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W.J. Henderson, Op Griekse Lier. Pretoria: Protea Boekhuis. 2004. Pp. 268. 
R149.95. ISBN 1-86919-007-6. 

Die werk Op Griekse Lier het as tema die Griekse liriese digkuns in teen
stelling met die ander kortpoesie van die antieke Grieke, die elegiese en 
jambiese digkuns. Die algemene opset van die werk is 'n vertaling van ge
digte of fragmente wat ~erteenwoordigend is van die antieke Griekse liriese 
digters. Die vertalings word telkens voorafgegaan deur 'n kart inleiding op 
die digter en sy werk, en gevolg deur 'n bespreking van die betrokke gedig of 
fragment. Negentien digters word met name behandel asook twee anonieme 
fragmente. 

Die werk in sy geheel word ingelei deur 'n deeglike verantwoording van 
die belangrikste aspekte random die Griekse liriek: die oorsprong en ont
wikkeling daarvan, die begrip 'liriek', die aard van die oorgelewerde tekste, 
die historiese en sosiale milieu, die bronne, die vorm (wat insluit: versmaat, 
strofiese bou en lengte), die voordrag van die liriese gedig (wat weer insluit: 
liriek en musiek, en sang - solosang en koorsang), en ten slotte die musiek
instrumente (lier, pype en slaginstrumente). 

Die werk bevat oak 'n uitvoerige glossarium, 'n indrukwekkende biblio
grafie van moderne studies, en ten slotte handige bykomende informasie in 
die vorm van endnotas by die inhoud van die werk. 

Die bedoeling van die skrywer is 'n breere leserskring as net die vak
spesialis. In hierdie opsig slaag die boek inderdaad daarin om deur 'n keurige 
vertaling en duidelike toeligting 'n leserskring te bereik wat geen kennis van 
Grieks hoef te he nie, en wat in die liriese genre belangstel. Digters, en dig
kunsliefhebbers, maar selfs prosaliefhebbers, en elkeen wat i:1,1 die denk- en 
leefwereld van die Antieke belangstel, sal die vertalings en toeligtings leer
saam en interessant vind. Immers, die werk word aanbeveel vir elkeen wat 
letterkunde in die ware sin van die word met erns en liefde bejeen, want dit is 
so dat 'die inherente literere waarde van die Griekse liriek op sigself aandag 
verdien', soos die skrywer dit self in sy vo01woord stel. Maar dit is eweneens 
'n noodsaaklike en onontbeerlike werk oak vir die kenners van Grieks in die 
bree en die van die Griekse digkuns in besonder, asook vir dosente en stu
dente wat Klassieke of Antieke Kultuur bestudeer. 

In hierdie werk het Henderson daarin geslaag om met grondige weten
skaplikheid en 'n deeglike kennis van die Griekse liriese genre, hierdie uiters 
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belangrike aspek van die antieke Griekse literatuur aan vak- en genre
spesialiste, asook die skrywer se teikengehoor, bloat te le. Die inleidende toe
ligting is van besondere hulp vir die sinvolle en begripvolle genieting van die 
vertaalde gedigte, terwyl die inleiding op elke digter en die toeligting op die 
gedigte (saam met die endnotas) getuig van grondige navorsing, nugtere 
beoordeling van sy modeme bronne, en 'n skerp insig in die aard en proble
matiek van sy antieke material, te wete die gedigte of fragmente. Nerens is 
daar klakkelose navolging van teoriee in probleemgevalle nie, en word teoriee 
duidelik uiteengesit en wetenskaplik beoordeel, en selfs in sekere gevalle on
opgelos gelaat eerder as om sumier te kies vir 'n bepaalde interpretasie bloat 
vir die onthalwe van 'n keuse. Die vertalings self getuig van korrektheid wat 
die antieke (en niters moeilike) Grieks betref, en eweneens van keurige en 
goed verstaanbare Afrikaans. Die vertaling moet veral as geslaagd beskou 
word omdat die skrywer sover dit moontlik was by die Griekse versreel(s) 
gehou het, inderdaad geen maklike taak nie. S6 'n paging het al dikwels skip
breuk gely en moeilik leesbare vertalings in die lewe geroep. In die geval van 
digters waarvan daar slegs fragmente en/of enkele volledige gedigte oor
gelewer is, het die auteur vanselfsprekend die meeste van hierdie voorbeelde 
uitgestal. Waar dit egter kom by die twee groat digters (Pindaros en Bak
chulides), waarvan daar heelwat volledige gedigte, veral epinikia, naas frag
mente bewaar gebly het, plaas dit die vertaler voor 'n moeilike keuse. 
Henderson het egter myns insiens van beide die beste voorbeelde gekies: die 
Eerste Olimpiese en Eerste Puthiese Ode van Pindaros, en die Vyfde Ode 
van Bakchulides. Die bibliografie is indrukwekkend, en dui, soos hierbo 
aangedui is, op die skrywer se grondige kennis van sy vak. Hierdie werk is 
myns insiens clan ook een van die verdienstelikste wat nog in Afrikaans oor 
die antieke Griekse literatuur verskyn het. Die werk verdien inderdaad meer 
akademiese erkenning as net woorde van lof en waardering. 
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