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                                                   TOESPRAAK TURKS 
 
 
                                                          18 april 2012 
 
Mevrouw de Minister, 
Geachte Collega’s, 
Dames en Heren, 
 
 
 
 
toen ik enkele maanden geleden het nieuws te horen kreeg dat het woordenboek Nederlands-
Turks klaar was, moest ik spontaan aan de Bijbel denken. Dat heeft niets met geloof of religie 
te maken, maar wel met het feit dat ik de Bijbel een heel bijzonder boek vind. Een boek vol 
grote verhalen en met talloze merkwaardige uitspraken. Zo’n straffe uitspraak is Mattheus, 
h.19, v.30. Voor hen onder u die ietsje minder bijbelvast zijn, haast ik mij te zeggen dat ze 
zich niet onwennig hoeven te voelen: dat vers van de evangelist Mattheus, dat overigens ook 
bij Lucas en Marcus te vinden is, is immers als een soort van algemene wijsheid in ons 
collectief geheugen terechtgekomen, of beter een deel van het vers dan toch. Dit vers luidt 
immers als volgt: 
 
                                 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, 
                                 en vele laatsten de eersten. 
 
Nu valt voor de insiders onder u, zij die vertrouwd zijn met de geschiedenis van het 
voorliggende woordenboek, het eerste deel van het Mattheusvers nog makkelijk te duiden. 
Het project Turks was immers het allereerste vertaalwoordenboekenproject dat in 1995 door 
de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen, in de wandeling CLVV genoemd, en in 
1993 door de toenmalige Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur 
ingesteld om het vertaalwoordenboekenbeleid mbt. het Nederlands te stroomlijnen en vorm te 
geven,--het project Turks was dus in 1995 het allereerste project dat onder de auspiciën van 
de CLVV werd opgestart. Sindsdien zijn er 17 jaar verlopen en in die tijd zijn er niet minder 
dan 19 andere projecten begonnen en inmiddels ook allemaal, op twee latere projecten na 
(Estisch en Berber), met succes afgerond. U begrijpt, Dames en Heren, dat ik, als voorzitter 
van de voornoemde CLVV-commissie, bij de aankondiging van het verschijnen van het 
woordenboek Turks aan het geciteerde Mattheusvers, deel 1: de eersten zullen de laatsten zijn, 
moest denken. Maar, Dames en Heren, over dat deel van het vers wou ik het eigenlijk niet 
hebben. Zelf heb ik immers nooit aan de goede afloop van dit project getwijfeld, al was het 
van alle CLVV-projecten waarschijnlijk het moeilijkste en het meest complexe, al had het met 
talloze problemen en tegenslagen te kampen en  ook al dreigde het verschillende keren vast te 
lopen. Dat ik toch niet twijfelde aan de goede afloop van dit project had dan ook voor een 
groot deel te maken met de loyauteit, de vasthoudendheid en de co-operatieve houding zowel 
van de Leidse Letterenfaculteit als van de Nederlandse Taalunie die steeds bereid waren 
gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. 
Maar zoals gezegd, het was en is mij bij het verschijnen van dit woordenboek in feite te doen 
om het tweede deel van het Mattheus-vers: 
 
                                 Dat daar laatsten zijn die de eersten zullen zijn. 
 



Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie. Jaargang 2012. http://www.fryske-akademy.nl/trefwoord 
 

2 
 

De ware betekenis van deze uitspraak werd mij slechts duidelijk toen ik enkele weken geleden 
het boek voor het eerst in handen en onder ogen kreeg. Sta mij toe, Dames en Heren, hierop 
even in te gaan. Onlangs hield ik op een colloquium een toespraak over de toekomst van 
woordenboeken. Daarbij was de crux van mijn betoog dat woordenboeken in de toekomst 
zullen zijn of niet zijn als zij een andere dan de tot nu toe gangbare visie op taal huldigen, nl. 
één waarbij taal niet langer volledig door regels te specificeren valt maar tevens op basis van 
prototypische voorbeelden geleerd, gesproken, begrepen en gebruikt wordt. Concreet betekent 
dit dat er naast woordenboek en grammatica (de zgn. regelcomponenten) er ook nog een 3e 
component nodig is om taal te lezen en te schrijven, te begrijpen en te produceren, kortom om 
taal te beheersen, nl. een corpus van prototypische voorbeelden, van zgn.chunks, van kant-en-
klare stukken/brokken tekst. Welnu, Dames en Heren, daaraan moest ik denken toen ik dit 
fraaie, zo mooi vormgegeven woordenboek met zijn prachtige voorplat in handen kreeg en er 
gelijk ook uren in grasduinde. 
Als er namelijk één typerend kenmerk is voor dit woordenboek dan is het wel de 
corpusgebaseerdheid, de contextualisering, het chunk-karakter van de voorbeelden. Dit heeft 
veel, zo niet alles te maken met de onderliggende databasis van dit woordenboek. De 
voornoemde commissie, de CLVV, stelde immers voor dit vertaalwoordenboek Nederlands-
Turks de zgn. linkerkant, de Nederlandse kant dus, ter beschikking. Het gaat hier om het 
Referentiebestand Nederlands, kortweg RBN, een Nederlands bestand waarvoor ik het 
concept mocht ontwikkelen en dat een rijkdom aan contextuele voorbeelden bevat. Dat zijn 
typische volledige contexten waarin trefwoorden voorkomen, dit in tegenstelling tot 
canonieke voorbeelden die veel korter zijn omdat ze van de context abstraheren. Zo vindt men 
als typische canonieke voorbeelden onder het trefwoord thee in de meeste 
vertaalwoordenboeken Nederlands-Vreemde Taal de volgende gevallen: ‘een kopje thee’, 
‘slappe thee’, ‘thee zetten’, thee inschenken’. Daar is niets mis mee. In Nederlands-Turks 
vindt men ook deze voorbeelden maar daarnaast ook nog ‘laat je thee niet koud worden’, net 
zoals je bij het trefwoord ‘terzijde’ het voorbeeld ‘die affaire is inmiddels verleden tijd, maar 
dit terzijde’ vindt, of nog, onder ‘keer’: ‘volgende keer doen we het anders’—dat laatste 
voorbeeld gebruik ik hier niet als advies naar de redactieTurks toe, maar ik haal het aan omdat 
het zo echt is en toch zo clichématig, zo voorgebakken, zo ready-made, zo herkenbaar, dat het 
even goed de titel van een boek van Paulien Cornelisse had kunnen zijn. En dan nog iets—om 
het verder met de woorden van dezelfde Cornelisse te zeggen: tot mijn grote vreugde zijn die 
contextuele voorbeelden ook écht vertaald geworden, dit in tegenstelling tot de meeste andere 
woordenboekprojecten die het RBN ter beschikking gesteld kregen maar er alleen de 
canonieke voorbeelden uit vertaalden. Niet zo in Nederlands-Turks dus dat in deze dan ook 
echt een primeur is. 
Maar er is meer. Dat het plan bestaat om dit woordenboek ook snel on-line op de markt te 
brengen, maakt het alleen nog mooier. Dan wordt het woordenboek met zijn talrijke 
contextuele, vertaalde, voorbeelden zelf immers één groot vertaalcorpus waaruit men kan 
putten. Dat betekent dat de voorbeelden die nu onder de trefwoorden staan verrijkt en 
aangevuld worden met diegene die op een totaal andere plek staan maar hetzelfde trefwoord 
bevatten. Zo staan er, Mevrouw de Minister, momenteel drie voorbeelden bij het trefwoord 
‘besluitvorming’ (de hele b.; iets betrekken in de b.; iets in de b. meenemen) daar komt nu 
bovenop vanuit het trefwoord ‘marginaal’-ik laat in het midden voor wie dit bedoeld is- : een 
marginale rol spelen in de b. Eveneens komen allerlei woorden die niet in de trefwoordenlijst 
(macrostructuur) van het woordenboek staan nu plotseling aan de oppervlakte: woorden zoals 
verkoopcijfers (peil), bevolkingsgroep (marginaal), psychose, kanis, zelfs voetzoolreflexzone 
komen nu alle mét hun vertaling tevoorschijn en u kan zich voorstellen wat voor fraais een 
voorbeeld als:’deze garnalen worden in Marokko gepeld, omdat de loonkosten voor 
handarbeiders er veel lager liggen’ nu allemaal naar boven brengt. 
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Dames en Heren, het woordenboek Nederlands-Turks heeft veel moeite en tijd gekost, maar 
nu het er is, wordt het door zijn gebruik van en integratie met een corpus van 
gecontextualiseerde voorbeelden, chunks, ready-mades, een woordenboek dat voor is op zijn 
tijd in plaats van achterop te lopen, een woordenboek dat door zijn gebruik van 
corpusmateriaal haast al slapend rijk kan worden. Ik gun het iedereen die aan de standkoming 
van dit mooie werk heeft bijgedragen van harte, in eerste instantie de redactie, zowel die van 
het eerste als die van het laatste uur, de leiders en leden van begeleidingscommissies, de 
financiers en m.n. de NTU en de Faculteit Letteren van Leiden, en last but not least, de 
uitgever. Ieder van hen feliciteer ik van harte met dit fraaie product.Ten slotte wens ik de 
gebruikers toe dat ze veel nut en plezier mogen beleven aan dit woordenboek –een 
woordenboek dat niet alleen weergeeft hoe mensen zouden moeten praten in die twee talen, 
maar ook hoe ze dat werkelijk doen --onbewust,--zomaar, --als ik dat zo mag zeggen: haast 
per ongeluk.   
 
Willy Martin 
Voorzitter CLVV/ALVV 


