
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Definities, frames en semagrammen. Betekenisbeschrijving in het ANW

Moerdijk, A.M.F.J.

Publication date
2007

Published in
Leven met woorden

Link to publication

Citation for published version (APA):
Moerdijk, A. M. F. J. (2007). Definities, frames en semagrammen. Betekenisbeschrijving in
het ANW. In A. M. F. J. Moerdijk, A. van Santen, & R. Tempelaars (Eds.), Leven met woorden
(pp. 63-75). Brill.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/definities-frames-en-semagrammen-betekenisbeschrijving-in-het-anw(65de3df8-d033-415d-972b-1ad051e6d54d).html


 

Definities, frames en semagrammen 

Betekenisbeschrijving in het ANW 
 

Fons Moerdijk (hoofdredacteur ANW) 

 

Inleiding 
Na de voltooiing van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) in 1998 en de 

Aanvullingen daarop in 2001 begon een elftal WNT-voltooiers aan een geheel nieuw, 

ambitieus INL-project: een wetenschappelijk online woordenboek van de eigentijdse 

standaardtaal. Dit geniet inmiddels al voor zijn openbare leven een zekere bekendheid onder 

de naam Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Het min of meer verborgen leven van 

de voorbereidingsperiode, waarin de vorming van het concept en de bouw van een eigen 

‘ANW-corpus’ centraal stonden, is nu vrijwel afgesloten. De eerste resultaten moeten in 2007 

op internet verschijnen en het project wordt afgerond in 2018. 

 Het ANW zal veel meer een digitaal lexicografisch informatiesysteem dan een 

traditioneel woordenboek zijn. Een van de vele vernieuwingen die het zal brengen ligt op het 

gebied van de betekenisbeschrijving. Die zal niet alleen bestaan uit definities maar ook uit 

‘semagrammen’. Met het eerste begrip zal men vertrouwd zijn, het tweede vergt nadere 

toelichting. 

Een semagram is de weergave van kennisgegevens die met een woord te verbinden 

zijn, in een frame met ‘slots’ en ‘fillers’. ‘Slots’ zijn conceptuele-structuurelementen die 

kenmerken en relaties noemen die gelden voor de betekenisklasse waartoe een woord behoort 

(bv. KLEUR, GEUR, SMAAK, SAMENSTELLING, GRONDSTOFFEN, BEREIDING voor de klasse van 

de drankbenamingen). Aan de hand daarvan worden de gegevens ingevuld die specifiek 

gelden voor het woord in kwestie (‘fillers’). Frame en semagram zijn niet identiek. Het frame 

is een abstract structuurschema en heet in ANW-jargon ‘typesjabloon’. Het semagram is het 

concreet ingevulde typesjabloon (zie ook Moerdijk 2002 en Moerdijk 2004).  

Het gebruik van frames als middel tot betekenisbeschrijving in een woordenboek is, 

voor zover mij bekend, een noviteit, maar het komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. In 

metalexicografische publicaties wordt als sinds een paar decennia op de mogelijkheid en 

wenselijkheid ervan gewezen. Aanzetten vormen Wierzbicka (1985), die uitvoerige 

betekenisbeschrijvingen levert in conceptuele structuren volgens bepaalde 

‘betekenisschema’s’, en Wegner (1985). Die lijn wordt vooral in Duitsland doorgetrokken 

met publicaties als Wiegand (1989 en 1992), Konerding (1993), Konerding en Wiegand 

(1994), Kammerer (1999) en Bublitz en Bednarek (2004). Invloed ervan vinden we in Zuid-

Afrika in bv. publicaties als Louw (2000) en Smit (2000). 

De meeste ‘mainstreamtaalkundigen’ zullen bij frames direct denken aan Fillmore en 

diens FrameNet. Begrijpelijk, maar de ANW-frames zijn niet met die van FrameNet te 

vereenzelvigen. De frames van FrameNet representeren de conceptuele structuur van een 

stereotiepe situatie. De personen, zaken, eigenschappen en gebeurtenissen die binnen zo’n 

situatie te onderscheiden zijn, vormen de frame-elementen. Zij worden opgespoord door in 

zinnen na te gaan wat hun semantische rol is ten aanzien van een predicaatswoord. Frame-

elementen zijn ‘conceptuele rollen’ die vervolgens benut worden om corpuszinnen semantisch 

te annoteren.
1
 Ik zou dit type frames, ontleend aan zinsanalyse en bedoeld voor semantische 

annotatie van zinnen, ‘syntagmatische frames’ willen noemen. 

Het ANW zit daarentegen meer op de lijn Wierzbicka-Wiegand-Konerding: het frame 

representeert hier een conceptuele structuur die niet de beschrijving is van een situatie, maar 

van het lexicale concept, van de kenniseenheid die als ‘betekenis’ met een woordvorm te 

verbinden valt. De frame-elementen zijn geen ‘conceptuele rollen’, maar conceptuele 

kenmerken. Ze berusten niet op semantisch-syntactische analyse en hun bestemming is niet de 



 

semantische annotatie van zinnen. Omwille van het duidelijke onderscheid met FrameNet 

noem ik dit type frames ‘paradigmatische frames’. Bij werkwoorden en verbaalnomina, 

categorieën waar FrameNet zich hoofdzakelijk op richt, zijn er overigens bij bepaalde frames 

en frame-elementen natuurlijk wel raakvlakken. 

 

Motivatie 
De behoefte om naast de definities ook semagrammen in woordenboekartikelen op te nemen 

komt in eerste instantie voort uit de overweging dat definities het betekenisverklarende werk 

niet alleen op kunnen knappen. Er is vaak veel meer semantisch relevante kennis met een 

woord verbonden dan in een definitie kan worden weergegeven. Dat probleem gaat natuurlijk 

vooral op voor papieren woordenboeken en dan met name de (kleinere) handwoordenboeken. 

Verder lijden definities nogal eens aan willekeurigheid en inconsistentie, zowel wat betreft de 

keuze en formulering van de ‘kernwoorden’ (‘hyperoniemen’) als de aard en de hoeveelheid 

van de kenmerken die erin zijn opgenomen. Twee situaties zijn hier van belang: de eerste is 

dat dezelfde betekenis in verschillende woordenboeken op verschillende wijze wordt 

uitgedrukt, en de tweede dat binnen hetzelfde woordenboek de definities voor leden van 

dezelfde betekenisklasse sterk verschillen.  

Ter illustratie van het eerste punt volgen hier de definities voor de basisbetekenis van koe 

uit onze bekendste verklarende woordenboeken: 

 

• Verschueren: vrouwelijk rund  

• Koenen: volwassen wijfjesrund 

• Van Dale GWHN: vrouwtje van runderen en van andere grote dieren, bv. olifanten, 

walvissen 

• Van Dale GWNT: vrouwelijk huisrund, een tweehoevig herkauwend zoogdier dat 

loeit en melk geeft, in de regel een dat reeds gekalfd heeft (Bos taurus) 

• WNT: vrouwelijk huisrund dat in de regel reeds gekalfd heeft. 

 

Wat de keuze van de kernwoorden betreft zien we dat alleen Verschueren ‘rund’ heeft. 

GWNT en WNT hebben een samenstelling ‘huisrund’ als kern en suggereren via ‘huis’ 

impliciet kenmerken als ‘tam, nuttig en/of gezellig’. Koenen kiest voor ‘wijfjesrund’ en neemt 

in die samenstelling het kenmerk ‘vrouwelijk’ op dat bij Verschueren, GWNT en WNT apart 

als bepaling bij ‘rund’ resp. ‘huisrund’ wordt weergegeven. Het GWHN bevat als kern 

‘vrouwtje’ en ‘van runderen’ als specificerende soortbepaling, maar laat in één definitie, 

mijns inziens ten onrechte, twee verschillende betekenissen samenklappen. 

Dezelfde grilligheid nemen we waar bij de kenmerken. We zagen juist al dat bij 

allemaal wel een kenmerk als ‘vrouwelijk’ in de definities besloten ligt, maar dat het 

verschillend tot uitdrukking wordt gebracht. Dat geldt ook voor het kenmerk ‘volwassen’ dat 

in die vorm alleen bij Koenen vermeld staat, maar daarop doelen waarschijnlijk ook het 

GWNT en het WNT met hun bestanddeel ‘dat in de regel reeds gekalfd heeft’, een 

gebeurtenis waarmee, althans bij koeien, de volwassen staat bereikt wordt. Bij Verschueren 

ontbreekt dit kenmerk dan weer (ten onrechte). Kenmerken als ‘zoog-’ , ‘herkauwend’, ‘loeit’, 

‘geeft melk’ worden alleen gegeven in GWNT.  

Ter illustratie van het tweede punt, definitieverschillen voor leden van dezelfde 

betekenisklasse binnen een en hetzelfde woordenboek, blijven we nog even in de 

dierenwereld. Voor kat geeft het GWNT de volgende definitie: 
 

kat ‘viervoetig klein huisdier, afstammend van de wilde kat, uit het geslacht Felis 

uit de familie der katachtigen van de orde der roofdieren, met spitse oren en ogen die ’s nachts goed 

kunnen zien, dat muizen vangt, miauwt, spint en blaast, volgens het volksgeloof beschikkend over 

negen levens (omdat katten vaak aan gevaarlijke situaties lijken te ontsnappen) en bij het vallen 



 

meestal op de pootjes terechtkomend; ‘kat’ is zowel de naam voor beide geslachten als m.n. voor 

het wijfje (tgov. kater) (Felis ocreata domestica). Synoniem: poes.’ 

 

Een omvangrijke definitie, die omstandig ingaat op tal van fysieke kenmerken (‘viervoetig’, 

‘klein’, ‘spitse oren’, ‘scherpe ogen’), op de status van huisdier, de afstamming, het geslacht, 

de familie, de orde, allerlei vormen van gedrag, opvattingen in het volksgeloof, het geluid dat 

het beest maakt, het gebruik van de naam ten opzichte van poes en kater. Zelfs de Latijnse 

naam wordt ons niet onthouden. Het lijkt de definitie van een felinofiel die het blijkbaar niet 

over zijn hart kon verkrijgen ook nog te vermelden dat een kat vogeltjes vangt en lelijk kan 

krabben. Hoe anders vergaat het de hond, waarvan de definitie als volgt luidt: 

 
hond ‘huisdier, de ‘tamme’ hond, waarvan tal van rassen bestaan en waarvan het mannetje ‘reu’ en 

het vrouwtje ‘teef’ genoemd wordt (Canis familiaris).’  

 

Voorwaar, vergeleken bij de kat een hondse behandeling. Geen enkel fysiek kenmerk wordt 

hem gegund, zijn trouw en waakzaamheid, nut voor de jacht, dat ie kan blaffen, kwispelen 

e.d., dat alles blijft onbesproken. De informatie dat er tal van rassen bestaan verdient bepaald 

niet de relevantieprijs. Alleen aan het slot speelt de hond in het Latijn nog even mee. 

Kat en hond zijn geen uitzonderingen, maar voorbeelden die helaas voor vele andere 

inwisselbaar zijn. Frames moeten ervoor zorgen dat dergelijke inconsistenties voorkomen 

worden en dat de betekenisbeschrijving systematisch en uniform verloopt. 

Voorts is de toepassing van frames in de lexicografie te motiveren vanuit de opkomst 

van de cognitieve semantiek in het laatste kwart van de vorige eeuw en de daarmee gepaard 

gaande opvatting over woordbetekenis. Tot dan overheerste de structureel-semantische visie. 

Die houdt in dat de betekenis van een woord alleen te bepalen valt in relatie met andere 

woorden in dezelfde begripssfeer. In de beschrijving van die betekenis moeten alleen die 

kenmerken worden opgenomen die het betreffende woord ten opzichte van die andere 

woorden afbakenen. Het gaat daarbij alleen om noodzakelijke en voldoende distinctieve 

kenmerken. Dat zijn de zuiver semantische kenmerken. Encyclopedische kenmerken horen 

niet in de definitie thuis. 

De cognitief-semantische visie gaat ervan uit dat de betekenis van een woord een 

lexicaal concept is dat heel goed los van zijn relatie met andere woorden te beschrijven is. In 

die beschrijving gaat het niet alleen om noodzakelijke en voldoende kenmerken, maar ook om 

niet-noodzakelijk distinctieve maar wel (proto)typische kenmerken. Daarbij wordt de grens 

tussen semantiek en encyclopedie opgeheven. 

De kwintessens van dit theoretische uitstapje valt aardig te illustreren met ons koe-

voorbeeld. De definitie ‘volwassen vrouwelijk rund’ is een schoolvoorbeeld van een 

structureel-semantische definitie. Het kenmerk ‘vrouwelijk’ onderscheidt koe van stier en het 

kenmerk ‘volwassen’ zorgt voor de afbakening ten opzichte van vaars en kalf. De definitie in 

het GWNT is een voorbeeld van een cognitief-semantische definitie. Kenmerken als ‘loeien’, 

‘herkauwen’, ‘melk geven’ zijn relevant voor onze kennis van koeien en worden daarom in de 

betekenisbeschrijving van koe opgenomen. Structurele semantici zouden dergelijke 

kenmerken als encycopledische overbodigheden uit de definitie weren. 

Om mijn studenten dat verschil tussen beide stromingen aan den lijve te laten ervaren, 

placht ik ze de afgelopen drie jaar steevast te verblijden met het volgende opdrachtje: denk het 

komende kwartier even goed na over het woord koe en schrijf dan een definitie van dat woord 

op. Dat heeft mij nooit de perfecte structureel-semantische definitie ‘volwassen vrouwelijk 

rund’ opgeleverd, maar wel altijd definities met combinaties van kenmerken als ‘dier dat op 

boerderijen voorkomt, dat in de wei of in de stal staat, dat zwart-wit gevlekt is, dat melk geeft, 

dat graast’. Dit soort ‘semantisch-encyclopedische’ kennis lijkt dus wel degelijk een rol te 

spelen in de betekenis van een woord. 



 

Lexicografen beschrijven het taalgebruik. Frames zijn middelen om vast te leggen hoe 

onze kennis van en onze kijk op de werkelijkheid in dat taalgebruik weerspiegeld wordt. De 

cognitief-semantische betekenisopvatting sluit het beste aan bij die vorm van lexicografie die 

op basis van de analyse van reële taaluitingen (citaten dan wel corpusconcordanties) 

betekenissen bepaalt en beschrijft. Het ANW beoefent die vorm en zet met de introductie van 

frames in de woordenboekpraktijk een stap die logisch voortvloeit uit de invloed van de 

cognitieve semantiek.  

Een derde en zeer belangrijke reden voor de lexicografische toepassing van frames 

vloeit voort uit de aard van het ANW als elektronisch woordenboek. Frames zorgen voor een 

grote uitbreiding van zoek- en opvraagmogelijkheden. Dat geldt met name voor vragen die 

gebruikers van inhoud naar vorm moeten voeren.  

 

De vorming van de frames/typesjablonen 

Bij het ANW heeft de vorming van de frames of ‘typesjablonen’ plaatsgehad volgens een 

eigen methode, die globaal bestond uit de volgende werkzaamheden: 

 

• inhoudelijke analyse van bestaande woordenboekdefinities 

• bepaling en clustering van betekenisklassen op grond van de kernwoorden uit die 

definities 

• vaststelling van de kenmerken die in de analyses voor die klassen waren aangegeven. 

 

De keuze om ‘bottom up’ te werken vanuit de inhoudelijke analyse van 

woordenboekdefinities kwam voort uit de behoefte om de indeling in klassen in ieder geval te 

baseren op een ‘talig’ fundament. Er zijn talrijke ontologieën in omloop, maar het gaat hier 

vooral om indelingen van de werkelijkheid die op buitentalige overwegingen of ideeën 

berusten. Taalkundig is een indeling van de woordenschat in klassen waarin alle benamingen 

voor stoffen, voorwerpen, handelingen, toestanden enz. in klassen en subklassen 

bijeengebracht zijn, nu eenmaal relevanter dan een indeling waarbij dergelijke benamingen 

over verschillende samenlevingsgebieden als bv. politiek, religie, verloving en huwelijk enz. 

verspreid zijn.  

Ook in Konerding en Wiegand (1994) spelen woordenboekdefinities een rol. Daar 

staan ze echter niet aan de basis, maar worden ze als een soort bewijsmateriaal achteraf 

aangehaald om de realiteit te bevestigen van al eerder opgestelde frames. Konerding en 

Wiegand geven z.g. ‘Minimalframes’ voor de lexicografische praktijk, waarna vervolgens 

gekeken wordt hoe segmenten van definities van drie grotere Duitse woordenboeken daarin 

passen. Die Minimalframes zijn reducties van ‘Matrixframes’, die opgesteld zijn vanuit 

bundels vragen die de bedoeling hebben de stereotiepe, algemene ‘stilzwijgende’ kennis van 

taalgebruikers op te sporen en systematisch vast te leggen. 

 Inhoudelijke definitieanalyse houdt in dat men iedere definitie in segmenten verdeelt, 

aangeeft wat het kernwoord (soms ook: de kernwoordgroep) is en welke kenmerken de 

overige bestanddelen uitdrukken. Voor een zeer eenvoudige definitie als ‘volwassen 

vrouwelijk rund’ levert zo’n analyse het volgende resultaat op:  

 

KERNWOORD:  rund 

LEEFTIJD: volwassen 

GESLACHT: vrouwelijk 

 

Bij uitgebreidere definities is die segmentering natuurlijk gecompliceerder, maar over het 

algemeen blijft ze goed te doen. Wel is de benoeming van de aard van de kenmerken nogal 

eens lastig. Bovendien kan voor eenzelfde kenmerk de keuze van het etiket verschillend 



 

uitvallen. Om bij ons voorbeeld te blijven: de een kan kiezen voor ‘geslacht’, een ander voor 

‘sekse’ en weer een ander misschien voor ‘genus’.  

 De inhoudelijke definitieanalyse werd uitgevoerd op een selectie uit een lijst van de 

ongeveer 20.000 ongelede woorden die het Nederlands rijk is. Die selectie kwam min of meer 

willekeurig tot stand, ‘min of meer’, omdat in ieder geval met een paar voorwaarden rekening 

gehouden moest worden. De omvang ervan mocht enerzijds niet onbeheersbaar groot, 

anderzijds ook weer niet al te klein zijn. Om zoveel mogelijk klassen te pakken te kunnen 

krijgen en bovendien nog eens per klasse voldoende vertegenwoordigers daarvan aan de haak 

te kunnen slaan, moet je immers over een fors aantal woorden beschikken. Voorts moesten de 

drie hoofdwoordsoorten erin vertegenwoordigd zijn. De totale selectielijst omvatte 

uiteindelijk 3529 woorden, als volgt over drie belangrijkste woordsoorten verdeeld: 1331 

ongelede zelfstandige naamwoorden, 1679 ongelede werkwoorden en 525 ongelede 

bijvoeglijke naamwoorden.  

De keuze om met een selectie ongelede woorden te beginnen (in plaats van bv. een 

selectie van meest frequente woorden) berust allereerst op de opvatting dat in de moderne 

lexicografie de bewerking niet meer alfabetisch plaats moet vinden, maar volgens 

‘lexicografische typen’, woorden die semantisch, syntactisch en morfologisch bijeenhoren 

(Apresjan 1993). De ongelede woorden vormen morfologisch zo’n verzameling. Vaak gaat 

het daarbij om basiswoorden die veelal de grondslag vormen van afleidingen en 

samenstellingen. Hun beginpositie dringt zich derhalve ‘natuurlijk’ op. Veel afleidingen en 

samenstellingen overerven de structuur van hun ongelede grondwoorden, met enige nadere 

specificering of aanvulling. Met de semagrammen van de ongelede woorden zijn daarom ook 

de semantische profielen van de ermee gevormde woorden in veel gevallen goeddeels 

gegeven. De betekenisbeschrijving bij gelede woorden kan dan in samenhang met de 

semagrammen van hun ongelede ‘ouders’ sneller en adequater plaatsvinden. 

De bovengeschetste situatie dat verschillende woordenboeken verschillende definities 

geven voor eenzelfde betekenis en dat één woordenboek naar aard en omvang verschillende 

definities geeft voor leden van eenzelfde betekenisklasse, hield in dat voor de analyse meer 

woordenboeken moesten worden benut. De keuze viel op het elektronische WNT en het 

elektronische GWHN. 

Doordat meer woordenboeken zijn gebruikt en daarnaast bij polyseme woorden de 

definities van meer dan één hoofdbetekenis voor analyse in aanmerking kwamen, overstijgt 

het aantal geanalyseerde definities het aantal van ruim 3500 woorden tot ongeveer het 

dubbele.  

In een tweede fase werden de definitieanalyses aan diverse, lastige en veel tijd 

vergende clusterings- en verfijningswerkzaamheden
2
 onderworpen. Allereerst werden uit de 

kernwoorden, die veelal de naasthogere begripsklasse van het trefwoord aangaven, de 

betekenisklassen herleid. Door de analisten werd ook, waar mogelijk en met name bij de 

substantieven, een hogere begripscategorie daarvan, een ‘bovencategorie’, opgegeven. Wat 

praktijkvoorbeelden: 

 

• koe → kernwoord: rund → bovencategorie: dier 

• oog → kernwoord: gezichtsorgaan → bovencategorie: lichaamsdeel 

• paniek → kernwoord: schrik, angst → bovencategorie: gevoel 

• ruïne → kernwoord: overblijfsel → bovencategorie: bouwwerk 

• taxi → kernwoord: huurauto → bovencategorie: voertuig. 

 

Klassen en subklassen konden niet zomaar rechtstreeks uit de analyses opgemaakt worden. 

Die paar voorbeelden kunnen dat illustreren. Voor koe zou de bovencategorie ook ‘zoogdier’ 

hebben kunnen luiden, voor oog: ‘orgaan’; voor paniek: ‘toestand’, voor ruïne: ‘deel’ (analyse 



 

blijft problematisch); voor taxi: ‘auto’. Kortom: bij de invulling van dergelijke 

begripscategorieën treedt nogal wat variatie op, zowel wat de bepaling van de aard van de 

categorieën als wat de verwoording daarvan betreft. Onderzoek daarnaar en aanpassingen 

daarvan waren dus noodzakelijk. 

 Na vaststelling van de klassen en subklassen werden de sjablonen met de 

klassekenmerken opgesteld door voor alle woorden die tot die klassen behoorden de 

geanalyseerde kenmerken samen te voegen. Evenals bij de categorieën werden we bij de 

kenmerken met veel variatie in de kwalificatie daarvan geconfronteerd. Ook hier moest dus 

het nodige aangepast, geclusterd en geüniformeerd worden. 

 Voor het zelfstandig naamwoord resulteerden al deze werkzaamheden in 266 

betekenisklassen (en evenzoveel sjablonen), ondergebracht in 49 hoofdklassen. Voor het 

werkwoord kwamen we tot 195 klassen in 22 hoofdklassen. Voor het adjectief kwamen we tot 

9 hoofdklassen. 

Voor de overkoepelende klassen werden sjablonen gemaakt waarin alle kenmerken uit 

de subklassen ‘cumulatief’ werden samengebracht in een omvattend ‘typesjabloon’.  

 Uit de definitieanalyses en het daaropvolgende aanpassings- en uniformeringswerk 

resulteerden 166 kenmerken, verspreid over 22 hoofdgroepen. Dat het aantal kenmerken veel 

lager ligt dan het aantal klassen, komt doordat dezelfde kenmerken in diverse klassen 

voorkomen. 

 Exemplarisch licht ik deze gang van zaken toe aan de hand van de dierbenamingen. 

Onder de geselecteerde woorden bleken zich 92 dierbenamingen te bevinden. Analyse van 

hun definities leidde tot subklassen en typesjablonen voor zoogdier, vogel, vis, insect, reptiel, 

amfibie en weekdier en een totaal typesjabloon voor de hoofdklasse ‘dier’ dat er als volgt 

uitziet (de getallen tussen haakjes geven de frequentie aan waarmee het kenmerk bij die 92 

diernamen is aangetroffen) : 

 
ZINTUIGLIJKE WAARNEMING 

KLEUR (13) 

UITERLIJK (10) 

OMVANG (9) 

 VORM (7) 

GELUID (1) 

SAMENSTELLING 

DEEL (57) 

BOUW (28) 

FUNCTIE OF DOEL 

FUNCTIE (13) 

ONTSTAAN 

HERKOMST OF OORSPRONG (3) 

VOORTPLANTING (1) 

RUIMTE/PLAATS 

WOONGEBIED (21) 

PLAATS VAN HERKOMST (3) 

PLAATS (1) 

TIJD 

LEEFTIJD (5) 

TOESTAND 

TOESTAND ALGEMEEN (6) 

STADIUM (3) 

EIGENSCHAP/HOEDANIGHEID 

GESLACHT (13) 

ONSTOFFELIJKE EIGENSCHAP (3) 

HANDELING OF WERKING 

 GEDRAG (20) 

BEWEGING (9) 

INWERKING (3) 

GEBRUIK EN GEBRUIKSWIJZE (1) 

BEHANDELING OF BEWERKING (1)  

BETROKKEN PERSONEN OF ZAKEN 

PRODUCT OF VRUCHT (7) 

WAARDERING EN BELANG 

WAARDERING (1) 

VERGELIJKING  

GELIJKENIS (6) 

BEPERKING 

SOORTSPECIFICATIE (11) 

BETREKKING EN VERBAND 

BETREKKING OF RELATIE (1) 

RESTGROEP 

 VOORBEELD OF SPECIMEN (6) 

OMSTANDIGHEID (1). 

 

 

Zelfs als men de weinig frequente en incidentele kenmerken buiten beschouwing laat, is dit 

typesjabloon omvangrijker en gedetailleerder dan het structuurschema dat Wierzbicka (1985) 

voor ‘dier’ gaf en dat bestond uit HABITAT, SIZE, APPEARANCE, BEHAVIOUR en RELATION TO 



 

PEOPLE. Martsa (1998: 117) brengt daar nog een vereenvoudiging in aan door SIZE onder 

APPEARANCE te laten vallen.  

 Typesjablonen als dat voor ‘dier’, waarbij natuurlijk de andere klassen alle hun eigen 

reeks kenmerken hebben, liggen ten grondslag aan het semagram. 

 

Het semagram  
In de Inleiding typeerde ik het semagram als ‘ingevuld typesjabloon’. Die invulling vindt 

plaats in een voor de redactie ontworpen bewerkingsformulier (zie het artikel van Peter van 

der Kamp in deze bundel). De gegevens worden ontleend aan woordenboekdefinities (met 

name WNT, GWNT, GWHN), aan encyclopedieën (met name Wikipedia) en aan het eigen 

ANW-Corpus.  

De wijze van invulling wijkt sterk af van die in de voorbeeldartikelen van Kammerer 

(1999) en Smit (2000). Daar vindt men uitgebreide frames met lange, compacte tekst waarbij 

de kenmerken in volle zinnen vaak zeer uitgebreid en met tal van encyclopedische details 

besproken worden. Om een aantal redenen hebben wij die weg niet bewandeld. 

Bij het ANW gaan we uit van de stelregel dat het bij een semagram moet blijven gaan 

om een betekenisbeschrijving. De erkenning dat semantische en encyclopedische kennis 

bezwaarlijk te scheiden zijn, wil nog niet zeggen dat ruim baan gegeven moet worden aan 

allerlei zaakkennis waar iemand die de betekenis van een woord zoekt geen boodschap aan 

heeft. Niet alle kennis die we van iets hebben behoort ook tot de kennis die in het semagram 

moet worden opgenomen. Te gedetailleerde of te ver uitweidende encyclopedische 

bijzonderheden en subjectieve kennis horen er zeker niet in thuis. 

Verder is de manier van invullen in sterke mate bepaald door het feit dat het ANW een 

online woordenboek moet worden. Een elektronisch woordenboek maken betekent schrijven 

voor een beeldscherm. Dat stelt heel andere eisen dan schrijven voor het gedrukte boek. Tekst 

voor een beeldscherm moet niet compact zijn maar met veel witverdelingen zo direct 

mogelijk toegankelijk zijn. Bij ellenlange lappen aaneengesloten tekst op het scherm houden 

lezers het snel voor gezien. 

De aard van elektronisch woordenboek heeft daarnaast nog op een heel andere en 

principiëlere wijze effect gehad op de invulmethode. Een elektronisch woordenboek biedt 

verschillende toegangsroutes tot de woordenboekinformatie. Niet alleen van woordvorm naar 

inhoud, maar, zoals ik in de tweede paragraaf al meldde, ook van inhoud naar vorm. Invulling 

moet het mogelijk maken dat iemand die niet op een woord kan komen (bv. imker), dat woord 

moet kunnen vinden via afzonderlijke inhoudselementen die hem nog wel bekend zijn of die 

hij op het scherm kan oproepen en kan invullen (bv. ‘bijen’, ‘telen’ of ‘houden’). Maar vanuit 

de inhoud moet je niet alleen naar het daarbij horende woord toe kunnen. Je moet ook vanuit 

een of meer inhoudelijke kenmerken reeksen van woorden kunnen opvragen. Zo moet je bv. 

ook alle benamingen voor vrouwelijke dieren die het Nederlands rijk is, kunnen achterhalen 

via een zoekvraag die de velden CATEGORIE of BOVENCATEGORIE, ingevuld met ‘dier’, en 

GESLACHT, met de waarde ‘vrouwelijk’, combineert. Dat is ook een van de redenen dat de 

kenmerken in onze structuren fijner uitgesplitst zijn en blijven; bij de globalere 

betekenisschema’s van Wierzbicka en Martsa is de vervulling van dergelijke zoekwensen niet 

mogelijk. 

Op grond van die overwegingen geven wij de karakterisering van de kenmerken in 

korte uitspraken over het trefwoord, ‘aanloopzinnetjes’ die zich min of meer natuurlijk vanuit 

de aard van het kenmerk zelf opdringen (bv. CATEGORIE → ‘is een’/ ‘is’; MATERIAAL → ‘is 

gemaakt van’; FUNCTIE → ‘wordt gebruikt om te’ / ‘wordt gebruikt voor’ (bij voorwerpen); 

PLAATS → ‘bevindt zich op/in/tussen/onder’ e.d.; SAMENSTELLING → ‘bestaat uit’/ ‘bevat’, 

enz.).  



 

Dergelijke zinnetjes zijn uitstekend geschikt om vanuit de woordvorm een indruk van 

de betekenis te krijgen, voor ‘semasiologische’ vragen dus. Het is het deel van de invulling 

dat thuishoort onder de noemer ‘zoeken naar informatie over een woord’. Maar dergelijke 

zinnetjes bemoeilijken wel de retrieval wanneer men van de inhoud of bestanddelen van de 

inhoud naar het bijpassende woord zoekt, of op grond van een of meer inhoudelijke 

kenmerken woordreeksen wil krijgen. Daarom laten we, gescheiden door het teken # (een 

‘matje’) de zinnetjes volgen door een of meer sleutelwoorden daaruit, al dan niet met 

bijvoeging van relevante synoniemen of andere relevante woorden. Die zijn dan juist bedoeld 

voor een gemakkelijkere beantwoording van de ‘onomasiologische’ vragen, de vragen van 

inhoud naar vorm. De gegevens achter het matje zullen overigens voor de 

woordenboekgebruikers op het scherm niet zichtbaar zijn. 

Hieronder volgt ter illustratie het semagram van koe:  

 
KOE 

 

BOVENCATEGORIE:  is een dier # dier; zoogdier; herkauwer 

CATEGORIE:  is een rund # rund; herkauwer 

KLEUR: is vaak zwart-wit gevlekt, maar ook bruin-wit, helemaal zwart, bruin of wit # zwart-wit; 

zwartbont; bruin-wit; roodbont; bont; zwart; zwartgevlekt; wit; bruin; gevlekt; 

roestbruin 

OMVANG: is groot # groot 

GELUID: loeit, maakt een geluid dat we nabootsen met een laag, langgerekt ‘boe’ # loeit; loeien; 

boe 

DEEL: heeft een uier, horens en vier magen: pens, netmaag, boekmaag, lebmaag # uier; horens: 

pens; netmaag; boekmaag; lebmaag 

BOUW: is grof, schonkig, plomp van bouw # grofgebouwd; grof; plomp; schonkig 

FUNCTIE: geeft melk en zorgt na de slacht voor vlees # melk; vlees; rundvlees; melkproductie; 

vleesproductie 

PLAATS: wordt gehouden op de boerderij; staat in de wei en ’s winters in de stal # boerderij; wei; 

weiland; stal 

LEEFTIJD: is volwassen, heeft in de regel reeds eenmaal gekalfd # volwassen; gekalfd 

GESLACHT: is vrouwelijk # vrouwelijk; vrouwtje; wijfje; vrouwtjesrund; wijfjesrund 

EIGENSCHAP: is nuttig en tam; wordt wel beschouwd als een vriendelijk, lui, loom, dom, nieuwsgierig, 

sociaal dier # nuttig; tam; vriendelijk; lui; loom; dom; nieuwsgierig; sociaal 

GEDRAG: graast en herkauwt # graast; grazen; herkauwt; herkauwen 

BEHANDELING: wordt dagelijks gemolken; wordt geslacht # melken; slachten; slacht 

PRODUCT: levert melk en vlees # melk; vlees 

WAARDERING: is nuttig # nuttig  

 

In eerste instantie feitelijk uit definities gewonnen, dienen semagrammen op hun beurt te 

zorgen voor betere en uniformere definities. Zeker bij een modulaire bewerking volgens 

betekenisklassen kunnen redactioneel vaste afspraken gemaakt worden over de keuze van 

kernwoorden en over aantal en aard van de kenmerken die in  definitie en semagram worden 

opgenomen. Definities hoeven daarbij niet alle kenmerken te bevatten die het semagram bevat. 

Ze kunnen beknopter gehouden worden, waar semagrammen de rijkere informatie bieden.  

Er zitten natuurlijk ook nog wel enige haken en ogen aan het semagram. De lexicograaf 

hoeft zich niet meer zo druk te maken over de splitsing tussen semantiek en encyclopedie, maar 

hij moet nog wel beslissen tussen wat relevant en voor opname geschikt is en wat niet relevant 

is en dus veronachtzaamd kan worden. Een ander probleem is dat de kenmerken her en der 

wellicht te fijn zijn uitgesplitst en dat sommige zo dicht bij elkaar liggen dat invulling van een 

bepaalde waarde op meer plaatsen mogelijk is. In het semagram van koe lijkt dat te spelen bij 

bv. FUNCTIE en PRODUCT, FUNCTIE en BELANG, EIGENSCHAP en GEDRAG, EIGENSCHAP en 

WAARDERING en bij PLAATS kun je je afvragen of daar ook WOONGEBIED niet had kunnen 



 

gelden. Het is daarom aannemelijk dat ook bij de bewerking op grond van dergelijke ervaringen 

nog enige bijstellingen en aanvullingen van typesjablonen wenselijk zullen zijn.  

 

Noten 

 
1
 Voor de details verwijs ik naar de website van FrameNet <FrameNet.icsi.berkeley.edu>. 

2
 Voor het zelfstandig naamwoord werden die verricht door Egbert Beijk, voor het werkwoord door Frans 

Heyvaert en voor het bijvoeglijk naamwoord door Rob Tempelaars en Lut Colman, allen redacteur bij het ANW. 

 

Bibliografie 
 
Apresjan, Jurij D. (1993) ‘Systemic Lexicography as a Basis of Dictionary-making’, in: Dictionaries 14, 79-87. 

Bublitz, Wolfram en Monika Bednarek (2004), ‘Nur im begrenzten Rahmen: Frames im Wörterbuch’, in: Thomas 

Herbst, Gunter Lorenz, Brigitta Mittmann, Martin Schnell (eds), Lexikografie, ihre Basis- und 

Nachbarwissenschaften. (Englische) Wörterbücher zwischen ‘common sense’ und angewandter Theorie. 

Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 35-51. 

GWHN =  Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands (2002), cd-romversie 2.0. Utrecht, Van 

Dale Lexicografie b.v. 

GWNT =  Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2005), 14de uitgave, cd-romversie. Utrecht, 

Van Dale Lexicografie b.v. 

Kammerer, Matthias (1999), ‘Zur framebasierten lexikographischen Bedeutungsbeschreibung von 

 substantivischen Lemmazeichen’, in: Lexicographica 15, 229-263. 

Koenen (1992), Koenen Wolters’ Woordenboek Nederlands, 29ste dr., bewerkt door W.Th. de Boer. Groningen, 

Wolters-Noordhoff. 

Konerding, Klaus-Peter (1993), Frames und lexikalisches Bedeutungswissen. Untersuchungen zur linguistischen 

Grundlegung einer Frametheorie und zu ihrer Anwendung in der Lexikographie. Tübingen, Max 

Niemeyer Verlag. 

Konerding, Klaus-Peter en Herbert Ernst Wiegand (1994), ‘Framebasierte Wörterbuchartikel. Zur 

Systematisierung der lexikographischen Präsentation des Bedeutungswissens zu Substantiven’, in: 

Lexicographica 10, 100-170. 

Louw, Philip (2000), ‘Presentation of Semantic Information in General Monolingual Dictionaries’, in: Lexikos 10, 

119-137. 

Moerdijk, Fons (2002), Het woord als doelwit. Amsterdam, Amsterdam University Press. 

Moerdijk, Fons (2004), ‘Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)’, in: Nederlandse  Taalkunde 9, 175- 

182. 

Martsa, Sándor (2000), ‘On Animal Frames in English and Hungarian’, in: Jens Erik Mogensen, Viggo Hjørnager 

Pedersen, Arne Zettersten (eds), Proceedings of the Ninth International Symposium on Lexicography 

April 23-25, 1998 at the University of Copenhagen. Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 113-124. 

Smit, Maria (2000), ‘Using Frames in Special-Field Lexicography: An Ethnomusicological Case Study’, in: 

Lexikos 10, 173-188. 

Verschueren (1996), Verschueren Groot encyclopedisch woordenboek, 13de uitgave, bewerkt door dr. F. Claes 

 S.J. Antwerpen, Standaard Uitgeverij. 

Wegner, Immo (1985), Frame-Theorie in der Lexikographie. Tübingen, Max Niemeyer Verlag. 

Wiegand, Herbert Ernst (1989), ‘Die lexikographische Definition im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch’, in: 

F.J. Hausmaan [et al.] (eds), Wörterbücher. Ein internationales Handbuch zur 

Lexikographie/Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography/Dictionnaire. Encyclopédie 

internationale de lexicographie. Berlin, Walter de Gruyter, 530-588. 

Wiegand, Herbert Ernst (1992), ‘Elements of a Theory towards a So-called Lexicographic Definition’, in: 

 Lexicographica 8, 175-289.  

Wierzbicka, Anna (1985), Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor, Karoma Publishers. 

WNT = Woordenboek der Nederlandsche Taal(1864-1998), cd-romversie 2003. Den Haag, Sdu Uitgevers. 


