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Met deze zevende druk is  Een kennismaking met de oude wereld  aan zijn derde versie toe en in

vergelijking met de eerste editie uit 1983 kan van een nieuw boek gesproken worden. Niet alleen is de

vormgeving  heel  wat  aantrekkelijker  geworden  maar  bovendien  is  het  boek  met  een  honderdtal

bladzijden  uitgebreid  en  zijn  grote  delen  herschreven  om  rekening  te  houden  met  de  nieuwe

ontwikkelingen in de wetenschap. Een aantal van deze herwerkingen waren reeds aan te treffen in de

herziene versie uit 2001. In vergelijking met deze laatste versie vallen in deze nieuwe uitgave van 2017

vooral een aantal didactische vernieuwingen (kaders, tijdbalken en synoptische tabellen)  op en het

invoeren van verschillende tinten rood als steunkleur in kaarten, kaders, schema's en het in rood zetten

van  belangrijke  namen  en  begrippen  in  het  exposé  zelf.  Daarmee  heeft  deze  inleiding  in  de

geschiedenis van de oude wereld die nu al ruim drie decennia een vaste waarde is in het universitaire

onderricht en inmiddels ook in het Engels en Duits werd vertaald, nog aan kwaliteit gewonnen.

In hun Woord Vooraf stellen de auteurs dat zij bij de selectie van de stof drie criteria in acht hebben

genomen: 'Ten eerste hebben wij verschijnselen besproken die een algemeen historisch belang hebben

en  ook  in  andere  tijdperken  van  de  geschiedenis  belangrijk   geweest  zijn,  zoals

maatschappijstructuren, expansiedrang, staatsvorming, politieke theorieën, machtsverdeling, sociale

conflicten, productiewijzen en godsdiensten. Een tweede criterium was de doorwerking in de latere

westerse en islamitische beschavingen. De plaatsing in een doorlopend historisch kader was een derde

criterium. We achten het van belang de besproken onderwerpen in het kader van de ontwikkelingsgang

van de geschiedenis te plaatsen'.  In dit opzet zijn ze ten volle geslaagd behalve dan dat zij enigszins

afbreuk hebben gedaan aan het derde criterium door de Griekse en Romeinse geschiedenis in twee

afzonderlijke delen te behandelen in plaats van, wat m.i. meer aangewezen is, ze te verwerken tot één

geschiedenis  van  de  klassieke  oudheid  waarin  de  geschiedenis  van  de  Mediterrane  wereld  in

chronologische  orde als  één  geheel  wordt  benaderd waarin het  zwaartepunt  geleidelijk  westwaarts

verschuift van de Helleense naar de Romeinse wereld

Het boek telt zestien hoofdstukken gegroepeerd in drie delen gewijd aan respectievelijk Het oude

Nabije Oosten (hoofdstukken 1-7, blz. 17-84), De Griekse wereld (hoofdstukken 8-11, blz. 85-182) en

Rome (hoofdstukken 12-16, blz. 183-346). Ze worden voorafgegaan door een inleiding (blz. 11-16)

waarin  het  belang  van  de  oude  geschiedenis  wordt  benadrukt  en  bronnen,  terminologie  en

chronologische systemen nader worden toegelicht.  In het  laatste  hoofdstuk 17 wordt  bij  wijze van

epiloog ingegaan op de vraag wanneer men het einde van de Oudheid moet situeren.

Ieder deel en ieder hoofdstuk begint met een synoptische tijdbalk die toelaat de behandelde materie

in een  ruimere chronologische  context  te  plaatsen.  Binnen ieder  deel  bieden de hoofdstukken een

chronologisch  geordend  exposé  van  de  historische  ontwikkeling  terwijl  ieder  hoofdstuk  is

onderverdeeld in secties die gewijd zijn aan de politieke, militaire, institutionele, sociale, culturele en

economische ontwikkelingen tijdens de beschreven periode. Een overvloed aan kaartjes en figuren die

voorzien zijn van uitvoerige bijschriften verduidelijken en vervolledigen het exposé. De tekst wordt

onderbroken door informatieve kaderartikelen waarin specifieke items helder worden toegelicht. Vier

appendices  zijn  respectievelijk  gewijd  aan  de  Griekse  en  Romeinse  onomastiek,  het  Griekse  en



Romeinse  muntwezen,  een  overzicht  van  de  Romeinse  keizers  en  hun  regeringsperiode  en  een

uiteenzetting  over  het  karakter  van  de  Grieks-Romeinse  economie  met  een  overzicht  van  de

verschillende theorieën  die daarover zijn verdedigd door achtereenvolgens Adam Smith, Karl Bücher,

Johannes Hasebroek, Eduard Meyer, Max Weber, Karl Polanyi, Michaël Rostovtzeff, Moses Finley en

Douglas North en waarbij de controverse of het nu om een primitieve dan wel moderne economie ging

centraal staat. Het boek wordt besloten met een bibliografie die ook verwijzingen naar websites bevat

en een register.

Als cursusboek bij een universitaire opleiding is dit boek ten volle geslaagd en het is bovendien ook

uiterst  geschikt  voor  zelfstudie.  De  vele  kaartjes,  kaderartikelen,  tabellen  en  schema's  zijn  vanuit

didactisch oogpunt een belangrijk pluspunt en dat geldt ook voor de goedgekozen illustraties die steeds

vergezeld  zijn  van  een  informatief  bijschrift.  Inhoudelijk  zijn   er  op  de  tekst  geen  belangrijke

opmerkingen te maken. Het enige minpunt is de in vergelijking met de tweede versie fel afgeslankte

bibliografie. Voor deze afslanking zie ik geen reden en ook de criteria voor opneming of weglating van

bepaalde werken zijn mij niet helemaal duidelijk. Het valt bovendien te betreuren dat voor de wel

opgenomen werken die ook in het Nederlands zijn vertaald, deze vertaling niet wordt gesignaleerd. De

kanttekeningen die volgen betreffen slechts details en doen geen afbreuk aan de vele kwaliteiten van

het boek. Het gebruik van de term 'steden' voor poleis kan bij zelfstudie bij de beginnende studenten

(voor wie het boek is geschreven) tot misvattingen leiden omdat pas vrij laat in het betoog duidelijk

wordt  gemaakt  dat  de  polis zowel  de  centrale  nederzetting  als  het  ommeland  omvatte  en  omdat

wanneer men het over de 'Atheense bevolking' heeft onvoldoende duidelijk wordt gemaakt dat hiermee

niet de bevolking van de nederzetting aan de voet van de akropolis (de  astu) wordt bedoeld maar wel

de bevolking van heel Attica. Pas op bladzijde 287 krijgt men te lezen dat in de klassieke wereld de

steden met hun omgeving een gemeente vormden. Op blz. 173 wordt ten onrechte gesteld dat in de

hellenistische tijd de invloed van de oude goden tanende was. Bij de behandeling van de opkomst van

het Beotische Thebe mis ik een vermelding van Pelopidas die daarbij toch wel een even belangrijke rol

heeft gespeeld als de wel vermelde Epaminondas. In het bijschrift bij figuur 10.12 (Socrates) is wel te

lezen dat Socrates in 406 de zitting van de volksvergadering voorzat waarin  admiraals werden ter dood

veroordeeld maar niet dat -wat veel relevanter is- Socrates als enige zich verzette tegen de onwettige

inbeschuldigingstelling van deze admiraals en daarmee de wettelijkheid verdedigde tegen de druk in

van het volk. Op blz. 267 wordt onvoldoende benadrukt dat in de keizertijd de Romeinse equites die

tijdens het Principaat een functie uitoefenden binnen het rijksbestuur slechts een zeer kleine minderheid

onder de  equites  vormden en dat de overgrote meerderheid van de  equites romani  alleen op lokaal

niveau actief waren als domi nobiles.

Maar  nogmaals,  deze  bemerkingen  doen  in  geen  enkel  opzicht  afbreuk  aan  de  vele  en  grote

kwaliteiten van werk.  Met de handboeken van Naerebout-Singor (De Oudheid: Grieken en Romeinen

in de context van de wereldgeschiedenis), De Haan e.a. (Cultuurgeschiedenis van de Oudheid) en Van

der Vliet (Een geschiedenis van de klassieke oudheid) en nu ook  deze Een kennismaking met de oude

wereld   beschikken  de  Nederlandstaligen  over  een  viertal  studieboeken op  universitair  niveau  die

zonder moeite de vergelijking kunnen doorstaan met het beste wat op dit gebied in de wereldtalen

wordt aangeboden.
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