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Het Prisma Groot Woordenboek Afrikaans en Nederlands, afgekort ANNA, is een tweetalig 

woordenboek dat tegelijkertijd een Afrikaans-Nederlands en een Nederlands-Afrikaans 

woordenboek is. Het is een ‘geamalgameerd’ woordenboek, wat wil zeggen dat het geen 

aparte delen Afrikaans-Nederlands en Nederlands-Afrikaans omvat maar slechts één deel, 

opgebouwd uit alfabetisch gerangschikte artikelen met puur Afrikaanse [verder: Afr.] en puur 

Nederlandse [verder: Ned.] woorden en woorden die in beide talen hetzelfde of nagenoeg 

hetzelfde zijn. Bij de laatste categorie worden binnen een geamalgameerd artikel de 

betekenissen die in het Afr. hetzelfde zijn als in het Ned. slechts één maal gegeven en 

aangemerkt als ‘overeenkomstig’; daarnaast worden betekenissen die niet in het Ned., 

respectievelijk het Afr. voorkomen maar wel andersom, apart gespecificeerd. In de 

Gebruiksaanwijzing staat te lezen dat dit geamalgameerde tweetalige woordenboek het eerste 

in zijn soort is (pag. 12): 

 

 … nooit eerder zijn twee talen als één taal in een bilinguaal woordenboek weergegeven. 

 

Enige voorbeelden mogen de opzet verduidelijken. 

- entstof ‘inentingsmiddel’ komt als woord alleen in het Afr. voor, het is met ‘A’ gemarkeerd; het 

Ned. gebruikt vaccin; 

- enveloppe ‘briefomslag’ komt als woord alleen in het Ned. voor, het is met ‘N’ gemarkeerd; 

het Afr. gebruikt koevert; 

- epidemie ‘snelle uitbreiding besmettelijke ziekte’ komt zowel in het Afr. als het Ned. voor en 

heeft in beide talen dezelfde betekenis; het is met ‘A|N’ gemarkeerd; 

- pos(t)bus komt in de betekenis ‘postadres in een postkantoor’ in beide talen voor; deze 

betekenis is dan ook met ‘A|N’ gemarkeerd. De betekenis ‘autobus voor post’ is exclusief Ned., 

met markering ‘N’, terwijl de betekenis ‘houer of bus met gleuf vir post’ exclusief Afr. is en de 

markering ‘A’ heeft. 

 

Deze geamalgameerde opzet heeft tot doel een aanzienlijke ruimtebesparing op te leveren ten 

opzichte van de traditionele opzet met twee complementaire delen, terwijl het zijn functie als 

vertaalwoordenboek gewoon behoudt. De Gebruiksaanwijzing stelt daarnaast dat het 

woordenboek ook een contrastief woordenboek is omdat overeenkomsten en verschillen in 

vorm en betekenis systematisch tegenover elkaar worden gesteld. 

 

Cruciaal voor een geamalgameerd woordenboek is de vraag wanneer Afr. en Ned. woorden 

‘hetzelfde’ zijn? Deze kwestie wordt in de Gebruiksaanwijzing (pag. 12) aan de hand van een 

aantal criteria belicht: 
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1) er moet ten minste één betekenis gemeenschappelijk zijn; 

en 

2) de vorm moet dezelfde zijn, dat wil zeggen: 

 - dat die geheel identiek is, bijv. tafel 

of 

- of herkenbaar identiek, d.w.z.: 

- systematisch morfologisch en/of orthografisch verschillend, bijv. opsny – opsnijden of 

kabaret – cabaret 

of: 

- ondanks asystematische verschillen toch als ‘gelijk’ herkenbaar, bijv. blompot – 

bloempot. 

 

Woorden die aan deze voorwaarden voor identiteit voldoen duid ik verder aan als ‘id-vormen’ 

of ‘id-woorden’. 

 

Tegenover het amalgameren van Afr. en Ned. tot één gemeenschappelijke woordenlijst staat 

een opsplitsing van het woordenboek in twee compartimenten op geheel andere gronden: er is 

een eerste, lexicaal gedefinieerd compartiment en een tweede compartiment, het 

Grammaticaal Compendium, dat – in separate sub-compartimenten – functiewoorden, 

onregelmatige Ned. werkwoorden, geografische namen, namen van talen en afkortingen 

bevat; in veel gevallen is er een verdere opsplitsing in kleinere lijsten. 

 

In deze bespreking van het Groot Woordenboek Afrikaans en Nederlands wil ik aandacht 

besteden aan de volgende aspecten: 

- de uniciteit van dit geamalgameerde woordenboek; 

- de toepassing van het begrip ‘hetzelfde’; 

- de uitwerking van de amalgamering; 

- de opsplitsing in twee compartimenten; 

- korte notities. 

 

 

Uniciteit 

 

Voor het Afr. en het Ned. is het geamalgameerde woordenboek het eerste in zijn soort en 

daarmee inderdaad een unicum. Er bestaan voor andere talen echter ook andere voorbeelden 

van gemeenschappelijke weergave van meerdere talen in één woordenboek, bijvoorbeeld bij 

het Kroatisch en het Servisch. 

In voormalig Joegoslavië werd een aantal grote standaardtalen gesproken, waaronder het 

Kroatisch (verder: Kroat.) en het Servisch (verder: Serv.). Deze talen zijn zeer verwant in 

grammatica en lexicon, waardoor ze onderling goed verstaanbaar zijn; ze vertonen echter wel 

allerlei systematische en onsystematische verschillen. Zo corresponderen Kroat. klanken 

als -ije, -je en -i met Serv. -e, bijv.: mlijeko – mleko ‘melk’, djeca – deca ‘kinderen’, dio – deo 

‘deel’; het Kroat. suffix -telj ‘-er, -aar’ correspondeert met het Serv. -lac: branitelj – branilac 
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‘verdediger’, slušatelj – slušalac ‘luisteraar’; en Kroat. -ovati ‘-eren’ is in het Serv. -irati: 

apstrahovati – apstrahirati ‘abstraheren’, deklamovati – deklamirati ‘declameren’. Beide talen 

hebben in een aantal gevallen ook hun eigen, specifieke woorden: ‘brood’ is in het Kroat. kruh 

en in het Serv. hleb. 

De lexicograaf heeft (of liever: had) hier met een vergelijkbare situatie te maken als bij het 

Afr. en het Ned.: twee nauwverwante talen die veel overeenkomsten hebben naast meer en 

minder systematische verschillen. Een duidelijk verschil is natuurlijk wel dat Afr. en Ned. in 

twee ver uit elkaar liggende en zwak gerelateerde landen worden gesproken, en een paar 

eeuwen lang een verschillende ontwikkeling hebben gekend, terwijl Kroat. en Serv. tot voor 

kort in één land, en nu in twee aan elkaar grenzende landen, worden gesproken en zich in de 

laatste eeuwen grotendeels gezamenlijk ontwikkeld hebben. 

In twee woordenboeken, Brodnjak (1992) en Guberina/Krstić (1940), is het verschil tussen 

Kroat. en Serv. belicht door alleen die woorden op te nemen die in het Kroat. en Serv. niet 

systematisch overeenkomen, evenals woorden die qua vorm identiek (of systematisch 

verschillend) zijn maar qua betekenis verschillen, zoals bijvoorbeeld: ćelija dat in het Kroatisch 

‘kerker’ betekent en in het Serv. ‘cel’, en stanica, Kroat. voor ‘cel’ en Serv. voor ‘station’. Het 

resultaat is, net als in ANNA, een tweetalig-gemengde macrostructuur met Kroat. en Serv. 

door elkaar; het verschil met ANNA is dat het overeenkomstige lexicon niet is opgenomen. 

In Brodnjak zijn de verschillen tussen Kroat. en Serv. uitgebreid geëxpliciteerd door middel 

van codes die stilistische verschillen, dan wel regionale of dialectale herkomst aangeven. Zo 

zijn er codes voor Turkismen die in het Serv. als neutraal worden gevoeld, maar in het Kroat. 

als stilistisch gemarkeerd; codes voor woorden die, hoewel Serv., door oudere sprekers van 

het Kroat. nog gebruikt worden; en codes voor woorden die alleen door schrijvers uit een 

bepaalde streek worden gebruikt. ANNA lijkt iets minder ver te gaan in het expliciteren van 

kleine stilistische verschillen, hoewel er wel degelijk aandacht voor is. 

 

Het is interessant om de voor- en nadelen van deze twee benaderingen tegen elkaar af te 

wegen. In ANNA krijgt de gebruiker een compleet beeld van het lexicon van beide talen, ook in 

de talrijke gevallen waarin Afr. en Ned. (nagenoeg) hetzelfde zijn. In de Kroat./Serv. 

woordenboeken is alleen opgenomen wat niet overeenkomt; een compleet beeld van beide 

talen wordt dus niet gegeven en dat is jammer. Het heeft als bijkomend nadeel dat wanneer 

een gebruiker een bepaald woord opzoekt in Brodnjak of Guberina/Krstić en dat niet vindt, hij 

kan concluderen dat het woord in de andere taal hetzelfde is (anders zou het wel opgenomen 

zijn!), maar het kan natuurlijk ook zijn dat het betreffende woord – hoewel verschillend in Kroat. 

en Serv. – bewust of onbewust door de redactie niet in het woordenboek is opgenomen. En 

dan wordt de gebruiker dus op het verkeerde been gezet. Native speakers van het Kroat. of 

het Serv. zullen deze ambiguïteit door hun taalkennis beter kunnen compenseren dan mensen 

voor wie beide talen vreemde talen zijn. De woordenboeken heten dan ook 

‘verschilwoordenboeken’ (woordenboeken van verschillen) en zijn in principe voor normatieve 

doeleinden bedoeld. 

In ANNA worden ook overeenkomende woorden opgenomen en ‘vertaald’. In het 

onderstaande wordt daar verder op ingegaan, maar de wijze waarop dat in ANNA gedaan is is 
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in veel gevallen nogal tautologisch. Tot verkeerde conclusies omtrent overeenkomst van Ned. 

en Afr. leidt dit overigens niet. 

 

 

Het begrip ‘hetzelfde’ 

 

Voor woorden die geheel identiek zijn in het Ned. en het Afr. is het begrip ‘hetzelfde’ 

vanzelfsprekend (bijv. rangeerder, rangtelwoord, ratelslang, e.v.a.). Bij deze categorie ligt 

amalgamering zeer voor de hand en is in principe veel ruimtewinst te behalen. 

Iets moeilijker ligt het wanneer Ned. en Afr. woorden enigszins van elkaar verschillen. Dan 

treedt het criterium van systematisch onderscheid in morfologie of spelling in werking. Dat 

heeft ertoe geleid dat Afr. gimnas is opgenomen als equivalent van het Ned. gymnast, 

rangskik van rangschikken, randskrif van randschrift, flamink van flamingo, blompot van 

bloempot, hoofroete van hoofdroute, noteskrif van notenschrift en nosie van notie. Het zal voor 

de Ned. gebruiker die het Afr. niet beheerst niet altijd gemakkelijk zijn om dergelijke Afr. 

woorden in ANNA te vinden, want er wordt redelijk wat inzicht gevergd in de aard van de 

verschillen en dat heb je als iemand die een taal niet goed kent nu eenmaal niet. Hoe zou 

iemand die blompot opzoekt kunnen weten dat hij bij bloempot moet kijken? In enkele gevallen 

zijn enigszins van het Ned. verschillende Afr. woorden ook als apart trefwoord opgenomen; 

daar wordt de gebruiker verwezen naar het artikel waar het woord behandeld wordt. Tussen 

de Afr. woorden die met blom- beginnen ontbreekt blompot maar voorafgaand aan de serie 

blom-woorden staat vermeld dat men woorden die met blom- beginnen (ook) kan vinden bij 

woorden die met bloem(en)- beginnen. Het is natuurlijk de vraag of een gebruiker die blompot 

niet tussen blomplant en blompruim aantreft op de gedachte komt om een stukje daarboven te 

kijken om te zien of er niet een systematische overeenkomst blom- – bloem(en)- is. 

 De (systematische) verschillen tussen Ned. ben Afr. leiden er soms toe dat id-woorden 

nauwelijks nog op elkaar lijken, zoals paars – pers, paardjerijden – perdjie ry, paardenvijg – 

perdevy en wintertenen – winterstone. 

Verschil in gebruiksfrequentie van id-woorden blijkt weinig invloed te hebben op hun status 

als id-woord; in voorkomende gevallen wordt met de index ‘m.g.’ [= ‘minder gebruikelijk’] 

aangegeven dat er verschil is met andere vertalingen. Zie bijv. domper – domper, dat als 

eerste vertaling demper heeft, gevolgd door <m.g.> domper. Dit is op zichzelf duidelijke 

informatie voor de gebruiker. 

 

 

De toepassing van amalgamering 

 

De criteria die ten grondslag liggen aan geamalgameerde artikelen, te weten ten minste één 

betekenis gemeenschappelijk en het aanwezig zijn van id-vormen, staan soms op gespannen 

voet met elkaar. Het werkwoord uitlei kent twee exclusief Afr. betekenissen ‘na buite lei, 

weglei’ (met als Ned. vertaling uitleiden en wegleiden) en ‘laat uitvloei’ (afvoeren). Het is 

opmerkelijk dat Ned. uitleiden wel als vertaling kan optreden maar niet als id-vorm van uitlei is 
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opgenomen terwijl het vormverschil regelmatig is (vgl. wegleiden – weglei) en er sprake is van 

betekenisgelijkheid. 

 

Als er artikelen zijn geamalgameerd, hebben hun Afr. en Ned. trefwoord minimaal één 

betekenis gemeen. Bij monoseme woorden is dan de enige betekenis identiek. Een voorbeeld 

daarvan is damschijf – damskyf met als betekenis ‘schijfje om mee te dammen’. Het is dan 

opmerkelijk dat er niettemin een Afr. vertaling wordt gegeven, te weten damskyf. Hetzelfde 

geldt voor dankzegging – danksegging, levering – lewering, separatist – separatis, en vele 

andere. Nog opvallender is dit wanneer Ned. en Afr. qua vorm volkomen identiek zijn, zoals bij 

kennisneming, ongevraagd, oppervlaktespanning, sering, tussenstop, versterkend en vele 

andere. Als voorbeeld geef ik het artikel sering – sering: 

 

sering nw. [de; mv: -en], sering nw. [mv: -e] 

A|N (sterk ruikende heestersoort) sering 

 

Men kan zich afvragen wat het nut is om een Afr. vertaling te vermelden als dat woord toch 

dezelfde betekenis heeft als het Ned. woord waarmee het een id-woord vormt. Enigszins 

gechargeerd krijgt de gebruiker te zien dat het Ned. sering hetzelfde is als het Afr. sering en in 

het Afr. als sering wordt vertaald. Als dan ook nog het betekenisprofiel gebruik maakt van 

variaties op de vertaling, leidt dat tot tautologische opstapelingen zoals bij boomdiagram – 

boomdiagram ‘diagram in vorm v.e. boom’ boomdiagram, bij Frans1/2 – Frans ‘v. Frankrijk; v. of 

uit het Frans; Franse taal’ Frans en bij kerriepoeder – kerriepoeier ‘kerrie in poedervorm’ 

kerriepoeier. 

Ook als het betekenisprofiel niet tautologisch is, is het bij id-woorden die slechts één 

betekenis hebben overbodig de vertaling te vermelden: men mag immers van een 

woordenboek verwachten dat als een woord slechts één betekenis heeft, het equivalent in de 

andere taal deze ene betekenis representeert. 

 Eenzelfde ‘overbodige’ behandeling treft men aan bij de vermelding van de woordsoort: 

deze wordt bij id-woorden zowel bij het Ned. trefwoord als bij het corresponderende Afr. 

trefwoord vermeld, zie het bovenstaande voorbeeld van sering – sering, waarin zowel het Ned. 

als het Afr. zijn gemarkeerd als ‘nw.’ (= zelfstandig naamwoord). Toegegeven, de afkortingen 

zijn in zeven gevallen anders in het Afr. dan in het Ned. (zie Gebruiksaanwijzing, pag. 34 en 

36): bnw. – b.nw. ‘bijvoeglijk naamwoord/byvoeglike naamwoord’, voorz. – voors. 

‘voorzetsel/voorsetsel’, bez. – bes. ‘bezittelijk/besitlik’, opt.refl. – ops.refl. ‘optioneel 

reflexief/opsioneel refleksief’, ondersch. – ondersk. ‘onderschikkend/onderskikkend’, 

nevensch. – newesk. ‘nevenschikkend/neweskikkend’ en hoofdtelw. – hooftelw. 

‘hoofdtelwoord/hooftelwoord’. Daar staan drieëntwintig identieke afkortingen tegenover. Met 

weinig moeite hadden de zeven verschillende afkortingen identiek kunnen zijn, zeker als 

integraal voor Latijnse terminologie was gekozen. 

 

In het algemeen valt op dat de betekenisprofielen vaak behoorlijk uitgebreid zijn, waardoor zij 

meer specificaties geven dan voor het aangeven van betekenisonderscheid met andere 

betekenissen van hetzelfde woord nodig is en soms zijn ze bijna zo uitgebreid als de 
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betekenisomschrijving in eentalige woordenboeken. In het artikel Ned. glacé worden twee 

betekenissen vermeld; daar is een onderscheidend betekenisprofiel op zijn plaats. De 

profielen zijn uitgebreid: ‘glanzend leer’ en ‘handschoen v. glacéleer’, terwijl ‘leer’ en 

‘handschoen’ voor het onderscheid voldoende zouden zijn geweest. 

Als er slechts één betekenis is, is een (uitgebreid) betekenisprofiel eigenlijk helemaal 

overbodig, zie bijvoorbeeld het artikel giraf Het Ned. giraf is in het Afr. vertaald als kameelperd 

dat uiteraard dezelfde betekenis heeft als giraf. Het betekenisprofiel ‘herkauwend zoogdier met 

lange hals’ bij het Ned. giraf heeft dan eigenlijk geen nut. Andere voorbeelden zijn 

‘herenkostuum op maat gemaakt’ bij Ned. maatpak, ‘groep mensen die naar iemand zoekt’ bij 

Ned. opsporingsteam, ‘installasie om gesteelde motors te vind’ bij Afr. opsporingstelsel en ‘bal 

wat hoog opspring vanaf die kolfblad’ bij Afr. opslagbal 

 

Een ander probleem met de parallellie tussen Afr. en Ned. woorden is dat ondanks het feit dat 

Afr. en Ned. in veel gevallen dezelfde betekenis hebben, er toch ook extra vertalingen worden 

verstrekt; deze zijn dan per implicatie minder treffend of passend maar worden niettemin 

doorgaans zonder extra toelichting genoemd. Neem bijvoorbeeld geraken – geraak; het wordt 

in zijn enige betekenis ‘komen, raken’ vertaald als Afr. geraak, raak, kom. Wat het onderscheid 

tussen deze drie vertalingen is, blijft onopgehelderd. Ook de twee voorbeeldzinnen bieden 

weinig hulp, zodat de Nederlandstalige gebruiker in onzekerheid blijft over de consequenties 

van zijn keuze. Bovendien wordt het werkwoord geraken in het Belgisch-Nederlands ook nog 

eens anders gebruikt dan in het Noord-Nederlands; daarvan is geen melding gemaakt. 

Principieel is het de vraag waarom er extra vertalingen worden gegeven als er al een perfecte 

inhoudelijke overeenkomst tussen Ned. en Afr. bestaat, want anders zouden ze niet als 

id-vormen worden behandeld. Eigenlijk laten deze extra vertalingen zien dat de parallellie 

tussen Ned. en Afr. zwakker is dan uit hun id-status zou volgen. 

Deze verzwakking is nog sterker wanneer niet het id-woord als eerste vertaling wordt 

gegeven maar een ander, min of meer synoniem woord. Zo is in het artikel intrekken2 – intrek 

in de betekenis ‘herroepen’ als vertaling terugtrek, intrek gegeven; hier is dus niet het id-woord 

intrek als eerste vertaling gekozen maar het min of meer synonieme terugtrek. Zo ook in het 

artikel invaller – invaller met plaasvervanger, invaller als vertalingen. Wordt hiermee bedoeld 

dat terugtrek of plaasvervanger ‘betere’, meer algemeen bruikbare vertalingen zijn? Dat wordt 

niet toegelicht; evenmin is dat op te maken uit de artikelen terugtrek of plaasvervanger zelf. In 

ieder geval worden bij de id-status van intrekken – intrek en invaller – invaller dus semantische 

vraagtekens gezet. 

 In het artikel uitleggen – uitlê worden zelfs nog meer vertalingen gegeven naast het 

id-woord, namelijk verduidelik, uitlê, beduie. De voorbeeldzinnen leveren ook hier onvoldoende 

informatie om een verantwoorde keuze te maken. 

 

Stilistische verschillen tussen Ned. en Afr. woorden spelen, blijkens de criteria, geen 

prominente rol. Zo worden vraatzuchtig en vraatsugtig als id-woorden beschouwd, terwijl het 

Afr. woord ‘formeel’ is en het Ned. woord niet. Dat is een keuze die binnen de gekozen opzet 

redelijk is maar die in de Gebruiksaanwijzing wel genoemd had kunnen worden. 
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De geamalgameerde opzet dient er onder meer toe – zo stelt de Gebruiksaanwijzing – om 

beide talen contrastief te kunnen beschouwen. Dat doel wordt zeker bereikt op het gebied van 

vormelijke en semantische overeenkomsten en verschillen. Op andere gebieden treedt 

contrastering alleen impliciet op, dat wil zeggen zonder expliciete markering, vooral daar waar 

het Afr. en het Ned. een verschillende keuze hebben gemaakt tussen alternatieve 

verwoordingen van eenzelfde concept of ding. De Gebruiksaanwijzing noemt deze categorie 

‘niet-cognates’, dat wil zeggen woorden met dezelfde betekenis maar een duidelijk 

verschillende vorm. Genoemd worden o.a. Ned. verkeersdrempel vs. Afr. spoedwalletje of 

spoedhobbel, en Ned. citroen vs. Afr. suurlemoen. Naast deze niet-cognates blijken er ook 

veel woorden te bestaan die deels absolute cognates en deels niet-cognates zijn, hier verder 

aangeduid als ‘deel-cognates’. Voorbeelden hiervan zijn het Ned. damsteen tegenover het Afr. 

damstuk; opvallend is dat Ned. hier steen heeft en Afr. stuk, terwijl beide talen bij het schaken 

juist wel -stuk gebruiken: schaakstuk – skaakstuk. Andere voorbeelden zijn Ned. damspel 

tegenover Afr. dambord (denk ook hier aan de wel overeenkomende verwoordingen 

schaakspel – skaakspel), Afr. boomhuis – Ned. boomhut, Afr. boomdokter – Ned. boomchirurg 

en Afr. polisiereeks – Ned. politieserie. Het zou mooi zijn wanneer op basis van de 

databestanden van ANNA lijsten zouden worden geproduceerd van woorden met een 

verschillende graad van identiteit: absolute cognates zonder vormverschil, absolute cognates 

met vormverschil, partiële cognates (in ANNA woorden die naast een identieke betekenis ook 

een afwijkende betekenis hebben, zoals robot), deel-cognates, niet-cognates en valse 

vrienden; daarmee zou het contrasteren van het lexicon van beide talen op systematische 

wijze mogelijk worden en waarschijnlijk overzichtelijker dan in een woordenboek kan. 

 

In een aantal gevallen had een id-vorm kunnen worden gegeven maar is dat nagelaten. Een 

voorbeeld is Afr. polisiedokter ‘dokter werksaam in die polisie’, dat geen Ned. id-woord heeft 

gekregen. Van Dale vermeldt echter Ned. politiedokter, een duidelijk id-woord. 

Het Afr. boombas ‘buitenste laag rondom bome’ wordt vertaald met Ned. boomschors; het 

Ned. boombast, dat ook in Van Dale staat, wordt echter niet als id-vorm gegeven; dit is te 

meer opvallend omdat de basiswoorden bast – bas wel als id-vormen worden gegeven. 

Hetzelfde geldt voor entstof ‘inentingsmiddel’ dat als exclusief Afr. wordt gemarkeerd; het 

Ned. gebruikt vaccin. In het Ned. bestaat het woord entstof in die betekenis echter, blijkens 

Van Dale, ook. Het zal misschien wat minder gebruikelijk zijn dan vaccin maar dan had de 

markering ‘<m.g.>‘ kunnen worden gebruikt om de equivalentie te nuanceren. 

Het Ned. rugklachten is vertaald met Afr. rugprobleem, dat in een eigen artikel als Ned. 

rugklachten wordt vertaald; rugprobleem bestaat echter in het Ned. ook. 

Het Afr. rugbyseisoen heeft geen Ned. id-woord rugbyseizoen; dit woord staat weliswaar 

niet in Van Dale maar kan moeiteloos (productief) worden gevormd; Google geeft meer dan 

12000 hits. 

Verder zouden paardenpis en landbouwbeleid prima als Ned. id-woord kunnen staan bij het 

Afr. perdepis en landboubeleid, ook al staan ze beide niet in Van Dale. 

Hoeveel id-woorden er ook zijn gevonden, met enig zoeken kunnen er gemakkelijk meer 

worden gevonden, waarmee de contrastering van beide talen nog vollediger zou zijn 

geworden. 
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Valse vrienden zijn bij nauwverwante talen een categorie die veel aandacht behoeft; dat is in 

ANNA zeer goed gedaan. Voorbeelden daarvan zijn Afr. denke (in het Ned. rede) en Ned. 

kwast dat in de betekenis ‘raar iemand’ correspondeert met skepsel terwijl het in de andere 

vier betekenissen gewoon kwas is. Er zijn echter ook lacunes, bijv. bij vaalheid, dat alleen de 

Afr. betekenis ‘kleurloosheid, uitsigloosheid’ vermeldt, met als Ned. vertalingen kleurloosheid 

en saaiheid. In het Ned. bestaat vaalheid ook, maar dan met een iets andere betekenis, 

namelijk ‘het vaal-zijn’, of ‘vale massa’. 

Het is bovendien de vraag hoe de criteria van gelijk-zijn hier zouden worden toegepast: de 

Afr. en Ned. betekenissen zijn niet gelijk, maar wel verwant, terwijl de vormen identiek zijn. 

 

Id-vormen lijken soms de aandacht voor de semantiek te hebben overschaduwd. Het Afr. 

woord dambord wordt als vertaling van het Ned. damspel ‘spel met witte en zwarte schijven’ 

gegeven; dit wordt bevestigd door de Afr. vertaling van Ned. werkwoord dammen als dambord 

speel. In het artikel dambord – dambord blijkt echter wel de betekenis ‘speelbord v.h. damspel’ 

te zijn vermeld, maar niet de betekenis ‘spel met witte en zwarte schijven’. 

 

 

Opsplitsing in twee compartimenten 

 

De keuze voor opsplitsing in twee compartimenten wordt in paragraaf 6 van de 

Gebruiksaanwijzing duidelijk toegelicht, waarbij de afwijkende lexicografische behandeling van 

de betreffende trefwoorden leidraad is geweest: ‘volle’, lexicale woorden (zoals werkwoorden, 

zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en bijwoorden) zijn opgenomen in het 

eerste compartiment terwijl functiewoorden (zoals voorzetsels, voegwoorden, 

voornaamwoorden en telwoorden) en namen in het tweede compartiment staan. 

Functiewoorden en namen vertonen functioneel veel meer verschillen tussen Ned. en Afr. dan 

lexicale woorden en verdienen het daarom om in talrijke voorbeelden/verbindingen te worden 

geïllustreerd; geografische namen en namen van talen hebben geen eigen betekenis en 

afkortingen moeten qua vorm worden uitgelegd. De onregelmatige werkwoorden van het Ned. 

zijn minder een lexicografisch probleem dan een morfologisch probleem; het is gebruikelijk 

dergelijke vormen in een aparte lijst aan te bieden in plaats van de buigingsvormen bij elk 

afzonderlijk artikel te vermelden. 

 Taalkundig is de opsplitsing duidelijk gefundeerd. Men kan er natuurlijk wel over twisten of 

het terecht is dat hoofd- en rangtelwoorden en voornaamwoorden, evenals de namen, in het 

tweede compartiment zijn opgenomen. Functioneel lijken zij niet erg af te wijken in beide talen; 

verder hebben zij duidelijk een zelfstandige, respectievelijk deiktische betekenis. 

Het is de vraag of de gebruiker gediend is met de nogal technisch-linguïstisch/lexicografisch 

gemotiveerde opsplitsing; voor de gebruiker zijn woorden gewoon woorden, welke 

linguïstische of lexicografische status ze ook hebben. Het woordenboek lijkt zich dit ook 

(enigszins) te hebben gerealiseerd door betreffende woorden soms ook in het eerste 

compartiment op te nemen en van daar te verwijzen naar het Grammaticaal Compendium, 

zoals in geval van elk2, elkaar, elkeen, eerste, honderd2, honderd-, jij, jy2 en ongeacht, maar 



9 

 

heeft andere woorden niet opgenomen in het eerste compartiment, zoals honderdste en 

tweede. 

 Voor het vergelijken van Afr. en Ned. zijn de afzonderlijke lijsten van geografica etc. wel 

nuttig maar dat is een activiteit die meer van een taalbeschouwer dan van een 

woordenboekgebruiker kan worden verwacht. 

 

De criteria die zijn gebruikt voor de verdeling van het materiaal over twee compartimenten 

hebben ertoe geleid dat woorden die tot meerdere woordsoorten behoren zowel in het eerste 

als in het tweede compartiment kunnen zijn opgenomen. Een voorbeeld is het artikel zo – zo, 

dat in het eerste compartiment als bijwoord en tussenwerpsel is vermeld en in het tweede 

compartiment als voegwoord. In het eerste compartiment wordt overigens wel verwezen naar 

het tweede. 

 

Het is opvallend dat de artikelen in het tweede compartiment anders opgebouwd zijn dan die 

in het eerste. Dat betreft de markering met codes en de plaatsing van de voorbeelden. 

De codes A|N, N en A, die expliciteren of een betekenis zowel Afr. als Ned, enkel Ned. of 

enkel Afr. is, worden in het tweede compartiment niet gebruikt. Het enige waaraan de 

gebruiker kan zien of betekenissen typisch Afr. zijn, is dat het betekenisprofiel cursief gezet is 

en de Ned. vertaling romein. Bij typisch Ned. betekenissen is dat juist andersom: het profiel is 

romein en de vertaling cursief. Dat is een nogal subtiele wijze van explicitering, en in ieder 

geval minder duidelijk dan de codes in het eerste compartiment. Voorts worden woorden die in 

het Afr. en het Ned. exact overeenkomen, zoals elfde, typografisch behandeld als typisch 

Ned., terwijl hun betekenis zowel voor het Afr. als het Ned. geldt; dat maakt de signaalwaarde 

van de typografie (nog) minder. 

Waar in het eerste compartiment de voorbeeldzinnen en verbindingen bij elke aparte 

betekenis zijn geplaatst (dus betekenis 1 en voorbeelden bij 1, betekenis 2 en voorbeelden bij 

2, etc.), zijn de voorbeeldzinnen en verbindingen in het tweede compartiment samengenomen 

als tweede sectie van een artikel, steeds voorafgegaan door het betreffende betekenisnummer 

(dus: betekenis 1, betekenis 2, betekenis …; daarna voorbeelden bij 1, voorbeelden bij 2, 

voorbeelden bij …). Als illustratie het artikel enig – enige. Het kent twee betekenissen: 1) Ned. 

‘kleine hoeveelheid’ en 2) Afr. ‘elke, alle’. Deze betekenissen worden vertaald als 

respectievelijk Afr. enige, enigste, ’n paar en Ned. elk. Na het dropje volgen dan de 

voorbeelden bij betekenis 1) en vervolgens die bij betekenis 2). Waarom de structuur in het 

tweede compartiment anders is dan in het eerste compartiment, is in de Gebruiksaanwijzing 

niet verantwoord; ik zie ook niet wat de meerwaarde ervan is: het contrasteren wordt er niet 

gemakkelijker op. Gelukkig treedt dit ongemak alleen aan het licht bij woorden die meer dan 

één betekenis hebben; bij monoseme woorden komen de voorbeelden van de enige betekenis 

direct na de vertaling. 

Wat voorts opvalt is dat woorden die slechts één betekenis kennen, toch een 

betekenisnummer – ‘1’ – hebben gekregen, zowel bij de woordvertaling als bij de voorbeelden. 

In het eerste compartiment is dat niet gedaan, en dat is terecht: het is overbodig. 

 Als woorden die in het tweede compartiment zijn opgenomen als zelfstandig naamwoord 

worden gebruikt, staat dit gebruik vermeld in het tweede compartiment. Zo wordt een1 – een 
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als hoofdtelwoord conform de criteria in het tweede compartiment behandeld; in de 

voorbeelden treft men gevallen van zelfstandig gebruik aan: hem in zijn een zetten (m.b.t. een 

auto), bij enen, het loopt al tegen enen, voor enen en na enen (tijdsaanduidingen). Het zou te 

overwegen zijn geweest dit afwijkende gebruik in het eerste compartiment te vermelden. 

Sommige id-paren zijn, hoe regelmatig ook, eigenlijk onherkenbaar: wegens – weens, 

waarbij weens wel een eigen verwijsartikel had mogen krijgen; datzelfde geldt voor o.a. 

ettelijke – etlike en zeven – sewe. 

Ook zijn potentiële id-vormen soms niet vermeld: eerdat wordt als typisch Afr. gemarkeerd, 

zij het als ‘formeel’, terwijl eerdat, blijkens Van Dale, ook in het Ned. in dezelfde betekenis 

voorkomt, zij het als ‘gewestelijk’. 

 

 

Korte notities 

 

De accentuering van woorden is niet aangegeven; betekent dit dat het woordaccent altijd gelijk 

is aan het Ned. of het Afr.? 

 

Voorbeeldzinnen niet altijd verhelderend: in giraf, met betekenis ‘herkauwend zoogdier met 

lange hals’, vertaald als kameelperd, draagt de voorbeeldzin de giraffen in de zoo, vertaald als 

die kameelperde in die dieretuin, niet veel bij tot inzicht in het gebruik van het woord of de 

vertaalmogelijkheden. 

 

Het Ned. gipsplaat ‘soort bouwmateriaal’ wordt vertaald met gipspleister, dat zelf in het artikel 

gipspleister als betekenis ‘gipsmengsel …’ heeft. Een gipsplaat is echter een dunne plaat van 

gips tussen vellen dun karton. 

 

Het Ned. gips heeft als meervoud gipsen. Deze meervoudsvorm past echter alleen bij de 

tweede betekenis, ‘afgietsel in gipspoeder’, terwijl de eerste betekenis, ‘wit pleisterpoeder’, als 

stofnaam geen meervoud kent. 

 

In de vertalingen van Ned. woorden worden Afr. woorden gebruikt die zelf niet als trefwoord in 

ANNA zijn opgenomen.1 Een voorbeeld is Ned. uitleiden, gebruikt in uitlei; het Afr. M-skripsie 

wordt vertaald met Ned. MA-scriptie, dat zelf geen artikel heeft gekregen. Hetzelfde geldt voor 

Afr. woorden: het artikel sterveling – sterweling heeft naast sterweling ook sterfling als 

vertaling, dat geen eigen artikel heeft (of als id-vorm naast sterweling staat). 

Ook in de betekenisuitleg wordt soms gebruik gemaakt van woorden die niet als trefwoord 

zijn opgenomen. Dat kan worden geïllustreerd met Afr. boomkenner, gebruikt in het 

betekenisprofiel bij boomdokter, en Ned. bomendeskundige, gebruikt in het profiel bij 

boomchirurg. Noch boomkenner, noch bomendeskundige zijn als trefwoord opgenomen. Dat 

geldt ook voor havenactiviteit(en) (voorkomend in havenbedrijf), mudzak(ken) en mudsak(ke), 

beide voorkomend in mud2, hoofbreking(s) in hoofdbrekens. 
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Ook in het Grammaticaal Compendium worden woorden als vertaling gebruikt die in ANNA 

geen eigen artikel hebben gekregen, zoals honderdduisend-prys (in honderdduizend – 

honderdduisend). 

 

Opvallend is dat er Ned. woorden in ANNA staan die zeer uitzonderlijk zijn, zoals schieter, met 

de betekenissen ‘knikker om mee te schieten’ en (verouderd) ‘schutter’; het is daarbij 

bewonderenswaardig dat voor de eerste betekenis een vertaling is gevonden, te weten ghoen. 

 

In Ned. notenleer wordt als betekenisprofiel ‘<BN> solfège’ gegeven; de keuze voor een 

Belgisch-Nederlands equivalent als uitleg geeft Noord-Nederlandse gebruikers weinig 

informatie; in dit geval geeft het echter niet, want solfège wordt ook in Noord-Nederland 

gebruikt. 

 

Voor de Ned. gebruiker is het ongelukkig dat het haakje-sluiten als afbreekpunt is gebruikt aan 

het eind van een regel. In het Ned. gerant wordt als tweede vertaling – voor het Belgisch-

Nederlands ‘filiaalhouder v.e. winkel/zaak’ (onder)bestuurder van ’n winkel gegeven: 

 

gerant (2) (<BN> filiaalhouder v.e. winkel/zaak) (onder) 

bestuurder van ’n winkel 

 

De eerste regel eindigt op (onder); dat dit een optioneel element is binnen (onder)bestuurder is 

onduidelijk, het zou ook een optioneel element in de frase kunnen zijn: (onder) bestuurder van 

’n winkel. Daar er vóór (onder) ook al iets tussen haakjes staat (dat overigens niet-cursief is), 

is het resultaat niet erg overzichtelijk. 

 

In het artikel behulp – behulp wordt de indruk gegeven dat dit zelfstandige woorden zijn; het 

Ned. behulp komt echter alleen voor in de combinatie met behulp van. Deze voorzetselachtige 

combinatie is wel in het tweede compartiment, het Grammaticaal Compendium, te vinden, 

waarbij men moet zoeken onder de letter M. Deze ordening is anders dan in het eerste 

compartiment, waar het woord onder de letter B is gerangschikt; er is bij behulp helaas geen 

verwijzing uit het eerste naar het tweede compartiment. 

 

In het artikel betrekking – betrekking wordt onder de 3e betekenis, ‘verband’, de 

voorzetselachtige combinatie met betrekking tot vermeld en vertaald; deze combinatie is ook 

in het Grammaticaal Compendium opgenomen – ook onder de M – , met dezelfde Afr. 

vertaling. Ook hier is geen verwijzing opgenomen vanuit het eerste compartiment. Hetzelfde 

geldt voor ingang – ingang, dat de combinatie met ingang van vermeldt, die ook in het 

Grammaticaal Compendium is opgenomen; dito bij medewerking – medewerking en 

uitzondering – uitsondering. 

 

De Ned. vertaling van in vaalgrys geklee wees (in het artikel vaalgrys) is in het grauw gekleed 

gaan, wat wellicht eerder Belgisch-Nederlands is dan algemeen Nederlands. 
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De maanden van het jaar zijn niet systematisch op dezelfde wijze behandeld: de 

betekenisprofielen en de vertaling kennen een aantal verschillende patronen. Bij de profielen 

zijn er twee patronen: de x-de maand v.h. jaar (acht keer) en de ouderwetse benaming, zoals 

louwmaand (vier keer); bij de vertaling wordt altijd de ‘korte’ Afr. benaming gegeven en in acht 

gevallen daarnaast ook de ‘lange’ Afr. vorm op –maand, bijv. bij december: Desember, 

Desembermaand. De lange vormen zelf zijn in alle gevallen ook als apart artikel opgenomen; 

ook daarbij is een aantal patronen gebruikt: in het profiel wordt steeds die maand 

[Januarie/Februarie/…] vermeld, behalve bij Juniemaand dat een kortere variant heeft 

gekregen, die sesde maand, met daarnaast de korte vorm Junie; als vertaling is bij tien van de 

twaalf lange Afr. vormen de normale korte Ned. benaming januari/februari/… gebruikt maar in 

twee gevallen is als extra vertaling ook de ouderwetse benaming gegeven: zomermaand bij 

juni en hooimaand bij juli. 

 In een schema zien de voornaamste verschillen er als volgt uit: 

 

maand profiel vertaling  
 x-de 

maand v.h. 
jaar 

ouderwetse 
benaming 

ouderwetse 
benaming als eigen 
artikel 

korte Afr. 
benaming 

lange Afr. 
benaming 

lange Afr. 
benaming als 
eigen artikel 

januari - louwmaand + + - + 

februari tweede - + (sprokkelmaand) + + + 

maart - lentemaand + + + + 

april vierde - + (grasmaand) + - + 

mei vijfde - + (bloeimaand) + + + 

juni - zomermaand + + + + 

juli - hooimaand + + + + 

augustus achtste - + (oogstmaand) + + + 

september negende - + (herfstmaand + - + 

oktober tiende - - (zaaimaand) + + + 

november elfde - + (slachtmaand) + - + 

december twaalfde - + (wintermaand) + + + 

 

Het ontbreken van een consequente behandeling is vanuit lexicografisch perspectief bekeken 

een punt van kritiek, voor de gewone gebruiker is dat daarentegen van minder belang. Daar 

staan echter wel andere minpunten voor de gebruiker tegenover. Zo wordt niet duidelijk 

gemaakt of er (stilistische, pragmatische, …) verschillen zijn tussen de korte en de lange Afr. 

benamingen, omdat ze veelal zonder verdere uitleg als equivalent worden gepresenteerd. De 

ouderwetse Ned. benamingen in het betekenisprofiel dragen niet bij aan inzicht in de 

betekenis: weinigen zullen weten welke maand met louwmaand precies wordt bedoeld. De 

betekenisprofielen zijn hier sowieso overbodig, ook die met het patroon ‘x-de maand v.h. jaar’. 

De vertaling van de lange Afr. benamingen Juniemaand en Juliemaand met resp. juni, 

zomermaand en juli, hooimaand suggereert ten onrechte dat juni en zomermaand, resp. juli en 
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hooimaand in het Ned. stilistisch en pragmatisch gelijk zijn; dat zijn ze natuurlijk niet, denk aan 

bijv. hij is jarig op 14 juli/*hooimaand. 

 De ouderwetse Ned. benamingen zijn op één na (zaaimaand ‘oktober’) opgenomen als 

eigen artikel; ook hier is een aantal verschillende patronen te vinden in profiel en vertaling, 

waarop ik verder niet in zal gaan.. 

 De lange benamingen bestaan niet alleen in het Afr. maar ook in het Ned.: januarimaand, 

februarimaand, etc.; Van Dale vermeldt ze alle twaalf, waarbij overigens alleen de veel te 

magere ‘uitleg’ januari, februari, etc. wordt gegeven! Deze woorden lijken goede kandidaten 

om als id-woord te fungeren bij Januariemaand, Februariemaand, etc., of, als hun betekenis 

daarvoor teveel afwijkt, om als valse vriend te worden vermeld. Ze zijn echter in het geheel 

niet opgenomen in ANNA, terwijl ze toch een redelijke gebruiksfrequentie hebben 

(decembermaand scoort ong. 167000 hits op Google!). 

 

 

Conclusie 

 

Het nieuwe Prisma Groot Woordenboek Afrikaans en Nederlands is een prettig woordenboek 

om mee te werken. De in de Gebruiksaanwijzing geuite wens dat het woordenboek als 

leesboek kan worden gebruikt is reëel; ik heb er vele interessante uren aan besteed. De 

typografische problemen die het onderscheidenlijk vormgeven van Afr. en Ned. als ook de 

amalgamering met zich meebrengen, zijn in overgrote mate uitstekend en overzichtelijk 

opgelost. Het in elkaar schuiven van woordenboeken Afr.-Ned. en Ned.-Afr. tot een 

geamalgameerd woordenboek is een technisch en lexicografisch hoogstandje waarvoor grote 

bewondering op zijn plaats is. 

Dat neemt niet weg dat er over het resultaat gediscussieerd kan worden.  

Als het besparen van plaatsruimte een belangrijke overweging is geweest bij het 

amalgameren, dan had het vermelden van Afr. vertalingen in geval van id-woorden 

achterwege kunnen blijven. Nu is én id-woord én id-vertaling wel erg veel van het goede, 

zeker wanneer het betekenisprofiel ook nog eens tautologisch is. 

 Ruimte had kunnen worden bespaard door de betekenisprofielen bij monoseme id-paren 

weg te laten, en bij polyseme woorden in te korten tot kenmerkende verschillen. Beide 

bewerkingen zijn behoorlijk tijdintensief. 

 De opsplitsing van ANNA in een eerste en een tweede compartiment heeft geleid tot 

enerzijds ruimte vergende verwijzingen en doublures, en anderzijds tot overlap. Het nut van de 

opsplitsing is niet evident. 

De talrijke gevallen waarin de spelling van id-woorden niet goed overeenkomt hebben de 

redactie ertoe gebracht verwijzingen op te nemen, denk aan blom-. Ook dit neemt een deel 

van de ruimtewinst weer weg. 

 Voor de taalkundige is het contrasteren van Afr. en Ned. goed te doen, en nog beter indien 

er aparte lijsten van de verschillende types id-woorden zouden worden geproduceerd. Voor de 

gewone gebruiker is het woordenboek met zijn onderverdeling van artikelen in N|A-, A- en 

N-delen met elk hun eigen betekenissen alsmede de opsplitsing van het woordenboek in twee 

compartimenten (waarvan het tweede compartiment ook nog eens verder opgesplitst is), wat 
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minder overzichtelijk en gebruiksvriendelijk dan in geval van aparte delen Ned.-Afr. en 

Afr.-Ned.; gezegd moet worden dat het na enige tijd heel goed went! 

Het zou te overwegen zijn om in een tweede druk van ANNA bij id-woorden het trefwoord in 

zowel het Ned. als het Afr. (met grammaticale informatie) te laten staan maar de identieke 

vertalingen (evenals de dubbele vermelding van de woordsoortaanduiding) weg te laten; geen 

uitleg/vertaling betekent dan dat uitleg/vertaling overbodig is. Ook de nevenvertalingen bij 

id-woorden kunnen vervallen. Het voordeel van het complete overzicht blijft zo behouden, 

zonder dat de open deur wordt opengezet. Ook de encyclopedische betekenisprofielen 

kunnen vervallen. Ten slotte is te overwegen of de scheiding tussen het eerste en het tweede 

deel niet zou moeten worden opgeheven: het scheelt verwijzingen en maakt het voor de 

gebruiker overzichtelijker. 

 

 

Voetnoot 

 

1) Zie ook Honselaar (2012) voor een vergelijkbare kwestie in Van Dale. 
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