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Dit boek dat sinds 1983 diverse malen is 

herdrukt, is voor veel studenten Geschiedenis 

aan een HBO of Universiteit hét handboek voor 

oude geschiedenis geweest. Het boek is 

daarnaast in diverse andere talen verkrijgbaar, 

zoals het Engels en het Koreaans. 

 

Nu heeft dit boek een enorme make-over 

gekregen. De lay-out is nu veel aantrekkelijker 

en de inhoud is sterk aangepast. Zo is de inhoud 

aangepast volgens het laatste wetenschappelijke 

onderzoek, zijn er diverse tabellen en kaders 

toegevoegd en is er zelfs zeer bruikbaar online 

didactisch materiaal toegevoegd, zoals een 

begrippenlijst, begrippentrainer en tijdbalk. 

Hierdoor stijgt dit boek in bruikbaarheid. Het 

gebruik van rood-oranje begrippen en lichtere 

kaders is daarnaast erg prettig voor de ogen. Het 

oogt veel vriendelijker.  

 

Wat door het hele boek opvalt is de vergrote 

aandacht voor economie, wat deels te verklaren 

is door de proefschriften op politiek en 

economisch gebied die aan de Radboud Universiteit zijn verdedigd, op het gebied van 

numismatiek. Wat direct opvalt is het hoofdstuk over de crisis van de derde eeuw, waarbij De 

Blois zijn afscheidsrede zelfs aan gewijd heeft, maar hier helemaal niet terugkomt.1 

 

Het aspect godsdienst blijft echter marginaal, wat niet alleen blijkt uit de inhoud, maar ook in 

de bibliografie. Het onderzoek naar antieke godsdienst kent de laatste jaren een enorme vlucht 

met studies van onder andere Beumer, Rüpke, Ogden en Parker. 

 

Tenslotte valt door het hele boek op, maar vooral in de epiloog dat er gekozen is voor een meer 

genuanceerd beeld over in dit geval de cesuur tussen Oudheid en Middeleeuwen. Tegenwoordig 

lopen benamingen als Late Oudheid en Vroege Middeleeuwen door elkaar heen, hetgeen 

wellicht aangeeft dat de voorheen sociaaleconomische cesuur is vervangen door een meer 

cultureel-maatschappelijke. Etiketten worden natuurlijk alleen van buitenaf opgeplakt.  

 

Concluderend mag gezegd worden dat dit handboek op veel terreinen is vernieuwd en op 

sommige niet, zoals cultuur. Daarnaast is dit boek in waarde gestegen door het 

onderwijsmateriaal. Iets wat voor het boek Een kennismaking met de middeleeuwse wereld ook 

handig zou zijn. 
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