
RESENSIES- REVIEWS 

Homerus: Die Odusseia, uit die oorspronklike Grieks vertaal deur J.P. J. van 
Rensburg. Human en Rousseau, Kaapstaci en Pretoria. 1963. Prys R4.20 
posvry. 

Summary : The first complete Afrikaans translation of Homer's Odyssey, by J. P. J. 
van Rensburg, is hailed as an event of great cultural importance. It is very accurate and 
yet reads fluently, and particularly succeeds in the rendering of Greek particles and 
compound nouns, though a few vulgar phrases seem to clash with Homer's elevated tone. 

Die Afrikaner se geskiedenis begin nie in 1652 nie. Die gause geskiedenis 
van Europa tot daardie jaar toe, en grotendeels ook van die eerste tyd 
daarna, is 6ns geskiedenis. Daarom behoort die !lias en die Odusseia, die 
oudste letterkundige werke van die Westerse kultuur, tot die erfenis 66k 
van die Afrikaanse volk. Dit is op sigself genoeg rede dat die Afrikaner van 
hierdie grootse heldedigte kennis behoort te dra. Van albei is talle (goeie 
en swak) vertalings gemaak in ek weet nie hoevee1 tale nie. Nou het Van 
Rensburg ons agterstand ingehaal deur sy vertaling van die Ilias wat enkele 
jare gelede verskyn het, en van die Odusseia. 

Van die doel wat hy voor oe gehou en die metode wat hy gevolg het, gee 
die vertaler voldoende rekenskap in die Voorafvan sy Ilias, waarna hy in 
sy huidige werk verwys. ,Voldoende' nl. vir 'n vertaling wat in die eerste 
plek vir die algemene publiek gemaak is. V olgens hierdie maatstaf moet die 
werk dan ook beoordeel word. 

Die resensent onderskryf die vertaler se motivering van die veelvuldige 
gebruik van woordjies soos mas, tog, dan, toe ens. as deel van sy ,poging 
om gewetensgetrou te vertaal': ,In Grieks is die gebruik van sulke partikels 
meer uitgebreid as in Afrikaans, sover as wat ek lean oordeel. Dit moet ook 
on thou word dat Homerus sy stories vertel (of liewers, sy liedere sing by 
feesmaaltye) vir 'n gehoor wat die name en die insidente van hulle kinderdae 
af geken het. Daarom se hy: so en so het mas daar of daar gewoon; so 
het Achilles toe mas gepraat!' (In hierdie opsig is Afrikaans veel ryker 
bedeeld as Engels en dus in staat om hierdie leemte, wat my opval in Engelse 
vertalings, aan te vul.) 

Ons moet die vertaler gelyk gee in sy regverdiging van woorde soos enkel
hoefperde, hal skepe, ens., en ook ashy redeneer: ,In my poging om iets 
van die oorspronklike in Afrikaans te behou het ek weliswaar woorde en 
uitdrukkings gebruik wat vir die Afrikaanse leser vreemd mag voorkom .... 
Laat ek 'n paar opnoem: doelbewuste arga!sering in die betekenis en gebruik 
en vorming van Afr. woorde; 'n ongewone woordorde hier en daar, in 
nabootsing van die oorspronklike; rekking van die Afrikaanse idioom 
(soos ,fiikkeroogdogter" en ,sweetvosperde" naas ,kromplan-Kronos" en 
,ster kskeen plaat-Acha jers").' 
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Hieruit moet egter nie afgelei word dat die vertaling on-Mrikaans aan
doen nie. Feit is: dit lees vlot; en die taal is, soos die oorspronklike: een
voudig en direk. 

Ons noem slegs enkele voorbeelde van Van Rensburg se vaardigheid om 
,raak' te vertaal-,Vorstelik onder vroue' en ,vorstelik onder Godinne' om 
die superlatiewe strekking weer te gee van 8ta. -yuvmKffiv (4.305) en 8ta. 
9EUWV (5.159); ,dierasie' vir Kfp:oc; (5.421); ,daar' vir die deiktiese o{hro 
in 6.218 en 17.447; ,mense met spraak' (6.125); ,ek het vir elkeen met my 
wenkbroue nee! geknik'-verldarende vertaling van 9.468; ,tref bepaald 
die skyfvan ons mening' (11.344); ,geknelter' vir E1tEOTJO"E in 13.168; ,soos 
hy darem stories vertel, sou hy u hele hart betower!' (17.514); ,Oom Vreem
deling' vir die gemoedelike ~Etvs 7tU'tEp in 17 ~553; ,gesoen en gesoen' vir 
imperf. in 21.224 is fyn! 

In soveel gevalle as wat ek nagegaan het watter beskouing die vertaler 
toegedaan is waar daar uiteenlopende opvattings tussen geleerdes bestaan, 
het hy elke keer die keuse gedoen wat m.i. die beste lean verantwoord word. 
Met twee voorbeelde word volstaan. -ylva.uK&mc; vertaa1 hy ,grysoog-' (ook 
E. Watson-Williams se slotsom was ,Lady Grey-eyes', Greece and Rome, 
Vol. I, no. I); EU~U)lEvoc; (14.463) word ,'n wens het by my opgekom' 
(Crusius se ,rtihmend' pas wel by die eielof in 'n deel van die storie wat 
volg; die term kan egter nie in die mond van die spreker gele word nie. 
Cotterill se ,after a prayer' lyk onvanpas.) 

'n Kenmerk van Homerus se taal is verhewenheid. Dit word gehandhaaf 
selfs in dele wat geselstaal bevat of komiese voorstellings bied. Van Reus
burg se taal beantwoord soms nie aan hierdie vereiste nie. In 15.200 verwys 
Telemachos, in gesprek met Peisistratos, na lg. se vader (die bejaarde 
Koning Nestor) as ,die oubaas' (6 -y€prov); 'n mens sou verkies het die 
grysaard of die oue heer. (,Oubaas' is in 14.509 miskien toelaatbaar, waar 
Odusseus, in die rol van 'n bedelaar, s6 toegespreek word.) Hinderlik plat 
is ,ek was nie 'n windgat of 'n hensopper nie' (14.212/3); daarby bevat 
,hensopper', wat immers 'n oorloper en verraaier aandui, heeltemal 'n 
ander begrip as oorlogsku (qm-yon't6tvE)loc;). ,Befoeterd' (18.327) deug ook 
nie-die spreekster is wel Melantho, maar die narrator bly steeds Homerus. 

Van Rensburgis egter 'n uitnemende vertaler. Waar die resensent van hom 
verskil insake sy weergawe van ~a.v96c; en tm68pa., is dit miskien omdat ons 
aanvoeling van die betrokke Afrikaanse woorde nie dieselfde is nie. ~a.v96c; 
is, vir sover ons dit nagegaan het, oorgesit in ,vaal'. In 'n bekende 1iedjie 
kom die woorde ,die vaal hare en die blou oghe' voor-hier beteken , vaal' 
vermoedelik blond, goudgeel. Origens laat hierdie woord, vir my a1tans, 
te veel aan 'n muis dink, of aan as. Blond, miskien vos, sou my baie meer 
bevredig. Wat fm68pa. betref-in 17.459 en 18.141ees ons ,onderlangs aan
gekyk'. Maar in elkeen van hierdie gevalle was die ,aankyker' smoorkwaad 
en was sy blik dus nie agterdogtig of (soos ,onderlangs' miskien ook soms 
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beteken) guitig nie, maar nors of stuurs. 
In die bekende vergelyking 4.335-340 (= 17.126-131) het die prentjie 

soseer vir die digter werklikheid geword, dat hy van die konjunktief 
£~epe1Jcn (met 6n6-ce) oorgegaan het na die indikatief dcn1A.u9ev en sqrfiKev 
(Merry, aangehaal deur Stanford). Hierdie subtiele trekkie het Vosmaer tot 
sy reg laat kom. Ongelukkig het Van Rensburg dit verwaar1oos: met ,en 
hy (nl. die leeu) dan sy eie H~plek instorm en ... bring' is hierdie, wat 'n 
selfstandige sin behoort te wees, afhanklik gemaak van , wanneer'. 

,En more sou ek vir julie die loon vir die reis voorsit' -so lui die vertaling 
van 15.506. By wat aan hierdie sin voorafgaan, stig ,sou' verwarring. 
K&V ... napa9eiJ..LT]V behoort weergegee te word met so iets soos meen ek 
om . .. voor te sit. 

Die vernaamste eie- en plekname (met 'n aanduiding van uitspraak en 
klemtoon) word kort en goed toegelig in 'n lys agter in die hoek. Wat 
verder groot hulp aan die oningewyde leser verskaf, is die enkele voetnote. 
Hierdie kort voetnote, oordeelkundig aangebring, munt uit in duidelikheid 
en doeltreffendheid. (In die voetnoot op p. 212 word verwys na vs. 333-350 
van hoek 5. Dit moet wees: hoek 4.) 

As ons die werk in sy geheel beskou, moet die vertaler gelukgewens word 
met sy prestasie. Hy het hom uitstekend gekwyt van 'n taak wat baie en 
hoe eise stel. 

Ook die uitgewer se werk moet geloof word. Dis 'n luukse-uitgawe, 
pragtig uitgevoer. 

P.U. vir C.H.O. A. POSTMA 

* * * 

Grobler, J. H.: Die Ontstaan van Taalkunde as Vakwetenskap onder die 
Grieke. Proefskrif ter verkryging van die Graad Doctor Litterarum by die 
P.U. vir C.H.O., 1963. 211 Bladsye, getik. 

Summary: J. H. Grobler's doctoral dissertation on The Origin of Linguistics as a 
Scientific Study among the Greeks (Potchefstroom 1963) surveys Greek thought about 
language up to the Stoics, and critically analyses Dionysius Thrax's Tee/me. The reviewer 
notes a lack of technical finish and an overemphasis on philosophical aspects . 

• . 1 Dionusios Thrax se welbekende Tex,vTJ rpaJ..LJ..LU'ttKTJ was blykbaar die uit
gangspunt vir hierdie nasporing van die vroegste oorspronge daarvan. Dit 
het dr. Grobler dan ook breed en deeglik gedoen: hy begin selfs by voor
historiese belangstelling in taal en gaan agtereenvolgens na wat die V oor
Sokratiese Filosowe, Sokrates, Plato en Aristoteles oor taal gedink en gese 
het, om by die eintlike grondleggers van die Griekse Taalkunde uit te kom, 
t.w. die Stoa, vir wie Grieks 'n vreemde taal was (bl. 7 en 121). In die laaste 
Hoofstuk, ongeveer een kwart van die hele proefskrif, word die boekie van 
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