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Abstract: A Contrasting View on Bilingual Dictionaries in South Africa and
Japan. Both dictionaries that combine Afrikaans and African languages and dictionaries that
combine Japanese and Western languages incorporate unrelated languages. In this respect lexicographers in Japan and South Africa have the potential for fruitful cooperation. Nevertheless, major
differences between bilingual dictionaries in South Africa and Japan came to the fore during the
transfonning of the A/rikJllJnstzoeloe-woordeboek (A/rikJllJnstzulu Dictionary) of Kotz~ and Wela into
an Afrikaans-Japanese dictionary. Differences in microstructure include the use of phonetic transcriptions, indication of the distinction between transitive and intransitive verbs, the ordering of
example-sentences and the use of certain symbols as aids. The difference in social context is reflected in the choice of sensitive lexical items and the size of the dictionaries. These differences had
to be accounted for in the remaking.
The remaking of existing dictionaries is an approved method in Japanese lexicography and
there are some historical examples of this practice. However, this does not merely ential a shift of
target language but also adapting the structure of the dictionary to the conventional fonnat acceptable to the users (in this case Japanese speakers). Bilingual dictionaries in South Africa that fall
under the same typological category as the Afrikaans-Japanese dictionary (in treating genealogically unrelated languages) can benefit from the comparison made in this article.
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Opsomming: Sowel tweetalige woordeboeke wat Afrikaans en Afrikatale kombineer as di~
wat Japannees en Westerse tale kombineer, hanteer tale wat geen onderlinge taalkundige verwantskap het nie. In hierdie opsig het leksikograwe van Japan en Suid-Afrika 'n vrugbare samewerkingsterrein. By die verwerking van die AfrikJlIJnstzoeloe-woordeboek van Kotz~ en Wela tot 'n Afri•
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kaans-Japannese woordeboek het groot verskille tussen die tweetalige woordeboeke in Sl:lid-Afrika
en die in Japan na yore gekom. Mikrostrukturele verskille sluit in die gebruik van fonetiese transkripsies, die aanduiding van die onderskeid tussen oorganklike en onoorganklike werkwoorde,
die volgorde van voorbeeldsinne en die gebruik van bepaalde simbole as hulpmiddels. Deur die
hantering van aanstootlike leksikale items en die grootte van die woordeboeke word die verskil in
sosiale agtergrond gereflekteer. Hierdie verskille moes by die verwerking verdiskonteer word.
Die heropstelling van bestaande woordeboeke is 'n aanvaarde metode waarvolgens die leksikografie in Japan bedryf word, en daar is 'n aantal voorbeelde daarvan uit die geskiedenis. Dit
beteken egter nie 'n eenvoudige vervanging van die teikentaal nie, maar die hervorming van die
woordeboekstruktuur en die aanpassing daarvan by die gebruikers (in hierdie geval Japanneessprekendes). Tweetalige woordeboeke in Suid-Afrika wat tipologies by die Japannees-Afrikaanse
woordeboek aansluit (m.a.w. deur die bewerking van genealogies onverwante tale) sou kon baat
by die vergelyking wat in hierdie artikel getref word.

Sleutelwoorde: AANLEERDERSWOORDEBOEK, AANSTOOTLIKE LEKSIKALE ITEMS,
AFRIKAANS, ETII<ETTERING, FONETIESE TRANSKRIPSIE, JAPANNEES, MAKROSTRUKTUUR, MIKROSTRUKTUUR, OORGANKUKHEID, OSTENSIEWE WOORDEBOEK, TRANSKULTURALISASIE, TWEETALIGE WOORDEBOEK, VERTAALEKWIVALENT, VOORBEELDSINNE

O.

Inleiding

In hierdie artikel word daar gewys op beduidende verskille tussen Afrikaanse

en Japannese woordeboeke waarvan daar by die opstel van 'n Afrikaans-Japannese woordeboek kennis geneem is. Die bespreking is gerig op tweetalige
woordeboeke, maar verklarende woordeboeke, veral handwoordeboeke, word
ook betrek waar nodig.
Vergelykings kan ook getref word met elektroniese woordeboeke wat
onder andere in CO-ROM-formaat beskikbaar is. In hierdie artikel gaan dit
egter om die strukturering van geskrewe leksikons.

1.

Twee genealogies onverwante tale

Tweetalige woordeboeke kan ten opsigte van die behandelde tale onder andere
in twee tipes onderskei word, te wete woordeboeke wat tale van dieselfde taalfamilie kombineer en woordeboeke waarin tale van verskillende taalfamilies
figureer. Hierdie subklassifikasie verteenwoordig 'n wesenlike onderskeid tussen hierdie tipes woordeboeke. Oit is byvoorbeeld nagenoeg onmoontlik om by
twee tale van uiteenlopende taalfamilies, soos Afrikaans en Japannees, ondertinge faux amis ("vals vriende") aan te dui.
As die twee tale tot dieselfde taalfamilie behoort, soos Afrikaans en Duits,
(en as die twee tale boonop kulturele verwantskap vertoon), sal die opstel van
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die woordeboek minder probleme oplewer, want vertaalekwivalente Ie voor
die hand. Maar as die twee tale geen taalkundige verwantskap besit nie, sal die
opsteller dikwels moeite ondervind om selfs vir die eenvoudigste woord 'n
ekwivalent te vind.
/ Watter een van hierdie woordeboektipes dominant is, hang af van die taalsi,tuasie in die betrokke land. Japan is 'n feitlik eentalige land. Alhoewel minderhede voorkeur gee aan die gebruik van hulle eie tale, Ainu, I<oreaans en
Crunees, word die tale haas glad riie gebruik buite hulle klein kringe van moedertaalsprekers nie. In hierdie situasie het die meeste Japannese slegs vir die
studie van buitelandse tale tweetalige woordeboeke nodig.
Byna aIle Japannese leer Engels op middelbare en hoerskool (st. 5 tot 10 in
Suid-Afrika). Aan die universiteite is Engels ook die eerste buitelandse taal en
as tweede buitelandse taal word tradisioneel Duits of Frans gekies. Gevolglik is
die merendeel van die tweetalige woordeboeke wat in Japan gepubliseer word,
die wat Japannees en Westerse tale kombineer, tale wat geen onderlinge genealogiese of tipologiese verwantskap vertoon nie.
Die tweetalige woordeboeke wat Afrikaans as bron- of teikentaal het,
word ook deur die taalsituasie in die land bepaal. Vanselfsprekend is Afrikaans-Engelse/Engels-Afrikaanse woordeboeke die belangrikste in Suid-Afrika. Maar dit is opvallend dat daar toenemend woordeboeke gepubliseer word
wat Afrikaans en die verskillende Afrikatale kombineer. Oat die woordeboeke
waarin tipologies uiteenlopende tale gekombineer word, so belangrik is, is 'n
punt wat Afrikaanssprekendes en Japannese gemeen het. In hierdie opsig het
die leksikograwe van die twee lande 'n potensieel vrugbare samewerkingsterrein. In Europa kom 'n mens ook daagliks in kontak met ander tale en die
leksikograwe daar het lang ervaring van tweetalige woordeboeke. Maar
tweetalig beteken hier gewoonlik In kombinasie van twee Westerse tale,
byvoorbeeld Duits en Frans. Woordeboeke wat een van die Westerse tale met,
byvoorbeeld, 'n Asiatiese taal kombineer, is net vir diegene met spesifieke oogmerke. Goeie tweetalige woordeboeke met In heterogene taalsamestelling is
eerder die uitsondering as die reel.
Die Verenigde State van Amerika publiseer baie woordeboeke wat Engels
met tale van inheemse Amerikaners of met tale in die Stille Oseaan kombineer.
Maar hierdie tweetalige woordeboeke is eerder gemik op akademiese beskrywing as vir praktiese gebruik. (Amerikaners wi! gewoonlik nie self ander tale
aanleer nie, en beoog eerder die onderrig van Engels aan ander.) As 'n woordeboek eers klaar opgestel is, glo die navorsers dat die taal gered is, en die woordeboek sal in die meeste gevalle nie gereeld hersien word vir In verbeterde
uitgawe nie.
Japannese leksikograwe sou, in die lig van bogenoemde oorwegings,
medewerkers nie in Europa of in die Verenigde State van Amerika nie, maar in
Suid-Afrika vind.

Reproduced by Sabinet Gateway under licence granted by the Publisher ( dated 2011)

http://lexikos.journals.ac.za

168

Takashi Sakurai en Ernst F. KotU

2.

In Ahikaans-Japannese woordeboek

Die poging om In Afrikaans-Japannese woordeboek op te stel waarvan in bierdie artikel verslag gedoen word, is in wese In verwerking van Kotze en Wela
(1992), waar Zoeloe as doeltaal deur Japannees vervang word.
Om by die skryf van In woordeboek van die makrostruktuur van In ander
woordeboek gebruik te maak. is in Japan nie ongewoon nie. maar word as In
uitweg aanvaar indien In mens gou die buitelandse taal moet invoer. SOmmige
voorbeelde uit die geskiedenis kan aangetoon word.
Die oudste bestaande Japannese woordeboek, Tenrei-banshou-myougi, wat
in die eerste helfte van die 9de eeu deur die Boeddhistiese priester Kuukai
opgestel is, is die verjapanisering van die Chinese woordeboek yu-piang. Die
eerste groot Nederlands-Japannese woordeboek Haruma-wage is in 1796 opgestel op die basis van Franc;ois Halma se Nederlands-Franse woordeboek. Heropstelling is vandag nog steeds 'n uitweg in geval van nood. Die jongste Nederlands-Japannese woordeboek Oranda-go-jiten wat in 1994 gepubliseer is, is die
verwerking van Kramers' Nederlands-Engels Woordenboek.
In Woordeboek behoort ideaal gesproke ab initio volgens die opstelIer se
eie plan ontwerp te word. Die praktyk vereis normaalweg In lang periode van
samewerking tussen verskeie leksikograwe. Hierdie gewone werkwyse is in die
huidige omstandighede onmoontlik vir In Afrikaans-Japannese woordeboek
Die enigste moontlike en realistiese keuse in hierdie geval is leksikografiese
herbewerking.
Verwerking is nie die eenvoudige vervanging van die teikentaal nie, maar
behels die hervorming van die woordeboekstruktuur. Hierdie aspek word hieronder "erder bespreek.
Die redes waarom die Afrikaans/Zoeloe-woordeboek as basis gekies is, is dat
die woordeboek
(a)
(b)

die tale van uiteenIopende taalfamilies kombineer en
o.a. op die behoeftes van die aanleerder op universiteitsvlak gedg is.

Die Afrikaans-Japannese woordeboek in wording het ook hierdie kenmerke en
het in die woordeboek In goeie model gevind.

3.

Verskille tussen die woordeboeke in die twee lande

In hierdie afdeling word die praktyk van die leksikografie in beide Japan en
Suid-Afrika onder die loep geneem, en kenmerke wat Afrikaanse woordeboeke
gemeen het, vergelyk met die van Japannese woordeboeke.

3.1

Fonetiese transkripsie

Oit is opmerklik dat geen tweetalige woordeboek met Afrikaans as een van die
tale fonetiese transkripsies bevat nie. Dit geld ook Afrikaanse handwoorde-
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boeke. Die rede is voor die hand liggend. Dit word as onnodig beskou vir die
woordeboekgebruikers, alma! Suid-Afrikaners wat elke dag ouditief aan Afrikaans blootgestel word. Buitelandse gebruikers was tot dusver rue 'n faktor vir
Afrikaanse leksikograwe rue. Maar vir sulke gebruikers wat geen geleentheid
tot blootstelling aan Afrikaans het rue, is fonetiese transkripsies 'n sine qua non.
Daar is 'n soortgelyke probleem in die geval van ]apannese woordeboeke.
]apannese woordeboeke met 'n vreemde taal as brontaal bevat in die reel fonetiese transkripsies, maar by woordeboeke met Japannees as brontaal ontbreek
sulke transkripsies deurgaans. Een beduidende rede is dat Japannese leksikograwe nooit situasies voorsien het waar so baie buitelanders ]apannees bestudeer rue. Nog 'n rede is die fonologiese eenvoud van die Japannese taa!. Die
artikulatoriese konsekwentheid en relatiewe afwesigheid van alloforue gee aanleiding daartoe dat transkripsies in die Romeinse alfabet feitlik as fonetiese
rranskripsies funksioneer. Die jongste Japannese woordeboeke vir buitelanders
wat as gevolg van die onlangse toename in die studie van ]apannees gepubliseer is, toon slegs die uitspraak met behulp van die gewone Romeinse transliterasie aan.
Daarteenoor is die Afrikaanse uitspraak ingewikkelder as die Japannese,
byvoorbeeld ten opsigte van verskillende diftonge en allofone van die letter "e"
([~He][e]). In 'n tweetalige Afrikaanse woordeboek behoort hierdie variasie duidelik aangetoo~ te word deur middel van fonetiese transkripsies.
Die gebruik van fonetiese transkripsies sou ook inpas by Japannese onderrigmetodes ten opsigte van buitelandse tale. Omdat 'n mens buite die groot
stede in Japan vroeer seIde met moedertaalsprekers van byvoorbeeld Engels
kontak kon maak, het die tradisionele konvensie by Engelsonderrig ontstaan
dat fonetiese transkripsies van die begin af ingevoer is om die uitspraak te leer.
Dit wi! se, saam met Engels word die ]apannese verplig om ook fonetiese transkripsie te leer. Die kennis gebruik hulle dan verder vir die studie van die
ander buitelandse tale.
In Suid-Afrika, hierteenoor, word fonetiese transkripsie feitlik nerens as
hulpmiddel vir taalonderrig benut rue. Kennis daarvan kan die Afrikaanse leksikograwe rue van die gemiddelde woordeboekgebruiker verwag rue.
Maar in sowel Afrikaanse as Japannese woordeboeke behoort die uitspraak met behulp van fonetiese transkripsies duidelik in ooreenstemming met
intemasionale gebruik weergegee te word.

3.2

Die onderskeid oorgankIik /onoorgank:lik by werkwoorde

Sintaktiese inskrywingskategoriee wat by Afrikaanse woordeboeke gebreklcige
aandag ontvang, is die onderskeid tussen oorganklike en onoorganklike werkwoorde. Dit is by ]apannese woordeboeke een van die basiese inligtingskategoriee. As hierdie onderskeid rue aangedui word rue, sal so 'n woordeboek nie
as standaard beskou word rue. Selfs 'n klein sakwoordeboek wat net die ver-
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taalekwivalente sonder voorbeeldsinne opneem, dui die onderskeid tussen die
twee soorte werkwoorde aan. In Goeie voorbeeld daarvan is die artikel propose
in Sanseido's Daily Concise English-Japanese Dictionary wat duidelik tussen vt. en
vi. onderskei.

:pro·pose [prep6ui] vt. tJi!~To: $ L
. iAtr; tm.(m~Jto; 1E?:to. - vi. fi
iOOto; t!ifll~$ L:i6tr. "pro.pOs·al n.
$:i61J.;

m*, fiiI!!i; *5t11OJ$l61J. .. -p6s-

er n. $;i6A: m~~.

Hierdie benadering sou Afrikaanse leksikograwe miskien vreemd vind, maar
dit is In grammaties belangrike eienskap van die Japannese taal.
In Afrikaans (en ook Engels) kan In werkwoord in baie gevalle sowel oorganklik as onoorganklik gebruik word. In Japannees bring die twee werkwoordkategoriee egter totaal verskillende woordvorme mee. Vergelyk die volgende voorbeelde:
Afrikaans

Japannees

brand (oorg./onoorg.ww.):
hang (oorg./onoorg.ww.):

yaku (oorg.ww.) yakeru (onoorg.ww.)
kakeru (oorg.ww.) kakaru (onoorg.ww.)

.

Oorganklike en onoorganklike werkwoorde in Japannees word gevolglik as
onderskeie lemmas gehanteer. Die verskil is so wesenlik dat dit in enige woordeboek vindbaar behoort te wees. Ook in In Afrikaanse woordeboek sou Japanneessprekende gebruikers In aanduiding van hierdie basiese onderskeid by
werkwoorde verwag.
Dit is een voorbeeld van die opvallende grammatikale verskille wat 'n leksikograaf in ag moet neem by die opstel van 'n woordeboek wat tipologies
ongelyksoortige tale kombineer.
Afgesien van hierdie eienskap van Japannees wat die inligtingstipe noodsaaklik maak, is dit gewoon gebruikersvriendelik as In woordeboek oorganklikheid of onoorganklikheid by werkwoorde aandui.

3.3

Aanstootlike leksikale items

3.3.1 Woorde en uitdrukkings
500s in Afrikaans is daar ook in Japannees items wat die opsteller van In woordeboek versigtig moet hanteer. Maar oor wat as sensitief beskou word, verskil
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Japan van Suid-Afrika. Dit verteenwoordig 'n verdere probleem by 'n Afrikaans-Japannese woordeboek. Vir Afrikaanse leksikograwe sou die meeste probleme die woorde en uitdrukkings wees wat 'n rassistiese konnotasie het,
byvoorbeeld ou meid. Die letterlike betekenis daarvan is gewoon bejaarde huishulp en sy vertaalekwivalent in Japannees, toshi-totta kasei-fu het hoegenaamd geen slegte konnotasie nie. Sulke Afrikaanse woorde of uitdrukkings
kan buitelandse aanleerders onbewus verkeerd gebruik. Om dit te vermy,
behoort die opstellers van In tweetalige woordeboek, indien hulle sulke leksikale items opneem, met behulp van 'n etiket aan te dui dat die items rassistiese
konnotasies het.
Wat Japannese woordeboeke betre£, is sensitiewe items hoofsaaklik diskriminerende woorde en uitdrukkings wat vroue, fisies en/of geestelik gestremdes, asook mense van 'n onderdrukte kaste (hi-sabetsu buraku-min) beskryf. As
'n woordeboek die items foutief hanteer, word van die redakteur verwag om in
die openbaar verskoning te vra en die inskrywing by die volgende uitgawe reg
te stel. In die ergste geval sal die woordeboek dadelik aan aIle boekwinkels
onttrek word en die gebruik daarvan deur biblioteke streng beperk word.
Hoe leksikograwe die tipe items hanteer,illustreer Kenkyusha's New College
Japanese-English Dictionary (19954), 'n gewilde ]apannees-Engelse handwoordeboek. In hierdie woordeboek word 'n "x" as etiket na die lemma gebruik om die
gewraakte lemma te merk. Nog 'n hanteringswyse is om die item weg te laat.
Byvoorbeeld buraku, In soortnaamwoord wat dorpie beteken, kom nie daarin
voor nie, vermoedelik uit vrees vir assosiasie met hi-sabetsu buraku-min
(letterlik vertaal: mense van 'n miskende dorpie). Die opstellers sou vir die
gebrekkige opname van die basiese woordeskat gekritiseer kan word, maar
hulle sou kan antwoord dat 'n handwoordeboek nie volledig hoef te wees nie.
In die sensitiewe taalomstandighede in Japan veroorsaak ander gewone
Afrikaanse woorde ook 'n probleem. 'n Goeie voorbeeld is gek. Die naaste
Japannese vertaalekwivalent van die woord is ki-chigai, maar dit word as In
diskriminerende woord vir 'n psigoot beskou en die gebruik daarvan in die
skriftelike en elektroniese media is feitlik verbode.
By die lemma crazy in die bogenoemde Ken1cyusha's New College JapaneseEnglish Dictionary staan die uitdrukkings ki ga kurutta en kyou-ki no in plaas
van ki-chigai as vertaalekwivalente. Dit is weI sosiaal korrek, maar hierdie
alternatiewe gee nie die grammatikale verhouding en die register van crazy
weer nie, want ki ga kurutta is 'n onhandige parafrase en kyo-ki no is 'n skryftaalvorm.
Die inskrywing vir gek toon blyke van dieselfde problematiek. Geen finale
oplossing Ie voor die hand nie. In die stadium lyk die enigste moontlikheid die
gebruik van altematiewe leksikale items. Leksikograwe moet soms aan maatskaplike eise voldoen met opoffering van die gepaste vertaalekwivalente.
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3.3.2 Voorbeeldsinne

Voorbeeldsinne moet ook baie versigtig gehanteer word. Alhoewel nie elke
woord in die sin problema ties is nie, kan die idee wat die sin oordra as diskriminerend beskou word. Die volgende sin in die AfrilClumslZoeloe-woordeboek
staan op die grens:
Die vlek op haar gesig doen afbreuk aan haar skoonheid.
As dieselfde voorbeeldsin in Japannees vertaal word, sal daar in Japan sterk
protes van vroue verwag kan word. Die implikasie sou wees: Deur die waarde
van vroue gelyk te stel met oppervlakkige skoonheid, word hul inherente
menslikheid ge'ignoreer. En so 'n verklaring met betrekking tot vroue met vlekke op hulle gesigte, is 'n belediging vir sulke vroue, en vir persone met fisiese
gebreke in die algemeen.
Sulke interpretasies deur gebruikers van die teikentaal moet deur die
opsteller van 'n tweetalige woordeboek in ag geneem word. Kennis daarvan
strek egter oor die grense van die leksikografie en val eerder binne die gebied
van die kulturele antropologie.
Desnieteenstaande word die voorbeeldsin sonder verandering in die Afrikaans-Japannese woordeboek gebruik, omdat dit tog die kulturele verwysingsraamwerk en die taalgebruikskundige konteks van Afrikaans verteenwoordig.

3.4.

Ordening van die inskrywings in In artikel

3.4.1 Leksikale items

'n Belangrike onderwerp wat normaalweg nie so intensief bespreek word nie, is
die volgorde van die inskrywings in 'n artikel.
In Afrikaanse tweetalige woordeboeke word al die vertaalekwivalente net
die grammatiese inligting gelys en daarna volg die voorbeeldsinne. Die volgorde het die voordeel dat die struktuur van die artikel deursigtig is en dat die
gebruiker die betekenis van die lemma gou kan begryp met behulp van die lys
vertaalekwivalente wat reeds aan die begin van die artikel gegee word.
Maar so 'n volgorde is in Japan ongewild omdat die verband tussen 'n vertaalekwivalent en 'n voorbeeldsin waarin die vertaalekwivalent gebruik word,
nie onmiddellik duidelik is nie.
Die tipiese volgorde binne die lemma van Japannese woordeboeke is:
1. vertaalekwivalent, voorbeeldsin(ne) 2. vertaalekwivalent, voorbeeldsin(ne) ... soos die volgende voorbeeld uit Kenkyusha's New English-Japanese Dictionary (19805), die standaard Engels-Japannese woordeboek.
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[gri:t] [OE gretan to approach, greet <
(WGrne) *JTfltjan to cry out, address (G grUssen) LIE tgh,ld-, *gher- to callout] -vt. 1 (oJ.f{,~.s:

greetl

~ '.iliit,tL'""(i):.. I:.~tJi'~~1.l, e*l:f,1.l (hail,
salute): - a person with a cheerful "Good morning'"

ji;~J: < r~1'l J: 5J ~AI.::~JjT1.l. 2 ctll' •
•. itt, ,*11: I'll!\;f.' Q) Q) L. , tot ~ i' t ? ·OJ!U. 1.l

(with):. - a person with cheers, an embrace, a smile,

etc. I - a person's return with jeers [8 scowl, 8 volley of aTrows] ~C p fdt;[I':'iltv'.~ L."(, V'?-t!"
v'I.:.;;;~1&? "(]A Q)fM' i'jJ!il1.l I His remark was
-ed with hisses. flilto{-; V'?1t;~ctJtmAlt! I
Jeers -ed the candidate. iJ ~11 ~ Q)~Jlriltf!l~:fi'
jJ!ilt:.. 3 <}'(;:J:f,t t'ilt> ... I.:.'-n1.l (appear to), <!I'
~f,tt'>I.:.Atn1.l,lilr'1.l (strike): A wide expanse of
sea -ed the eye. Itlr'ifiJtJt !lI':'lilr'?1t I A terrible
noise -$ our ears [us]. T t'lr'~ftJtPH~;t"( ~t.: I
A sweet smell -8 the nose.1t1r'~ ~ tJtt.:t! J:?"( <
1.l. - vi. 00 ~tJi'tJ~bT.

Aangesien die subkategorisering van mikrostrukture siklies herhaal word vir
elke betekenisonderskeiding, kan dit tot verwarring lei. Daarbenewens is die
ordening ongerieflik omdat die gebruiker deur die artikel moet lees om al die
vertaalekwivalente te kry. Maar die bogenoemde ordening in Japannese woordeboeke moet anders begryp word. Die onderliggende beginsel is die rangskikking van betekenisse, naamlik 1. betekenis 1 2. betekenis 2 ... By elke betekenis
word die vertaalekwivalent(e) aangedui en direk daarna word die voorbeeldsin(ne) gegee waarin die vertaalekwivalent(e) gebruik word. En met behulp
van die nommers kan die gebruiker maklik sy /haar pad tussen die vertaalekwivalente vind. Hierdie stelsel word naastenby ook in Afrikaanse verklarende hand woordeboeke gevolg.

3.4.2 Voorbeeldsinne
Ook die rangskikking van die voorbeeldsinne in 'n Afrikaanse woordeboekartikelkom vir 'n Japanneessprekende vreemd voor. So byvoorbeeld bevat die artikel van die byvoeglike naamwoord gesamentlik in die AfrikaanslZoeloe-woordeboek twee voorbeeldsinne wat soos volg aangebied word:

gesamentlik (-e) b.nw. lIngokuhlanganyela (joint, UP
tal) 1. hulle het - opgetree benze ngokuhlangany~
la 2. die gesamentlike bedrag is ••• isamba sesi"
hlangene ngu" ...
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In die eerste sin bepaal gesamentlik die werkwoord op(ge)tree en in die laaste
bepaal dit die selfstandige naamwoord bedrag. Hierdie volgorde veroorsaak
geen probleem nie omdat Afrikaanse byvoeglike naamwoorde sowel werkwoorde as naamwoorde kan bepaal. Maar Japannese byvoeglike naamwoorde
se primere funksie is die bepaling van 'n selfstandige naamwoord. As 'n
byvoeglike naamwoord 'n werkwoord bepaal, moet die byvoeglike naamwoord
verbuig word, en gevolglik word die bepaling van 'n werkwoord as 'n sekondere funksie beskou. Vergelyk die volgende voorbeeld:

hayai (infinitief) vinnig

hayai kisha vinnige trein
hayaku hashiru vinnig hardloop

(Die vertaalekwivalent van hayai is eintlik vinnig wees. Adjektiewe in
Japannees verbuig soos werkwoorde.)
Vir die Japanneessprekende woordeboekgebruikers is dit aanvaarbaarder
indien voorbeeldsinne waarin die attributiewe gebruik van byvoeglike naamwoorde geillustreer word, eerste staan. Die ordening van die voorbeelde is vir
die Japanneessprekende meer logies soos in die volgende artikel in die Afrikaans-Japannese woordeboek:

gesamentlik [xasi:mantlak] ("i:) b.nw. 1. ~:t11) goukei no (total); Die gesamentlike
bedrag is _ ~:tl1)tlli... Goukei no kingaku wa. .. 2. M.g. Lt~ sougou-shita (joint);
Bulle het ... opgetree.1 ~IiW1U.') t:mM~. Kare-ra wa mi1lQ atsumatte
(Jfawareta.
'n Afrikaanse lek'sikograaf sou die verandering miskien as onnodig beskou,
maar die motivering hier is om die inskrywings sodanig te rangskik dat hulle
so min as moontlik teen die taalgevoel van die gebruikers indruis, veral in die
geval van aanleerderswoordeboeke.
In die Afrikaans-Japannese woordeboek onder bespreking is talle veranderinge ingevoer. Die makrostruktuur daarvan stem enigsins ooreen met die van
die AjriklUlns!Zoeloe-woordeboek waarop dit gebaseer is, maar die mikrostruktuur
is heeltemal hervorm. Waarskynlik is hier sprake van die "transkulturalisasie"
van die aanbiedingswyse van 'n bestaande woordeboek.
3.5

Simbole en hakies

Terwyl die gebruik van tekens in Afrikaanse woordeboeke nog relatief beperk
is, benut Japannese woordeboeke 'n verskeidenheid simbole en hakies as hulpmiddel by etikettermg. Sanseido's Daily Concise English-Japanese Dictionary het
byvoorbeeld ses tipes hakies met verskillende funksies wat in die toeligtingsmateriaal soos volg gebruik word:
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furlong, metier t.l!'O)BRMhHMMlffl~
(r J) t@.iM'I'oO)tt.r,m·ftml::LtIHO)

17

~au\'\~'If~~»lfi:ii-e~o;:H~r .
.:O)g~I;t~ifili(IC.jf-r, ~fil:,?\'Ittl:~~J8

18

M 26-37 &:cJH~';;-Ji~U#R«O).:l:: .
.:0Jti5iIDltl:Jiiitf1mO)~~Hjf-r: be on (off)

one's game

~JIFHI,):"'(~'I')=be on one's

a.ll=f»I,I:'I'; be 06 one~ game &Wr»1I!

game
'1' •

.:05t.5~tl:mi}llPiOJ$~ill1!ill13~ tttMS1Jm'~ 0': 1::
last I O)tJjo) at (long) .- =at last or at
long
H., held O)IJiO), r~$;(;}~)J I;t

20

~jf-r:

wt.

ril!l~&:cJiU;~~1J ~~r

21

.:O)miJllll;!:-gmrg:;},

.

.it~r~~ffli:f.

tii.!Ett-Jm

BJ), $B.t~~l::,\!!vM~~. ~fFifO)fF&'~

«5€».

*l:fff;t.ltoj~ff\r~t.l!'I:ffl"'o:
«*~,
«(6), will O)JjO)
cress O)JjO) «tt
ffl), Milton O)JjO) «Paradise Last) t.lJ:.

«_**),

22

c

J

;:0Jti5mltl:~m, w:p'mO)~jf-tffl"'l.: [~, C!1
97J t.l!'. t.l~, ~rpO)II3~~~ct'?"'ttl:j1IJtll!
aM~#lI«O).: 1::.

Deur die gebruik van verskillende hakies word die kategorie van die etiket duidelik geidentifiseer en tegelykertyd word ruimte bespaar. Hierdie benadering
kan maklik in Afrikaanse woordeboeke gevolg word. Die volgende gebruik van
die etiket (bet. ...) "betekenis" in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal demonstreer die tipiese indruk van oorvloedigheid wat deur die gebruik van afkortings geskep en deur die benu~ing van verskillende hakies voorkom kan word:
koeelafsluiter Afsluiter (bet. 1,2,4) wat 'n koeel (bet.1, 2a) is ...
As byvoorbeeld die hakies [ ] vir betekenissubklassifikasies ingevoer word, kan
die inskrywing met behoud van ondubbelsinnigheid verkort word. Vergelyk
die volgende voorbeeld:
. koeelafsluiter Afsluiter [1, 2,4] wat 'n koeel [1, 2a] is ."
In hierdie geval moet die funksie van die hakies natuurlik in die toeligtende
aantekeninge verduidelik word.
Uiteraard kan leksikograwe nie oormatig met hakies te werk gaan in 'n
woordeboek nie, want dit kan verwarring veroorsaak. Die. gebruik van verskillende simbole en hakies is 'n moontlike verswarende faktor by leesbaarheid,
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omdat dit teksdigtheid verhoog. Dit is egter een van die opvallende kerunerke
wat Afrikaanse en Japannese woordeboeke van mekaar onderskei.

3.6

Illustrasies

Nog In onderskeidende kerunerk van woordeboeke in die twee lande is die
gebruik van illustrasies. Daar bestaan baie min Afrikaanse ostensiewe woordeboeke, terwyl daar in die meeste Japannese woordeboeke talle afbeeldings vir
die doel van betekenisverklaring aangewend word.
lliustrasies is In noodsaaklike element, veral in die geval van In tweetalige
woordeboek wat die tale van verskillende kulture en nature kombineer. Heelwat begripsprobleme by items in die Afrikaans-Japannese woordeboek wat nou
ongeillustreer is, sou sonder meer opgelos kon word deur afbeeldings te gebruik.
Die springbok byvoorbeeld is die nasionale dier van Suid-Afrika, en die
naamwoord het (nog) In relatief hoe gebruiksfrekwensie in Afrikaans. Maar die
dier is in Japan onbekend en het gevolglik geen Japannese naam nie. Die enigste en maklikste manier om dit in die beperkte spasie van In woordeboekartikel
eksplisiet te verklaar, is om In afbeelding daarvan te laat sien.
Een nuwe Japannese verklarende handwoordeboek, Nihon-go-dai-jiten
(1994), toon in sy alfabetiese deel selfs heelwat kleurfoto's. Dit skep weliswaar In
indruk van kommersialisering, maar is beslis gebruikersvriendelik.

3.7

Formaat

3. 7.1 Grootte
Daar is ook belangrike verskille tussen die grootte van woordeboeke in SuidAfrika en die in Japan.
Sanseido's Daily Concise Kanji Dictionary (1995) bevat 664 bIadsye (plus In
bylae van 61 bIadsye) maar is net 1.5 em dik. Japannese uitgewers beywer hulle
om woordeboeke dun te maak deur sover as moontlik dun papier te ,$ebruik.
Daarteenoor is Jan Kromhout se Skoolwoordeboek / School Dictionary (1995 21 ) met
byna dieselfde aantal bladsye (658) 4 em dik.
In Japan is dit nie vreemd dat In persoon byvoorbeeld buite die kantoor In
woordeboek met hom/haar saamdra nie. Handwoordeboeke moet dus draagbaar wees, met ander woorde, hulle moet so klein en dun wees dat huIle·in In
aktetas of In handsak pas. Aan die ander kant is dit in Suid-Afrika vermoedelik
ongewoon vir persone om woordeboeke saam met hulle te dra. Draagbaarheid
word dus nie in aanmerking geneem by die beoordeling van die woordeboekmark nie. Dit sou een rede wees waarom Afrikaanse woordeboeke dik en groot
is in vergelyking met Japannese woordeboeke.
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3.7.2 Omslag
Die feit dat die meeste kleiner Afrikaanse handwoordeboeke in sagteband is, is
vir Japannese gebruikers onvanpas. 'n Woordeboek is in Japan 'n boek met status, en 'n soliede omslag word as gegewe aanvaar. 'n Sagtebandwoordeboek sal
in Japan as 'n verbruiksartikel beskou word, en nie die vertroue van die gebruikers wen nie.
Die grootte en die omslag van woordeboeke word deur die houding teenoor woordeboeke in 'n land bepaal. Dit kan wees dat dieselfde woordeboek in
twee lande in heeltemal verskillende formate gepubliseer word.· Die kulturele
agtergronde wat woordeboeke betref, veral die van die tale wat in tweetalige
woordeboeke verteenwoordig word, vorm deel van die ondersoekgebied van
die leksikografie.
4.

Ten slotte

Die leksikografie is in Japan nie as 'n akademiese vak gevestig nie. Die praktiese kennis van woordeboekmaak word deur uitgewers as 'n soort bedryfsgeheim bewaar. Die enigste taalinstituut van die Japannese regering, The National
Language Research Institute, beplan om 'n omvattende verklarende woordeboek
op te stel en is op die oomblik besig om 'n databasis op te bou. Die inrigting het
egter geen ervaring van die leksikografie nie. In hierdie opsig sou instansies in
Suid-Afrika wat met die opstel van woordeboeke gemoeid is, byvoorbeeld die
Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, deur samewerking goeie
leiding kan bied.
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