
Multinationaal afkortingenlexicon 
 
Graag wil ik op deze plaats het Multinationaal afkortingenlexicon presenteren zoals dit door mij is 
ontwikkeld en nog steeds wordt verbeterd en uitgebreid. Misschien is het zinvol iets te vertellen over 
de voorgeschiedenis. Ik ben van 1966 tot 1994 docent Frans geweest aan de KUN (thans Radboud 
Universiteit) en voordien een aantal jaren aan de middelbare school. In 1979 ben ik gepromoveerd op 
de poëzie van Charles Baudelaire. Mijn taken in het onderwijs betroffen met name de Franse 
letterkunde en cultuurkunde, taalverwerving, schrijfvaardigheid en vooral vertaalwerk. Omdat de 
studenten Frans dikwijls struikelden over de gehanteerde afkortingen in Franse publicaties, besloot ik 
daaraan iets te doen door het samenstellen van een lijst van de belangrijkste. En toen kwam van het 
een het ander. Van lieverlee werden daaraan ook niet-Franse afkortingen toegevoegd voorzover die 
ook in Franse kranten en tijdschriften werden gebezigd, zoals Unesco. Een dergelijke verzameling 
verscheen in de jaren tachtig van de twintigste eeuw als een interne publicatie, onder de titel 
Afkortingen en Letterwoorden. Een meertalig lexicon. Dit ten behoeve van de studenten Frans. Van 
lieverlee ontstond echter het idee, mede op aandringen van mijn collega's van de andere vakgroepen 
moderne talen, om niet-Franse talen er nadrukkelijker bij te betrekken. Bovendien bleek het zinvol om, 
voorzover mogelijk, dwarsverbindingen aan te leggen tussen de belangrijkste Europese talen. De 
vermelding van multinationale equivalenten bleek een goede handreiking te zijn voor hen die vaak 
moeite hadden met de vertaling van afkortingen.Toen eenmaal de meest geschikte methodiek was 
gevonden, was het verder een kwestie van corrigeren en toevoegen. Hiermee ga ik nog steeds 
onverdroten door. 
  
Een nieuw lexicon 
Zo is dan eindelijk een werk tot stand gekomen dat ik als titel heb meegegeven: Multinationaal 
afkortingenlexicon. 
 Maar dergelijke lexicons bestaan toch? Jawel. De bestaande verzamelingen zijn echter ofwel 
te zeer gericht op een bepaalde sector, alleen de overheid bijvoorbeeld, ofwel in sterke mate 
verouderd, ofwel te zeer gericht op één taal. Veel van de afkortingen die ik heb opgenomen, heb ik de 
afgelopen jaren aangetroffen in binnen- en buitenlandse dag- en weekbladen (inclusief de 
wetenschappelijke bijlagen): zij corresponderen dus mede met de daarin voorkomende rubrieken 
zoals: politiek, economie, rechtspraak, nationale en internationale instellingen, sport, cultuur, 
informatica, media, toerisme, milieu, geneeskunde, advertenties, enzovoort. Daarnaast komen vele 
andere sectoren aan bod, die ontleend zijn aan bestaande lexicons en aan talloze websites op internet. 
In totaal worden ongeveer 1500 domeinen en subdomeinen bestreken. Zo wordt er aandacht besteed 
aan 41 takken van sport en aan 122 subdomeinen van de geneeskunde. Bovendien wordt zo nodig ook 
het gehanteerde taalregister vermeld (informeel, slang, argot, scherts…). Genoemde informatie 
bevindt zich tussen haakjes achter de betekenissen. Verder heb ik gekozen voor de alfabetische 
volgorde. Bij gelijkluidende afkortingen gaan die met kleine letters vooraf aan die met hoofdletters en 
die zonder interpunctie aan die met interpunctie. Ook de verschillende betekenissen van een afkorting 
zijn alfabetisch gerangschikt. 
Waar mogelijk heb ik de equivalenten tussen verschillende talen bijeengebracht, zodat in het bijzonder 
vertalers dit werk als een welkome handreiking zullen ervaren. In volgorde van frequentie gaat het om 
Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Latijn, en Portugees. Wanneer er van 
meertaligheid sprake is, zijn, indien voorhanden, de Franse afkortingen (het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan) als ingang gekozen. Het is echter ook mogelijk, dankzij het interne verwijssysteem, uit te 
gaan van de niet-Franse afkortingen. Zo wordt bij BTW, V.A.T., GST, MwSt., IVA verwezen naar 
TVA, waar men de volgende informatie aantreft: 
  
tva, t.v.a., T.v.a., TVA 
Taxe sur la valeur ajoutée (Fr., - belast.)/ vat, VAT, V.A.T. = Value-Added Tax (Eng., - belast.)/ GST 
= Goods and Services Tax (Austr., Nieuw-Zeeland, - belast.)/ MwSt., MWSt., Mehrw. St. = 
Mehrwertsteuer (Du., - belast.)/ IVA = Impuesto sobre el Valor Añadido (Sp., - belast.)/ IVA, I.V.A. = 
Imposta sul Valore Aggiunto (It., - belast.)/ IVA = Imposto sobre o Valor Acrescentado (Port., - 
belast.)/ BTW = Belasting op de Toegevoegde Waarde (Ned., - belast.) 
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Het lexicon is multinationaal 
De landen waar de afkortingen worden gebruikt, zijn die waar bovengenoemde talen worden gebezigd 
als voertaal. Zo moet men bij Spaans en Portugees niet alleen denken aan Spanje en Portugal, maar 
ook aan de landen van Latijns-Amerika. Zo kunnen Nederlandse afkortingen, behalve op Nederland, 
ook slaan op Vlaanderen en de Franse op het hele gebied van de francofonie. De Duitse kunnen ook 
betrekking hebben op Zwitserland en Oostenrijk. Het Engels kan beschouwd worden als mondiaal. Op 
het gebied van de technologie en de economie met name wordt het Engels ook gebruikt in landen die 
een andere voertaal hebben. Zo kent Japan het JEC (Japanese Electrotechnical Committee) en het NEC 
(Nippon Electric Company). 
  
Vertaalmethoden 
Het lexicon biedt niet alleen een overvloed aan (meertalige) informatie, het geeft ook een inkijkje in 
een aantal vertaaltechnieken die men kan toepassen op afkortingen. 
  
 Dit werk verschaft dus informatie over de betekenis van afkortingen in de belangrijkste Europese 
talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees en ook Latijn) en biedt tevens 
methoden om ze op een aanvaardbare wijze te vertalen.  
 Omdat een papieren uitgave onpraktisch zou zijn gezien het grote aantal bladzijden (ruim 7000 
op A4-formaat), heb ik gekozen voor digitale verspreiding in de vorm van een cd-rom met 26 Word-
documenten. Het is mogelijk te zoeken in een bepaalde taal, naar een specifiek domein en naar een 
bepaald land. Voor verdere informatie verwijs ik naar http://members.chello.nl/~h.nuiten/ waar 
aandacht wordt besteed aan de methodiek, het bronnenmateriaal en de bestreken domeinen en 
subdomeinen (ongeveer 1500). Ook treft men daar een demo aan van de letters A tot AB, alsmede een 
interview met de samensteller. 
  
Nijmegen, 7 maart 2005 
  
Dr. H.F. Nuiten 
 


