
 

                    

Verbindingen en uitdrukkingen in  
het woordenboek* 
 
door Ph. Hiligsmann** 
 
 
De lexicograaf wordt hoe langer hoe meer (heel vaak om commerciële redenen) 
geconfronteerd met het ruimteprobleem. Dit is ongetwijfeld het geval met vaste verbindingen 
en uitdrukkingen. De verklaring of de vertaling van een uitdrukking zoals dat slaat als een 
tang op een varken moet in principe in alle niet-grammaticale trefwoorden terugkomen, i.c. 
slaan, tang en varken. Dit systeem is echter niet bijzonder economisch. De ruimte die 
ingenomen wordt voor het herhalen van informatie die al elders in het woordenboek te 
vinden is, kan het beste voor andere informatie worden gebruikt. 
 
In Van Dales Groot Woordenboek hedendaags Nederlands (19912; (voortaan NN) hebben de 
redacteuren dit probleem vrij pragmatisch opgelost. Ze hebben voor een systeem gekozen 
dat gebaseerd is op de woordsoorten. Ik citeert uit de inleiding: 
 

'a. het trefwoord waar de parafrase gegeven wordt, is het eerste zelfstandig naamwoord 
van de verbinding; 

b. is er geen zelfstandig naamwoord in een verbinding, dan wordt de parafrase gegeven 
op het eerste bijvoeglijk naamwoord; 

c. is er geen zelfstandig naamwoord, noch een bijvoeglijk naamwoord in de verbinding, 
dan staat de parafrase onder het eerste werkwoord van de verbinding; 

d. is er geen zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, noch werkwoord in de 
verbinding, dan staat de parafrase onder het eerste bijwoord van de verbinding.'  

 (NN, p. 28-29) 
 
Terloops zou ik willen opmerken dat Bogaards (1990) heeft laten zien dat Nederlandstaligen 
bij het opzoeken van een vaste verbinding in het woordenboek, dezelfde volgorde hanteren 
(1. substantief; 2. bijvoeglijk naamwoord; 3. werkwoord) 
. 
In bovenstaand systeem staat de omschrijving van een verbinding dus slechts onder één 
trefwoord. Aangezien NN zowel een woordenboek is om taal te produceren als om taal te 
begrijpen (p. 28), treft de gebruiker de verbinding onder de andere trefwoorden zonder 
verklaring aan en wordt er via een sterretje verwezen naar de plaats waar hij de 
betekenisomschrijving kan vinden. Zo wordt de kat uit de boom kijken onder kat verklaard 
(dat is het eerste substantief). Onder boom en kijken wordt naar kat verwezen (de kat* uit de 
boom kijken). 
 
Er is nóg een voordeel: met dit opzoeksysteem moet het zoeken naar verbindingen minder 
tijd kosten. Als de gebruiker van het woordenboek de voorgestelde volgorde hanteert, moet 
hij de verklaring van een verbinding altijd meteen vinden. 
 
[43] Het is algemeen bekend dat NN als uitgangspunt heeft gediend voor de reeks Van Dale 
vertaalwoordenboeken, in het bijzonder voor de delen Nederlands-vreemde taal.  Met 
eenzelfde legger voor de vertalende woordenboeken kon onder andere vermeden worden 

 
* Deze bijdrage is de uitgewerkte versie van een lezing die ik op de TiN-dag (Algemene Vereniging voor 
Taalwetenschap, Utrecht, 21 januari 1995) heb gehouden. 
 
** Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Trefwoord 11, 1996, p. 42-52. De paginanummering van het origineel 
wordt tussen [  ] weergegeven. 



 
dat de beschrijving van de brontaal in hoge mate beïnvloed wordt door de doeltaal. (Zie 
Schutz 1994) 
 
Het zal dan ook niemand verbazen dat het Groot Woordenboek Nederlands-Frans (NF) bij 
het opnemen van vaste verbindingen grosso modo hetzelfde systeem gehanteerd heeft als 
NN. In de inleiding wijzen de redacteuren er echter op dat ‘het aantal malen dat uitdrukkingen 
op meer dan een plaats zijn opgenomen [...] aanzienlijk teruggebracht [is]’ (p. 10). In principe 
zijn vaste verbindingen uitsluitend op die plaats opgenomen waar gebruikers ze het eerst 
zoeken (p. 9). Onder de andere trefwoorden komt men die verbinding — in tegenstelling tot 
in NN — niet eens tegen. In dit verband heb ik jammer genoeg moeten constateren dat de 
twee voorbeelden in de inleiding tot NF (de hand aan de ploeg slaan, een verstokte vrijgezel, 
p. 9) slecht gekozen zijn. 
 
Inderdaad, de vertaling van de hand aan de ploeg slaan staat zowel bij hand als bij ploeg, en 
die van een verstokte vrijgezel zowel op het adjectief als op het substantief! 
 
Voor het Groot Woordenboek Frans-Nederlands (FN) hebben de lexicografen hetzelfde 
systeem gehanteerd als voor de twee andere woordenboeken. In tegenstelling tot NF zijn 
veel verbindingen echter op meer dan één plaats in het woordenboek opgenomen; de 
vertaling komt echter slechts eenmaal voor. Onder de andere trefwoorden wordt door middel 
van een sterretje naar het lemma verwezen waar de vertaling te vinden is. 
 
 
In deze bijdrage wil ik aan de hand van een kleinschalig onderzoek laten zien dat heel wat 
verbindingen niet verklaard/vertaald worden op de plaats waar de gebruiker die het 
bovenstaande systeem toepast, eerst zoekt. Verder heb ik geprobeerd te achterhalen 
waarom de redacteuren van de drie bovengenoemde woordenboeken vrij vaak afgeweken 
zijn van wat ze in de inleiding schrijven. 
 
Omdat het hier niet mogelijk was alle typen verbindingen te behandelen, heb ik me beperkt 
tot vergelijkingen van het type (zo) + adjectief + als + substantief (al dan niet voorafgegaan 
door een lidwoord/ al dan niet gevolgd door een voorzetselbepaling) in NN en NF, en 
vergelijkingen van het type adjectief + comme + substantief (al dan niet voorafgegaan door 
een lidwoord/ al dan niet gevolgd door een voorzetselbepaling) in FN. 
 
Aangezien het telkens om verbindingen gaat met één adjectief en (op z'n minst) één 
substantief, moet de gebruiker — als hij het systeem van Van Dale toepast — de verklaring 
(NN) of de vertaling (NF; FN) onder het substantief tegenkomen. Volgens de inleiding tot NN 
(p. 28) moet de verbinding eveneens onder het adjectief [44] staan, zonder verklaring 
uiteraard maar met verwijzing naar het substantief. 
 
Wat de Van Dale-vertaalwoordenboeken betreft, in NF vindt men de vertaling van de 
vergelijking in principe uitsluitend onder het substantief (cf. inleiding p. 9-10); in FN 
daarentegen staan zulke verbindingen zowel onder het substantief — waar de vertaling te 
vinden is — als onder het adjectief (met verwijzing door middel van het sterretje naar het 
substantief). 
 
Eerst heb ik alle vergelijkende verbindingen in NN en in NF opgezocht. De voorbeelden in 
tabel 1 zijn illustratief voor de manier waarop de twee woordenboeken dergelijke 
verbindingen behandelen. 
 

 
+ = het woordenboek geeft de verklaring/vertaling van de verbinding; / = de verbinding wordt 



 
niet opgenomen; * = er wordt naar het adjectief resp. het substantief verwezen; º = de 
redacteuren hebben de verbinding zonder verklaring/vertaling en zonder verwijzing naar het 
andere lid opgenomen. 
 
Tabel 1 

 
 NN 

adj. 
 

 
subs. 

NF 
adj. 

 
subst. 

zo arm als Job * + + + 
zo bang als een wezel / + / + 
bekend als de bonte hond * + * + 
zo bitter als gal º + / + 
blauw als lood / / / + 
zo bleek als een doek / / + / 
zo bleek als de dood º / = / 
zo blij als een kind º / + / 
zo dartel als een jonge hond / / / + 
zo dicht als een pot / + + + 
zo dom als het achtereind     

van een koe /    /  / +   + + 
van een varken *   + / +   + / 

zo dom als een ezel * / + / 
zo dronken als een kanon º + / + 
zo dronken als een tor º / / / 
zo droog als leer / / / + 
(zo) gauw als water / / + / 
zo gedwee als een lam º / / + 
zo geel als goud / / + / 
zo geel als saffraan / / + + 
zo gesloten als het graf * + + / 
zo gierig als de duivel º / + / 
zo gierig als het graf º / + + 
[45]     
zo glad als een slang / º / + 
zo hard als steen º / + + 
zo helder als koffiedik * + / + 
zo helder als kristal * + + + 
zo klaar als koffiedik / / = / 
zo mals als boter * + + + 
zo moe als een hond + + + + 
zo oud als de straat        * (Belg) / / + 
zo oud als de weg naar Rome /   + / *   + * 
zo oud als de weg naar Kralingen /    + + /    + + 
zo rood als een biet / / + / 
zo rood als bloed / / + / 
zo rood als een (kalkoense) haan / / / + 
zo rood sla een kreeft º + / + 
zo scheef als een krab / + + / 
zo stil als het/ een graf º / + / 
zo stil als een muis º + + + 
zo trots als een aap º / + / 
zo week als boter / º / + 
zo zat als een aap * + + + 
zo zat als een kanon * / + / 
zo zat als een Maleier * + + / 
zo zat als een tor / / / + 
zo zwart als git * + / + 
zo zwart als inkt / / / + 
zo zwart als de kachel / / + / 
zo zwart als een moor / / / + 



 
Je hoeft maar naar de tabel te kijken om te beseffen dat er een vrij grote discrepantie is 
tussen wat de lexicografen in de inleiding tot hun woordenboek zeggen en wat ze in 
werkelijkheid doen. De gebruiker van het woordenboek die het opzoeksysteem strikt toepast, 
komt meermaals bedrogen uit: het komt inderdaad vrij vaak voor dat hij de 
verklaring/vertaling niet vindt waar ze moet staan, namelijk onder het substantief. Bijzonder 
vervelend zijn gevallen zoals zo dom als een ezel en zo zat als een kanon (in het NN-corpus 
zijn dat er elf): onder het adjectief wordt naar het substantief verwezen maar onder het 
substantief wordt de verbinding niet opgenomen of verklaard! 
 
Als we naar het totale aantal voorbeelden kijken, constateren we het volgende: 
 
[46] 
 
 
Tabel 2 
 
 
NN: 

 
adjectief: 

 
º : 

 
37 

 
(23,4%) 

 

  * : 46 (29,1%) 158 
  / : 73 (46,2%)  
  + : 2   (1,3%)  
      
 substantief: º : 21 (13,3%)  
  * : 0 (0%) 158 
  / : 25 (15,8%)  
  + : 112 (70,9%) 

 
 

 
NF: 

 
adjectief: 

 
* : 

 
4 

 
(1,6%) 

 

  / : 160 (65,8%) 243 
  + : 79 32,5%)  
      
 substantief: * : 0 (0%)  
  / : 43 (17,7%) 243 
  + : 200 (82,3%) 

 
 

 
 
Wat vooral opvalt, is dat NN veel minder vergelijkingen honoreert dan NF (158 tegen 243, dus 
85 minder). Dit is des te verbazender, omdat NN als basisbestand gediend heeft voor de 
vertalende woordenboeken met het Nederlands als brontaal (NN, p. 13). De lexicografen van 
NF hebben er volgens mij niettemin goed aan gedaan zich niet te beperken tot het NN-
bestand en heel wat (soms gebruikelijke!) verbindingen op te nemen die niet in NN staan. 
Bovendien is in NF verhoudingsgewijs minder vaak van het rigide opzoeksysteem afgeweken 
dan dat het geval is in NN. In 73 voorbeelden (op 158, dit is 46,2%) hebben de redacteuren 
van NN de vergelijkende verbinding niet onder het adjectief opgenomen. Normaliter had men 
die verbindingen er wél moeten vinden, met verwijzing naar het substantief.  
 
Laat ik eraan herinneren dat NN ook bedoeld is als woordenboek om taal te produceren (p. 
28). De lexicografen van NF daarentegen hebben het aantal malen dat een verbinding op 
meer dan één plaats opgenomen wordt, ‘aanzienlijk teruggebracht’ (p. 10). Het is echter de 
vraag waarom 36 verbindingen zowel op het adjectief als op het substantief vertaald worden. 
Verder vindt men 43 verbindingen niet — zoals verwacht kon worden — onder het 
substantief maar alleen onder het adjectief. 
 
 
 



 
Als we de behandeling van vergelijkende verbindingen in de twee bovenstaande 
woordenboeken vergelijken met de behandeling in de Grote Van Dale (199212;GVD) komen 
we tot het volgende. (In GVD heb ik uitsluitend die verbindingen opgezocht die ik in NN en/of 
NF had gevonden). 
 
[47] 
 
Tabel 3 
 
 
GVD: 

 
adjectief: 

 
º : 

 
65 

 
(28,2%) 

 

  * : 6 (2,6%)  
  / : 111 (48%) 231 
  + : 49   (21,2%)  
      
 substantief: º : 50 (21,6%)  
  * : 7 (3%) 231 
  / : 39 (16,9%)  
  + : 135 (58,5%) 

 
 

 
 
Hoewel GVD— in tegenstelling tot NN en NF — geen systeem gehanteerd heeft voor het 
consistent opnemen van (vaste) verbindingen en gebruikelijke uitdrukkingen, had van dat 
woordenboek toch wat meer consistentie verwacht kunnen worden. Opvallend is ook dat GVD 
— ondanks zijn omvang — niet alle in NN en NF aangetroffen verbindingen gehonoreerd 
heeft. Er zijn maar liefst 20 vergelijkingen die ik uitsluitend in NN en/of NF gevonden heb. 
 
 
Tabel 4 
 
 
GVD: / ; 

 
NN en NF: +: 6 

 
(bv. zo brutaal als de pest, zo teer als 
porselein, zo zat als een ladder) 

 NN: / ; NF: +: 12 (bv. zo lek als een vergiet, zo lui als een 
varken, zo zat als een tor, zo zwart als de 
kachel) 

 NF: / ; NN: +: 2 (bv. zo doof als een kwakkel [Belg.]; 
zo mager als een graat [Belg.]) 
 

 
 
Hieruit blijkt alweer dat  NN niet altijd als uitgangspunt gediend heeft voor NF. 
 
Tenslotte wil ik erop wijzen dat de redacteuren van NN 39 verbindingen noch onder het 
adjectief, noch onder het substantief hebben verklaard. Ze hebben het blijkbaar niet nuttig 
geacht die verbindingen te verklaren, waarschijnlijk omdat de betekenis ervan makkelijk 
afgeleid kan worden. Waarom andere doorzichtige verbindingen niet op dezelfde manier 
behandeld zijn, is mij dan ook een raadsel. 



 
Tabel 5 
 
 
adj.: 

 
º ; 

 
subst.: 

 
/ : 

 
18 vb. 

 º  º : 3 vb. 
 *  º : 4 vb. 
 /  º : 14vb. 
     
 º   16 vb. 

 
 
 
 [48] 
 
In dit verband is het me bij het verzamelen van het corpus opgevallen dat NN naast enkele 
adjectieven ook nog een samengesteld adjectief opneemt, waarvan het eerste lid ‘zeer’, ‘in 
hoge mate’ betekent. Voor de betekenisomschrijving moet de gebruiker op het samengesteld 
adjectief kijken. Alweer moeten we constateren dat dit niet systematisch is gebeurd. Enkele 
voorbeelden: 
 
 
Tabel 6 
 
 
Om de samengestelde adjectieven te vinden die in NN niet onder het adjectief 
staan maar er toch als lemma zijn opgenomen, heb ik 
Theissen/Esch/Hiligsmann (1988) en Theissen/Hiligsmann (1993)  
geraadpleegd. 
 
 adj. X + adj. die in NN onder 

het adj. zijn opgenomen 
X + adj. die in NN staan maar 
niet onder het adj. zijn 
opgenomen 
 

  
arm 

 
straat- 

 
dood- 

 bang doods- / 
 bezopen straal- / 
 bleek / doods-, lijk-, was- 
 blij / dol-, ziels- 
 blind / steke- 
 dicht pot- / 
 doof / pot-, stok- 
 dronken / smoor-, stom- 
 duur / peper- 
 hard kei- loei-, bikkel-, spijker-, steen- 
 nieuw gloed-, splinter- fonkel-, hagel-, spiksplinter- 
 oud stok- oer-, over- 
 snel pijl-, bliksem- razend- 
 stil muis- blad-, dood- 
 verkouden / snip- 
 vers / kakel-, kers-, room- 
 zacht / boter- 
 zat / ape-, ladder-, spuug-, stront- 

 
 
 
Na de verschillende tabellen onder de loep te hebben genomen, moet men concluderen dat 
er geen sprake is van een systematische aanpak. Ik heb me dan ook afgevraagd of andere 
factoren meegespeeld hebben bij het afwijkend (niet-)opnemen van verbindingen onder het 
adjectief of onder het substantief. Men zou bijvoorbeeld kunnen verwachten dat de 



 
redacteuren onbewust rekening hebben gehouden met de relatieve frequentie van het 
adjectief ten opzichte van het substantief. Ik heb nagegaan of de vergelijkende verbindingen 
met een adj./subst. dat in NN van het <f>-label is voorzien, vaker onder het subst./adj. 
worden opgenomen dan de verbindingen met een niet-<f> adj./subst. Er blijkt echter geen 
correlatie te bestaan tussen <f> adjectieven en het al [49] dan niet opnemen van de 
verbindingen onder het substantief en vice versa: bij <f> adjectieven wordt er even vaak van 
het opzoeksysteem afgeweken als bij niet-<f> adjectieven. 
 
Een andere factor die invloed zou kunnen hebben op het vermelden van een verbinding 
onder het adjectief is het feit dat het adjectief in meerdere verbindingen voorkomt. Wellicht 
hebben de redacteuren alle verbindingen met eenzelfde adjectief vaker onder het adjectief 
opgenomen dan dat het geval is met adjectieven die slechts in één verbinding te vinden zijn. 
 
In NN zijn er 31 adjectieven die in meer dan één verbinding optreden (in totaal: 100 
verbindingen); in NF zijn dat er 50 (in totaal: 183 verbindingen). 
 
 
Tabel 7 
 
  

NN 
 

  
NF 

 

 

 
º, *, +: 

 
53 (53%) 

 
*, +: 

 
63 (34,4%) 

 
adj. die in meer dan één 
verbinding voorkomen 
 

/  : 47 (47%) /  : 120 (65,6%) 

 
º, *, +: 

 
32 (55,2%) 

 
*, +: 

 
20 (33,3%) 

 
adj. die in één verbinding 
voorkomen 
 

/  : 26 (44,8%) /  : 40 (66,7%) 

 
 
Zowel in NN als in NF is de verhouding tussen de twee categorieën dezelfde. Ook deze factor 
blijkt dus geen rol te hebben gespeeld bij het afwijkend opnemen van verbindingen onder het 
adjectief. 
 
De gegevens in de verschillende tabellen wekken de indruk dat de redacteuren er met de pet 
naar hebben gegooid. Dit is trouwens ook het geval in het derde geëxcerpeerde 
woordenboek, FN. In de inleiding tot dat woordenboek staat dat veel verbindingen op meer 
dan één plaats in het woordenboek opgenomen zijn maar dat de vertaling slechts eenmaal 
voorkomt. 
 
Hierna volgt een tabel met enkele voorbeelden ter illustratie en een tabel met het totale 
aantal voorbeelden. 
 



 
[50] 
 
Tabel 8 
 
 
FN 
 

 
adj. 

 

 
subst. 

 

 
bavard comme une pie 

 
+ 

 
+ 

 

bête comme un âne + /  
bête comme une carpe / +  
bête comme une oie + +  
chauve comme une bille + /  
clair comme le jour * +  
doux comme un agneau * +  
doux comme un mouton / +  
droit comme un I + +  
fier comme Artaban + /  
fier comme un coq / +  
fort comme un bœuf + +  
fort comme un chêne / +  
frais comme un gardon / +  
frais comme l’œil + /  
frais comme une rose + +  
maigre comme un clou + +  
maigre comme un coup de trique + / +  
malade comme un chien / +  
méchant comme le diable + /  
méchant comme la gale + +  
myope comme une taupe * +  
nu comme la main + /  
nu comme un ver + +  
poilu comme un singe + /  
riche comme Crésus / +  
vieux comme Mathusalem + /  
vieux comme le monde + +  
vieux comme les rues 
 

+ /  

 
 
 
Tabel 9 
 
 
FN: 

 
adjectief: 

 
* : 

 
19 

 
(8,9%) 

 

  / : 96 (45,1%) 213 
  + : 98   (46%)  

 
      
 substantief: * : 0 (0%)  
  / : 31 (14,6%) 213 
  + : 182 (85,4%) 

 
 

 
 
Net als bij NN en NF zijn de redacteuren van FN nogal vaak van hun eigen systeem 
afgeweken. Ten eerste wordt er — in tegenstelling tot wat in de inleiding staat — weinig 
gebruik gemaakt van het sterretje om naar het lemma te verwijzen waar de vertaling te 
vinden is. Ten tweede ben ik 67 voorbeelden (31,5%) tegengekomen die onder het adjectief 
én onder het substantief vertaald zijn. Het komt trouwens nogal eens voor dat de vertaling 
van de Franse verbinding onder het adjectief niet dezelfde is als die onder het substantief! In 



 
dit opzicht is het me ook opgevallen dat de redacteuren van FN soms Nederlandse 
vertalingen van Franse verbindingen opgeven die in NF ontbreken (a) en dat de redacteuren 
van NF soms Franse vertalingen van Nederlandse verbindingen voorstellen die ik in FN niet 
gevonden heb (b). 
 
 
Tabel 10 
 

 
(a ) zo lenig als een kat, onbeweeglijk als een standbeeld, sterk als een os, zo stijf als een hark, als een 
bezemsteel, vlug als een aap, zo vriendelijk als de deur van het rasphuis, zwijgzaam als het graf. 

 
 
(b) amer comme fiel, chauve comme une boule de billard, dur comme du bois, heureux comme un enfant, lisse 
comme un caillou, lourd comme du plomb, plein comme un âne, raide comme un manche à balai, tendre 
comme la rosée. 
 
 
 
Conclusie 
 
In NN, NF en FN is geen sprake van het systematisch opnemen van vaste verbindingen en 
gebruikelijke uitdrukkingen volgens het patroon: 1. subst., 2. adj., 3. werkwoord. Verder is uit 
dit kleine onderzoek gebleken dat NN niet altijd als basisbestand gefungeerd heeft voor NF.  
Dit weet uitgeverij Van Dale Lexicografie zelf blijkbaar heel goed, anders hadden ze het VLIS-
project (Van Dale Lexicographic Information System) niet in het leven geroepen. Met dit 
project wil uitgeverij Van Dale in alle woordenboeken met het Nederlands als brontaal een 
veel grotere uniformiteit nastreven. Dit betreft natuurlijk niet alleen het bestand zelf (het 
aantal opgenomen woorden) maar ook de behandeling van vaste verbindingen en 
gebruikelijke uitdrukkingen. 

 
'Lexicographical decisions for a certain dictionary derived from VLIS will be taken on the level 
of the whole dictionary. For example: in many existing dictionaries [ook in Van Dales 
woordenboeken!, Ph. H.] the user is uncertain about the entry under which a multi-word 
lexeme is to be found. In a general bilingual dictionary derived from VLIS all idioms will be 
treated under the headword corresponding with the first noun in the idiom' (Schutz (1994), p. 
515) 

 
De vraag is natuurlijk of alle vaste verbindingen over dezelfde kam kunnen worden 
geschoren. Persoonlijk denk ik dat de vergelijkende verbindingen apart dienen te worden 
behandeld. Omdat de kern van zulke verbindingen het adjectief is, zouden ze ook (bij 
voorkeur?) onder het adjectief verklaard/ vertaald moeten worden.1  
 
[52] Tenslotte valt te betreuren dat VLIS beperkt blijft tot de woordenboeken met het 
Nederlands als brontaal. Het zou ook nuttig zijn de delen met het Nederlands als doeltaal bij 
dat project te betrekken. Op die manier zou het Nederlands in die delen afgestemd kunnen 
worden op de beschrijving die ten grondslag ligt aan de Nederlands-vreemdtalige 
woordenboeken. 
 
Dr. Ph. Hiligsmann is verbonden aan de Universiteit van Luik, vakgroep Nederlands. 
 
 

                     
1 Schutz (persoonlijke mededeling) heeft er in dit verband op gewezen dat de VLIS-bewerkers besloten hebben 
de vergelijkende verbindingen — vanwege hun specifieke karakter — zowel onder het adjectief als onder het 
substantief te verklaren/ vertalen. 
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