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Dit woordenboek is samengesteld door een werkgroep op de Duitse Bundesforschungsanstalt fiir Forst- und Holzwirtschaft, Reinbek, met hulp van correspondenten in andere
landen. Het wordt uitgegeven door de Bayerische Landwirtschaftsverlag, terwijl Elseviers
uitgeversmaatschappij de verspreiding in het niet-Duitse deel van de wereld verzorgt.
Het is ingericht naar het patroon van vele modeme veel-talige woordenboeken.
In het hoofddeel (282 pag.) wordt van elke term de vertaling in vijf talen gegeven.
Daarbij is de uitgangstaai Duits. Na dit hoofddeel volgt voor elk der overige vier talen
een register, dat voor elk woord van die taal opgeeft in welke kolom en regel van het
hoofddeel de vertalingen te vinden zijn. Dit systeem reduceert de omvang van het boek
aanzienlijk: wanneer bij elke taal evenals bij Duits alle vertalingen bij ieder woord
voluit geschreven waren, was het boek zeker 5 X 282 = 1410 pagina's dik geworden.
Tegenover dit voordeel van het handzamere formaat staat het nadeel dat men bij het
opzoeken van bijvoorbeeld engelse woorden veel meer moet bladeren. Men verliest er
ook enige precisie door, daar dit systeem uitgaat van de omkeerbaarheid van vertalingen. Doordat woorden in het algemeen echter en bosbouwtermen in het bijzonder vaak
in een andere taal niet met een precies dekkend woord weergegeven kunnen worden,
is de omkeerbaarheid beperkt. Zo kan men Plenterwald wel vertalen met selection
forest, maar een selection forest is daarom nog niet altijd een PlcntcrwaldX Door te
letten op de vele gegeven synoniemen zal men er echter meestal toch wel uitkomen.
Als men afziet van het irreële ideaal dat een woordenboek compleet en perfect moet
zijn en ook niet verlangt dat men er zonder meer blind op kan varen, dan kan men
alleen maar respect hebben voor de hoeveelheid termen die hier bijeengebracht en
consciëntieus bewerkt zijn.
Bij uitvoerige steekproeven in het Duitse en Engelse deel (die de meeste synoniemen
geven) waren er slechts met moeite enkele fouten te vinden (inbrceding is geen Einkreuzung een pupa is geen larva), weinig zetfouten en geen belangrijke omissies. In de
volgende drukken zal dat allemaal wel worden bijgewerkt.
Nog een wens voor een volgende druk: in de registers wordt men voor één woord
vaak naar een groot aantal plaatsen in het hoofddeel verwezen, voor het werkwoord
to lop bijvoorbeeld wel naar 11 a 15 plaatsen. Voor een snelle oriëntatie over zo'n
woord zou het makkelijk zijn als één of twee van de best passende vertalingen bijvoorbeeld door cursieve druk van de verwijzing zouden worden aangegeven.
Bepaald ontsierend werken de drie aanhangsels in het boek. Hierin staan boomsoorten, schadelijke insekten en schimmels alfabetisch gerangschikt naar hun Latijnse
namen, met daarachter hun namen in de vijf talen. Deze namen ontbreken echter in de
registers. De keus is zeer willekeurig. Voorts heeft men in het aanhangsel met boomnamen een groot aantal houtnamen losgelaten, die uiteraard de grootste verwarring
stichten. Het is nu vaak niet meer mogelijk de in een land gangbare boomnaam te
vinden; een leek zou uit deze lijst opmaken dat de douglas in het Engels voornamelijk
British Columbia pine of anders red pine genoemd wordt, of misschien Oregon spruce.
Voor een bosbouwer is red pine = Pinus resinosa (ontbreekt in de lijst!)). In het aanhangsel Noxt'ous plants, waar men dus onkruiden, klimmers en maretakken verwacht,
vindt men alleen schimmels, waarachter geheel willekeurig nu eens namen van de
veroorzaakte ziektes, dan weer namen van de zwam zelf worden gegeven. Daarbij
komen dan nog halve waarheden voor als Taphrina spp. = heksenbezem. In een volgende druk zou men deze aanhangsels beter kunnen laten vervallen, en de belangrijkste
gegevens eruit in het hoofddeel en de registers opnemen. Misschien zouden er daarvoor
in de plaats een paar omrekeningstabellen kunnen komen van specifieke bosbouwmaten
die in onze zakagenda's ontbreken, zoals van Hoppus board feet in kubieke meters.
Ondanks dergelijke jeugdziektes en de zeer volwassen prijs is het een waardevol werk!
H. M. Heybroek.
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