
Die boek is netjies uitgegee; ,errores typographici' skitter deur hulle 
afwesigheid. Die resensent het maar enkele ontdek: bv. op p. 485 M.S. i.p.v. 
MS., en op p. 396 centrum i.p.v. centum. Ook (baie selde) word die Latyn 
van Vander Keessel nie vertaal nie, soos bv. op p. 276-nota op p. 508 ,post 
pacta antenuptiali ... uncis sunt inclusa': vergeeflik, en raak die waarde van 
die nota glad nie. Ook op p. XXI: lees ,geleerdheid' i.p.v. ,geleerheid'. Van 
besondere belang is die vertaling van tegniese Latynse woorde soos bv. op 
p. 396: statuta (leges): keure; quincunces usurae pro centum: 5% rente; 
magistratus pupillares: weesmeesters; scabini: skepene; op p. 18: a praetore 
(sive schulteto) et scabinis una cum consulibus: deur die skout en skepene 
tesame met die burgemeesters; en weer procurator generalis: prokureur
generaal; statuta pupillaria (sive leges pupillares): weeskeure; de retractu, de 
cambiis, assecurationibus, bodemeriis: i.s. naasting, wisseltransaksies, ver
sekeringe, bodemerye; liberi minorennes: minderjarige kinders, ens. Die sigla 
(p,. XV) word bondig aangestip en die ,emendationes' van die editeure (bv. op 
p. 40) is aanneemlik. ' 

Die resensent sien uit na die verskyning van Band 2. 
Macti virtute, professores Universitatis Pretoriensis. 

Universiteit van die O.V.S., 
Bloemfontein. 

* * * 

t S. J. H. STEVEN 

Vertaling, 'n simposium gehou aan die Universiteit van Suid-Afrika. Uitgegee 
onder: Mededelings van die Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria, 1961, 
Reeks B no. 16. 

Summary: In this symposium on Translation (Communications of the University of 
South Africa, B.16, Pretoria 1961) inter alios, D. M. Kriel deals with 'Translation as 
a Philological Aid', i.e. as an aid towards better understanding a literary product in 
the original Latin, while E. Davis discusses 'Literary Translation'. 

Soos die titel aandui, word in hierdie publikasie van die Universiteit van 
Suid-Mrika 'n menslike aktiwiteit bespreek wat van primere belang is nie 
aileen vir Klassici wat heeldag vertaal nie, maar ook vir al die inwoners van 'n 
tweetalige land wat dit nog altyd nodig vind on mededelings in die een min 
of meer bekende taal ook in die ander min of meer bekende taal weer te gee. 
Die doel van vertaling, die probleme wat dit meebring, die moontlikheid en 
onmoontlikheid daarvan word hier deur vier referente elkeen vanuit sy eie 
vakrigting bespreek. Die geheel hied 'n oorsigtelike eenheid, so ver ek bevoeg 
is om te oordeel, met besonder min oorvleuelings en dinge wat nie ter sake 
is nie, afgesien van die onvermydelike rapse wat vakmanne mekaar hier en 
daar gee. . 

Mnr. D . M. Kriel bespreek vertaling as filologiese hulpmiddel by die bestu
dering van Latyn. Vir hom is die moontlikheid al dan nie van vertaling nie 
ter sake nie, want die Klassikus vertaal in hierdie geval nie vir die wat geen 
Latyn ken nie, maar wil vertaling gebruik slegs as hulp tot beter insigte van 
die letterkundige produk in Latyn. Hy wys vervolgens op die ontoereikend-
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heid van die ,letterlike' vertaling, soos ons dit ken in interlineere of ,skool-' 
vertalings, omdat hierdie metode klaarblyklik tevrede is om met die dorre 
doodsbeendere van 'n lewende produk te probeer versadig. Dan gaan hy 
voort om te beklemtoon dat ook by 'n filologiese benadering die strewe van die 
vertaler moet wees om alles weer te gee: betekenis, styl, nuansering, e.d.m.; 
maar ook aan die ander kant om niks by te voeg wat nie in die oorspronklike 
is nie. Hierdie algemene beginsels, wat hy dokumenteer met verwysings na 
ander uitsprake oor vertaling, word dan met die praktiese aspekte van die 
vertaalproses gei:llustreer. So bespreek hy bv. die probleme in verband met die 
gebruik van sinonieme, herhaling van dieselfde woord, herhaling van die 
woordstam, vertaling van een woord met net een word, die gebruik van 
hendiadis, e.d.m.-'n prikkelende stel voorbeelde van vertaling. Selfs die 
vertaling van die historiese praesens, en van die aktief en passief, word 
bespreek. Deurgaans beklemtoon hy worstelende getrouheid aan die oor
spronklike. 'n Mens hoef nie orals saam te stem om baat te vind by sy betoog 
nie. So sou ek meen dat 'n ,periode' van Cicero eenvoudig net nie meer in 
sy voile ononderbroke lengte in die styl van 'n moderne taal weergegee kan 
en moet word nie: daardie manier van segging is so dood soos die tyd van 
koningin Victoria. Ek sou ook soms 'n vertaling verkies wat nie heeltemal 
woord- of styl- of beeldgetrou aan die oorspronklike is nie, mits dit vir die 
verlies vergoed met iets anders, behendigheid of elegansie, of 'n nuwe allite
rasie of assonansie, soos bv. in Fairclough se vertaling: ,0 son of gods and 
sire of gods to be'. (bl. 8). 

Hierdie puntjies van kritiek moet slegs dien om die doelgerigtheid van 
mnr. Kriel se argumente te beklemtoon; want dit bring my eintlik binne die 
onsekere gebied van die ,letterkundige' vertaling. Dit word deur prof. E. 
Davis in sy bydrae tot die simposium bespreek, in so 'n onderhoudende trant 
dat dit amper self 'n stukkie letterkunde genoem sou kon word. Dit is ver
frissend om te verneem-en weer eens oortuig te word van die waarheid 
daarvan!-dat die ,letterkundige' vertalings wat deur die eeue groot invloed 
uitgeoefen het op ons Westerse Letterkundes, gedoen is deur mense wat die 
tale van die oorspronklike werke eintlik nie geken het nie: Shakespeare kon 
maar net North se Ploetarchos lees, en Dante glad geen Grieks nie! Daarom 
maak dit ook nie juis saak dat geen letterkundige meesterstuk vertaling kan 
oorleef nie (bl. 23), en is dit goeie raad wat prof. Davis gee: ,Let us keep on 
translating, for every man is an island: and in that loneliness any translation is 
better than none' (bl. 23). En tog, juis omdat hierdie referaat die leser kan 
meevoer en self 'n illustrasie kan wees van die waarheid dat die gebruik van 
taal 'n kuns is, en nie 'n wetenskap nie (bl. 25), sal die worstelende vertaler, 
in mnr. Kriel se sin van die woord, voel dat hy maar weer moet waarsku, en, 
soos Achilles, teen hierdie Riviergod moet veg: want kyk, hoe verkeerd word 
Propertius deur prof. Davis vertaal (bl. 20)! AI word 'n digter se foute soms 
onsterflik (soos ,stout Cortes' van Shelley), is dit iets wat by wyse van bege
nadigde uitsondering geskied: wat hy ,reg' gedig het (en so ook: wat ,reg' 
vertaal is!), was nog altyd baie meer as die foute. 

Oor die ander twee referate, die van 'n Linguis (dr. M. J. Posthumus) en 
die van 'n Logikus (mnr. R. S. Meyer), is ek nie bevoeg om 'n opinie uit te 
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spreek nie. Tog het ek ook in hulle interessante gegewens aangetref:· bv. die 
vergelyking van Israel se ondervinding in die vertaal van vakterme uit Duits 
na Hebreeus met 'n soortgelyke ervaring in Suid-Mrika (bl. 27-28), en, by die 
Logikus, 'n leersame diskwisisie oor die voegwoordjie ,en'. 

Universiteit van Stellenbosch. J. P. J. VAN RENSBURG 
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