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we are already beyond the Renaissance. The copious literature of the Reforma
tion is not represented at all. But if we had to have all this, we may not have 
seen the book at all, for it might have grown to unmanageable proportions, 
and the emphasis, as stated above, is of course still on the Classical writers. 
Perhaps a second volume is called for. 

Nevertheless Saecula Latina does place a long-needed emphasis on the long 
life and continuity of Latin over a period of 2,000 years, not as a museum piece 
but as a living language, dealing with the actualities of life and thought. To 
illustrate this I am tempted to quote one of the last passages in the book 
'The Possibility of an Artificial Satellite' by Sir Isaac Newton, where the 
principles underlying modern research on space projectiles are stated in per
fecdy lucid Latin. 

This book is one of the most attractive anthologies that has appeared for a 
long time and its value as a teaching instrument and its general interest are 
increased by two additional factors. The first is the short introductions con
taining biographical and literary details prefaced to the extracts of each author 
as well as a short essay on Mediaeval and Renaissance Latin, by the compiler. 
The second is the extremely well-written introduction (pp. 9-31) by Mr. B. E. 
Newton on the University of Cape Town on The History of the Latin L anguage. 
In this he deals with a number of subjects from comparative Indo-European 
Philology to the development of the Romance Languages from Latin, in 
an eminently readable fashion, often pointing to South African linguistic 
experience. 

The book is attractively set out and printed and it is a pleasure to take it 
into the hand. 

University of Stellenbosch. F. SMUTS 

* * * 
C. P. T. Naude, Die ontstaan van die Romeinse geskiedskry1ving, Meded. Univ. 

S. Afr., Reeks C, 28. 
C. P. T. Naude, Die romanisering van minder-ontwikkelde volkere in die Romeinse 

ryk, in de bundel Kulturele Kontaksituasies, Meded. Univ. S. Mr., Reeks B, 
11, p. 5-17. 

I 
Bet probleem van de oorsprong van de romeinse historiografie blijft de 

gemoederen bezighouden. Naude geeft allereerst een helder en welkom over
zicht van de bestaande opvattingen. Enerzijds is er F. Bomer's theorie, volgens 
welke de ontwikkeling verloopt van een prae-litteraire kroniek ( cf. Mommsen's 
Liber Anna/is) naar de annates van Fabius Pictor; diens annates waren een onop
gesmukt, theorie- en bespiegelingsloos, kroniekmatig geschrift, dat de 
Romeinse geschiedenis ab urbe condita behandelde. Deze 'oudere' annalistiek 
wordt. gevolgd door de zgn. 'latere', die na de Gracchi opkomt. Een door 
griekse theorieen beinvloede reactie op deze annalistische traditie is bij 
Asellio te vinden, die i.p.v. de beschrijvende, kroniekmatige annates de ver
klarende, pragmatische historiografie voorstaat. Bomer ziet een continue 
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ontwikkeling vanaf de vroegste kroniek tot aan de latere annalistiek via Fabius 
Pictor. De vraag, waarom Fabius in het grieks schreef, kon hij echter vanuit 
zijn theorie niet beantwoorden. Naude, in navolging van Niebuhr en Gelzer, 
merkt terecht op, dat Fabius kennelijk voor griekse lezers geschreven heeft. 
Het ging er Fabius niet om een kroniekmatige geschiedenis ab urbe condita 
te schrijven, maar om tegenover de Grieken de grondbeginselen van de 
romeinse politiek uiteen te zetten. Zijn geschrift was een 'Auseinandersetzung' 
met Philinus' anti-romeinse geschiedverhaal. Aan het begin van de romeinse 
historiografie staat dus niet een kroniekschrijver ( = annalist) maar een 
pragmatisch, verklarend en bespiegelend, historicus, een man van de 'grote' 
geschiedenis, die door de contemporaine gebeurtenissen (Punische Oorlogen) 
gedreven werd tot het schrijven van een geschiedverhaal. Cicero (de Or. 2, 52; 
de Div. 1, 43) mag Fabius' werk dan als annates bestempelen, in feite gaat het 
bier om een litterair-stilistische qualificatie; annates hadden een onversierde, 
'kale' stijl; Cicero's woorden gebruike men niet, om Fabius te maken tot een 
schrijver van annates in historiografische zin, d.w.z. van een in kroniekvorm 
gegoten geschiedenis van de eigen stad. Zulke annates ontstonden na de 
officiele publicatie van de priesterlijke tabulae onder de titel Annates Maximi 
(123 v.Chr.). 

Deze theorie over het begin van de romeinse geschiedschrijving als 'grote' 
geschiedenis wil N. nu versterken door te wijzen op een, door Jacoby 
geschetste, analoge ontwikkeling in de griekse historiografie: ook daar zou 
een ontwikkeling van 'grotere', voornamelijk, zij het niet uitsluitend, con
temporaine geschiedschrijving naar locale kronieken (Atthidografie) te onder
kennen zijn; men zou de volgende vergelijking kunnen opstellen: Herodotus: 
Atthidografie = Fabius Pictor: Annates (gebaseerd op de Annates Maxitni). 

Jacoby zelf zag in Fabius Pictor echter een locale kroniekschrijver, omdat 
hij immers ab urbe condita begon, en correleerde hem aan de na-klassieke griekse 
locale kroniekschrijvers. Naude ziet, in navolging van Gelzer, in Fabius 
bovenal de man, die contemporaine geschiedenis beschreef op pragmatische 
wijze en slechts bij wijze van inleiding de konings- en vroeg-republikeinse 
periode van Rome behandelde. Hij wil Fabius correleren, niet aan de griekse 
locale kroniek, maar aan de Westgriekse historiografie, de Sikelika, waarin 
eveneens de behandeling van de zeer vroege geschiedenis voorafgaat aan die 
van de contemporaine. 

De visie van Naude op Fabius lijkt zeer plausibel; zoals gezegd, zij sluit in 
grote lijnen aan bij Gelzer's opvattingen. Wanneer Asellio onderscheidt 
tussen schrijvers van annates en 'beschrijvers van res gestae', bedoelt hij met 
de eersten degenen, die de Annales Maxi!JJi als bron gebruikten, terwijl de 
tweede categoric de vroegere, meer pragmatische geschiedenis beoefenende 
schrijvers omvat (Fabius c.s.). Polybius noemde immers Postumius Albinus, 
een eveneens in het grieks schrijvende navolger van Fabius, een beoefenaar 
van·r.p<X')'f!<X"t'~X~ !cr"t'op(<X, 1, 4; Naude, p. 12, n. 79). Het is echter de vraag of 
men er gelukkig aan doet Jacoby's theorieen over de oudste griekse historio
grafie als analogon te gebruiken. 'The whole idea is wrong that Greek history 
began with local history', is zijn stelling. Dionysius, De Thuc. 5 bewijst volgens 
Jacoby niet, dat de griekse geschiedenis met locale kronieken begon: evenals 
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Cicero denkt D. volgens J. slechts in termen van stijlkritiek; D. maakt de fout 
een stylistische ontwikkeling te veranderen in een historiografische. Cicero 
nu (zie boven) spreekt inderdaad over de stijl van de annales maar Dionysius 
spreekt expressis verbis over verschil in werkprincipe en in stijl; Dionysius 
onderscheidt beide bewust; hij noemt een aantal schrijvers, die v66r Herodotus 
en Thucydides stam -en/of stadsgeschiedenissen, d.w.z. locale kronieken 
schreven. Dionysius zal zeker deze schrijvers gelezen hebben en een verschil 
in onderwerp t.o.v. de grotere historiografie (Herodotus, Thucydides) 
opgemerkt hebben. Dat hij een stilistisch verschil zonder meer uitgebreid 
heeft tot een verschil in onderwerpskeuze -en behandeling, m.a.w. dat hij 
dit laatste verschil domweg gepostuleerd, c.q. geconstrueerd heeft, lijkt mij 
onbewijsbaar en is in strijd met wat Dionysius zegt. 

Een en ander neemt niet weg, dat Naude's beschouwingen over de vroegste 
romeinse geschiedschrijving geenszins hun waarde verliezen; integendeel, 
zijn geschrift biedt een voortreffelijke, op zeer uitgebreide lectuur gebaseerde 
samenvatting en een goede, kritische behandeling van de voornaamste 
theorieen op dit gebied. 

II 
Contemporaine problemen bepalen soms in sterke mate de belangstellings

richting van de historicus, onverschillig met welk tijdperk hij zich occupeert. 
In de 20e eeuw staat het acculturatie-probleem, d.w.z. het probleem van de 
overdracht van cultuur als een proces tussen volkeren, centraal. De romeinse 
historicus toont zich juist, zij het niet aileen, omdat hij 20e eeuwer is, geinteres
seerd in het probleem van de relaties tussen de Romeinse beschaving en de 
beschavingen van de via verovering in het imperium romanum opgenomen 
volkeren. N. heeft dit probleem en dan met name dat van de relatie tussen 
romeinse beschaving en de minder-ontwikkelde beschavingen in het Westelijk 
deel van het imperium aan de orde gesteld op een syni.posion over culturele 
contactsituaties in Oudheid en latere tijden. Genoemde relatie is er niet een 
geweest van een exclusieve, superieure Italiaanse 'romanitas' en een inferieure, 
principieel van de beschaving van de 'heren' buitengesloten, provinciale 
bevolking. Rome wilde en moest zich medestanders verwerven in Oost en 
West. Zij deed dit via haar burgerrechtspolitiek. Civitas romana werd 6f 
individueel 6f collectief verleend aan de provincialen. In beide gevallen was 
aanvaarding van de Latijnse taal en cultuur, van de Romeinse 'way of life', 
d.w.z. was een hoge graad van romanisering voorwaarde voor de verlening. 
Collectieve verlening van burgei:recht vond plaats, wanneer een civitas peregrina 
de municipium-status verkreeg. Zo'n civitas had in de loop der tijd officieus 
reeds bepaalde romeinse municipale instellingen geimiteerd en zich bovendien 
taalkundig-cultureel a.h.w. zelf geromaniseerd via kontakt met romeinse 
negotiatores ( cf. over hen Naude, p. 6), die zich er op eigen initiatief gevestigd 
hadden. Ook kwam het voor, dat kleine groepen veteranen na de dienst zich 
bij een bestaande peregrine stad vestigden: wij doelen hier op het verschijnsel 
van de pagi in Nrd. Afrika, die als romaniserende kernen beschouwd mogen 
worden (cf. L. Teutsch, Rev. Intern. des Droits de I'Antiq. 1961, 281-356). 

Naude heeft deze municipium-politiek misschien tezeer verwaarloosd: 
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op p. 9 noemt hij ze en passant onder de naam 'munisipalisering', terwijl hij 
op p. 12ff. onder de term 'munisipalisatie' een bepaald aspect van de munici
pium-politiek behandelt, nl. de verlening van de status van municipium Iatini 
it!ris door V espasianus aan een groat aantal Spaanse peregrine civitates. Het 
verschil tussen de verlening van romeinse en latijnse municipium-status wordt 
door N. te weinig beklemtoond. Het is een verschil in romanisering van de 
betrokken steden: in beide gevallen wordt de municipale struktuur van de 
Italiaanse municipia officieel overgenomen maar in bet eerste geval krijgen 
alle peregrini romeins burgerrecht, terwijl in bet tweede aileen de magistraten 
(en later alle curiales) deze onderscheiding krijgen. De peregrine steden, die 
latijnse municipia worden, zijn kennelijk niet tot in de lagere bevolkingsklassen 
doordrenkt met de romeinse 'way of life'. Het zou interessant zijn te weten, 
welke graadmeter de keizerlijke regering gebruikte om de graad van romani
satie te meten. 

Naast de municipalisering is er de verstedelijking, waaraan N. terecht veel 
aandacht besteedt. De Romeinen hebben in bet Westen de in bergvestingen en 
in kleine vlekken wonende peregrini aangemoedigd in steden te gaan wonen, 
die in de vlakte lagen. Tac. Agricola 21 toont aan, dat de Romeinen daartoe 
financiele steun en technische know-how leverden. Het is merkwaardig, dat 
in Gallia en Brittannia de verstedelijking, op een enkele uitzondering na, niet 
gevolgd is door municipalisering, h.e. verlening van municipium-status. 
Vittinghoff's studie over de Romische Kolonisation und Biirgerrechtspolitik unter 
Caesar und Augustus toont aan dat van de (minstens) 36 gevallen van verlening 
van municipium-status er geen een uit Gallia Comata, Brittannia en Germania 
stamt. Ook na Augustus blijven de municipia relatief schaars in deze regionen, 
m.n. in vergelijking met Afrika en Spanje. De verstedelijking in de N.W. 
provincies sluit m.i. dan ook niet zo zeer romanisering in (zo N. in algemene 
zin op p. 9) als wel oppervlakkige 'de-barbarisering'; men wende aan ordelijk, 
geregeld, stedelijk leven in de (hoofd) steden van de stammen; men nam er 
bepaalde instellingen van het romeinse municipale leven over (decuriones, 
aediles, durtmviri), maar handhaafde anderzijds ook locale magistraturen 
(vergobretus); trouwens, Rome had geen pasklaar model voor alle steden, die 
in de minder-ontwikkelde rijksdelen gesticht werden (cf. hiervoor A. Mocsy, 
Historia 6 (1957), 488-490); er was in deze urbes hoogstens sprake van een dun 
bovenlaagje van romanisering: enkele voornamen kregen individueel romeins 
burgerrecht; de meerderheid van de bevolking bleef kennelijk te 'provinciaal' 
om Jllunicipes te kunnen worden (cf. S. S. Frere, Antiquity 35 (1961), 29ff.; 
S. J. de Laet, Schets van het ontstaan en de ont1vikkeling van stedelijke agglomeraties 
in Noord-Gallie in de Romeinse Tijd, Meded. Kon. Vlaamse Acad., 1960, no. 6 
en R. Syme's opmerking over de 'incompletely romanized social structure' 
van Gallia Comata in de 1e eeuw A.D., Tacitus, 456ff.). 

Zeer juiste opmerkingen wijdt N. aan de romaniserende werking van 
romeinse coloniae in de provincies en van het Romeinse leger (p. 6-8). Misschien 
had, zelfs in een generaliserend betoog als dat van N., enige aandacht besteed 
kunnen worden aan het probleem van de verhouding tussen de romeinse 
kolonisten en de in -en omwonende peregrini; naast het voorbeeld van Colonia 
Agrippimnsis (Keulen) (Naude, p. 6) is dat van Camulodunum, waar de 
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romeinse kolonisten volgens Tacitus (Ann., XIV, 31; cf. ook XII, 32) algemeen 
gehaat waren, zeker vermeldenswaard. 

Dat de romeinse legioenen in de grensprovincies de romanisering van de 
met de legionnairs in kontakt tredende peregrini(ae) bevorderden, onderstreept 
N. met nadruk. Als kweekplaats van 'nieuwe romeinen' waren de auxilia zo 
mogelijk nog belangrijker. Vittinghoff schat dat tijdens het vroege Principaat 
±2.000.000 peregrini in de auxilia zijn opgenomen. Opname impliceerde aan
vaarding van Latijn als commando-taal; na een diensttijd van 25 jaar krijgt 
de auxilia-soldaat romeins burgerrecht (N. p. 7/8). De militaire diplomata
inscripties leren bovendien, dat de tijdens de dienst geboren kinderen van 
de soldaat bij diens honesta tJJissio ook de civitas roiJJana kregen (Antoninus Pius 
annuleerde deze gewoonte; zie K. Kraft, Zu/Jt Biirgerrecht der Soldatenkinder, 
Historia 10 (1961), 120ff.). Terecht wijst N . erop dat deuit de dienst ontslagenen 
op hun beurt weer bijdroegen tot de romanisering van andere peregrini(ae). 

Naude heeft kans gezien om in kort bestek voor niet-vakgenoten een helder 
overzicht te geven van de voornaamste instrumenten van de romeinse romani
seringspolitiek. Het feit, dat hij wellicht iets te ongenuanceerd heeft gesproken 
over verschijnselen als verstedelijking en municipalisering, doet aan de waarde 
van zijn studie weinig of niets af. Het is trouwens heel wel mogelijk, dat de 
aard van het symposion, waarop hij zijn voordracht hield, een zeker gebrek 
aan nuancering onvermijdelijk maakte. 

Lei den. H. W. PLEKET 

* * * 

T. F. Carney: A Biograpf?y of Marius, Proceedings of the African Classical 
Associations, Supplement Number 1, Royal Van Gorcum Ltd., Assen, 
Netherlands, 1961. 76 pp. 

This study was the subject of an inaugural lecture given in the University 
College of Rhodesia and Nyasaland. It is presented therefore in the form of a 
'relatively straightforward narrative' with 'evidence of appropriate academic 
virtuosity' relegated to substantiating footnotes. It is at the same time the first 
full-length study of Marius which has ever appeared as an English monograph 
(p. 1). The author re-examines and modifies certain widely held views on the 
personality and achievements of Marius, aligning himself with Lanzani, 
Bennett and Badian (cf. n. 286, on the Marian massacre), rather than Robinson, 
Last and Scullard (see also Holroyd in the O.C.D.). Prof. Carney is well forti
fied for this task by a wide range of previous studies, notably on Plutarch and 
Cicero as sources (Plutarch's Style in the Marius, JHS 80, 1960; Cicero's Picture 
of Marius, WS 73, 1960). His major contribution lies in a re-assessment of 
Marius in the light of Cicero whose picture of Marius he regards as 'consistent 
and well substantiated' (p. 4) and useful to off-set the hostility of the greater 
part of the tradition as is reflected in Plutarch. 

The guiding factors in Marius' public career emerge from this study. 
Though complex, his policy was not haphazard. He is described as 'in the 
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