
Bijlage 1: Literaire bronnen 
 
Van de volgende literaire bronnen is in deze studie meervoudig gebruik 
gemaakt 
 

A. PROZA- schrijvers 
 
M.Tullius Cicero (106-43) is van bijzonder belang om een aantal redenen; 
op de eerste plaats om de periode waarin hij leefde, de laatste fase van de 
republiek. Die fase kenmerkte zich door verval van de oude normen; tevens 
tekende zich de contouren af van een nieuwe orde, aanvankelijk de dictatuur, 
later het principaat. In die turbulente tijd heeft Cicero een hoofdrol gespeeld, 
als magistraat, -hij doorliep de gehele cursus honorum-, en als geleerde en 
publicist; ook als redenaar trad hij sterk op de voorgrond. Zijn literaire 
nalatenschap stelt ons in staat het beeld van zijn tijd te reconstrueren.  
Tot die nalatenschap behoort een groot aantal redevoeringen, die onder 
andere juridische problemen als onderwerp hebben. Bij de beoordeling van 
hun betekenis is van belang dat Cicero geen jurist was, al had hij een ruime 
kennis van het Romeinse recht. Een probleem dat men dient te 
verdisconteren is dat de werkelijkheid  beïnvloed kan worden door zijn  
retoriek. 
Als ervaren redenaar heeft hij een aantal werken nagelaten als leermeester in 
de retorica. Het risico van beeldvertekening speelt hier niet. 
Daarnaast heeft hij over uiteenlopende onderwerpen interessante wijsgerige 
geschriften nagelaten. Van groot belang voor inzicht en begrip van zijn tijd 
is zijn brievenverzameling. 
 
M.Terentius Varro (116-27) was tijdgenoot van Cicero. Hij zocht de 
publiciteit niet en was een polyhistoor, een kamergeleerde die over allerlei 
onderwerpen heeft gepubliceerd. Varro is als betrouwbare bron te typeren. 
 
Aulus Gellius’ werk Attische Nachten is van bijzondere betekenis. Op de 
eerste plaats omdat het een verzameling is van antiquarische gegevens, 
kwesties en zaken die Gellius (ca.130 na Chr.) aantrof in diverse geschriften; 
vervolgens omdat hij in zijn rapportage zorgvuldig te werk gaat: hij vermeldt 
de bron en de auteur en hij citeert niet zelden letterlijk wat hij aantreft.  
 
Geschiedschrijving in objectieve zin, zoals de moderne wetenschap 
postuleert, kent de Romeinse literatuur niet. Belangrijke auteurs schrijven 
geschiedenis, vaak is een verborgen doelstelling tevens aan de orde. T.Livius 
(59-17 na Chr.), auteur van Ab urbe condita schrijft zijn omvangrijk oeuvre 
ten tijde van Augustus en verheerlijkt daarin de grootsheid van het Romeinse 
volk. Die heeft hij vooral gezien in oudere tijden en zien vervallen in de 
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nadagen van de republiek. Van het principaat heeft hij hoge verwachtingen, 
de resonans daarvan kan men hier en daar waarnemen. De kwaliteit van zijn 
bronnen was omstreden, maar de moderne historische wetenschap kent hem 
grote betekenis toe. 
Tacitus (55-120 na Chr.) schreef zijn Annalen als voortzetting van Livius’ 
werk. Tacitus werkt zorgvuldig, maakt veel voorstudies en probeert naar 
eigen zeggen sine ira et studio1 dat wil zeggen objectief, te werken. Dat lukt 
niet overal en volledig: Tacitus is teleurgesteld in zijn verwachtingen van het 
nieuwe principaat en dat klinkt hier en daar door. 
 

B. DICHTERS 
 
Dichters werken met een subjectieve werkelijkheid. Niet zelden wordt hun 
waarneming daardoor versluierd. Toch wordt gemeend dat daar waar de 
werkelijkheid van alledag wordt weergegeven, deze weinig bezijden de 
waarheid is. In zijn algemeenheid geldt dat voor Horatius (65-8naChr), 
Iuvenalis (62 na Chr.-142) en Martialis (40 na Chr.-104). 

 
C. GRIEKSE AUTEURS 

 
Dionysius van Halicarnassus werkte in Rome ten tijde van Augustus. Hij 
was een veelzijdig man en heeft over talloze onderwerpen gepubliceerd. Zijn 
Antiquitates baseerde hij grotendeels op oude Annalisten; daardoor is zijn 
werk waardevol in zoverre als veel informatie van deze geschiedschrijvers is 
bewaard gebleven: veel wetenswaardigheden uit het grijze verleden zouden 
anders verloren zijn gegaan. Hij wordt bewonderd om zijn veelzijdigheid en 
zorgvuldigheid waarmee hij zijn studies heeft verricht.  
Dionysius is ook een afwachtende bewonderaar van het nieuwe regiem, 
waardoor zijn informatie kan worden gekleurd. 
 
Plutarchus (46-120 na Chr.) is voor deze studie van belang met zijn 
Parallelle Levens. Bij de beoordeling van zijn werk is van belang dat hij de 
Anekdote2 propageert, dat hij biograaf is, en geen historicus. Als biograaf is 
hij primair geïnteresseerd in het leven van zijn onderwerp, gebeurtenissen 
daarin, die hij in een historisch kader plaatst; vooral is hij geïnteresseerd in 
het karakter en de eigenschappen van zijn historische figuren, die vaak ten 
voorbeeld worden gesteld aan het nageslacht. 

                                                 
1 Annales I, 1, 6. 
2 ‘door de geleerden gebezigde benaming van kleine historische bijzonderheden, vermaarde  
   personen betreffend, die men openbaar maakte en die vroeger onuitgegeven (an-ekdoton),  
   nog niet bekend gemaakt waren’. 
   (Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, AND BV 1995.) 



                                                                                Bijlage 1 

 

209

209 

Algemeen wordt aangenomen dat hij zijn bronnen zorgvuldig bestudeerde en 
nauwkeurig van hun gegevens gebruik maakte.  


