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P. Macura, Elsevier's Russian-English Dictionary (Elsevier, Amsterdam enz. 1990),3208 pp. in 4
delen, ISBN 0-444-88467-x, ƒ 600,-.

Deze recensie is aan de late kant gezien de verschijningsdatum van het boek. De reden hiervoor is de
prijs: wie behalve instituten en bibliotheken kan zich een woordenboek van f 600,- permitteren?
Hoewel: bibliotheken? Ik heb de Koninklijke Bibliotheek eens gebeld: slechts 7 van de 'paar honderd'
bij de KB aangesloten instellingen hebben een exemplaar van het boek. Het is me een raadsel welk
uitgeefbeleid hierachter steekt: waarom maak je een boek - en dan nog wel een naslagwerk dat ieder
per definitie onder handbereik zou moeten hebben – zo duur dat vrijwel niemand het zich kan
permitteren? In ieder geval was Elsevier zo vriendelijk Trefwoord een recensie-exemplaar te sturen.

Gezien de prijs waren mijn verwachtingen hoog gespannen: het boek moest toch wel extreem goed
zijn, zowel qua uiterlijk/afwerking als qua inhoud, om een dergelijke prijs te rechtvaardigen.

Het uiterlijk viel tegen: het boek is weliswaar ingenaaid en gebonden in een harde kaft, maar het
binnenwerk is slechts een fletse laserprinteruitdraai in een kleine, niet gemakkelijk leesbare letter met
veel, erg veel wit op de pagina.

Dan de inhoud. Het voorwoord bericht dat het boek ongeveer 240.000 trefwoorden bevat. De
doelgroep bestaat uit: 'students, researchers, translators and all those who use Russian-language
publications.' De auteur heeft de trefwoorden verzameld tijdens zijn vertaalwerk. Het woordenboek
beslaat met name de volgende terreinen: taal- en letterkunde, sociale wetenschappen, kunst-
wetenschappen en wetenschappelijke terminologie op het gebied van onder andere de antropologie,
biologie, botanie, natuur- en scheikunde, aardrijkskunde, geologie, wiskunde, medicijnen, dierkunde.

Ik heb de trefwoorden vergeleken met die in het 17-delige Academie-woordenboek (Slovar'
sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, Akademija Nauk, Moskou 1950), het grootste eentalige
woordenboek van het Russisch. Tot mijn verbazing (en genoegen) bleek dat de 4-delige Macura meer
trefwoorden bevat. Een ander positief punt is dat Macura een strikt alfabetisch principe hanteert, terwijl
de 17 -delige en andere eentalige Russische woordenboeken afleidingen en samenstellingen
grotendeels onder de 'stam' opnemen - ervan uitgaande dat de gebruiker weet wat de 'stam' is. Die
vooronderstelling is vaak onjuist, zeker als de gebruiker Russisch niet als moedertaal heeft.

Macura heeft terecht aanzienlijk meer samengestelde woorden opgenomen dan de 17-delige; deze
kunnen namelijk voor vertalers wel degelijk moeilijkheden opleveren, zelfs al zijn beide delen bekend.
Daarentegen neemt hij helemaal geen [76] afkortingen op. Hierin volgt hij weliswaar de voetsporen van
de eentalige Russische woordenboeken, maar dat is in dit geval onjuist: voor niet-Russen vormen de
afkortingen die op een Russische brief, formulier of douane-verklaring staan, een groot probleem, en
het verbaast me dat Macura, die zegt zijn materiaal verzameld te hebben tijdens zijn vertaalwerk, niet
op dit probleem is gestuit.

Ondanks het grote aantal trefwoorden zijn er omissies aan te wijzen. Ik doel dan niet op het
incidentele ontbreken van een woord, maar op terreinen die principieel verwaarloosd zijn. Daarvan heb
ik er twee gevonden: ten eerste ontbreken moderne technische termen als faks, telefaks, lazernyj
printer. Ten tweede is de spreektaal ondervertegenwoordigd. Dit laatste kunnen we Macura misschien
niet aanrekenen: in het rijtje aandachtsgebieden in het voorwoord wordt spreektaal niet genoemd, en
voor spreektaal bestaat natuurlijk de onvolprezen Marder (A supplementary Russian-English
dictionary, Columbus, Ohio 1992). Maar moderne technische termen hadden in Macura moeten staan.



Het grote aantal trefwoorden is ten koste gegaan van de behandeling van uitdrukkingen,
idiomatische verbindingen, verbindingen met een voorzetsel e.d.

De meeste trefwoorden hebben een 1:1 verhouding: 1 trefwoord krijgt 1 vertaling. Voor technische
vertalingen voldoet dat vaak wel, maar literatuur wordt zo onvertaalbaar.

Volgens het voorwoord geeft het woordenboek 'a wealth of grammatical information, unmatched not
only in the Russian- English dictionaries, but even in the major Russian-Russian dictionaries'. De
voorbeelden die gegeven worden zijn op trefwoordniveau. Maar de hier gegeven informatie is exact
dezelfde als die welke het eendelige handwoordenboek van S.I. Ozjegov (Slovar' russkogo jazyka,
ongeveer 70.000 trefwoorden) geeft. Macura had ten minste consequent de genitief meervoud van
zelfstandige naamwoorden toe moeten voegen, een notoir moeilijke naamval.

Wel echter worden er enorm veel grammaticale vormen als apart trefwoord opgenomen. Van
werkwoorden zijn verbogen vormen opgenomen zoals de verleden tijd mannelijk, het participium
passief mannelijk, de 1ste persoon tegenwoordige tijd en zelfs de gebiedende wijs - maar van hoeveel
werkwoorden vorm je die in de praktijk? Van zelfstandige naamwoorden met bijvoorbeeld een
vluchtige e/o is de tweede naamval opgenomen. Dan zijn beide aspecten van een werkwoord
opgenomen, met een verwijzing van imperfectief naar perfectief, en alle reflexieve werkwoorden - ook
als de betekenis volkomen regelmatig is. Tenslotte zijn alle verkleinwoorden, bijvoeglijke
naamwoorden, possessiva en vrouwelijke vormen opgenomen als apart trefwoord, ook als de
vormingen en betekenissen volkomen regelmatig zijn. Sommige pagina's van Macura bevatten meer
verwijzingen dan behandelde trefwoorden, wat het zoeken er niet eenvoudiger op maakt.

Macura beschouwt het geven van overvloedige grammaticale informatie kennelijk als een
handreiking voor de niet-Russische vertaler - maar is dat zo? De meeste afleidingen zijn voorspelbaar
en regelmatig. Iemand die een 4-delig woordenboek hanteert, zal de basisprincipes van de Russische
grammatica toch wel onder de knie hebben. De principiële vraag kan gesteld worden: hoeveel
grammatica moet er in een woordenboek opgenomen worden? Mijn mening is: alle voorspelbare en
regelmatige grammaticale informatie kan beter geweerd worden. Wel zou het ideaal zijn wanneer
Macura uitkwam op cd-rom of diskette. Dan zou het aantal grammaticale vormen wat mij betreft nog
mogen toenemen. Door de snelheid van de cd-rom vormt een overdaad aan vormen geen bezwaar, en
een dergelijk woordenboek lijkt me een ideale vertaalhulp. Als dan nog de moderne technische termen
opgenomen zouden worden, de mogelijkheid gegeven zou worden het bestand zelf aan te vullen, en
de prijs tot ten minste een derde zou dalen, dan zou ik iedereen dit woordenboek warm kunnen
aanbevelen.

Ik besluit deze recensie met een oproep: Bakker en Van Sterkenburg hebben in vorige nummers
van Trefwoord geschreven over de methodologie van de woordenboekrecensie. Het ging hierbij om
eentalige woordenboeken, bestemd voor moedertaalsprekers. Het laatste woord is nog niet gezegd
over dit onderwerp. Maar nog geen woord is gewijd aan de methodologie van het recenseren van
tweetalige woordenboeken, bestemd voor niet-moedertaalsprekers. Mijn eigen recensie beperkt zich
tot een vergelijking met andere woordenboeken en het bekende plussen en minnen. Wie waagt zich
aan een theoretisch stuk?

(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 9, 1994, pp.75-76. De paginanummering van het
origineel staat tussen [  ] vermeld.)


