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REVIEWS/RESENSIES 

C.A. van Rooy, Antieke Griekse Geskiedenis (van die Steentydperk tot die Eeu 
van Peri/des), Butterworth, Durban-Pretoria 1980. 

In sy Voorwoord stel Van Rooy as doelstelling vir sy boek die volgende: 
(i) om 'n gaping te vul deur die publikasie van 'n geskiedenisboek oor Grieke

land in Afrikaans; 
(ii) om 'n handboek te verskaf aan die studente · van die B.A.- en B.A. 

Honneurskursus in die Klassieke, en 
(iii) om 'n boek te skryf wat gelees kan word deur die publiek wat in die 

oudheid belangstel. 
Ons sal na 'n kort bespreking van die inhoud van die boek probeer om die 

werk te beoordel, vernaamlik in funksie van doelstelling (ii), en daarna salons 
'n paar woorde se oor die wetenskaplike kwaliteit van die werk. 

Die boek bestaan uit 20 hoofstukke, waarvan I tot 6 aan die prehistorie, 
Kreta en Mykene gewy is (pp. 7-89). Dit is verheugend dat die skrywer ruim 
aandag verleen het aan die Mino'iese en Mykeense beskawings, waar die prentjie 
op gelukkige wyse van die Homeriese tradisie afgewyk het om plek vir gegewens 
uit die kleitablette (lineer B) en die argeologie in te ruim. Na 'n kort bespreking 
van die Griekse Donker Eeue en Renaissance (pp. 90-111) · volg die voor
klassieke geskiedenis (kolonisasie, vroee Sparta en Athene, tirannie en Griekse 
geldmunting: hoofstukke 8-13; pp. 112-231). Die vyfde eeu verdien tereg die 
meeste aandag in die volgende 7 hoofstukke, waar die Persiese Oorloe, die 
Delies-Attiese Seebond, Perikles, die Atheense demokrasie en die Pelopon
nesiese Oorlog grondig bespreek word (pp. 232-392). Die handige glossarium 
en die indeks sluit die werk af. 

Dit blyk dus dat die werk 'n baie soliede en logies gestruktureerde oorsig van 
Griekeland se politieke, institusionele, sosiaal-ekonomiese en militere geskiede
nis tot 404 v.C. aanbied. Twee vrae kom egter onvermydelik by die Ieser op: 
hoekom-en skrywer verduidelik dit nie in sy Voorwoord nie-is die datum 
404 v.C. as eindpunt vir hierdie geskiedenisboek gekies en nie die val van die 
Griekse polisstate in Philippos van Makedonie se tyd nie (ca. 338 v.C.)? Dit 
is-histories gesien-moeilik om die periode tusseri 404 en 330 v.C. los te ruk 
van die klassieke geskiedenis. 'n Tweede probleem word gestel deur die oorgang 
van bree kultuurgeskiedenis (hoofstukke 3-6) tot enge politieke (hoofstukke 
12-13 en gedeeltelik 15-17) en rnilitere geskiedenis (hoofstukke 14, 18-20 en 
gedeeltelik 15-17). Die skrywer was hiervan bewus (vgl. sy Voorwoord), en 
verstrek as redes hiervoor gebrek aan ruimte en die feit dat die fokus vanaf 
hoofstuk 12 vera! op of vanuit Athene gerig is. Die eerste rede kan beslis aanvaar 
word waar dit gaan om letterkunde, boukuns, beeldhoukuns, ens., waarvoor 
die literatuurlyste trouens kompensasie bied, maar die tweede argument 
verklaar nie heeltemal waarom daar geen aandag aan die Qriekse (of eventueel 
Atheense) lewenswyse, mentaliteit, godsdienstige !ewe e.d.m. geskenk is nie. 
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As handboek vir die Afrikaanstalige studente wou ek die werk eers in die 
praktyk toets, en daarom moes hierdie bespreking 'n hele jaar lank wag. Die 
resultaat was positief. Die werk is goed verstaanbaar, mooi onderverdeel, 
sistematies en insiggewend. Skrywer het met groat voordeel die Griekse woorde 
in sy teks verklaar deur hulle telkemale tussen hakies te herhaal naas die 
Afrikaanse vertaling (bv. p. 10I: dorpsentrum of markplein (agora), stam 
(phyle, mv. phylai), broederskap (phratria, mv. phratriai) ens., of deur die 
teenoorgestelde prosedure (bv. p. 2II: demiourgoi (ambagsmanne)). Wat egter 
onnodig was, meen ek, is die verklaring van Afrikaanse woorde deur Engelse 
terme tussen hakies (bv. p. 25: mat-beskilderde ('matt-painted') vase; p. I53: 
addendum (Engels 'rider'); p. 209: dat die menslike individu geen besitting 
(chattel) is nie ). 

Die gebruik van uitgebreide Samevattings aan die einde van die hoofstukke 
sal die eerstejaarstudent ongetwyfeld baie kan help by die studie van die 
Klassieke Geskiedenis. Miskien bestaan die gevaar dat die studente slegs die 
samevattings sal gebruik, net omdat hulle s6 volledig is. (By hoofstuk 8 
(Kolonisasie) kry ons bv. 5 pp. opsomming vir I5 pp. teks, waarvan 3 met 
illustrasies. Dieselfde geld vir hoofstuk II (Pheidon) met 6 pp. teks teenoor 
i/2 pp. samevatting.) 

Die besprekings by die Aanvullende Literatuurlyste is interessant en dra beslis 
daartoe by dat die studente bewus word van die historiese problematiek en 
die wetenskaplike colloquium vanuit verskillende standpunte en met dikwels 
botsende navorsingsresultate en/of stellings (baie interessant by hoofstukke 5, 
7 en 13). Die werk sou m.i. heelwat in waarde gestyg het, indien die aandag 
van die student nog meer gereeld op die voorhande antieke bronnemateriaal 
getrek was (soos baie goed op p. 106,1.2), en vera! op die tipologie hiervan, 
met die oog op die vorming en verskerping van sy historiese kritiek. 'n Bespre
king van die metodologie van die Antieke Geskiedenis (bv. ook op p. 3I9,I3 
by die bespreking van die Kalliasvrede) sou egter slegs ten koste van die 
Samevattings ingewerk kon word. 

As gevolg van die logiese indeling, verklarende herhalings ens. is die boek 
sander twyfel ook leesbaar vir 'n breere publiek as net akademici en studente. 
Ook die gebruik van kaarte en illustrasies help hier baie. 

Wetenskaplik gesien, het Van Rooy getuienis gelewer van 'n soliede kennis en 
goeie bantering van sy stof. Sy literatuurverwysings is goed, alhoewel uitsluitlik 
tot die Engelssprekende wereid beperk. Hy het ook tereg dikwels die hoofklem 
op epigrafiese en argeologiese materiaal laat val en hom nie tot die literere 
bronne beperk nie ( dit is bv. baie duidelik in hoofstuk 17 by die bespreking 
van die omvorming van die Atties-Deliese Seebond tot 'n Atheense imperialis
tiese instrument).Ondanks 'n neiging om dogmaties te wees wat soms bespeur
baar is, gee die skrywer tog die nodige soepelheid aan die bantering en 
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bespreking van die probleme. 
Van Rooy het baie aandag bestee aan die konstitusionele geskiedenis van 

Hellas en vera! van Athene. Dit is nie net omdat dit hom na aan die hart le nie 
(soos dit waarskynlik met die meeste historici die geval is), maar ook omdat die 
bydrae van antieke Athene nie tot die gebied van die drama, lettere, poesie en 
beeldende kunste beperk was nie. Die bydrae op konstitusionele gebied is 
enorm, want antieke Hellas was 'n mikrokosmos wat aan die hele Europa (en 
die Weste) die embrio van sy laterestaatsisteme, diplomasie en politieke tradisies 
geskenk het. 

Dit mag nuttig wees om in hierdie konteks na Van Rooy se uiteensetting van 
Drakon en Solon se hervormings (pp. 195-196, 203-211, 222-224) te kyk. 

Die skrywer het tereg die Atheense konstitusie (in die moderne betekenis van 
die woord) by Solon laat begin, en die rol van Drakon tot die opskrifstelling van 
die gewoontereg in 621 / 620 v.C. beperk. Verder bespreek hy die tradisionele 
indeling van Solon se hervorming volgens sy (i) ekonomiese, (ii) konstitusionele 
en (iii) juridiese aspekte, om tot die besluit te kom dat Solon 'n man van die midde 
was, nog pro-aristokraties, nog pro-demokraties; verder het Solon-en Van 
Rooy onderstreep dit tereg-die mens as persoon erken en aan die Atheners die 
isonomia gegee. Die beskrywing van Van Rooy volg die van Aristoteles (Ath. 
Polit. V-XII) redelik getrou en gee 'n duidelik prentjie van die gebeurtenisse 
en probleme, alhoewel hy m.i. nie die kans ten valle benut het nie om die feit te 
onderstreep dat ons hier voor die eerste groat konstitusionele hervorming, nie 
net in die Griekse nie, maar in feite in die Westerse geskiedenis staan, iets wat 
m.i. gedurig herhaal moet word vir die studente en publiek wat trouens die 
verbondenheid van die Afrikaanse (Westerse) beskawing met die antieke alte 
min raaksien. 

Verder is dit slegs by detailpunte dat 'n mens nie altyd met die skrywer kan 
saamstem nie. Dit is byvoorbeeld baie gevaarlik om Aristoteles te kritiseer deur 
te beweer dat hy ten onregte 'n nuwe konstitusie aan Drakon toeskryf. Die term 
n:oA.nEia mag natuurlik nie sander nuansering met ons moderne begrip 
"konstitusie" gelykgestel word nie. Aristoteles plaas die eerste n:ohrEia (A t h. 
Polit. IV, l) of ni~tc; nic; apxaiac; n:oA.t1:Eiac; (III, 1) reeds voor Drakon se 
tyd; maar n:oA.nEia het hier nie die betekenis van 'n "geskrewe konstitusie" 
of "grondwet" nie, dog wei van 'n "politieke de facto bestel'' (gegrondves op 
tradisie). In hoofstuk XLI, 2 rangskik Aristoteles wei Drakon se wette as 
tweede ~-tE1:U<J1aatc; lixouaa n:oA.tcEiac; 1:a~tv, na die (legendariese) van 
Theseus en voor die van Kleisthenes. 

By Solon se seisachtia (Ath. Polit. VI) vermeld Aristoteles nog die laster
praatjies teen Solon wat aan bepaalde aristokrate-bewus of onbewus-die 
leans sou gegee het om hulself in sku ide te steek deur baie grand te koop, sku ide 
waarvan hul deur Solon se hervorming daarna bevry is. Ons sien hierin die 
refleksie van latere opvattings wat skuldafskaffing as negatiewe politiek beskou 
het, en wat Solon Of van blaam wou suiwer ( deur sy seisachtia as 'n reduksie van 
sku! de, nie 'n kwytskelding nie, te verklaar), Of hom wou diskrediteer (vgl. a.m. 
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Plato, Staat 566 A; Wette 648D; Plutarchos Solon XV). Verder gee Aristoteles 
we! 'n plek aan die thetes in die 8tKaanjpta (Ath. Polit. VII, 3). 

Ook op ander plekke in die boek moet die kritikus volstaan met die melding 
hier en daar van minder duidelike of betwisbare verklarings of stellings van 
ondergeskikte belang, of van weglatings; enkele voorbeelde: of die labrys werklik 
die belangrikste religieuse teken te Knossos was, bly onseker (p. 36); op p. 184 
en 187 word onder die muntstelsel die talent (= 60 minai) genoteer: in feite is 
die talent 'n gewig, later 'n hoeveelheid silwer (ca. 26, 160 kg) en nie 'n munt nie; 
by Solon se hervorming word die term timokrasie nerens gebruik nie; onlogies 
is 'n stelling op p. 155 waar die skrywer beweer dat Sparta en die Peloponne
siese Bond "die enigste organisasie in Griekeland was wat sterk genoeg was om 
die kern te vorm van Griekse weerstand teen die Perse tydens die inval in 
480-479", iets wat weerle word deur die gebeurtenisse soos uiteengesit in sy 
volgende hoofstukke. 

Ten slotte nog 'n woord oor die ortografie van die Griekse name. Volgens 
skrywer is sover moontlik 'n letterlike transkripsie uit die Grieks verkies, 
behalwe waar die Latyns-Engelse spelling (of Afrikaanse) wydverspreid is. In 
feite het Van Rooy hierdeur baie duidelik gei:llustreer hoe broodnodig dit is dat 
Suid-Afrikaanse klassici 'n eenvormige spellingsisteem, of ten minste basiese 
reels, hiervoor uitwerk. Inderdaad tref ons by Van Rooy baie inkonsekwente 
transkripsies aan. So staan Epirus naas Isthmos en Olympos. En waarom 
Smirna en nie Smyrna nie (L:J.10pva)? Waarom Feniciers en Macedoniers 
(maar Thrakiers) en nie Fenisiers of Pheniciers en Makedoniers (of Thraciers) 
nie? Waarom Efese, maar Ephialtes? Archon en archagetoi naas oligarge? Kyk 
ook na Thourioi, Thucydides, Gerousia, Lycurgus; Arche naas demos, phyle 
en Chalkidike en boule. Waarom Delphi en nie Delphoi nie? ens. Hierdie 
probleem is gewis nie net die van die skrywer nie, maar van ons alma!. 

Tot besluit mag in aile gerustheid beweer word dat-ondanks kritiek wat hier en 
daar uitgebring kan word-Van Rooy se Antieke Griekse Geskiedenis aan aile 
vereistes van 'n goeie handboek voldoen, wetenskaplik verantwoord en stewig 
staan, leesbaar is vir dosent, student en leek, en daarom nie net 'n leemte in 
Afrikaans vul nie, maar ook-buite die taalaspek om-'n positiewe bydrae tot 
die klassieke scholarship in Suid-Afrika vorm, iets wat tot navolging en nuwe 
publikasies aanspoor. Dit is die tipe van handboek wat dosente met 'n geruste 
gewete vir hul studente kan voorskryf met die hoop dat die klassieke geskiedenis 
vir hulle nou iets genietbaars mag wees. 
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