijkheid en democratie van de EU.
Vertalers en tolken waarborgen deze communicatie en daarmee dus ook een democratische en
transparante besluitvorming. Zij zijn dus een belangrijke spil in het realiseren van dit beleid. Hier
wordt in hoofdstuk 5 uitgebreider op ingegaan.

4.1.1 Bevoegdheden
De grootste bevoegdheid wat betreft taalbeleid ligt bij lidstaten zelf. De Europese Unie werkt op
basis van het subsidiariteitsbeginsel; dit betreft de taakverdeling tussen hogere en lagere
overheden; wat lagere instanties kunnen afhandelen, hoeven hogere instanties niet te doen.
5.3 Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar
exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het
overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau
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kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen
optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt (Geconsolideerde versie van het
verdrag betreffende de Europese Unie, 2008).
Dit betekent dat de Europese Unie alleen optreedt wanneer dat doeltreffender is dan een
maatregel op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau. Volgens dit principe werkt de
Europese Commissie samen met de lidstaten voor gemeenschappelijke doelstellingen, en
ondersteunt zij hun inspanningen. Op het gebied van taalpolitiek worden beslissingen dus veelal
genomen door andere organisaties; onderwijsaanbieders, plaatselijke autoriteiten en sociale
diensten (Europese Commissie, 2008).
Daarnaast hanteert de EU ook het evenredigheidsbeginsel. Dit houdt in dat de Unie niet verder
ingrijpt dan dat wat noodzakelijk is om haar doelen te bereiken.
5.4 Krachtens het evenredigheidsbeginsel gaan de inhoud en de vorm van het optreden van
de Unie niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken (Geconsolideerde versie van het verdrag betreffende de Europese Unie, 2008).
Dit ligt dus in het verlengde van het subsidiariteitsbeginsel; allereerst treedt de Unie alleen op
wanneer dit effectiever is dan een ingrijpen van een nationale of lokale overheid, en daarnaast
grijpt de Unie alleen in als dit noodzakelijk is om haar doelen te bereiken. Zo zal zij zich
bijvoorbeeld wel bemoeien met een onderwijsregeling wat betreft het mother tongue plus twoprincipe (dit ligt immers in het verlengde van haar meertaligheidsdoelen), maar zij zal zich niet
bezighouden met de invulling van het schoolbeleid zelf.

4.2 Talen
Zoals eerder genoemd telt de Europese Unie 23 officiële talen. Dit zijn het Bulgaars, Deens, Duits,
Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands,
Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds (Europese
Commissie, 2012a). Binnen de Europese Commissie worden deze officiële talen ook wel
werktalen genoemd. Het statuut van de officiële talen en werktalen houdt het volgende in:



EU-instelling nemen documenten in deze talen in ontvangst en antwoorden ook in deze
talen.
Alle EU-wetgeving en het Publicatieblad van de EU worden in alle officiële talen en
werktalen van de EU gepubliceerd (Europese Commissie, 2012a).

Dit gaat uit van één van de belangrijkste principes van de EU, namelijk de gelijke status van alle
talen van de EU. Dit volgt uit een andere waarde van de EU; democratie en transparantie van EUinstanties. Op deze manier kunnen alle EU-burgers in hun eigen taal bediend worden en zo
deelnemen aan openbare projecten en debatten (Europese Commissie, 2008).

4.2.1 Vertalers en tolken
Om deze democratie en transparantie te kunnen waarborgen, nemen vertalers en tolken een zeer
belangrijke positie in. De Raad van de Europese Unie stelt in hun Resolutie betreffende een
Europese Strategie voor meertaligheid (2008) dat taaldiversiteit en het interculturele dialoog
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bevorderd kunnen worden door vertaaldiensten te ondersteunen. Vertaaldiensten kunnen door
media en nieuwe technologieën de groeiende taal- en cultuurverscheidenheid in de EU dichter bij
de burger brengen en daarmee taalbarrières overschrijden. Daarmee wil de EU transparant en
toegankelijk zijn voor haar burgers, en daarmee een democratische cultuur uitstralen (Europese
Commissie, 2012h).
Zoals eerder genoemd groeit de markt van vertaaldiensten steeds sneller. De definitie van dit
taalberoep wordt steeds vager omdat vertalers en tolken gevraagd worden voor heel specifieke
gebieden waarvoor andersoortige kennis vereist is. Voor dit soort taken worden daarom vaak
non-professionals ingeschakeld, wat kan leiden tot een zogenaamde oneerlijke concurrentie
(Europese Commissie, 2012c). Daarnaast is er ook een grote opkomst van computervertalingen,
die overal online beschikbaar zijn. Deze machinevertalingen zijn onvermijdbaar door de grote
hoeveelheid aan vertaaltaken die de Europese Commissie voorgeschoteld krijgt (High Level
Group on Multilingualism, 2007). Hieruit blijkt dus dat het beroep van de vertaler steeds meer
nodig is, maar ook dat het een kwetsbaar beroep is. Voor vertalingen van goede kwaliteit blijft
continu training nodig, en dit kost tijd en geld. De High Level Group on Multilingualism is dan ook
van de mening dat de Europese Commissie dit vakgebied moet promoten (Civil Society Platform
on Multilingualism, 2011). Hiervoor is de European Master in Translation (EMT) in het leven
geroepen; een samenwerking tussen het directoraat-generaal Vertaling voor de Europese
Commissie en verschillende universiteiten.

4.2.2 Regionale en minderheidstalen
Ook regionale en minderheidstalen zijn onderdeel van Europa’s talige en culturele diversiteit.
Voor veel Europese burgers vormen juist deze talen een belangrijk communicatiemiddel als
onderdeel van hun persoonlijke, culturele en sociale identiteit. Toch worden deze talen vaak
ondermijnd in het meertaligheidsbeleid van de Europese Unie. Wat betreft het vraagstuk over
deze regionale en minderheidstalen zijn er drie discussiepunten:
-

-

-

Het behouden en promoten van regionale en minderheidstalen. Omdat de EU diversiteit
hoog in het vaandel heeft staan, vindt de High Level Group on Multilingualism dat zij haar
best moet doen om ook deze talen te behouden en te promoten.
De status van deze regionale en minderheidstalen. Het wel of niet toekennen van een
officiële status aan een regionale of minderheidstaal zal altijd een kwestie blijven. De High
Level Group on Multilingualism stelt dat er een grens is aan het aantal officiële talen van de
EU vanwege factoren als kwaliteit, snelheid en kosten die dan van invloed zullen zijn op de
vertaalindustrie (High Level Group on Multilingualism, 2007).
Tweetalige gemeenschappen (met een officiële taal en minderheidstaal) kunnen dienen als
zogenaamde laboratoria. In deze landen heeft men bijvoorbeeld ervaring met taalimmersie,
speciale docententrainingen, het management van taalconflicten en het management van
tweetaligheid in bedrijven. Hiernaar kan onderzoek gedaan worden en er kan worden
gekeken in hoeverre deze praktijken toepasbaar zijn op de gehele EU.

Daarnaast stelt het Civil Society Platform on Multilingualism (2011) dat immigranten juist
gesteund en gemotiveerd moeten worden om deel te nemen aan het (vreemde) talenonderwijs.
Vooral vanuit het oogpunt van culturele diversiteit en sociale integratie is dit erg belangrijk (Civil
Society Platform on Multilingualism, 2011). Zoals eerder genoemd moeten migranten daarnaast
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als waardevolle taalbronnen gezien worden omdat zij kunnen functioneren als competente
mediators tussen verschillende culturen (High Level Group on Multilingualism, 2007).

4.3 Kritiek
Uiteraard is er ook kritiek op dit beleid. Zo wordt het meertaligheidsbeleid van de EU soms als
ietwat idealistisch gezien. Net als Eastman (1983) stelt ook het Civil Society Platform on
Multilingualism (2011) dat er bij beleid altijd sprake is van een onderscheid tussen beleid en
praktijk. Een punt van kritiek betreft dan ook de status van gelijkheid die de EU toekent aan alle
23 talen van de EU. Velen zeggen dat dit een onhaalbaar ideaal is. Het Civil Society Platform on
Multilingualism (2011) stelt dat het beeld dat men van een taal heeft, altijd gecreëerd wordt door
externe factoren zoals de sociale groep die de taal spreekt, historische achtergrond, een rol als
onderwijstaal et cetera (High Level Group on Multilingualism, 2007). Deze factoren bepalen de
status van een taal, en dat is daarmee voor elke taal verschillend. Ook Krumm (2004) stelt dit in
zijn boek:
“Although it is often said that all languages are equal, we know very well that they
are not. We attribute different values to different languages. For example, most
people in Western countries believe that languages such as English, French, German
and Spanish are more important and more worth learning than, let’s say, Polish or
Hungarian. History, the economic power of certain countries, the number of native
speakers and other factors play important roles in such perceptions. This is one of
the reasons why the Turkish language is not offered in European schools curricula,
even though it is the most frequently spoken second language in countries like
Bulgaria, Denmark, Germany and Austria” (Krumm, 2004, p. 67).
Ook door het gebruik van het Engels als lingua franca (ELF) wordt dit principe van gelijkheid
ondermijnd. Het gebruik van ELF wordt zelfs bestempeld als language imperialism, waarmee
bedoeld wordt dat er altijd sprake is van een hiërarchie, met name door de toenemende
globalisering en universele verbondenheid. Hierdoor wordt aan sommige talen meer waarde
gehecht dan aan anderen (Korshunova, 2011). Zoals eerder genoemd stelt Korshunova (2011)
dan ook dat het eerdergenoemde mother tongue plus two-principe niet zal leiden tot meer talige
diversiteit, maar tot meer Engelstalige sprekers. Op die manier blijkt dus dat het vele gebruik van
ELF vaak gezien wordt als een bedreiging voor het handhaven van de Europese
meertaligheidsdoelen.

4.8 Tot slot
In het hierboven behandelde hoofdstuk stond de volgende deelvraag centraal: Hoe ziet het
taalbeleid van de Europese Unie eruit?
Het taalbeleid van de EU is gebaseerd op het motto eenheid in verscheidenheid, waarbij de wens is
één Europese identiteit te creëren waarin culturele diversiteit wordt gerespecteerd.
Verscheidenheid moet dus samen kunnen gaan met eerbied voor en openheid naar andere
culturen. Het doel is daarmee wederzijds begrip te creëren, wat leidt tot een betere sociale
samenhang. Om dit te stimuleren hebben alle 23 officiële talen van de EU een gelijke status. Op die
manier wordt er een betere basis geboden voor interculturele communicatie, één van de
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speerpunten van het taalbeleid van de EU. Om deze doelen te bereiken richt de EU zich onder
andere op het onderwijs; door het aanleren van vreemde talen en taalvaardigheden, zal een
individu meer openstaan voor andere culturen en opvattingen. Hieruit volgt het mother tongue
plus two-principe, wat inhoudt dat al vanaf jonge leeftijd ten minste twee vreemde talen worden
aangeboden. De EU richt zich met dit taalbeleid ook op de economie; interculturele
communicatievaardigheden dragen immers bij aan het concurrentievermogen van de EU. Ten
slotte wil de EU meertalige communicatie creëren door alle wetgeving en informatie van de EU
voor alle burgers toegankelijk te maken in hun eigen taal. Op die manier kan iedere burger
deelnemen aan openbare debatten en correspondentie en zal dit bijdragen aan de openheid en
democratie van de EU.
Eén van de uitdagingen van de Europese Unie blijft het vinden van een evenwicht tussen een
efficiënte en effectieve communicatie aan de ene kant en de bescherming en promotie van
culturele en talige diversiteit (waarbij ‘gelijkheid’ het sleutelwoord is) aan de andere kant. Hoe
kan ‘eenheid’ in evenwicht zijn met ‘diversiteit’? (Civil Society Platform on Multilingualism, 2011).
In het licht van de hoofdvraag zal in de volgende hoofdstukken onderzocht worden in hoeverre
lingua receptiva een plek in kan nemen in dit vraagstuk.
In het volgende hoofdstuk zal dan ook worden gekeken hoe een orgaan van de Europese
Commissie met dit vraagstuk omgaat en hier invulling aan geeft. Er is gekozen voor het
directoraat-generaal Vertaling omdat zij een spil is in het realiseren van het meertaligheidsbeleid
van de EU. Zij verzorgen vertalingen voor de gehele Europese Commissie en zijn daarmee de
uitvoerders van het gelijkheidsprincipe van de EU.
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5. Directoraat-generaal Vertaling
Wanneer het gaat om taalbeleid is het directoraat-generaal Vertaling (DGT) een belangrijke spil in
het promoten van meertaligheid en taaldiversiteit. Het DGT brengt het meertaligheidsbeleid van de
EU in de praktijk en maar is zelf ook onderhevig aan de gevolgen van dit beleid. Zij zien zichzelf als
een ‘laboratorium’ voor de uitwerkingen van het meertaligheidsbeleid op Europees niveau. In dit
hoofdstuk zal dan ook de volgende deelvraag centraal staan: Hoe zijn de vertaalwerkzaamheden bij
het directoraat-generaal Vertaling voor de Europese Commissie georganiseerd en wat is hun
relatie tot het meertaligheidsbeleid van de Europese Unie?
Zoals eerder genoemd is de Europese Unie een gemeenschap met 23 officiële talen. De EU wil dat
ieder lidstaat in zijn eigen taal bediend wordt, en daarnaast wil zij zelf zo open en toegankelijk
mogelijk zijn. De democratische cultuur staat dus hoog in het vaandel. In dit opzicht is het belang
van vertalers en tolken erg groot. Om te faciliteren in dit grote aantal vertalingen, bevinden zich
binnen de EU verschillende vertaalservices. Er zijn organen die hun eigen vertaalafdeling hebben,
zoals onder andere de Europese Commissie, het Parlement, de Europese Raad en het Gerechtshof.
Andere EU instellingen kunnen terecht bij het Translation Centre for the Bodies of the European
Union in Luxemburg (Translation Centre for the Bodies of the European Union, n.d.). Voor een
overzicht van deze vertaalinstellingen wordt u verwezen naar de masterscriptie van Van Klaveren
(2012).
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het directoraat-generaal Vertaling (DGT) van de Europese
Commissie. Het DGT is een onderdeel van de Europese Commissie en verzorgt vertalingen voor
de gehele Commissie in alle 23 officiële talen van de EU. Dit betreft enkel geschreven teksten.
Vertalingen van gesproken taal worden gedaan door collega’s van het directoraat-generaal
Tolken.

5.1 Organisatie
“Multilingualism is a fact of life in the European Union and one of the founding principles of the EU
institutions. At DG Translation, our job is to turn that principle into reality” (Directorate-general for
Translation, 2012a).
Volgens de verdragen van de EU moeten alle lidstaten worden bediend in hun eigen talen. Op die
manier kan taaldiversiteit gecreëerd worden en democratie behouden. De missies van het DGT
liggen dan ook op de volgende gebieden:
 De Commissie bijstaan in vertalingen en talige adviezen op het gebied van geschreven
communicatie.
 Het beleid van de EU dichter naar haar burgers brengen. Op die manier kan de EU
communiceren met haar burgers in hun eigen taal. Ook kunnen zij wetgeving en beleid van
de EU begrijpen in hun eigen taal. Dit maakt de EU een open, democratische en
transparante organisatie.
 Meertaligheid in de EU steunen en promoten (Europese Commissie, 2012h).
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5.1.1 Organisatiestructuur
Het DGT kent drie directoraten (A, B en C) waaronder alle taalafdelingen vallen, in ieder geval één
afdeling voor iedere officiële taal van de EU. De taalafdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de
kwaliteit van hun vertalingen, waarbij bijvoorbeeld terminologieën komen kijken. Zo zijn er
binnen deze afdelingen vertalers gespecialiseerd in specifieke thematische gebieden en is er
binnen iedere taalafdeling één unit voor recht, burgerschap, administratie en externe relaties, één
unit voor technologie, onderzoek en economie en één unit voor cultuur, meertaligheid, sociale
zaken en ondernemerschap.
Hiernaast zijn er nog drie directoraten die zich bezig houden met administratieve zaken en
beleidsstrategieën. Eén hiervan is het directoraat D “Transversal linguistic services”, die zich onder
andere bezig houdt met webtranslation en editing. Hier zal later op worden teruggekomen.
Daarnaast is er directoraat R “Recources”, die zich bezig houdt met human resources en training.
Ten slotte is er directoraat S “Translation strategy and multilingualism”, die zich bezig houdt met
actuele vraagstukken rondom meertaligheid. De medewerkers in deze unit doen bijvoorbeeld
onderzoek naar verschillende manieren om met het vertaalproces om te gaan, om op die manier
het proces efficiënter en goedkoper in te kunnen richten.
De organisatiestructuur van het DGT is goed af te lezen van het organogram. Deze is te vinden in
bijlage I (Directorate-general for Translation, 2012b).

5.2 Vertaalproces
Het DGT vertaalt voornamelijk drie soorten documenten:
-

Wetsvoorstellen, beleidsstukken en adviesstukken voor de Commissie.
Adviesstukken van of voor nationale parlementen and correspondentie met nationale
autoriteiten.
Websites en persberichten (Europese Commissie, 2012h).

Hiervan werd in 2011 72% vertaald door medewerkers van het DGT (zogenaamde inhouse
translators). De rest wordt gedaan externe vertalers, bijvoorbeeld freelancers. In deze scriptie zal
alleen gericht worden op de inhouse vertalers. Zij werken op verschillende manieren:






Traditional method; vertaling door een vertaler naar de moedertaal toe.
‘Two way’ method; vertaling door een vertaler vanuit de moedertaal. Hiervoor heeft de
vertaler dus wel zeer goede kennis nodig van zijn/haar tweede taal.
Relay; een vertaler vertaalt een document naar één van de spiltalen (Duits, Frans of Engels),
en een andere vertaler vertaalt het vanuit deze spiltaal naar de doeltaal. Dit wordt vaak
gebruikt voor niet zo vaak voorkomende talencombinaties, bijvoorbeeld bij vertalingen van
het Ests naar het Grieks.
‘Three way’ method; hierbij is zowel de brontaal als de doeltaal niet de moedertaal van de
vertaler. Bijvoorbeeld wanneer een Italiaanse vertaler een Arabisch tekst naar Engels
vertaalt (Europese Commissie, 2012h).

De meest voorkomende manier is dat vertalers naar hun moedertaal toe vertalen, de moedertaal
is daarbij dus de doeltaal. Op deze doeltalen zijn de eerdergenoemde afdelingen ingedeeld
(Europese Commissie, 2009).
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Om te faciliteren in deze vertalingen, hebben de vertalers van het DGT een breed scala aan
(elektronische) hulpmiddelen tot hun beschikking. Sommigen daarvan zijn ook toegankelijk voor
andere afdelingen van de Commissie of andere instellingen binnen de EU. Enkele van deze
hulpmiddelen zijn:
-

-

-

-

Vertaalgeheugens. Deze zijn met name bruikbaar voor vertalingen van teksten waarin vaak
dezelfde passages voorkomen. Omdat teksten vanuit de Commissie vaak zijn gebaseerd op
eerdere teksten of wetgeving, kunnen eerder vertaalde passages makkelijk opnieuw
toegepast worden. Dit bespaart veel tijd en zorgt voor een consistente terminologie.
Machinevertalingen. Vertalers kunnen hun ontwerp door de vertaalmachine halen, maar
moeten het daarna nog wel aanpassen om zo de kwaliteit van menselijke vertalingen te
behouden.
DGT bibliotheek. Deze bibliotheek bevat woordenboeken (algemeen en specialistisch) en
documenten van de EU. Hiernaast heeft het DGT ook een virtuele bibliotheek: Multidoc. Deze
bibliotheek bevat informatie in alle officiële talen, en hierbij ook links naar websites en
databases van universiteiten en overheidsdiensten van over de hele wereld.
IATE (InterActive Terminology for Europe). Dit is ’s werelds grootste meertalige
terminologiedatabase, met terminologische data van alle EU-instituten.
EUR-Lex. Dit is de database van de EU wetgeving en bevat alle verdragen en andere
wetgevende documenten (Europese Commissie, 2012h).

5.3 Talen
Zoals eerder vermeld, vertaalt het DGT naar alle 23 officiële talen van de EU. Hierbij hebben al
deze talen gelijke status. Dit betekent echter niet dat alle documenten altijd in al deze 23 talen
vertaald worden. Binnen de Commissie zijn dit alleen documenten betreffende wetgevende of
beleidsvoerende onderwerpen van groot openbaar belang. Dit levert ongeveer één derde van alle
vertalingen. Andere documenten (zoals correspondentie met nationale autoriteiten) worden
enkel vertaald in de talen waarin nodig is.
Vanuit het oogpunt van effectiviteit verloopt de interne communicatie van de Commissie in drie
spiltalen: Engels, Frans en Duits. Interne documenten worden dan ook alleen geschreven (en
soms vertaald) in deze talen. Inkomende documenten worden vaak vertaald in één van deze talen,
zodat ze door de gehele Commissie begrepen kunnen worden. Hierna worden ze pas vertaald
naar de andere officiële talen waarin nodig (Directorate-general for Translation, 2012c).
De laatste jaren is een duidelijke tendens te zien naar het gebruik van Engels als spiltaal. Steeds
meer teksten worden opgesteld in het Engels. Dit betreft niet alleen interne documenten, maar
alle teksten van het DGT. Zo werd er in 1997 nog 40,5% van de teksten opgesteld in het Frans en
45% in het Engels. In figuur 3 is te zien dat dit aantal in 2010 enorm gegroeid was naar 77%
opgestelde teksten in het Engels. Daarnaast werd slechts 7% opgesteld in het Frans, 2% in het
Duits en 14% in overige talen. Dit geeft aan dat het Engels steeds meer gebruikt wordt als
brontaal, en dus als spiltaal binnen het DGT:
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Figuur 3: Aantal opgestelde pagina’s per brontaal. Overgenomen van “Translation
and multilingualism”, door de Europese Commissie, 2012h, p.8.

In figuur 4 is te zien het aantal vertalingen naar de verschillende doeltalen wel meer gelijk is
verdeeld. Dit komt door het taalbeleid van de EU, dat zegt dat alle EU-burgers in hun eigen taal
bediend moeten kunnen worden. Hierdoor worden alle officiële documenten naar alle 23 officiële
talen vertaald. Toch is ook hier te zien dat er aanzienlijk meer vertaald wordt naar het Engels. Dit
betreft de interne documenten van het DGT; het Engels is hierbij dus de meest gebruikte spiltaal.

Figuur 4: Aantal vertaalde pagina’s per doeltaal. Overgenomen van “Translation and
multilingualism”, door de Europese Commissie, 2012h, p.8.
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5.4 Actuele vraagstukken
Kostenbesparingen zijn aan de orde van de dag binnen de EU. Ook het DGT is dus op zoek naar
verschillende manieren om de kosten terug te dringen. De corebusiness van het DGT is het
vertaalproces, waarbij kwaliteitsbewaking een belangrijke rol speelt. Aan de andere kant willen
zij de EU ook in zoveel mogelijk talen bedienen. Hiertussen zijn zij continu bezig een evenwicht te
vinden. Met het oog op de uitbreiding van de EU is de kans aanwezig dat het DGT in steeds meer
talen zal moeten vertalen. Hoe bewaken zij de kwaliteit en houden ze tegelijk de kosten beperkt?
In het verlengde hiervan heeft het DGT verschillende studies uitgebracht. Deze studies betreffen
verschillende strategieën om de kosten te beperken, door bijvoorbeeld het aantal werktalen te
verminderen of andere vertaalstrategieën toe te passen.

5.4.1 Kwaliteitsbewaking
Kwaliteitsbewaking is één van de kernzaken van het DGT. Om de kwaliteit van vertaalde teksten
te kunnen garanderen hanteert het DGT verschillende manieren. Zoals eerder gezegd is elke
taalafdeling zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun vertalingen. Vertalingen worden
altijd nagekeken door vertalers die de doeltaal als moedertaal hebben. Daarnaast heeft elke
afdeling ten minste één quality manager, die de processen van revisie coördineert en ingrijpt daar
waar nodig is. Ook heeft elke afdeling ten minste één terminologist, die terminologische
ondersteuning bieden aan vertalers, andere medewerkers van de Commissie en andere EU
instellingen. Voor terminologieën wordt gebruik gemaakt van de eerdergenoemde databases en
vertaalgeheugens, die deze terminologisten bijhouden (Europese Commissie, 2012h). Ten slotte
krijgen vertalers continue trainingen, zowel op taalspecifiek gebied als over algemene
vertaalstrategieën.
Een voorwaarde voor een goede vertaling is een goede originele tekst. Om deze reden is de
editing unit (onderdeel van het directoraat D) in het leven geroepen; zij controleren en
herschrijven zo nodig de originele teksten. Daarnaast geven ze ook adviezen (Europese
Commissie, 2012h).
Kwaliteitscontrole is iets waar het DGT dagelijks mee bezig is. Op dit gebied hebben zij dan ook
een studie uitgevoerd; Quantifying Quality Costs and the Cost of Poor Quality in Translation
(Europese Commissie, 2012e). In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de kosten van goede
kwaliteit en slechte kwaliteit die het DGT levert. Daarbij wordt gekeken naar manieren om de
kwaliteit van vertalingen te verbeteren (en fouten te verminderen). Ook worden de kosten en
effectiviteit van kwaliteitsbewakingen besproken en aanbevelingen aangedragen. Zo wordt er een
methode geboden om kwaliteitskosten te berekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met de
kosten van goede kwaliteit – zoals kosten voor training, IT- en vertaaltechnieken, en terminologie
– maar ook met de kosten van slechte kwaliteit, zoals de kosten van fouten, corrigeren, slechte
originelen. Daarnaast worden ook de niet-financiële kosten hiervan meegerekend, zoals
gezichtsverlies en een slecht imago voor de Commissie (Europese Commissie, 2012e). Uiteindelijk
wordt gesteld dat kosten die nu gemaakt worden voor kwaliteitsbewaking een investering zullen
zijn en uiteindelijk zullen resulteren in betere kwaliteit en dus in kostenbesparingen (Europese
Commissie, 2012e).
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5.4.2 Crowdsourcing
Een andere manier om met de grote vraag naar vertalingen om te gaan, zou crowdsourcing
kunnen zijn. Crowdsourcing (afgeleid van ‘crowd’ en ‘outscourcing’) gaat uit van het idee dat the
crowd meer kennis heeft dan the few. Daarbij hebben veel mensen kennis en vaardigheden uit hun
interesses en hobby’s die zij niet kunnen toepassen in hun professionele leven. Door middel van
crowdsourcing kunnen zij dit op een amateurniveau uitoefenen. Een voorbeeld hiervan is
Wikipedia, waarbij iedereen artikelen kan aanvullen met eigen kennis (Europese Commissie,
2012d).
Crowdsourcing zou ook een uitkomst kunnen bieden voor het DGT. Op die manier worden er meer
mensen ingezet en kan er dus ook meer werk verzet worden. Daarnaast creëert dit meer
betrokkenheid bij de EU-gemeenschap en vergroot dit het bewustzijn voor bepaalde projecten,
waarbij de politieke boodschap van meertaligheid gepromoot kan worden. Voor een deel wordt
dit al toegepast binnen het DGT; door middel van een openbare database met terminologie (IATE)
kunnen vertalers samen met alle Europese instituten samenwerken om correcte vertalingen te
creëren (Europese Commissie, 2012d).
Toch plaatst men ook vraagtekens bij het crowdsourcen binnen het DGT. De meeste vertalingen
van het DGT lenen zich niet voor crowdsourcing omdat het vaak wetgevende, officiële of
administratieve documenten betreft waarbij vertrouwelijkheid belangrijk is. Daarnaast maakt het
DGT hiervoor gebruik van vrijwilligers, wat gezien kan worden als zogenaamde ‘uitbuiting’. Dit
zou dan georganiseerd moeten worden als een bewust gekozen procedure om alle Europeanen te
betrekken en hen actieve en bewuste burgers te maken (Europese Commissie, 2012d).
Een ander punt van kritiek bij het crowdsourcen is dat het beroep van de vertaler in gevaar komt.
Crowdsourcers zijn immers goedkoper en vormen daardoor een oneerlijke concurrentie.
Daarnaast krijgt het beroep van vertaler ook een verkeerde status, namelijk dat zij geen specifieke
vaardigheden nodig zouden hebben, maar dat iedereen het beroep uit zou kunnen oefenen.
Hierbij gaat het bij vertalen natuurlijk niet alleen om het overbrengen van de talige inhoud, maar
ook om de culturele inhoud (Europese Commissie, 2012c).

5.4.3 Intercomprehension
Met het oog op het eerdergenoemde meertaligheidsbeleid van de EU, wil de Europese Commissie
de lidstaten in alle officiële talen bedienen. Aan de andere kant wil het DGT haar vertaalprocessen
ook op een zo efficiënt mogelijke manier indelen. Om deze efficiëntie te bevorderen, worden veel
interne documenten vaak alleen naar het Engels vertaald. Dit komt echter niet overeen met het
eerdergenoemde meertalige karakter dat de Commissie wil uistralen. Om te bemiddelen tussen
deze twee wegen, heeft het DGT een studie uitgevoerd naar intercomprehension (Europese
Commissie, 2012f). Dit is een andere manier om met documenten van de Commissie om te gaan.
Intercomprehension is een communicatieve modus, vergelijkbaar met lingua receptiva (zie
hoofdstuk 3 Meertalig Europa). Hierbij staan receptieve vaardigheden centraal, waardoor
medewerkers van de Commissie meerdere talencombinaties kunnen begrijpen. Op die manier
hoeven zij de vreemde taal niet geheel (zowel actief als passief) te beheersen, maar alleen op
receptief niveau. Op die manier handelt de Commissie intern niet alleen in drie spiltalen (Engels,
Frans en Duits), maar in alle officiële talen van de EU – het zij receptief of actief. Dit zou de
werkprocessen voor de vertalers van het DGT ook effectiever maken omdat zij ook hun receptieve

35

vaardigheden in kunnen zetten in het vertaalproces, waarmee zij een breder scala aan talen
kunnen dekken.
François Grin (zoals geciteerd in Europese Commissie, 2012f) stelt hierbij een systeem voor
waarbij talen worden ingedeeld in clusters op basis van hun mutual intelligibility. Deze clusters
congrueren niet exact met de talen binnen een taalfamilie, maar met talen die mutual intelligible
zijn. Zo zijn er binnen de Romaanse taalfamilie het Frans en het Roemeens, maar deze twee talen
zijn niet mutual intelligible. In de clusters van François Grin zitten deze talen dan ook niet in
hetzelfde cluster. De clusters zien er als volgt uit (Europese Commissie, 2012f):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spaans, Frans, Italiaans en Portugees
Roemeens
Duits, Engels en Nederlands
Deens en Zweeds
Pools, Tsjechisch en Slowaaks
Bulgaars en Sloveens

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lets en Litouws
Iers
Grieks
Ests en Fins
Hongaars
Maltees

Binnen deze clusters zou geen vertaling meer nodig zijn, omdat medewerkers van het DGT en de
Europese Commissie alle talen van zo’n cluster begrijpen door middel van hun receptieve
vaardigheden. Zo zou een Zweeds document geen vertaling nodig hebben in het Deens, of een
Italiaans document een vertaling in het Spaans (Europese Commissie, 2012f). Op deze manier
wordt meertaligheid binnen de Europese Commissie gewaarborgd, en worden tegelijkertijd ook
de kosten verminderd. Daarnaast lijken op deze manier de vertaalprocessen efficiënter
ingedeeld te kunnen worden omdat vertalers door middel van hun receptieve vaardigheden een
breder scala aan talen kunnen dekken. Wel zouden alle medewerkers van de Commissie dan
training nodig hebben in intercomprehension, waarbij zij vaardig worden in het herkennen van
gemeenschappelijkheden tussen talen. Grin stelt echter dat de kosten die bespaard zouden
worden 250 procent meer bedragen dan de kosten die moeten worden besteed aan de
trainingen (Europese Commissie, 2012f).
Grin stelt hierbij dat intercomprehension een groter potentieel heeft voor de geschreven
communicatie (het vertaalproces) dan voor de mondelinge communicatie (Europese
Commissie, 2012f). Daarnaast betreft het voorstel van Grin enkel de interne communicatie.
Externe documenten zouden nog steeds naar alle 23 officiële talen vertaald moeten worden,
omdat dit anders het meertaligheidsbeleid van de EU tekort zou doen, dat stelt dat alle EU
burgers in hun eigen taal bediend moeten worden.
Het is echter de vraag of dit systeem van Grin zo efficiënt werkt als het lijkt. Zoals eerder
genoemd vindt de interne communicatie plaats in het Engels, Frans en Duits (de zogenaamde
spiltalen), en is het Engels daarbij steeds meer in opkomst. Veel documenten worden daarom
eerst naar het Engels vertaald, en pas vanuit het Engels naar een andere taal. Daarbij zou
intercomprehension dus niet nodig zijn.
Ten slotte moet benadrukt worden dat dit een hypothetische situatie betreft, en dat verder
onderzoek zal moeten uitwijzen of de praktijk van intercomprehension daadwerkelijk kosten
bespaart. In de studie wordt dan ook een voorstel gedaan voor een pilot study om uit te wijzen
of deze methode inderdaad tijd – en dus kosten – bespaart. Op deze pilot study zal in het
volgende hoofdstuk voortgeborduurd worden.
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5.4 Tot slot
In dit hoofdstuk is ingegaan op de deelvraag Hoe zijn de vertaalwerkzaamheden bij het
directoraat-generaal Vertaling voor de Europese Commissie georganiseerd en wat is hun relatie
tot het meertaligheidsbeleid van de Europese Unie?
Het DGT verzorgt vertalingen voor de gehele Europese Commissie in alle 23 officiële talen van
de EU. Zowel het DGT zelf als haar vertaalproces is erop gericht om een zo goed mogelijke
kwaliteit te leveren in haar vertalingen. Het DGT zal dus altijd bezig blijven met de vraag hoe zij
kwaliteit kan bewaken en hierbij fouten – en dus onnodige kosten – kan voorkomen. Daarnaast
is zij ook op zoek naar manieren om het vertaalproces zo efficiënt mogelijk vorm te geven.
Hierbij spelen de eerdergenoemde Europese waarden van meertaligheid en taaldiversiteit een
grote rol. Taalgebruik en taalbeleid zijn dus interessante kwesties voor het DGT. De vraag of het
effectief is om in alle officiële talen van de EU te werken en de vraag of alle medewerkers al deze
talen moeten beheersen, zullen onder andere de werkprocedures en de effectiviteit hiervan
bepalen.
In het verlengde van de eerdergenoemde studie naar intercomprehension, waarbij onderzocht
wordt of de communicatieve modus intercomprehension (vgl. lingua receptiva in hoofdstuk 3
Meertalig Europa) een uitkomst kan bieden in het vertaalproces, wordt in het volgende
hoofdstuk een pilot study besproken. Deze zal de voorgaande hoofdstukken met elkaar in
verband brengen en zal bekijken hoe het DGT om zou kunnen gaan met de eerdergenoemde
meertaligheidskwestie. Er zal dan ook worden bekeken in hoeverre een communicatieve modus
als lingua receptiva de werkprocessen binnen het DGT kan faciliteren.
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6. Pilot study
In dit hoofdstuk zal een antwoord gezocht worden op de deelvraag ‘In hoeverre kunnen
medewerkers van het directoraat-generaal Vertaling hun vertaalwerkzaamheden efficiënter
maken door het gebruik van lingua receptiva?’ Om deze vraag te beantwoorden is er een pilot
study uitgevoerd binnen het directoraat-generaal Vertaling (DGT) voor de Europese Commissie. In
deze pilot study is door middel van interviews een inventarisatie gemaakt van de rol van lingua
receptiva in het vertaalproces. Daarnaast is er evaluatief bevraagd of de medewerkers van het
DGT van mening zijn dat lingua receptiva het vertaalproces inderdaad efficiënter kan maken. In
dit hoofdstuk zal de opzet van deze pilot study besproken worden en zullen de uitkomsten
geanalyseerd worden. De volledige interviews zijn te vinden in bijlage II.

6.1 Inleiding
Zoals eerder genoemd, heeft de Europese Commissie in het licht van kostenbesparingen
onderzoek gedaan naar verschillende manieren om met vertalingen om te gaan. Hierbij werd er
gezocht naar een evenwicht tussen efficiënte werkprocessen enerzijds, en aandacht voor alle
democratische waarden van de EU anderzijds. Eén van deze onderzoeken is Studies on
Translation and Multilingualism: Intercomprehension (Europese Commissie, 2012f). In deze
studie wordt de communicatieve modus intercomprehension uitgebreid besproken.
Intercomprehension zou een uitkomst kunnen bieden om de idealen rondom meertaligheid en
talige gelijkheid tegemoet te komen. Daarbij wordt er onderzocht of deze modus wellicht ook
een efficiënter vertaalproces in zou kunnen richten.
Intercomprehension is een vorm van meertalige communicatie, waarbij personen met een
verschillende talige en culturele achtergrond hun eigen taal gebruiken, maar een andere taal
ook begrijpen door middel van hun receptieve vaardigheden. Het idee is dat mensen hun
receptieve vaardigheden inzetten (vaardigheden in het luisteren en lezen) en daardoor
makkelijker een taal kunnen begrijpen en aanleren. Zoals beschreven in hoofdstuk 5 over het
DGT, zou er gedacht kunnen worden aan het inspelen op deze receptieve competenties bij
medewerkers van de Europese Commissie. Daardoor zouden vertalers van het DGT niet meer
alle talencombinaties hoeven te vertalen. In de eerder genoemde studie naar
intercomprehension (Europese Commissie, 2012f) wordt een voorstel gedaan voor een pilot
study waarin onderzocht wordt of het gebruik van intercomprehension het vertaalproces
daadwerkelijk effectiever kan maken voor de vertalers van het DGT. In de pilot study van dit
hoofdstuk zal hierop worden voortgeborduurd.
Het DGT is een spil in het realiseren van het meertaligheidsbeleid van de Europese Unie en hier
komen dan ook de eerdergenoemde vraagstukken samen; het evenwicht tussen efficiëntie en
het handhaven van de principes rond talige gelijkheid. In deze pilot study wordt dan ook
onderzocht hoe intercomprehension een rol speelt en kan spelen in de vertaalprocessen binnen
het DGT en hoe medewerkers tegenover de praktijk van deze communicatieve modus staan.
Er is ook gekeken naar de rol van intercomprehension in de mondelinge communicatie. Voor een
analyse hiervan verwijs ik u naar de masterscriptie van Van Klaveren (2012).
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Definitiekwestie
Zoals uitgelegd in hoofdstuk 3 Meertalig Europa bestaat er een nuanceverschil tussen de term
intercomprehension en de term lingua receptiva, waarbij lingua receptiva een bredere definitie
behelst omdat het niet-gerelateerde talen betreft en andere talen naast de moedertaal. Omdat in
deze pilot study zo breed mogelijk georiënteerd is en alle mogelijke vormen wilde bevragen, is
gebruik gemaakt van een koepelbegrip. Er is gekozen voor de term intercomprehension, waarbij
de definitie iets breder is gesteld:
Intercomprehension verwijst naar een vorm van meertalig communiceren waarin
sprekers verschillende, gerelateerd of niet-gerelateerde talen, elkaar begrijpen. Het is
een vorm van communicatie waarin elk persoon een eigen taal (die niet perse de
moedertaal hoeft te zijn) gebruikt en die van de ander(en) begrijpt.
Deze brede (aangepaste) definitie wordt in deze pilot study toegepast om twee redenen.
Allereerst hanteert het DGT deze term ook. Op deze manier past de gebruikte term binnen het
referentiekader van de geïnterviewden (Boeije, 2005). Ten tweede wordt met deze term een zo
breed mogelijk scala aan receptieve meertaligheid bevraagd, en wordt niet vanuit de
vraagstelling al gericht op één specifiek soort. Op die manier zal vanzelf blijken welke
verschillende manieren van receptieve meertaligheid worden toegepast binnen het DGT.

6.2 Opzet
Deze pilot study wil het belang van intercomprehension voor de Europese Commissie aantonen.
Aan de hand van interviewvragen zal er onderzocht worden hoe de medewerkers tegenover het
gebruik en de rol van intercomprehension in het vertaalproces staan. De focus ligt hierbij op de
efficiëntie van het vertaalproces; hoe kan intercomprehension hier aan bijdragen? Allereerst zal
worden geïnventariseerd of de medewerkers bekend zijn met het concept intercomprehension
en of zij deze communicatieve modus toepassen in hun vertaalproces, en op welke manier.
Hierna zal getoetst worden hoe zij tegenover deze modus staan; zou intercomprehension het
vertaalproces efficiënter kunnen maken en op welke manier? Deze thema’s zullen het interview
vormen. De vorm van dit interview is dan ook semigestructureerd, waarbij de bovengenoemde
thema’s worden aangedragen en worden besproken in de vorm van een gesprek (Boeije, 2005).
Er is voor dit interview dan ook gebruik gemaakt van een zogenaamde topic list:
‘Interviews kunnen ook worden ingedeeld naar inhoud. Zo komen we soms de term “topic
interview” tegen, waarmee wordt bedoeld dat een bepaald onderwerp wordt besproken.
(...) De vragen die de interviewer stelt moeten passen binnen het referentiekader van de
geïnterviewde. Dat wil zeggen dat ze behoren tot het onderwerp en dat de vragen in een
voor de geïnterviewde begrijpelijke taal zijn gesteld. Veel interviewers gebruiken een
zogenaamde “topic list” of “conversatiehandleiding” tijdens het interview. Daarop staan
enkele hoofdvragen afgewisseld met thema’s en punten om door te vragen. De interviewer
zal niet strikt de volgorde van de vragen op de lijst volgen, maar proberen om de
deelnemer te volgen als hij over bepaalde onderwerpen begint te praten” (Boeije 2005, p.
275).
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Aan de hand van bovengenoemde onderwerpen zijn de volgende interviewvragen opgesteld:

1. What is your working Directorate? (For ex.: A / B / C)
2. In what department do you work? (For ex.: which language dep.)
3. Which languages do you speak?
4. And which other languages do you work with? (Besides your translations)
5. How would you describe your main tasks within your work field?
6. Are you familiar with the concept of intercomprehension?
7. Do you use intercomprehension within your work?
a. Can you describe this?
(For ex.: why & when / in the translation process)
b. Which languages do you use when using intercomprehension?
 And when it’s about linguistic issues?
 And when it’s about terminology?
8. Where does it depend on to use intercomprehension in your work?
(For ex.: for a language from a certain language department or family /
subject your translation is about)
9.

Have you heard of, or been involved in an intercomprehension training?
a. If yes; Can you tell more about the training?
b. If not; Do you think such a training would be useful within the DGT?

10. Do you think intercomprehension can facilitate a more efficient way of
translating within the DGT?
11. Within the European Union, intercomprehension is seen as an ideal to achieve
multilingualism. Do you think the DGT could set an example in this?

Deze interviews zijn afgenomen door twee interviewers. De andere interviewer richtte zich
daarbij op de rol van intercomprehension in de mondelinge communicatie. Tijdens het interview
zijn dus zowel vragen over de mondelinge communicatie als over het vertaalproces gesteld. In
deze analyse worden alleen de antwoorden betreffende de vertaalprocessen meegenomen.

6.2.1 Respondenten
Zoals eerder genoemd zal de focus van het interview liggen op de efficiëntie van het
vertaalproces. Dit betreft het vertaalproces van de inhouse vertalers. Hierbij is het dus
belangrijk dat de geïnterviewden zijn betrokken bij dit proces. Tien van de vijftien
geïnterviewden hebben dan ook de functie van vertaler of hebben deze functie in het verleden
gehad. Daarnaast zijn er enkele geïnterviewden die een functie als quality manager of
terminologist bekleden, maar ook op die manier nauw bij het vertaalproces zijn betrokken. Er is
bewust voor gekozen om werknemers met verschillende rollen in het vertaalproces te
40

interviewen; op die manier wordt duidelijk weergegeven welke verschillende meningen er
bestaan over de praktijk van intercomprehension in het vertaalproces; zij hebben immers
allemaal een ander belang bij het vertaalproces, beïnvloed door hun eigen functie. Na overleg
met het DGT is besloten dat er in twee dagen vijftien werknemers geïnterviewd zouden worden:
Resp.

Functie

Directoraat

Afdeling

R1
R2
R3
R4

Taal
interview
ENG
ENG
ENG
ENG

Quality Manager
Translator
Quality Manager
Head of Unit

English department
English department
Swedish department
Web Unit

R5
R6

ENG
ENG

R7

ENG

Head of Unit
Coordinator
Juvenes
Translatores
Head of Unit

B – Translation
B – Translation
A- Translation
D - Transversal
linguistic services
B – Translation
S - Translation Strategy
and Multilingualism

Outsourcing

R8

ENG

R9

NL

B – Translation

Front Office

R10
R11

EN
EN

R12
R13

EN
NL

Coordinator
external
communication
AssistantDirecteur
Terminologist
Mainstreaming of
multilingualism
Translator
Head of Unit

S - Translation Strategy
and Multilingualism
Geen

C - Translation
S -Translation Strategy
and Multilingualism
A - Translation
D - Transversal
linguistic services

R14

NL

Policy Officer

R15

ENG

Spanish department
Multilingualism and
translation studies
Finnish department
Field Offices and
relations with
representations
Multilingualism and
translation studies
Multilingualism and
translation studies

S - Translation Strategy
and Multilingualism
Team coordinator S - Translation Strategy
and Multilingualism

French department
Multilingualism and
translation studies

Communication and
information

Figuur 6: Respondenten.

Deze vijftien respondenten resulteerden in veertien interviews, waarbij één interview bestond
uit een gesprek met twee respondenten tegelijk. Van deze veertien interviews waren er elf in
het Engels en drie in het Nederlands. Daarnaast is één interview niet opgenomen.

6.3 Analyse
In deze analyse zal ingegaan worden op de hoofdthema’s die in het interview aan bod zijn
gekomen. De bovengenoemde vragen zullen niet letterlijk behandeld worden, maar worden
samengevoegd tot verschillende thema’s. Zo zullen de vragen zeven en acht resulteren in het
thema "gebruik van intercomprehension in het vertaalwerk". Vraag negen behelst het thema
“intercomprehension-trainingen”. Vraag tien is vervolgens onderverdeeld in drie verschillende
thema's, te weten "risico’s bij het gebruik van intercomprehension", "kan intercomprehension
het vertaalproces efficiënter maken?” en “toekomst van intercomprehension”. Ten slotte vormt
vraag elf het thema “meertaligheid en het DGT”.
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In deze analyse zijn de eerste vijf vragen (over functie en beheerste talen) niet meegenomen.
Deze vragen dienden als achtergrondinformatie om de overige antwoorden beter te kunnen
interpreteren. Daarnaast kunnen deze factoren wellicht van invloed zijn op de manier waarop
de respondenten tegen het onderwerp aankijken.

6.3.1 Gebruik van intercomprehension in het vertaalwerk
Van de tien respondenten die vertaler zijn, geven negen respondenten aan gebruik te maken (of
in het verleden gebruik te hebben gemaakt) van intercomprehension in het vertaalproces. Al
deze negen respondenten passen intercomprehension toe door hun vertalingen te controleren
aan de hand van vertalingen in andere talen. Zij gebruiken hun receptieve vaardigheden om de
vertaling in de andere taal te begrijpen en na te gaan of deze overeenkomt met hun eigen
vertaling. Vertalers raadplegen andere vertalingen met het oog op twee verschillende dingen:
tekstbetekenissen en interpretaties, maar ook grammaticale zinsconstructies.
 Voor de betekenissen en interpretaties van bepaalde tekstdelen kunnen vertalingen in elke
willekeurige andere taal geraadpleegd worden, zolang de vertaler die talen maar (ten
minste) receptief beheerst.
 Wat betreft de grammaticale zinsconstructie, kan de vertaler echter alleen vertalingen in
gerelateerde talen raadplegen omdat deze qua zinsconstructie ongeveer gelijk zullen zijn.
Respondent 12 vertelt dat zij hier soms tegenaan loopt bij het controleren van vertalingen:
R12: But because Finnish is the way it is, an agglutinative language, that’s why it
doesn’t work so well. But we want to use it as the others use because it makes the
whole work, our work much more efficient. So we use it as much as we can. I think
it’s because of the structure of the language, it is more difficult to use it in Finnish.

Ook respondent 6 geeft aan dat zij voor zinsconstructie gerelateerde talen raadpleegde. Deze
Zweedse vertaalster geeft aan dat zij vaak Deense vertalingen raadpleegde om syntactische
elementen te controleren:
JV: And did you look at linguistic issues mainly? Or also at terminology?
R6: Mainly linguistic I think, with the Danish it was mainly that. Because the Danish,
the way I perceived it, is that the Danes had different view on terminology. They tend
more often to take just the English, at least, they didn’t made it a general rule but it
happened often if I wanted to see how they translated. (xxx). So it was more useful
for syntax.

Ook respondent 4 geeft aan dat zij een gerelateerde taal gebruikt om de (zins)structuur van
haar eigen vertaling te controleren:
R12: Sometimes I would translate from Italian into Swedish, and when I did,
sometimes I checked the translation with the Danish. Because it gives a similar
language structure, so there IC can be very useful.

Wanneer het echter gaat om betekenissen of tekstinterpretatie, maken vertalers gebruik van
elke willekeurige taal waarin zij maar receptieve vaardigheden hebben. Deze Finse vertalers
geeft aan dat zij vertalingen in het Duits en Frans raadpleegt wanneer zij betekenissen niet goed
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begrijpt. Frans en Duits zijn niet gerelateerd aan het Fins, maar de vertaalster begrijpt deze
talen wel.
R12: From English to Finnish yes. But I am also looking for example I have here
both German and French translations because if the subject is very difficult they
have (xxx) less than we do, so they have (xxx) in the translation than we have, so it’s
very easy to, when I don’t understand myself what they are trying to say here in the
original, so then I can check how they have, what kind of solutions they have found.
So I think that it’s very, I can save quite much time because they have done all the
thinking so I can copy some issues from the translations.

Eén van deze tien vertalers geeft aan geen gebruik te maken van intercomprehension tijdens het
vertaalproces. Respondent 9 geeft aan dat zij alleen vertaalde vanuit talen die zij volledig
beheerste. Daarbij denkt ze dat alleen receptieve vaardigheden niet voldoende zijn om vanuit
een taal (professioneel) te vertalen. De respondenten die wel gebruik maken van
intercomprehension geven aan dat dit geen probleem is. Zo stelt respondent 13 dat veel
vertalers ervaring hebben met het soort teksten dat vertaald wordt binnen het DGT. Hierdoor
weten zij precies om te gaan met bepaalde formuleringen en terminologieën en weten zij ook
wat het eindproduct moet worden. Dit vergemakkelijkt het vertaalproces en neemt eventueel
taalproblemen uit de weg.
R13: En je kunt dan ook, omdat je wel weet waar het ongeveer over gaat, je kent het
soort tekst, dus ben je in staat om een vertaling te maken. Dus in feite maakt het in
veel gevallen niet uit welke taal je precies vertaalt omdat je weet wat het
eindresultaat moet zijn, als je snapt wat ik bedoel.

Ten slotte blijkt de Engelse afdeling een geval apart wanneer het om het vertaalproces gaat. Alle
documenten worden namelijk eerst naar een spiltaal (Duits, Engels of Frans, waarbij Engels het
meest gebruikt wordt) vertaald, en vanuit die taal verder vertaald. De Engelse vertaalafdeling
bestaat daarom uit een verzameling van vertalers die kunnen vertalen vanuit alle mogelijke
andere talen. Andere taalafdelingen zijn daarom veel compacter en vertalen veelal vanuit het
Engels naar één specifieke taal. Respondent 12 geeft aan dat het toepassen van
intercomprehension dan ook het meest gebeurt op de Engelse afdeling, waar vertalers veel
verschillende combinaties van talen kunnen vertalen.

6.3.2 Intercomprehension-trainingen
Recentelijk heeft er op de Engelse afdeling een intercomprehension-project plaats gevonden. Bij
dit project werden vertalers op basis van intercomprehension-vaardigheden opgeleid om te
vertalen vanuit het Italiaans. Deze vertalers hadden vooraf geen kennis van het Italiaans, maar
enkel van gerelateerde talen. Respondent 1 en 2 leggen de werking van dit project uit:
R1: Now what we thought, as if we could get them into the same room, a group of
like-minded people, with the same language background, with a language which is
related to the language that they will be learning, that things would go a lot more
quickly. We have actually done this, and this is proved to be extremely successful.
This is why I invited Cinzia along. And we identified a few years back a capacity
problem for Italian, and we said what we need, quickly, is an injection capacity for
Italian, 4, 5, 6, 7 maybe even more new translators, with Italian. We won’t get a
recruitment because we have no post to recruit this so we have to train new people.
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And we thought that if we could find a group of translators, all of whom had French
or Spanish – related languages to Italian – in different ways, but still both related, put
them in a room, with a good Italian teacher, then we might actually (xxx) something
new and innovative and useful, and that’s actually what happened. Am I
exaggerating if I say that about after 6 months they were,
R2: they were operational.

Van de veertien respondenten zijn er zeven niet op de hoogte van het intercomprehensionproject op de Engelse afdeling. Na uitleg denken wel alle respondenten dat zo’n project zeer
nuttig kan zijn om vertalers op te leiden. Hierbij wordt vaak het eerdergenoemde argument
aangehaald dat het DGT meestal met dezelfde soort teksten werkt, waardoor vertalers veel
ervaring hebben met de juiste vertaaltechnieken. Hierdoor weten zij wat het eindresultaat moet
zijn, en dit compenseert de moeilijkheden van de vreemde taal. Niet alle respondenten zijn
echter louter positief over de bovengenoemde intercomprehension-training, vaak zijn de
meningen ietwat genuanceerder:
R13: En nou is Italiaans denk ik een relatief makkelijke taal omdat veel mensen
Frans spreken, Spaans ook wel, ik denk dat het voor sommige andere talen niet zo
makkelijk zal zijn. (…) Ja ik denk dat bijvoorbeeld, het voorbeeld dat je noemt,
Italiaans, dat dat heel goed kan werken. En ik denk ook met Oost-Europese talen,
maar je moet gewoon voldoende mensen hebben denk ik, die dat kunnen. Omdat je,
zeker in die beginfase, moet je denk ik veel uitwisselingen hebben, van wat zijn de
dingen waar je tegenaan loopt. Je kent wel Tsjechisch en je kent wel Bulgaars, maar
je kent geen Pools, wat zijn dan de moeilijkheden van het Pools en ik denk als je dat
met z’n tweeën uit moet zoeken, dat is moeilijker dan wanneer je een groep van zes
of zeven hebt die dat met elkaar doen.

Veel respondenten noemen dit argument; een dergelijke training is bij de Engelse afdeling
makkelijker toepasbaar dan bij andere afdelingen. Zoals eerder genoemd is bij de Engelse
afdeling sprake van veel verschillende taalcombinaties, waardoor meerdere vertalers alle talen
dekken en dus ook veel verschillende gerelateerde talen tot hun beschikking hebben. Er waren
daardoor veel vertalers die geschikt waren om deel te nemen aan zo’n training. Daarnaast
stellen ook veel respondenten dat het effect van een dergelijke training afhankelijk is van de taal
zelf. Zo heeft het Italiaans veel gerelateerde talen, waardoor het niet alleen voor veel mensen
‘makkelijk’ aan te leren is, maar daarna ook nog op veel andere manieren receptief toepasbaar is
en toegang geeft tot veel andere talen. Wanneer het echter om bijvoorbeeld Fins zou gaan, is
deze voor veel minder vertalers gerelateerd aan hun eigen taal, en is de toepasbaarheid na de
training ook veel minder breed omdat er weinig talen zijn waartoe deze receptieve
vaardigheden toegang geven. Het nut van de training en de efficiëntie ervan in het vertaalproces
is dan veel minder groot.
Ook noemt één respondent de gevolgen van zo’n training op de tijdsdruk en de werkdruk.
R8: But how about the work load? If that one person now is divided in 3, that person
would do everything. It is quite a work load.

Een gevolg van zo’n training zou zijn dat een vertaler in plaats van vanuit het Spaans en
Portugees naar het Engels vertaalt, opeens ook vanuit het Italiaans naar het Engels moet
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vertalen. Dit levert uiteraard meer werk- en tijdsdruk. Ondanks deze kritische noten, zouden
alle respondenten een dergelijke training ook graag op hun eigen afdeling zien.
Daarnaast is ook gevraagd wat de respondenten zouden vinden van een training die niet gericht
is op één specifieke taal, maar gericht is op algemene intercomprehension-vaardigheden. Dit
betreft vaardigheden over het vergelijken van talen en het afleiden van
gemeenschappelijkheden. Op die manier worden vertalers bewust van de overeenkomsten
tussen bijvoorbeeld Romaanse talen en de manieren waarop ze deze overeenkomsten makkelijk
kunnen herkennen. Van de twaalf respondenten denken zes respondenten dat zo’n algemene
training nuttig zou kunnen zijn. Vaak wordt gezegd dat het uniek is dat alle medewerkers
binnen het DGT zo meertalig zijn en dat zij daar (meer) gebruik van moeten maken. Door zo’n
training zouden zij zich meer bewust worden van hoe zij hun meertalig talent in kunnen zetten
om meer te kunnen begrijpen van verschillende talen.
R6: Yeah yeah, something like that would probably be a good idea. Do you have
this? [ze geeft een boekje over vergelijking tussen verschillende talen ] (...) For
instance, when I learned Slovene, it would have been great if the teacher would
have had that knowledge and would say this is like this in all the Slavic languages.

Zes van de twaalf respondenten stellen dus dat een algemene intercomprehension-training niet
nuttig zou zijn voor de vertalers binnen het DGT. Deze respondenten stellen dat de vertalers
binnen het DGT deze vaardigheden al beheersen. Omdat deze mensen ontzettend meertalig zijn
en al veel vreemde talen hebben geleerd, behoren deze strategieën tot hun dagelijks leven.
R2: To be honest, I think in our environment, we don’t need to run such a course,
cause we already do it like this.
R1: I would be interested to sit in such a course and see what it is like, but I think the
translators do that anyway, because as I said, the most people I work with, they
already learned another language, 5 or 6 times, and that would be impossible in one
lifetime if you haven’t along the way already been using IC-skills.

R12: I don’t know, I’m using it. I’m using it in my work, I’m using it in my free time, I
don’t really (…) What kind of training would it be in that case, I mean how do you use
it and so, because that is something that I have been using for years. (…) I don’t
think I would need any special training if it’s not language specific.

Ten slotte stelt respondent 15 dat zo’n algemene intercomprehension-training wel nuttig zou
zijn, maar niet voor het aanleren van strategieën, maar voor bewustwording van het concept
intercomprehension.
R15: Yeah, or maybe not. I mean we already do it, but just an awareness raising
training, saying that this could be used to a larger extent. This is like a hidden
potential that we have, and that we should make use of. Because I think they don’t
always know that they can use it.

Dit is een argument dat bij veel respondenten terugkomt; veel werknemers zijn niet bewust van
het concept intercomprehension. Onbewust wordt het wel toegepast, maar zij hebben geen idee
hoe ze hier beter en efficiënter gebruik van kunnen maken.
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6.3.3 Risico’s bij het gebruik van intercomprehension
Zoals hierboven al kort aangestipt, zijn niet alle respondenten louter positief over de toepassing
van intercomprehension in het vertaalwerk. Van de veertien respondenten vinden zeven
respondenten de risico’s van intercomprehension aanzienlijk. Het meest gehoorde argument
hierbij is de kwaliteit van de vertalingen. Hierbij wordt aangedragen dat de teksten die het DGT
vertaalt van groot juridisch belang zijn en dat daar absoluut geen fouten in gemaakt mogen
worden.
R9: Je hebt natuurlijk op zich wel, een goeie vertaler hoeft geen actieve kennis te
hebben van een taal, je moet goeie passieve kennis hebben van een taal. En wat je
ook hebt, als een vertaler veel ervaring heeft, dat hij heel veel technieken heeft, ook
als je de taal niet zo goed kent, toch tot een goeie vertaling te komen. Maar het blijft
wel riskant. Het is natuurlijk anders als je een artikel vertaalt voor een krant, dan dat
je een wettekst vertaalt. Hier worden heel veel teksten vertaald die uiteindelijk kracht
van wet hebben, dan zou ik toch wel riskant vinden om dat door iemand te laten
doen die niet echt gedegen kennis heeft. Neem nou het Duits, het Duits is voor een
Nederlander heel tricky. Ik heb geen Duits gestudeerd, maar kan me perfect redden
in het Duits, maar als ik een Duitse tekst moet vertalen dan stuit ik onmiddellijk op
het feit dat ik de finesses niet ken. En die kunnen vaak hele grote
betekenisverschillen inhouden. Dus ik denk juist hoe nauwer de talen verwant zijn,
hoe groter misschien het risico is. Dat je het wel begrijpt, maar dat het toch nét iets
anders is.

Daarnaast vinden zeven van de dertien respondenten dat deze risico’s niet groot genoeg zijn om
af te zien van intercomprehension in het vertaalproces. Zij benadrukken hierbij dat
kwaliteitsbewaking altijd aanwezig is. Daarnaast benoemen zij dat de mensen binnen het DGT
professionele vertalers zijn, en dat zij tijdens hun vertaalwerk net zo lang zullen doorzoeken
totdat zij de perfecte vertaling hebben gevonden.
R2: and when we use IC, to understand, say, internal phrase or something and we
do not actually know in that particular language, you always have to go and doublecheck it anyway. You cannot just trust your own understanding based on another
language, because that is very risky(…) I’m Italian, I work into English, but
sometimes there might be an internal phrase in Spanish that is similar, or looks
similar to something in Italian, that I have never heard before, then I use IC skills to
adapt the meaning, but the thing is, I cannot trust just that for the translation. I would
have to check it, you know in the dictionary of with a colleague, so it’s just a thing at
the beginning of the process, that you would rely on IC, but you would always have
to assure.

Daarnaast wordt ook het eerder genoemde argument aangehaald dat vertalers zeer veel
ervaring hebben met de teksten binnen het DGT. Deze vertaalervaring compenseert de
moeilijkheden van de vreemde taal. Daarnaast denken zij dat receptieve vaardigheden goed
genoeg zijn om een professionele vertaling af te leveren, daarvoor hoef je de taal niet te kunnen
spreken.
JV: Well, we heard a few people say, it is not good for the quality of the translations.
Because you only have the receptive skills, so never make a good quality
translation.
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R4: Euh, I don’t think so. But, why couldn’t you. I mean, you have your translation
skills still. You don’t have to be able to speak a language to be fully professional as a
translator, in my opinion.

Ten slotte brengt de praktijk van intercomprehension ook politieke gevoeligheid met zich mee.
Om politieke redenen wil iedere lidstaat de wetteksten in de eigen nationale taal ontvangen.
Daarnaast zijn er talen die eigenlijk wederzijds te begrijpen zijn, maar waarvan de volken
vijandig tegenover elkaar staan. Respondent 7 geeft het voorbeeld van het Spaanse Parlement
die dan zou moeten samenwerken met een Portugese vertaler (die Spaans beheerst door middel
van intercomprehension). Vanuit politiek oogpunt is dit not done. In zijn ogen zou dan nog beter
gebruik gemaakt kunnen worden van een vertaalmachine. Andere respondenten zeggen over
deze politieke gevoeligheden het volgende:
R15: But it’s also a question of, there’s a political rockage (?) as well behind it I think.
Roos Beerkens wrote that as well, that attitudes are changing but before there were
many negative attitudes towards German in the Netherlands, because of the second
world war, probably in other countries too. And you see that on the Balkans, where
the languages Serb, Croatian, Montenegrin and Bosnian used to be one language
course, now they speak of four languages, for political reasons. And there they don’t
admit that the languages are mutually intelligible, because of animosity. So I think it’s
a question of political will or ideology in a way too. (…) So I think the ideology and
say politics, play a much bigger role than we think. It can both enhance and it can
block IC.

R14: Het is, dat staat ook in het rapport, de politieke dimensie eraan, van IC, neem
Kroatisch, Servisch, Montenegrijns en Bosnisch, vier talen, sommige zeggen het zijn
vier verschillende talen, anderen zeggen het is eigenlijk één taal of het zijn twee
talen, maar die talen, of ze nou verschillend zijn of niet, ze liggen wel allemaal heel
dicht bij elkaar, dus daar zou je IC heel erg kunnen gebruiken. Het gebeurt al, er is
zelfs software die het Cyrillisch omzet in het Latijnse schrift en andersom, en dat je
daar dus, je kan een Servische tekst nemen en dat zet je dan met die software om in
Latijn, en dan moet je een beetje aanpassen en dan heb je eigenlijk al Kroatisch. Dat
is natuurlijk IC in de praktijk. Maar dat ligt politiek dan weer heel gevoelig. Want de
Kroatiërs willen bij en hoog en laag beweren dat Kroatisch is compleet verschillend
van het Servisch, daar is denk ik iedereen het mee eens, maar dat is dan

Als voorbeeld wordt gesteld dat talen als Servisch, Kroatisch, Montenegrijns en Bosnisch door
politieke kwesties niet als gerelateerd gezien kunnen worden. Het zal dan ook tegenreacties
oproepen om deze talen door middel van intercomprehension als één cluster te zien en door één
vertaler te laten behandelen.

6.3.4 Kan intercomprehension het vertaalproces efficiënter maken?
Van de veertien respondenten denken er dertien dat intercomprehension het vertaalproces
efficiënter kan maken. Van deze veertien respondenten hebben er tien ook daadwerkelijk direct
met het vertaalproces te maken (gehad). Zij denken dus dat intercomprehension tijd en kosten
kan besparen – zonder dat de risico’s daar tegenop wegen. Wel zien veel vertalers zoals eerder
genoemd risico’s op het gebied van bijvoorbeeld wetsteksten. Intercomprehension zou het
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vertaalproces dan alleen efficiënter kunnen maken als deze risico’s ondermijnd worden. Dat zou
bijvoorbeeld kunnen door intercomprehension alleen toe te passen in bepaalde domeinen. Hier
zal later op teruggekomen worden. Veel respondenten geven aan dat nog verder uitgezocht zal
moeten worden of dit daadwerkelijk leidt tot meer efficiëntie.
R8: That I don’t know, if you can make it more efficient. Cause I would rather think
that the other tools, for example the use of translation memories. That would make it
more efficient. You can then re-use already translated material and check the
context if it suits. I have difficulty to see it, how it would make it more efficient. But
maybe this is just lack of my imagination. (…) Well, as a pilot project. As a trial.
Definitely. Why not. To explore. And maybe study if it really can make efficiency. I
would like to see this, yeah.

R14: Ik weet niet, daarom hebben we dat pilot project voorgesteld, om te kijken, van
werkt het? Ik weet op dit moment niet of het werkt. Het kan zijn dat het tijd uitspaart,
maar het kan ook zijn dat het eigenlijk niet uitmaakt. (…) Ik vraag me af of het, de
individuele vertaler, of die dan echt sneller z’n tekst af heeft door dat lokaliseren, wat
beschreven staat in het rapport. Of dat nou sneller is, dan wanneer die zelf van nul
af aan begint, ik weet het niet, dat moet ik heel eerlijk zeggen. (…) En het is niet erg
om het te proberen. Want zelfs als blijkt, het werkt niet, dan heb je in ieder geval dat
afgedekt. Want oke, we moeten allemaal meer produceren met minder middelen, dat
is de mode tegenwoordig, en je moet dus ook laten zien dat

Slechts één respondent denkt dat intercomprehension geen uitkomst zou bieden om het
vertaalproces efficiënter te maken. Respondent 7 stelt dat intercomprehension alleen van
toepassing zou kunnen zijn bij talen die heel erg dicht bij elkaar liggen zoals Slowaaks en
Tsjechisch. Bij alle andere combinaties (zoals Nederlands en Duits) vereist dit te veel specifieke
kennis, en dat maakt dat dit het vertaalproces volgens hem niet efficiënter zou maken.

6.3.5 Toekomst van intercomprehension
Wanneer het gaat om de toekomst van intercomprehension, noemen vrijwel alle respondenten
dat medewerkers binnen het DGT zich niet bewust zijn van het concept intercomprehension.
Veel medewerkers maken wel gebruik van hun receptieve vaardigheden, maar koppelen hier
geen label aan. Daardoor zijn zij zich niet bewust van de mogelijkheden die dit kan bieden en de
manieren waarop zij dit efficiënt kunnen inzetten in het vertaalproces.
R15: So it’s a question of habit and I think of awareness raising. (…) I mean we
already do it, but just an awareness raising training, saying that this could be used to
a larger extent. This is like a hidden potential that we have, and that we should make
use of. Because I think they don’t always know that they can use it.

R11: Raising awareness is one thing. It could be very useful. You just have to make
people aware of the possibilities. And then another stage or perhaps another step is
interacting with the unit the specific needs in the language department. You know,
introduce specific IC class between this and that language on the base of analysis of
the language needs. Yeah, I think.
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Zoals eerder genoemd staan dertien van de veertien respondenten positief tegenover het
gebruik van intercomprehension in het vertaalproces. Er wordt gesteld dat intercomprehension
veel potentie heeft omdat een spreker receptief veel meer talen beheerst dan actief. Het zou dus
‘zonde’ zijn om hier geen gebruik van te maken. Daarnaast stellen ook veel respondenten dat de
meertalige omgeving van het DGT zeer speciaal is en daarom zou er dan ook meer gebruik
gemaakt moeten worden van de mogelijkheden die deze meertaligheid biedt:
R11: So I think there’s a waist of recourses.

Dit is dan ook de reden dat veel respondenten van mening zijn dat de praktijk van
intercomprehension nog verder onderzoek behoeft.
R15: Yes. I think a lot to be explored. I think it gives food for thought. It kind of opens
the eyes and says ‘hey there’s a phenomenon called IC’. (…) And it could be
explored more.

Wat echter een grote rol speelt in de praktijk van intercomprehension, is de politieke
gevoeligheid die dit met zich meebrengt. Om deze gevoeligheden te ondermijnen worden er dan
ook suggesties gedaan om het gebruik van intercomprehension te beperken tot specifieke
domeinen. Zo stelt respondent 15 dat intercomprehension op grote schaal toegepast zou kunnen
worden op interne documenten. Op die manier worden de risico’s van kwaliteit en politieke
dimensies ondervangen, en wordt tegelijkertijd veel tijd en geld bespaard:
R15: But I think IC could be used a lot more for internal documents, I think we don’t
have to translate every document to Dutch and German, I mean the Dutch can do
with the German version. Swedes can do with the Danish version. Internally.
External, for political reasons, we can never do that.

Zoals eerder genoemd zijn er ook andere respondenten die van mening zijn dat
intercomprehension beperkt zou moeten blijven tot bepaalde domeinen om op die manier de
eerdergenoemde risicofactoren als kwaliteit en politieke gevoeligheid te ondermijnen.
R10: Hm yeah, I think it could be useful, but to limited domains or registers. (…) No, I
think, you just said there are domains, otherwise it can be most risky, like for
example in legal translation. Things that are not easily comparable. Because we
don’t speak about concepts, we speak about concrete realities and we cannot see
the concept independently from the languages. So for this case it might be risky, but
otherwise no! I’m for.

6.3.6 Meertaligheid en het DGT
Zoals uitgelegd in eerdere hoofdstukken werkt het DGT volgens het meertaligheidsbeleid van de
Europese Unie, waarbij alle 23 officiële talen gelijk behandeld moeten worden en dus ook naar
alle 23 talen vertaald moet worden. In dit opzicht zou intercomprehension goed bijdragen aan de
praktijk van dit ideaal, en dit wordt dan ook door vrijwel alle respondenten erkend.
Enkele respondenten zien het DGT als een ‘gewone’ meertalige organisatie. Hierbij stellen zij dat
juist een meertalige organisatie een effectief taalbeleid moet voeren, en twee respondent stellen
zelfs dat zo’n effectief taalbeleid eigenlijk vaak een lingua franca inhoudt. Zij stellen dat de
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gelijkheid van de 23 talen van de Europese Unie ten koste gaat van de efficiëntie van de
vertaalprocessen binnen het DGT. De respondenten geven als voorbeelden Shell en Nokia, waar
intern het Engels als lingua franca wordt gebruikt. Bij het DGT kan zo’n lingua franca echter
nooit doorgevoerd worden vanwege het meertaligheidsideaal van de EU.
R13: En ik vind eigenlijk dat iedereen hier in staat zou moeten zijn met elkaar in het
Engels te communiceren. Gewoon praktisch gezien. Dat heb je ook in multinationals.
(…) Nou, dat lijkt me het aller-efficiëntst, absoluut. Alleen we zitten nu niet in die
situatie. We zitten nu in een situatie dat je mensen hebt die zich niet zo gemakkelijk
in het Engels voelen, of ik ken ook mensen die principieel liever Frans spreken dan
Engels. Dus in een organisatie vind ik eigenlijk dat je met z’n allen één lingua franca
zou moeten beheersen, dat vind ik wel. Maar dat is een eis, die kunnen wij niet
stellen. Omdat we met dat ideaal zitten van multi enzovoort. Maar in elk normaal
bedrijf is dat zo.

R15: And then, you know, some people would say here, it’s like Shell for instance,
who use English as a corporate language and then use other languages for the
customers. There’s a very big difference between Shell and the European
Commission, as the European Commission is a body representing all of Europe. And
Shell is only profit making, like any company. So for them, they can easily use
English as a lingua franca, many companies, also Nokia Finnish, a mobile phone
maker, use English as a corporate language; all e-mails are written in English, even
between Finnish who work in the same corridor. They have a policy that everyone
should write in English, so that everyone can understand every communication
within the company. But I think this is different because we want to represent all
Europe.

Deze twee respondenten stellen dan ook dat zij eigenlijk op twee verschillende niveaus kijken.
Aan de ene kant draait het om de efficiëntie van de schriftelijke communicatie van de Commissie
en de vertaalprocessen van het DGT, en daarbij zou het Engels als lingua franca het efficiëntst
zijn. Aan de andere kant wegen de meertaligheidsdoelen van de EU zwaarder, en daarbij kan
intercomprehension een uitkomst bieden. Er wordt gesteld dat er eigenlijk meer op deze
meertaligheidsdoelen gefocust zou moeten worden, maar dat vaak de efficiëntie belangrijker
wordt bevonden (het eerst genoemde niveau). Gevolg hiervan is dat veel schriftelijke
communicatie vaak in het Engels plaats vindt. Er wordt daarom ook gezegd “we don’t live as we
preach” (respondent 15).
R15: Yeah, I think we should use more IC. Because when I travel, previously I
worked as a member of Cabinet for the Commission of multilingualism, and when we
traveled to places, everyone says, why do you come here and insists that or demand
that we should be multilingual, when you only work in English? When you only work
in one language. You should live up to your ideals and live as you preach. Which we
don’t. (…)Yeah IC would be, if we would use more IC, we would live as we preach.
So it’s also in line with the policy of the European Union to use more IC.

Meerdere respondenten geven aan dat het DGT op die manier geen gebruik maakt van haar
meertalige capaciteiten, maar vaak voor het Engels als lingua franca kiest.
R10: Of course. Ehm you have texts addressed to Commission Officials of the Union
that cannot even express to the in South America where Spanish is spoken, as in
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Mexico, and they are drafted in English. We have here in the house, we have, the
capacity, how to say this. Our external image is in English, and we don’t even take
advantage of our potential as a multilingual community.

Op die plekken zou intercomprehension dus een uitkomst bieden. Dit is nog niet de praktijk,
maar alle respondenten zijn zich wel bewust van het ideaal.
Of het DGT als voorbeeld kan dienen in het licht van het realiseren van deze
meertaligheidsdoelen, vinden de respondenten twijfelachtig. Vijf van de negen respondenten
stellen dat het DGT geen voorbeeldfunctie zou kunnen vervullen. Respondent 9 legt hierbij uit
dat het DGT een unieke setting is, en dat geen enkel ander orgaan zo meertalig is als het DGT. In
dat opzicht zou het DGT dus niet als voorbeeld kunnen dienen omdat het niet representatief
genoeg is ten opzichte van andere meertalige instellingen.
R9: Wij zijn, dit is natuurlijk een hele specifieke setting he. Dus, ja het is een hele
interessante discussie maar ik denk dat je niet dezelfde uitkomsten zou krijgen als je
daar bijvoorbeeld mee zou experimenteren binnen dit DG, wat vol loopt met allemaal
linguïsten die voortdurend met vertalen bezig zijn en continu de neiging hebben om
in een andere taal te praten. En als je ermee zou experimenten een doorsnee groep
mensen, die gewoon op vakantie gaan...

Respondent 14 stelt in het verlengde hiervan dat het gebruik van intercomprehension in dit
opzicht maar een klein element is van een groter geheel, namelijk het bereiken van
meertaligheid. Met name voor de medewerkers van het DGT is dit slechts bijzaak, voor hen is
het gebruik van intercomprehension immers dagelijkse praktijk:
R14: Ik weet, tsja, het klinkt mooi, maar ik denk, het DGT wordt geacht te vertalen,
steeds meer, dat is steeds meer de lijn. We proberen het vertalen aan de man te
brengen en uit te leggen waarom vertalen belangrijk is in de maatschappij, in
Europa. Ik ben bang dat IC op zich, dat dat te specialistisch is. Als deel van een
groter project, dus als een by the way, ik denk niet dat het DGT daar zelf ooit werk
van zal maken. Wat mij betreft, ik vind het een heel natuurlijk proces, het gaat zo
vanzelf dat, je hoeft er niet heel veel voor te onderwijzen lijkt mij. Tenzij, wat ik zeg,
je talen wilt aanleren, dan wel, maar dan kan je zeggen ‘oh en by the way, dit is ook
IC’.

Respondent 14 stelt daarbij dat dit gebruik van intercomprehension voor de vertalers ‘slechts’
onderdeel is van het vertaalproces, en dat is uiteindelijk waar het DGT voor dient. Dit is ook wat
respondent 13 stelt; de corebusiness van het DGT is vertalen, en talen zijn in dat opzicht ’slechts’
een middel.
Hiernaast stellen vier van de negen respondenten dat het DGT wel als voorbeeldfunctie zou
kunnen dienen:
R4: A little bit I think, yes. Because in the Web Unit, of which I am the head, we have
all languages represented. […] I think, this unit, somehow gives the example and
people do actually speak all languages here. Yes, we work with multilingual
communication every day. So, in that respect yes.
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Zij zien de meertalige communicatie binnen het DGT als een praktijk zoals die in een ideale
situatie ook in Europa zou kunnen plaatsvinden.

6.4 Tot slot
In dit hoofdstuk is door middel van een pilot study een antwoord gevonden op de deelvraag ‘In
hoeverre kunnen medewerkers van het directoraat-generaal Vertaling hun vertaalwerkzaamheden efficiënter maken door het gebruik van lingua receptiva?’
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet er eerst een definitiekwestie opgehelderd
worden. In de inleiding van deze pilot study is hypothetisch gesteld dat de definitie van
intercomprehension breed opgevat moet worden. De definitie van intercomprehension zoals het
DGT die hanteert is als volgt:
‘Intercomprehension refers to a relationship between languages in which speakers of different
but related languages can readily understand each other without intentional study or
extraordinary effort. It is a form of communication in which each person uses his/her own
language [which is the mother tongue] and understands that of the other(s)’ (gebaseerd op
Grin, zoals geciteerd in Europese Commissie, 2012f).
Deze definitie betreft dus talen binnen een taalfamilie. Daarnaast gaat deze definitie er ook
vanuit dat intercomprehension altijd de moedertaal betreft. Wat deze twee punten betreft is
incongruentie te zien met de praktijk op het DGT. Tijdens het vertaalproces worden receptieve
vaardigheden namelijk ingezet voor zowel gerelateerde talen, als niet-gerelateerde talen.
Daarnaast wordt hierbij niet uitgegaan van alleen de moedertaal, maar ook van talen die later
aangeleerd zijn.
Met andere woorden is de definitie van intercomprehension zoals het DGT die hanteert, dus te
beperkt om de praktijk van het vertaalproces te beschrijven. Beter zou zijn om de term lingua
receptiva te hanteren, zoals ten Thije, Rehbein en Verschik (2010) die stellen. Dit is namelijk
meer van toepassing op de vertaalpraktijken binnen het DGT.
De term lingua receptiva verwijst naar een vorm van meertalig communiceren, waarbij
personen met een verschillende talige en culturele achtergrond elk hun eigen taal blijven
spreken en elkaar toch begrijpen, zonder de hulp van een additionele taal (zoals een lingua
franca) (gebaseerd op Jørgensen (2011) en Rehbein, ten Thije en Verschik (2010)).
Het doel van deze pilot study was tweedelig; allereerst werd er een inventarisatie gemaakt
rondom de stand van zaken van lingua receptiva; wordt deze modus toegepast in het
vertaalproces en hoe? Daarnaast was er een evaluatief gedeelte waarbij onderzocht werd of de
medewerkers van het DGT van mening zijn dat lingua receptiva het vertaalproces daadwerkelijk
efficiënter kan maken.
Uit de interviews blijkt dat vrijwel alle respondenten al gebruik maken van hun receptieve
vaardigheden in het vertaalproces. Hierbij maken zij zowel gebruik van talen die wel
gerelateerd zijn en talen die niet gerelateerd zijn aan hun eigen taal. Op welke manier en in
welke mate zij hun receptieve vaardigheden toepassen, hangt af van twee zaken. Allereerst zijn
het soort tekst en de knelpunten in die tekst bepalend voor de manier waarop receptieve
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vaardigheden ingezet worden. Zo kunnen voor het opzoeken van betekenissen alle willekeurige
vreemde talen worden geraadpleegd. Voor het controleren van zinsconstructies of
grammaticale kwesties, kunnen echter alleen gerelateerde talen worden geraadpleegd.
Daarnaast zijn ook de brontaal en de doeltaal van de betreffende vertaling van invloed op de
manier waarop receptieve vaardigheden ingezet kunnen worden. Zo zal een Finse vertaler haar
receptieve vaardigheden beperkter in kunnen zetten dan een Engelse vertaler, die een breder
scala aan gerelateerde talen tot zijn beschikking heeft. Op die manier verschilt het gebruik van
lingua receptiva dus ook per taalafdeling.
In het licht van de deelvraag blijkt dat veel respondenten de praktijk van intercomprehension als
een ideaal zien dat nog verder uitgewerkt moet worden. Dit ideaal heeft namelijk te kampen
met verschillende vraagstukken op het gebied van kwaliteitsbewaking, efficiëntie van de
vertaalprocessen (waarbij er een bedreiging bestaat door het Engels) en politieke
gevoeligheden. Allereerst moet de kwaliteitsbewaking nauwlettend in de gaten gehouden
worden wanneer vertalers vertalen vanuit talen die zij toch net niet volledig beheersen.
Daarnaast wordt met het oog op efficiëntie steeds vaker en meer naar het Engels vertaald. Dit
brengt echter een politieke gevoeligheid met zich mee omdat het DGT wil werken volgens het
meertaligheidsbeleid van de EU, waarbij alle 23 officiële talen gelijk zijn. In praktijk blijkt dit
niet altijd het geval te zijn.
Samengevat is te zien dat vrijwel alle respondenten positief tegenover de praktijk van het
concept lingua receptiva staan. Daarnaast zien zij ook potentie in een training die op deze
manier vertalers opleidt. Er is dan ook een tendens te zien in hoe de medewerkers van het DGT
tegen de praktijk van lingua receptiva aankijken:
 een ideaal dat in de praktijk het best zal werken op taalafdelingen met veel gerelateerde
talen,
 een ideaal dat in de praktijk rekening zal moeten houden met kwaliteitsaspecten,
 een ideaal dat in de praktijk rekening zal moeten houden met politieke dimensies,
 een ideaal dat in de praktijk rekening zal moeten houden met het steeds meer gebruikte
Engels als lingua franca,
 en bovenal een ideaal dat nog verder onderzocht zal moeten worden en zich zal moeten
bewijzen in de praktijk.
Om bovengenoemde gevoeligheden te ondermijnen wordt er voorgesteld om lingua receptiva
toe te passen in beperkte domeinen, bijvoorbeeld voor interne documenten. De externe
documenten en officiële wetteksten zullen worden blijven vertaald naar alle officiële EU-talen.
Op die manier worden de risico’s van kwaliteit en politieke dimensies ondervangen, en wordt
tegelijkertijd veel tijd en geld bespaard.
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7. Conclusie
In deze conclusie wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag, zoals gesteld in de inleiding:
Hoe kan lingua receptiva het vertaalproces bij de Europese Commissie efficiënter maken met het
oog op het Europese taalbeleid?
Allereerst zal kort de communicatieve modus lingua receptiva in het licht van de Europese
taaldoelen worden besproken. Dit zal een antwoord vormen op de deelvragen 1 en 2:
 Hoe staat lingua receptiva in verhouding tot de andere communicatieve modi in het licht van
meertalig Europa?
 Hoe ziet het taalbeleid van de Europese Unie eruit?
Hierna zal besproken worden hoe deze communicatieve modus een rol kan spelen in de
vertaalprocessen van de Europese Commissie; de praktijk van het DGT. Dit zal een antwoord
vormen op de deelvraag 3 en 4:
 Hoe zijn de vertaalwerkzaamheden bij het directoraat-generaal Vertaling voor de Europese
Commissie georganiseerd en wat is hun relatie tot het meertaligheidsbeleid van de Europese
Unie?
 In hoeverre kunnen medewerkers van het directoraat-generaal Vertaling hun vertaalwerkzaamheden efficiënter maken door gebruik te maken van lingua receptiva?
Hier zal ten slotte een antwoord op de hoofdvraag uit volgen.

7.1 Lingua receptiva in het licht van de meertaligheidsdoelen
Binnen de EU zijn vier niveaus van communicatie te zien. Op nationaal niveau zijn dit de
binnenlandse en transnationale communicatie, en op supranationaal niveau zijn dit publieke en
interne communicatie (Korshunova, 2011). Op alle niveaus wordt de communicatie op
verschillende manieren vormgegeven, afhankelijk van de talige en culturele normen van de
actoren en het taalbeleid dat daarop van invloed is. Hierbij is op supranationaal niveau de
boodschap van de communicatie het belangrijkst. Op nationaal niveau daarentegen zijn de
socioculturele dimensies en identiteitskwesties die bij de communicatie komen kijken het
belangrijkst.
Er zijn verschillende manieren om met deze meertalige situaties om te gaan, ook wel
communicatieve modi genoemd (Backus, Marácz en ten Thije, 2011). Voorbeelden zijn
codeswitching en regionale lingua franca’s, die vaak op binnenlands (in huiselijke kring) en
transnationaal niveau gebruikt worden. Ook lingua receptiva is één van deze communicatieve
modi. Dit wordt vaak op binnenlands en transnationaal niveau toegepast omdat sprekers op die
manier hun eigen taalvariëteit en identiteit kunnen uitdrukken. Op transnationaal niveau wordt
deze modus daarnaast ook toegepast omdat het de moeilijkheden in een vreemde taal kan
ondervangen. Ten slotte kan lingua receptiva wellicht ook een uitkomst bieden op
supranationaal niveau. Een studie van de Europese Commissie stelt dat er wellicht kosten
bespaard zouden kunnen worden door het gebruik van lingua receptiva in de schriftelijke
communicatie. Een andere communicatieve modus die veel gebruikt wordt, is het Engels als
lingua franca. Zowel op transnationaal niveau als op supranationaal niveau wordt er vaak
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gekozen voor Engels. Door het hanteren van een lingua franca die veel mensen begrijpen, kan
de communicatie binnen en tussen EU-instellingen efficiënt worden vormgegeven.
In het meertalig Europa van vandaag wordt het taalbeleid vormgegeven door de wens om talige
en culturele diversiteit te koesteren. Door de slogan eenheid in verscheidenheid wil de EU dan
ook aangeven dat deze verscheidenheid samen moet gaan met eerbied voor het individu en
andere culturen. Het taalbeleid van de EU stelt dan ook dat alle officiële talen binnen de EU een
gelijke status hebben. Daarnaast heeft elke burger recht op correspondentie met de EUinstellingen in de eigen taal.
In het licht van kostenbesparingen is de Europese Commissie op zoek naar manieren om haar
communicatie zo efficiënt mogelijk vorm te geven. Hier is een tegenstelling te zien. Enerzijds wil
de EU haar communicatie zo efficiënt mogelijk vormgeven, door slechts enkele talen te
gebruiken. Het Engels als lingua franca wordt daarom vaak toegepast. Anderzijds hecht de EU
ook veel waarde aan de principes van talige diversiteit en gelijkheid, en communiceert zij
daarom in alle 23 officiële talen. Hierbij schiet het Engels als lingua franca te kort. Hier ligt dus
een uitdaging; hoe kan er een evenwicht worden gevonden tussen deze ‘eenheid’ en
‘diversiteit’? De communicatieve modus lingua receptiva kan hier een uitkomst bieden. Door het
inzetten van receptieve vaardigheden, kan iedere actor zijn eigen taal blijven gebruiken. Dit
geldt ook voor schriftelijke communicatie. Op die manier blijft talige en culturele diversiteit
behouden. Daarnaast wordt de moeilijkheid van vaktaal ook ondervangen; de barrière om dit
uit te drukken in een vreemde taal wordt weggenomen omdat men hiervoor gewoon de eigen
taal kan gebruiken. Door het inzetten van deze communicatieve modus kan dus een effectieve
communicatie worden vormgegeven, en wordt er tegelijkertijd ook gelijkheid geboden aan alle
officiële talen. Er moet echter worden nagegaan in hoeverre deze communicatieve modus de
communicatie binnen en tussen EU-instellingen daadwerkelijk efficiënter kan maken.

7.2 Lingua receptiva in het licht van de vertaalprocessen van het DGT
Uit de analyse van het DGT kwam naar voren dat een actueel vraagstuk het evenwicht betreft
tussen efficiënte werkprocessen enerzijds (waarbij kwaliteit een grote rol speelt) en het
toekomen aan de Europese waarden van meertaligheid en taaldiversiteit anderzijds. Zo bleek
uit de pilot study dat lingua receptiva hier een rol in zou kunnen spelen. Er kwam naar voren dat
vertalers van het DGT deze communicatieve modus reeds toepassen in hun vertaalwerk. Zij
gebruiken deze modus om hun vertalingen te maken, aan te vullen en te controleren aan de
hand van vertalingen in andere talen. Zo raadplegen zij vertalingen van gerelateerde talen voor
het controleren van grammaticale constructies, en vertalingen van niet-gerelateerde talen voor
het controleren van betekenissen. Hierbij bleek echter wel dat zij gebruik maakten van lingua
receptiva (Rehbein, ten Thije & Verschik, 2010), en niet van de beknoptere term
intercomprehension (Europese Commissie, 2012f). Medewerkers van het DGT pasten hun
receptieve vaardigheden dus toe op talencombinaties volgens de linkerkolom van onderstaande
tabel:
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Lingua receptiva
Een vorm van meertalig communiceren,
waarbij personen met een verschillende talige
en culturele achtergrond elk hun eigen taal
blijven spreken en elkaar toch begrijpen,
zonder de hulp van een additionele taal zoals
een lingua franca (gebaseerd op Jørgensen
(2011) en Rehbein, ten Thije en Verschik
(2010)).

Intercomprehension
A relationship between languages in
which speakers of different but related
languages can readily understand each
other without intentional study or
extraordinary effort. It is a form of
communication in which each person
uses his/her own language and
understands that of the other(s)
(gebaseerd op Europese Commissie
(2012f)).
Voorbeelden van talencombinaties, met Nederlands als moedertaal
Moedertaal + gerelateerde taal
Moedertaal + gerelateerde taal
Nederlands / Duits
Nederlands / Duits
Moedertaal + niet-gerelateerde taal
Nederlands / Spaans
Geen moedertaal + gerelateerde taal
Spaans / Italiaans
Geen moedertaal + niet-gerelateerde taal
Spaans / Maltees
Figuur 7: Lingua receptiva tegenover intercomprehension

Bij het toepassen van lingua receptiva in de vertaalprocessen binnen het DGT, zijn hoofdzakelijk
twee factoren van invloed. Allereerst bepaalt het soort tekst en de knelpunten die hierin
voorkomen (grammaticaal of interpretatie), de manier waarop lingua receptiva kan worden
toegepast. Daarnaast zijn ook de bron- en doeltaal van invloed op de manier waarop en de mate
waarin lingua receptiva wordt ingezet. Deze beide factoren bepalen het aantal talen dat de
vertaler via lingua receptiva tot zijn of haar beschikking heeft. Op die manier blijkt de functie
van de vertaler (namelijk met welk soort teksten deze vertaler werkt) en de afdeling waarin
deze vertaler werkzaam is (namelijk met welke talen hij werkt), van invloed op het gebruik van
lingua receptiva.
We kunnen dus stellen dat lingua receptiva het vertaalproces effectiever maakt, omdat het
vertalers helpt bij hun werk. Door het inzetten van hun receptieve vaardigheden kunnen zij
namelijk sneller en effectiever hun vertalingen maken. Hierbij moet echter wel gezegd worden
dat de mate waarin lingua receptiva het vertaalproces efficiënter kan maken, nog onbekend is.
Zo moet er volgens de medewerkers van het DGT in de praktijk van lingua receptiva rekening
gehouden worden met aspecten als kwaliteitsbewaking, politieke dimensies en het steeds meer
gebruikte Engels als lingua franca. Om deze risico’s te ondermijnen zou de toepassing van lingua
receptiva beperkt kunnen blijven tot de interne documenten van de Europese Commissie. Wel
stellen alle respondenten dat dit nog verder onderzoek behoeft.
Tot slot doet zich een interessante tegenstelling voor binnen het DGT. Hierbij staat de efficiëntie
van het vertaalproces tegenover de meertaligheidsdoelen van de EU. Er wordt gesteld dat de
gelijkheid van de 23 talen van de Europese Unie ten koste gaat van de efficiëntie van de
vertaalprocessen binnen het DGT. Hieruit blijkt de tegenstelling. Enerzijds draait het om de
efficiëntie van de vertaalprocessen, en daarbij zou het Engels als lingua franca het efficiëntst
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zijn. Anderzijds wegen de meertaligheidsdoelen van de EU zwaarder, en daarbij kan lingua
receptiva een uitkomst bieden. Hierbij zijn de meeste respondenten van mening dat meer op de
meertaligheidsdoelen gefocust zou moeten worden, maar dat vaak in praktijk de efficiëntie
belangrijker wordt bevonden. Gevolg hiervan is de tendens dat schriftelijke communicatie van
de Commissie steeds meer in het Engels plaatsvindt. De uitstraling van het DGT zou dan niet
meer overeenkomen met het beleid dat zij verkondigt. Op die plek zou lingua receptiva dus een
uitkomst kunnen bieden.

7.3 Antwoord op de hoofdvraag
Hoe kan lingua receptiva het vertaalproces bij de Europese Commissie efficiënter maken met het
oog op het Europese taalbeleid?
Met het oog op de hoofdvraag is een driedeling te zien wat betreft het concept lingua receptiva:
 Allereerst is lingua receptiva een communicatieve modus, en dus een manier om met
meertalige situaties om te gaan. Deze communicatieve modus biedt enkele voordelen ten
opzichte van de andere communicatieve modi, namelijk dat zij talige en culturele diversiteit
handhaaft.
 Mede hierom is lingua receptiva ook een manier om het meertaligheidsbeleid van de EU in
praktijk te brengen. Deze communicatieve modus draagt immers bij aan interculturele
communicatie in haar ultieme vorm.
 Daarnaast kan lingua receptiva ook een rol spelen in vertaaldiensten. In het verlengde
hiervan ziet de Europese Commissie deze communicatieve modus dan ook als een manier
om kosten te besparen.
Op al deze gebieden speelt lingua receptiva een andere rol en heeft de toepassing ervan andere
belangen. In dit onderzoek wordt geprobeerd deze verschillende invalshoeken te combineren.
De mogelijkheden van deze communicatieve modus blijven echter verschillend per gebied en
daar moet dan ook rekening gehouden mee worden in de praktijk.
Uit het hierboven behandelde onderzoek blijkt dat lingua receptiva belangrijke mogelijkheden
biedt voor het directoraat-generaal Vertaling voor de Europese Commissie. Zij zijn een spil in
het realiseren van het meertaligheidsbeleid van de EU en daarom is het belangrijk dat zij deze
meertaligheid zelf ook uitstralen. Lingua receptiva kan daarbij helpen. Daarbij faciliteert deze
modus ook het vertaalproces van de Commissie; medewerkers van het DGT maken gebruik van
hun receptieve vaardigheden tijdens hun vertaalwerkzaamheden en dat maakt dit proces
sneller en makkelijker. De praktijk van dit concept zal echter wel meer uitgewerkt moeten
worden om het vertaalproces daadwerkelijk efficiënter te maken. Hierbij moet dan wel
rekening gehouden worden met enkele factoren. Allereerst blijkt het gebruik van lingua
receptiva per taalafdeling van het DGT te verschillen. Dit ligt aan het soort talen waarmee op de
betreffende afdeling wordt gewerkt; de mutual intelligibility van talen bepaalt immers de mate
en de manier waarop lingua receptiva kan worden ingezet. Ook verschilt de praktijk van lingua
receptiva per functie; iedere functie behelst diverse werkzaamheden waarbij met verschillende
documenten wordt gewerkt. Ieder soort document kent verschillende knelpunten en bepaalt op
die manier hoe en in welke mate lingua receptiva kan worden ingezet. Hierdoor is ook de
potentie van het concept voor de verschillende werknemers en afdelingen van het DGT
verschillend.
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Daarnaast heeft de praktijk van lingua receptiva ook te maken met enkele vraagstukken. Zo is er
bijvoorbeeld het Engels als lingua franca, wat steeds meer in opkomst is als communicatietaal.
Dit brengt dan ook een politiek vraagstuk met zich mee; het Engels heeft wat betreft de
efficiëntie een streepje voor, maar doet wel tekort aan de meertaligheidsdoelen van de EU, iets
wat hoog in het vaandel staat bij de Commissie. Daarnaast vormt het gebruik van lingua
receptiva ook een risico op gebieden als kwaliteitsbewaking. Hier zal dan ook extra aandacht
aan besteed moeten worden.
Als conclusie van dit onderzoek is dan ook te stellen dat er meer onderzoek nodig is naar de
praktijk van lingua receptiva bij de Europese Commissie. Er zal preciezer onderzocht moeten
worden hoe deze communicatieve modus van toepassing kan zijn op de verschillende
afdelingen en hoe dit een rol kan spelen in de verschillende werkzaamheden binnen het DGT.
Dit onderzoek toont het ideaal en de potentie van het concept, en biedt dan ook een opstapje
voor verder onderzoek.
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8. Discussie
Het doel van dit onderzoek was de potentie van het concept lingua receptiva te onderzoeken
voor het directoraat-generaal Vertaling voor de Europese Commissie. Zoals blijkt uit de
hiervoor besproken conclusie biedt deze communicatieve modus een belangrijke potentie en
staan vrijwel alle respondenten van dit onderzoek positief tegenover de rol van lingua receptiva
binnen het DGT. Voor precieze toepassing van dit concept is echter nog verder en groter
onderzoek nodig.
Naast dat deze scriptie een goede aanleiding is voor vervolgonderzoek, hebben de specifieke
conclusies zelf helaas een beperkte reikwijdte. Het afnemen van interviews bij vijftien
respondenten geeft helaas geen compleet beeld voor een organisatie met 2500 werknemers
(Europese Commissie, 2012h). Daarnaast blijkt uit de pilot study zoals eerder gezegd ook dat
het DGT een erg unieke setting is; geen enkele andere afdeling van de Europese Commissie is zo
meertalig als deze vertaalafdeling. Deze unieke meertaligheid heeft uiteraard gevolgen voor de
toepassing van lingua receptiva, en dit zou op meer monolinguïstische afdelingen wellicht heel
anders kunnen zijn. Suggesties voor vervolgonderzoek zouden dan ook zijn om ook te richten
op andere afdelingen van de Europese Commissie of andere EU-organen. Dit kan een
willekeurig DG zijn; DG Landbouw, DG Educatie et cetera, maar dit kan ook het Parlement zijn,
of de Europese Raad of de Rekenkamer. Daarnaast zou er op een grootschaliger niveau
onderzoek kunnen worden gedaan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het uitvoeren van een
survey, waarbij vragenlijsten worden rondgestuurd naar alle medewerkers van het DGT, en
daarnaast ook naar medewerkers van bijvoorbeeld de eerdergenoemde organen. Op die manier
is er niet alleen sprake van meerdere respondenten, maar ook van een breder scala aan
respondenten. Deze respondenten hebben dan allemaal een andere achtergrond en daarmee
ook andere belangen binnen de EU-instellingen, wat uiteraard ook gevolgen heeft voor de
toepassing van lingua receptiva.
Belangrijk bij dit vervolgonderzoek is de eerder behandelde definitiekwestie. In dit
vervolgonderzoek zou dan ook de definitie van term intercomprehension aangepast moeten
worden, of de term lingua receptiva gehanteerd moeten worden. Wanneer gebruikt gemaakt zou
worden van de beperktere definitie van intercomprehension, zullen de resultaten te beperkt zijn
omdat in de praktijk de bredere vorm voorkomt, namelijk lingua receptiva.
Ten slotte pleit dit onderzoek ook voor een preciezer onderzoek bij het DGT. Uit de hiervoor
besproken conclusies bleek dat de toepassing van lingua receptiva erg verschilt per taalafdeling
en per functie. Hier is echter nog geen eenduidig beeld van verkregen. In vervolgonderzoek zou
er bijvoorbeeld meer kunnen worden gericht op de verschillende rollen die lingua receptiva kan
spelen op de verschillende afdelingen en functies binnen het DGT. De onderzoeksvraag zou dan
ook meer toegespitst kunnen worden op de organisatiestructuur van het DGT en hoe hier
verschillende soorten communicatiestromen – vormgegeven door verschillende
communicatieve modi – in plaatsvinden.
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9. Product 1: Onderzoeksvoorstel
In eerdere hoofdstukken is het concept lingua receptiva en de theoretische onderbouwing daarvan
toegelicht. In het vorige hoofdstuk is een pilot study besproken die de praktijk van dit concept heeft
onderzocht binnen het directoraat-generaal Vertaling (DGT). Hieruit volgden een aantal
conclusies en suggesties. Eén van die suggesties vormt de basis voor dit hoofdstuk. Hierin zal een
onderzoeksvoorstel gedaan worden om de praktijk van lingua receptiva verder te onderzoeken
binnen het DGT. Dit zal bijdragen aan een verdere ontwikkeling van het concept lingua receptiva.
Na de inleiding zal in de eerste paragraaf het voorstel beschreven worden als handvat voor
degenen die het tot uitvoering zullen gaan brengen. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk zal
dit onderzoeksvoorstel de vorm krijgen van een aanvraag voor het Zevende Kaderprogramma
(FP7) van de Europese Unie, een instrument van de EU voor het financieren van onderzoek in
Europa.

9.1 Inleiding
Meertaligheid wordt gezien als een ideaal in de EU (Europese Commissie, 2012f). Zoals
besproken kan lingua receptiva hier een uitkomst bieden, maar de vraag blijft hoe men er
daadwerkelijk mee om kan gaan (Van Klaveren, 2012). In dit kader hebben samenwerkende
universiteiten in Europa de Toolkit for Transnational Communication in Europe ontwikkeld, een
onderdeel van een aanvraag voor het Zevende Kaderprogramma (FP7). Het doel van deze
Toolkit is taalgebruikers een handvat te bieden hoe zij om kunnen gaan met meertalige
communicatieve situaties. Zoals uitgelegd in hoofdstuk 3 Meertalig Europa bestaan er
verschillende communicatieve modi: lingua franca, regionale lingua franca, codeswitching en
lingua receptiva. De Toolkit wil voornamelijk adviseren welke van deze talige strategieën het
meest geschikt is voor de gegeven situatie (Jørgensen, 2011). Die situaties kunnen verwijzen
naar een onderwijscontext, maar ook daarbuiten, namelijk naar de organisationele context of
overheidscontext. Daarnaast wordt gekeken naar meertalige communicatie op verschillende
niveaus; die van het individu, de gemeenschap, en instellingen en organisaties op nationaal
niveau en supranationaal niveau. Het Toolkit-project onderzoekt de mogelijkheden en
beperkingen van elk van de vier communicatieve modi.
Om aan dit Toolkit-project een bijdrage te leveren, is een pilot study uitgevoerd om de
communicatieve modus lingua receptiva te onderzoeken. Deze pilot study wordt in dit
onderzoeksvoorstel uitgebreid. Er wordt hier daarom weer het vraagstuk van het
supranationale orgaan, het DGT, als uitgangspunt genomen. Dit vraagstuk betreft de
tegenstelling om enerzijds op een zo efficiënt mogelijke manier te communiceren en om te gaan
met meertaligheid, maar anderzijds ook de Europese waarden van meertaligheid en
multiculturaliteit hoog te houden. In het onderzoek zal bestudeerd worden of lingua receptiva
een uitkomst kan bieden.
Uit de conclusies van de pilot study is gebleken dat er behoefte is aan grootschaliger onderzoek.
Daarnaast is gebleken dat het gebruik van lingua receptiva per afdeling van het DGT erg
verschilt. Het gebruik van lingua receptiva op een taalafdeling is veelal afhankelijk van het
aantal gerelateerde talen aan een bepaalde taal. Dat dit verschillend is, pleit voor preciezer
onderzoek. Lingua receptiva kan immers op verschillende afdelingen een andere rol spelen. In
dit voorstel zal dan ook specifieker worden ingegaan op de verschillende werkzaamheden en de
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mondelinge communicatie. Er wordt gekeken hoe communicatieve modi, zoals een lingua
receptiva, deze communicatie kan faciliteren.
Hiervoor worden de organisatie- en communicatiestructuur onderzocht in drie verschillende
onderzoeksfases. Tot slot moet genoemd worden dat dit onderzoeksvoorstel tracht alle vier de
communicatieve modi te betrekken. In de pilot study is echter alleen gekeken naar de
communicatieve modus lingua receptiva, alleen van die modus kunnen dan ook resultaten
meegenomen worden in dit onderzoek. Er moet gekeken worden hoe de vier communicatieve
modi tot elkaar in verhouding staan, dit is tevens van belang voor deze uitbreiding.

9.2 Onderzoeksvoorstel
De kern van dit onderzoek is om na te gaan hoe communicatieve modi, zoals lingua receptiva,
worden gebruikt en optimaal kunnen worden gebruikt om de mondelinge communicatie en
vertaalprocessen binnen het DGT efficiënter te maken. Mondelinge communicatie verwijst
hierbij naar de communicatie onder de werknemers op de werkvloer van het DGT.

9.2.1 Opzet
Het onderzoek is opgezet in drie onderzoeksfases. De eerste fase zal een reconstructie van de
organisatiestructuur en de interne communicatie zijn. In de tweede fase zal onderzocht worden
hoe taalkeuzes worden gemaakt en welke communicatieve modi, zoals lingua receptiva, worden
gebruikt. In de laatste fase zal worden geëvalueerd en aanbevelingen worden geformuleerd.
Om deze drie onderzoeksfases uit te voeren is het nodig om het DGT voor de Europese
Commissie in Brussel te bezoeken. Er worden dan observaties gedaan en interviews gehouden
met medewerkers van verschillende afdelingen binnen het DGT. Er moet op gelet worden dat
deze afdelingen onderling erg verschillen, zoals is gebleken uit de pilot study. Ook worden er
opnames gemaakt, bijvoorbeeld van een teammeeting waarin lingua receptiva wordt gebruikt
als communicatiemiddel.
De hoofdvraag in dit onderzoeksvoorstel luidt:
Welke rol spelen de verschillende communicatieve modi in het creëren van een efficiëntere
communicatie in de meertalige omgeving van het DGT?
Uit de hoofdvraag wordt met verschillende communicatieve modi verwezen naar lingua franca,
regionale lingua franca, codeswitching en lingua receptiva. Met een efficiëntere communicatie
wordt verwezen naar de mondeling communicatie tussen de werknemers van het DGT én de
vertaalprocessen (Europese Commissie 2012f).
De beantwoording van deze vraag is tweeledig: hoe gaat het nu en hoe kan het beter? De
hoofdvraag valt uiteen in drie deelvragen, die corresponderen met de drie onderzoeksfases.
Daarbij geldt dat fase drie voortkomt uit fase twee en fase twee voortkomt uit de eerste fase.
Hieronder wordt er dieper ingegaan op elk van deze drie fases.
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9.2.2 Eerste onderzoeksfase
In fase één wordt gekeken hoe het DGT organisatorisch in elkaar zit. Hiervoor worden de
organisatiestructuur van het DGT en de interne communicatie binnen het DGT onderzocht, deze
zullen beiden gereconstrueerd moeten worden. Hieruit volgt de volgende deelvraag: “Hoe ziet
de organisatiestructuur van het DGT eruit en hoe is daarin de interne communicatie
vormgegeven?”
Organisatiestructuur
Om de organisatiestructuur bloot te leggen kan het DGT en al haar specifieke afdelingen
weergegeven worden aan de hand van een organogram. Hierna kan het organisatiemodel van
Mintzberg (1989) worden toegepast.
Er moeten ook observaties worden uitgevoerd, waarbij gelet moet worden op het gebruik van
ruimtes binnen de organisatie. Hiervoor legt Spradley (1980) de etnografische analyse uit. Dit
houdt in dat er een zoektocht plaatsvindt naar patronen binnen de sociale situaties, hoe de
relaties liggen tussen die situaties en hoe die relaties tot het geheel staan. Uit het organogram en
de observaties zal blijken hoe de verschillende afdelingen in verhouding staan tot elkaar. Zo
blijkt onder andere dat de 23 talige en dertien niet-talige afdelingen onafhankelijk van elkaar
opereren.
Communicatiestructuur
Om de communicatiestructuur bloot te leggen, moeten eerst alle communicatieve situaties
uiteen gezet worden. Denk hierbij aan communicatiekanalen zoals het gebruik van intranet,
gebruik van de telefoon, e-mail, et cetera (zie Koeleman 1995, 81). Koeleman (1995) heeft voor
het reconstrueren van de communicatieprocessen een stappenplan ontwikkeld:
Stappenplan Koeleman (1995):
1. Opstellen overzicht van huidige kanalen en middelen
a. Vaststellen van knelpunten en mogelijkheden
b. Vaststellen van wensen en informatiebehoeften van de doelgroepen
2. Uitwerken van een nieuwe communicatiestructuur
3. Opstellen van implementatieplan
Voor dit onderzoek is het alleen nodig om stap 1 (a + b) uit te voeren. Om het verdere
communicatieproces bloot te leggen, moeten de cruciale communicatiemomenten gevonden
worden. Hiervoor dienen tevens de werkprocessen (vertaalprocessen) uiteengezet te worden.
Er kan daarbij gedacht worden aan het volgen van een inkomend document binnen het DGT.
Volgen van een inkomend document:
 Hoe komt het binnen, wat is de volgende stap?
 Wie zijn hier allemaal bij betrokken?
 Wat voor communicatie vindt er plaats?
 Welke beslissingsmomenten volgen hieruit?
Mogelijk zijn hier al aanwezige instrumenten voor beschikbaar: ‘To manage its workflow more
effectively, the DGT has a set of instruments to keep track of a document from the moment it
leaves the department requesting its translation right up to the time when the end-result is
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delivered in the desired language’ (Europese Commissie, 2012h, p. 14). Wellicht kan hiervan
gebruik worden gemaakt tijdens het volgen van het werkproces.
Uit de cruciale communicatiemomenten volgt het maken van een praxeogram. Hierin worden
alle handelingen en beslissingen betreffende het inkomende document opgenomen in één
overzicht. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de pilot study dat vertalers na het ontvangen van een
inkomend document een collega raadplegen voor advies bij het vertalen. Uit het praxeogram
kunnen vervolgens de cruciale communicatiemomenten worden afgeleid.
9.2.3 Tweede onderzoeksfase
In de tweede fase zal worden voortgeborduurd op de cruciale momenten, zoals ondervonden in
fase één. Er wordt gekeken hoe er in deze cruciale communicatiesituaties een taalkeuze wordt
gemaakt, hoe die keuze wordt vormgegeven en welke communicatieve modi daarbij worden
ingezet. Voor werkbare definities van deze communicatieve modi verwijzen wij graag naar
hoofdstuk 3 Meertalig Europa. Hieruit volgt de volgende deelvraag: “Welke taalkeuzes worden
gemaakt in cruciale communicatieve situaties en welke modi worden daarbij gebruikt?”
In deze fase zullen er observaties plaatsvinden voor het vaststellen van talige patronen.
Hiermee wordt de situatieafhankelijke communicatie bedoeld, zoals bijvoorbeeld het
onderscheid tussen communicatie over werkzaamheden en communicatie in de kantine
(Spradley 1980). Uit de pilot study bleek dat er vaker lingua receptiva wordt gebruikt in
informele situaties dan in formele situaties, dit dient meegenomen te worden in deze
onderzoeksfase. Zo dient er een informele situatie (bijvoorbeeld een conversatie in de kantine)
als ook een formele situatie (bijvoorbeeld een vergadering) apart geobserveerd te worden.
Daarnaast worden er interviews afgenomen bij verschillende werknemers van het DGT. Er
wordt hen gevraagd naar het gebruik van de vier communicatieve modi. Tezamen met opnames
van teamvergaderingen binnen het DGT, kan er op deze manier een compleet beeld verkregen
worden van welke communicatieve modi worden ingezet en op welke manier die worden
ingezet (Boeije 2005).
Uit de pilot study bleek dat zowel in de werkprocessen als in de mondelinge communicatie
gebruik gemaakt wordt van lingua receptiva. In deze onderzoeksfase kan verder onderzocht
worden hoe dit efficiënter ingezet kan worden. Daarnaast is gebleken uit de interviews van de
pilot study, dat de meeste respondenten zowel lingua franca als lingua receptiva gebruiken in de
mondelinge en schriftelijke communicatie. Dit zou in deze onderzoeksfase verder onderzocht
kunnen worden en kunnen worden vergeleken met de andere communicatieve modi. Er zal
precies gekeken moeten worden naar de verschillende afdelingen binnen het DGT, aangezien
zowel lingua receptiva als een lingua franca daar verschillende rollen kunnen spelen.
In deze onderzoeksfase kunnen sommige resultaten uit de pilot study meegenomen worden. Zo
bleken verschillende factoren van invloed op het gebruik van lingua receptiva. Zo blijkt de
belangrijkste factor de persoonlijke relatie die mensen met elkaar hebben. Daarnaast bleken
ook de talige achtergrond van de persoon, de locatie en het gespreksonderwerp van invloed te
zijn. Het is mogelijk dat deze factoren per afdeling in verschillende mate van invloed zijn,
daarom moet dit dan ook nader onderzocht worden op de verschillende afdelingen.
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9.2.4 Derde onderzoeksfase
In de eerste en tweede fase is het gebruik van de communicatieve modi geïnventariseerd. Tot
slot zal er in deze derde fase, naar aanleiding van de bevonden resultaten in de eerste twee
fases, een evaluatie geschreven worden met het oog op het creëren van een efficiënter
werkproces. De deelvraag in deze fase luidt dan ook: “Hoe kan een efficiënt vertaalproces binnen
het DGT geoptimaliseerd worden?”
Aan de hand van Grin (zoals geciteerd in Europese Commissie, 2012f) kan nu ingegaan worden
op één van de communicatieve modi, lingua receptiva. Er kan beschreven worden wat de huidige
situatie rondom het gebruik van lingua receptiva is, zoals uit de eerste twee onderzoeksfases
bleek. Dit zal vergeleken worden met een ideale situatie zoals beschreven door Grin (zoals
geciteerd in Europese Commissie, 2012f). Bij het beantwoorden van deze deelvraag kan
rekening gehouden worden met een resultaat uit de pilot study. Daaruit bleek dat de
respondenten van mening zijn dat het gebruik lingua receptiva het vertaalproces kan faciliteren,
door vertalingen te controleren bij een gerelateerde taal. In deze onderzoeksfase kan gekeken
worden hoe dit het vertaalproces efficiënter kan maken.
Grin (zoals geciteerd in Europese Commissie, 2012f) beschrijft een efficiënte en ideale situatie
voor de vertaalprocessen binnen het DGT, over het gebruik van de communicatieve modus
lingua receptiva. Grin (zoals geciteerd in Europese Commissie, 2012f) past deze
communicatieve modus toe op de werkprocedures binnen het DGT door het ontwerpen van
talenclusters (Europese Commissie, 2012f, p, 31) ten behoeve van de efficiëntie binnen het
werkproces. Dit betreft dus een ideale situatie; hoe kan het beter? Vervolgens wordt er gekeken
in hoeverre deze ideale situatie en de huidige situatie van elkaar vandaan liggen. Dit betreft dus
de vraag; hoe gaat het nu? Het verschil tussen deze reële en de ideale situatie zal worden
opgenomen in een evaluatie.
Hieruit volgen aanbevelingen. Deze kunnen verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de
wensen van het DGT. Zo kunnen er randvoorwaarden geschept worden voor een mogelijke
training, of kunnen er aanbevelingen gedaan worden wat betreft benodigde competenties van
medewerkers, of wat betreft het werkproces van de organisatie zelf. Hierbij moet rekening
worden gehouden met vraagstukken omtrent kwaliteitsbewaking en politieke gevoeligheden,
zoals uit de pilot study naar voren kwam.
Er kan gedacht worden aan een training op het gebied van het ontwikkelen van vaardigheden
die het gebruik van lingua receptiva vergemakkelijkt. Daarin wordt onder andere gewezen op
overeenkomsten en verschillen tussen verschillende talen. Uit de pilot study bleek dat de
respondenten hier positief tegenover staan.
Bij het beantwoorden van deze deelvraag kunnen bovenstaande resultaten meegenomen
worden in de zoektocht naar het toepassen van de geschikte communicatieve modus voor het
optimaliseren van de vertaalprocessen.
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9.2.5 Slotfase
In de drie onderzoeksfases zijn drie verschillende deelvragen onderzocht en behandeld.
Daarmee kan nu in de laatste fase de hoofdvraag worden beantwoord. “Welke rol spelen de
verschillende communicatieve modi in het creëren van een efficiëntere communicatie in de
meertalige omgeving van het DGT?”. Met de beantwoording van de hoofdvraag en het rapport
dat hieruit voort zal komen, is getracht een bijdrage te leveren aan de Toolkit en aan de verdere
ontwikkeling van het de communicatieve modus lingua receptiva.

9.3 FP7-aanvraag
Het eerdergenoemde Zevende Kaderprogramma (FP7) van de Europese Unie speelt een leidende
rol in multidisciplinair onderzoek in Europa. Verschillende wetenschappelijke gemeenschappen,
onderzoeksinstituten en bedrijven kunnen onderzoeksprojecten opstarten en hiervoor financiering
aanvragen met het oog op de ontwikkeling van de Europese Unie. In deze paragraaf zal het
hierboven beschreven onderzoeksvoorstel vormgegeven worden in een FP7-aanvraag.
Work package number
Work package title
Activity type
Respondent number
Respondent short name
Person-months per
respondent

4: Meso perspectives: Institutions
4.5: Research into use Intercomprehension and
crowdsourcing in Directorate-General for Translation by
maintaining high standards
RTD
2
UU, VIE
30

Doelstellingen
Dit onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de communicatieve modus lingua
receptiva. Met meertaligheid als ideaal binnen de Europese Unie, kan lingua receptiva
een uitkomst bieden voor meertalige organisaties als het DGT. Het doel van het DGT is
enerzijds op een zo efficiënt mogelijke manier te communiceren en om te gaan met
meertaligheid, maar anderzijds ook deze Europese waarden van meertaligheid en
multiculturaliteit hoog te houden.
De kern van dit onderzoek is om na te gaan hoe communicatieve modi, zoals lingua
receptiva, worden gebruikt en optimaal kunnen worden gebruikt tijdens de
werkprocessen, binnen het DGT voornamelijk vertaalprocessen. Daarbij zal er
gekeken worden hoe en of lingua receptiva de communicatie tijdens de
werkprocessen binnen het DGT efficiënter kan maken.

Werkbeschrijving
Het onderzoek is opgezet in drie fases: de eerste fase is een reconstructie van de
organisatiestructuur en interne communicatie, in de tweede fase zal onderzocht
worden hoe taalkeuzes worden gemaakt en welke communicatieve modi worden
gebruikt, de derde fase betreft een evaluatie en aanbevelingen. De hoofdvraag binnen
dit onderzoek luidt als volgt: “Welke rol spelen de verschillende communicatieve modi
in het creëren van een efficiëntere communicatie in de meertalige omgeving van het
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DGT?” Deze hoofdvraag wordt in deelvragen beantwoord.
In de eerste fase is de volgende deelvraag gedefinieerd: “Hoe ziet de
organisatiestructuur van het DGT eruit en hoe is daarin de interne communicatie
vormgegeven?” door het blootleggen van de organisatie- en communicatiestructuur
zal blijken hoe de werkprocessen organisatorisch in elkaar steken. Om dit te
bewerkstelligen zullen observaties worden uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de
werkprocessen en de cruciale communicatiemomenten vast te stellen, wordt er een
inkomend document gevolgd. Aan de hand van een praxeogram worden dan alle
handelingen en beslissingen betreffende het inkomende document weergegeven.
De tweede fase betreft het vaststellen van de talige patronen, waarbij de volgende
deelvraag wordt gesteld: “Welke taalkeuzes worden gemaakt in cruciale
communicatieve situaties en welke modi worden daarbij gebruikt?” Door observaties,
interviews en opnames zal worden gekeken hoe taalkeuzes worden vormgegeven en
welke communicatieve modi daarbij worden ingezet.
In de derde fase zal ten slotte gereflecteerd worden op de hierboven behandelde fases,
in het licht van de volgende deelvraag: “Hoe kan een efficiënt vertaalproces binnen het
DGT geoptimaliseerd worden?” Er zal dus een evaluatie geschreven worden met het
oog op het creëren van een efficiënter werkproces. Daarbij wordt de ideale situatie waarbij lingua receptiva wordt toegepast – vergeleken met de reële situatie zoals die
resulteert uit fase twee. Ten slotte volgen hieruit aanbevelingen. Deze kunnen
verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de wensen van het DGT. Zo kunnen
er randvoorwaarden geschept worden voor een mogelijke training, of kunnen er
aanbevelingen gedaan worden wat betreft benodigde competenties van medewerkers,
of wat betreft het werkproces van de organisatie zelf.

Resultaten
De resultaten van de hierboven behandelde fases zullen een antwoord geven op de
vraag hoe het DGT zo efficiënt mogelijk kan omgaan met taaldiversiteit, en toch de
doelen van het meertaligheidsbeleid tegemoet kan komen, en hoe lingua receptiva
hierbij een rol kan spelen. Uit de eerste fase en de observaties die tijdens deze fase zijn
gedaan, ontstaat een reconstructie van de organisatiestructuur van het DGT en hoe
daarin de interne communicatie vormgegeven is. Dit is van invloed op het gebruik van
de verschillende communicatieve modi. Deze modi worden nader onderzocht in de
tweede fase, waar door middel van observaties, interviews en opnames de reële
situatie met betrekking tot het gebruik van communicatieve modi wordt beschreven.
In de laatste fase zal dit vergeleken worden met de ideale situatie, waarbij lingua
receptiva wordt gebruikt. Hieruit zullen tot slot aanbevelingen volgen voor het
directoraat-generaal Vertaling.
De resultaten zullen, zoals hierboven beschreven, in een aantal fases naar voren
komen. Dit komt terug in de onderstaande planning.
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Planning
Jaar 1
- Maand 1-3: observaties van de ruimten en organisatiestructuur verrichten op het
DGT
- Maand 4-6: observaties lettend op de communicatie tussen collega’s van het DGT
- Maand 7-9: het volgen van een inkomend document op het DGT
- Maand 10-12: verwerking en analyse van de verkregen data
Jaar 2
- Maand 1-3: observaties van de talige patronen
- Maand 4-6: interviews betreffende de gebruikte communicatieve modi binnen het
DGT
- Maand 7-8: opnames van teamvergaderingen binnen het DGT
- Maand 9-12: analyse en verwerking van de verkregen data
Jaar 3
- Maand 1-3: analyse van eerste twee fases & evaluatie
- Maand 4-6: aanbevelingen
- Maand 7-9: verwerking laatste fase en afronden
- Maand 9-12: terugkoppeling en bespreking van de resultaten
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10. Product 2: www.luistertaal.nl
Om het concept lingua receptiva een bredere bekendheid te geven, is er een academisch product
ontwikkeld. Dit product betreft de invulling van de website www.luistertaal.nl. In dit hoofdstuk
wordt deze content beschreven en de inrichting ervan verantwoord. De content zelf (de teksten
zoals die uiteindelijk op de website zullen komen) zijn te vinden in bijlage IV. Een theoretische
verantwoording van de content vindt u in hoofdstuk 3 Meertalig Europa.
Zoals genoemd in hoofdstuk 3 introduceerde Ten Thije (2010) een Nederlandse equivalent voor
het concept lingua receptiva, namelijk de term luistertaal. Dit onder het mom “door het een naam
te geven word je je meer bewust van het bestaan en kun je het beter inzetten” (Projectgroep
Luistertaal, 2012a). Met de term luistertaal geeft hij aan dat de actor zijn gesprekspartner
begrijpt door het inzetten van receptieve vaardigheden in de vreemde taal; “ik spreek
Nederlands, ik luister Duits”.
In de academische wereld is er nog weinig bekendheid met deze Nederlandse equivalent van
lingua receptiva. Om het begrip luistertaal meer onder de aandacht te brengen en een bredere
bekendheid te geven, is een website over dit onderwerp ingericht. Op www.luistertaal.nl wordt
ingegaan op de definitie van luistertaal, de oorsprong van het begrip, de praktijk en de
uitkomsten die het gebruik van luistertaal kan bieden.
De doelgroep van deze website is zo breed mogelijk. De teksten zijn wel wetenschappelijk
onderbouwd, maar zullen tegelijkertijd ook laagdrempelig zijn zodat de gemiddelde leek op het
gebied van interculturele communicatie ook geboeid zal blijven.

10.1 Verantwoording
De website www.luistertaal.nl is gemaakt via WordPress, wat betekent dat het een blog is die
ingericht kan worden naar de wensen van de maker. Door middel van thema’s kan de gehele
opmaak en lay-out naar wens aangepast worden. Er zijn dus talloze mogelijkheden, maar wel
enkele conventies waaraan de maker zich moet houden.
Herring, Scheidt, Bonus en Wright (2004) beschrijven verschillende kenmerken van weblogs. Ze
beschrijven blogs als een sociaal en democratisch potentieel; zo maken onder andere
journalisten, ouders, onderwijzers, onderzoekers en zakenmensen gebruik van blogs voor
verschillende doeleinden. Ze worden gezien als alternatieven voor nieuws en publieke opinie en
omgevingen om kennis te delen, maar ook als een manier voor zelfexpressie.
Een weblog is vergelijkbaar met een website in die zin dat de pagina wordt gemaakt en
onderhouden door een individu, met een inhoudelijke focus op zijn/haar interesses. Vaak
worden deze pagina’s voornamelijk tekstueel ingericht. Daarnaast zijn bij beide genres de rollen
van auteur en lezer asymmetrisch verdeeld; de auteur heeft de controle over de content, terwijl
de lezer daarentegen geen bijdrage kan leveren in de vorm van bijvoorbeeld commentaar of
aanpassingen (Herring et al., 2004). Een genre waarbij deze rollen wel symmetrisch zijn
verdeeld, is Wikipedia; hierbij kunnen zowel schrijver als lezer de content aanpassen. Ook in dit
genre is een academisch product met het onderwerp luistertaal gemaakt:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lingua_receptiva. Een verschil tussen deze twee producten is de
mate van controle over de pagina. Dit kan gevolgen hebben voor de mate van betrouwbaarheid
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van de content. Emigh en Herring (2005) stellen dat een pagina waarbij iedereen content kan
aanpassen, betrouwbare informatie bevat. Dit in tegenstelling tot een pagina waarbij slechts één
persoon de controle over de content heeft, daarbij stellen zij dat een pagina dan gevoeliger is
voor foutieve informatie (Emigh en Herring, 2005). Dit kan echter natuurlijk ook de andere kant
op werken en juist negatieve gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de informatie op
de ‘open’ pagina. Dit is echter wel de reden dat voor de content van de website over luistertaal
enkel gebruik is gemaakt van wetenschappelijke bronnen.
Blood (2002) onderscheidt drie verschillende types weblogs: filters, personal journals en
notebooks. De filter houdt in dat de blogger zijn blog baseert op links naar andere websites; hij
verwijst zijn lezers dus door naar geselecteerde externe content en geeft hier commentaar op.
De personal journal gaat daarentegen juist om interne content; de blogger schrijft zijn gedachten
en gevoelens op. De notebook ten slotte bevat zowel interne als externe content, en wordt
gekenmerkt door essays, gericht op één onderwerp. Herring et al. (2004) noemen dit laatste
type de k-log (knowledge-log), waarbij het delen van kennis centraal staat.
De website www.luistertaal.nl kan dan ook gezien worden als een knowledge-log, waarbij
wetenschappelijke kennis wordt gedeeld met het brede publiek. De website is opgezet vanuit
een zogenaamd ‘format’. Voor de invulling van dit format zijn vier verschillende thema’s
gekozen, die hieronder toegelicht zullen worden.

10.2 Indeling
Voor de indeling van de website is gebruik gemaakt van een vierdeling in thema’s. Deze
verschillende thema’s zijn aanklikbaar en verwijzen de gebruiker door naar de pagina met het
betreffende onderwerp. Omdat deze thema’s niet perse in een specifieke volgorde gelezen
kunnen worden (de ene lezer zal de blokjes van links naar rechts bekijken, terwijl een andere
lezer wellicht van boven naar beneden zal kijken), is hiermee rekening gehouden bij het
opstellen van de content. Er is dan ook voor gekozen om de inhoud van de verschillende blokjes
afzonderlijk van elkaar leesbaar te maken.
De opbouw van de website ziet er als volgt uit:
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Figuur 8: Overgenomen van www.luistertaal.nl

Door gebruik te maken van de vier verschillende thema’s wordt de content overzichtelijk
aangeboden. De lezer hoeft niet te zoeken naar informatie maar kan gericht kiezen voor een
specifiek onderwerp (Spyridakis, 2007). Daarnaast zorgt dit ook visueel voor een duidelijk
overzicht; door de consistente lay-out is het meteen duidelijk wat de verschillende
onderwerpen zijn en welke informatie relevant is (Williams, 2007). De verschillende thema’s
zijn als volgt vormgegeven:
-

Wat is luistertaal?
Luistertaal in de praktijk
Waarom kan luistertaal een uitkomst bieden?
Luistertaal in de media

10.2.1 Wat is luistertaal?
Eén van de belangrijkste aspecten bij de kennismaking met een nieuw concept, is uiteraard de
precieze betekenis. In het eerste thema zal dan ook worden ingegaan op het fenomeen
luistertaal. Allereerst zal de ontstaansgeschiedenis van het concept behandeld worden, waaruit
de definitie volgt. Dit kan dan ook gezien worden als een inleidend stuk. Dit is alle informatie die
men nodig heeft om zich verder in het onderwerp te verdiepen, en tegelijkertijd ook een
duidelijke introductie voor leken. Voor de specifieke invulling en (theoretische) verantwoording
van dit onderwerp, verwijs ik u graag naar hoofdstuk 3 Meertalig Europa.
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10.2.2 Luistertaal in de praktijk
Na een introductie van de term luistertaal, is het nuttig verder in te gaan op de toepassing van
dit concept in de praktijk. Onder dit thema zullen dan ook praktijkvoorbeelden gegeven worden.
Daarnaast zal hier ook behandeld worden hoe men in de praktijk bezig is met luistertaal en
zullen er voorbeelden van onderzoeksprojecten genoemd worden. Dit zal voor verschillende
publieken interessant zijn, zoals lezers die zich verder willen verdiepen of zich zelf op het
onderzoeksterrein van luistertaal bevinden. Ook studenten kunnen dit gebruiken als een
opstapje voor verdere verdieping.

10.2.3 Waarom kan luistertaal een uitkomst bieden?
De introductie van het concept luistertaal roept vaak een kritische noot op; waarom dan
luistertaal en waarom niet gewoon allemaal Engels spreken? Hier zal besproken worden dat
luistertaal een uitkomst kan bieden omdat sprekers op deze manier eigen taal en cultuur
kunnen uiten. Naast dat dit erg belangrijk wordt bevonden in een steeds meer globaliserend
Europa, kan dit ook de barrière voor het spreken in een vreemde taal ondervangen. Er zal
worden toegelicht dat dit kan bijdragen aan de Europese doelen van talige en culturele
diversiteit. De uitkomsten die het gebruik van luistertaal kan bieden, zullen hier in het licht van
het Europese meertaligheidsbeleid worden gehouden, zoals dat is besproken in hoofdstuk 4 Het
taalbeleid van de EU.

10.2.4 Luistertaal in de media
Deze website is uiteraard niet de enige informatiebron over luistertaal; dit onderwerp is zeer
actueel in het Europese meertaligheidsdebat. Onder dit kopje zal dan ook verwezen worden
naar andere digitale bronnen die zich bezighouden met luistertaal.

10.3 Tot slot
Deze website hoopt een bijdrage te leveren aan de verdere bekendheid en verspreiding van het
concept luistertaal. Zoals is gebleken uit het voorgaande onderzoek speelt het concept lingua
receptiva een belangrijke rol in het actuele meertaligheidsdebat. Om men in Nederland ook
bewust te maken van dit concept en de mogelijkheden ervan, is www.luistertaal.nl ontwikkeld.
De content, zoals verantwoord in dit hoofdstuk, is te vinden in bijlage IV.
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