
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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Dionusios Thrax dan noukeurig beskou, vertaal, geannoteer en gekritiseer. 
Die ywer wat dr. Grobler getoon het, verdien ongekwalifiseerde bewon

dering. Hy het wyd gelees oor sy onderwerp, soos die 278 titels in die 
Bibliografie kan getuig. Juis daarom vind ek dit jammer dat ek in wat hier 
volg, moet wys op 'n sekere mate van tegniese onversorgdheid in die proef
skrif, wat m.i. vermy kon gewees het. 'n Doktorsproefskrifin watter vale
gebied ook al bevat maar selde bevindings wat 'n groot bydrae tot die vale
gebied is-vanselfsprekend, want die kandidaat het daarin maar begin leer 
hoe om navorsing te doen en hoe om te se wat hy gevind het. Tog het 'n 
mens die reg om van enige goedgeleeurde proefskrif te vra: word hier 'n 
bydrae tot ons kennis van hierdie bepaalde onderwerp gelewer? En die 
antwoord sal afhang van 'n ander vraag: wat het ons van hierdie bepaalde 

· onderwerp geweet, v66r hierdie proefslcrif verskyn het? Op hierdie laaste 
vraag moet ele in die geval van dr. Grobler se proefskrif antwoord: ek het 
gesoek maar kon eerlik geen duidelike uiteensetting van die huidige stand 
van ons kennis oor die ontstaan van die Griekse Taalkunde daarin kry 
nie. Op die eerste vraag sou ek graag wou geantwoord het: dit lyle vir my 
of die laaste Hoofstule vati die proefskrif welseker 'n bydrae tot ons kennis 
van Dionusios Thrax kan wees. Maar: in watter opsigte is hierdie Hoofstuk 
anders as, bv., M. Fuhrmann se Das systematische Lehrbuch (Gottingen, 
1960)? Dis 'n werkie oor Dionusios Thrax wat deur Lesky (Geschichte der 
Griechischen Literatur) as ,ausgezeichnet' bestempel word (bl. 841, nota 1). 
Dr. Grobler noem Fuhrmann nie eens in sy Siklopiese-verskoon my!
Bibliografi.e nie, en hy leon maar net in 'n algemene werk oor die Griekse 
Letterleunde gaan blaai het om hierdie noodsaalelike stukkie inligting vir sy 
proefskrif te kry! Ele kan dus eerlik nie se of die laaste Hoofstuk 'n bydrae 
bevat nie. Die punte van leritiele wat dr. Grobler dfu'lr opper, soos bv. oor 
die verkeerdheid en ontoereileendheid van ons geerfde grammatika-termi
nologie, is nou wel nie nuut nie, maar tog interessant. Hy leon dit m.i. 
darem minder na'ief gestel het. (Vgl. bv. op bl. 188 oor die term ,werkwoord' : 
, Wat se , werle" is dit ?'). Daar is trouens 'n paar ander na'iwiteite in die 
proefskrif wat my hinder, juis omdat hulle in 'n doktorsproefskrif oor 'n 
Klassieke onderwerp in Afrikaans voorkom: ,sonder name is geen taal 
moontlik nie' (bl. 21); ,die nat siel onder die invloed van drank' (is) ,dwaas' 
(bl. 33); ,elke filosoof van hierdie tyd' (voor-Sokraties) ,het 'n hoek oor die 
physis (natuur) geslcryf' (bl. 26). 'ApKchro -ra.u-ra.. 

Die eerste vyf Hoofstukke, meer as die helfte van die hele proefskrif, 
bevat m.i. meer Filosofie as Taallcunde. Enige proefskrif moet natuurlik 
'n. agtergrond sleets en 'n inleiding tot die probleem wat ondersoele word, 
gee, maar hier vind ek die verhoudings 'n bietjie skeef. Elke Hoofstuk word 
ingedeel in Seksies A, B, en C: in A word die filosofiese agtergrond breed
voerig uiteengesit, in B word die onderhawige ,Taalkunde' bespreek, en 
in C word A en B herhaal. Dr. Grobler gebruik filosofi.ese terme sonder 
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verduideliking-en 'n mens mag dit seker doen in 'n proefskrif; maar hy 
gee verduidelikings wat regtig nie nodig is in 'n proefskrif nie. So word 
\j/UXYJ bv. in hakies agter ,siel' gegee (bl. 49), maar dit word nie nodig gevind 
om ,eristiek' (bl. 49) en ,meta-konkrete synsgrond' (bl. 28) verder te elusi-

. deer nie. 
W at die blote uiterlike van die proefskrif betref, vind ek dit hinderlik 

dat Griekse woorde sonder enige merkbare plan soms getranslitereer word 
en dan weer met gewone Griekse letters getik word. Kyk maar op bl. 102: 
,want ptoosis crrumivct iets bepaalds'! Oor die spelling in Mrikaans van 
Griekse woorde en eiename kan daar verskil van opinie wees, maar 'n 
mengsel van gelatiniseerde en uit Grieks getranslitereerde vorme soos 
Phaidrus en Cratylos kan ek nie aanvaar nie. En waarom ffi soms as oo 
translitereer, selfs in 'n oop lettergreep soos in ptoosis, en dan weer as o, 
soos in peithos? 

Ek herhaal: dit is baie jammer dat so veel ywer en inspanning deur teg
niese onversorgdheid gevaar loop om misken te word. 

Universiteit van Stellenbosch 

* * 
J. P. J. VAN RENSBURG 

* 
A. H. R. E. Paap: Lucianus' Alexander of De Pseudo-profeet, E. J. Brill, 
Leiden, 1962, xiii en 47 p. 

Summary: A. H. R. E. Paap's concise (60 p.) Dutch edition of Lucian's Alexander is a 
welcome addition to post-classical texts intended for schools or colleges. The reviewer 
would have liked some very condensed notes expanded, and queries the assumption that 
8€C5s should necessarily refer to the emperor Marcus Aurelius as already deceased. 

Lucianus se skets van die antieke deurtrapte Alexander sal altyd soos die 
bekende anekdotes oor die moderne Russiese Rasputin en die Amerikaanse 
Barnum, of selfs soos die berugte karakter Boorman van die Belgiese 
skrywer Willem Elsschot, die leser bly bekoor al grens die swendelary soms 
aan die ongelooflike. Dit is dus verheugend dat die verhaal van Lucianus 
wat sekerlik 'n model van sy soort is, opnuut uitgegee is. Dr. P. se edisie 
vervang die uitgawe van 1884 deur J. J. Hartman in die reeks Griekse en 
Lat(jnse Schr(jvers met Aantekeningen. 

Die uitgawe behels 13 bladsye (vii-xix) waarin 'n inleiding, tekskritiese 
aantekeninge, en 'n inhoudsopgawe gegee word; dan volg die teks en notas 
(pp. 1-45), met ten slotte 'n taalkundige indeks vir lg. Om aan alles binne 
hierdie beperkte bestek reg te laat geskied, stel groot eise. Ons kan prof. 
Paap dus gelukwens met die uiters bondige, maar tog veelseggende wyse 
waarop hy sy taak volvoer het. 

Om kommentaar op 'n teks te skryf, en dan beknopte kommentaar
sodat dit ook as skooluitgawe kan dien-vereis baie wik en weeg. Geen 
wonder dat die kritiese leser dikwels voel dat sekere woorde of woordgroepe 
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