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Overzicht academische vaardigheden jaar 1 Geschiedenis (2016-2017) 
BLOK 1 

Moderne Geschiedenis Inleiding Geschiedwetenschap 

Schrijfvaardigheid: collegedictaat maken Schrijfvaardigheid oefenen d.m.v. opdracht bronkritiek 

Schrijfvaardigheid: samenvatting maken Onderzoeksvaardigheid: literatuurlijst construeren 

Schrijfvaardigheid: correct annoteren  Onderzoeksvaardigheid: introductie 

bibliotheekvaardigheden (heuristiek) 

Schrijfvaardigheid oefenen d.m.v. archiefopdracht Brongebruik: Bronkritiek 

Onderzoeksvaardigheid: analyse secundaire literatuur Kritisch denken: kritisch reflecteren op het eigen vak en het 

eigen functioneren van de historicus 

Brongebruik: kennismaking met het archief Kritisch denken: kennis nemen van, en nadenken over 

wetenschappelijke integriteit 

 

BLOK 2 

Eigentijdse Geschiedenis Wereldculturen 

Schrijfvaardigheid oefenen d.m.v. essays; toepassen 

correcte annotatie 

Schrijfvaardigheid oefenen d.m.v. opdrachten over 

comparatieve Geschiedschrijving ; toepassen correcte 

annotatie 

Schrijfvaardigheid: Zelfdiagnose taalvaardigheid d.m.v. 

taaltoets  

Schrijfvaardigheid: het formuleren van onderzoeksvragen 

Onderzoeksvaardigheid: kritische reflectie op secundaire 

literatuur  

Onderzoeksvaardigheid: kennismaking met debat omtrent 

de presentatie van erfgoed in musea 

Onderzoeksvaardigheid: toetsing theorie aan empirie 

 

Onderzoeksvaardigheid: kritische reflectie op secundaire 

literatuur 

Onderzoeksvaardigheid: zelfstandige en goed 

beargumenteerde positionering in het wetenschappelijk 

debat 

Onderzoeksvaardigheid: begrip en toepassing van concepten 

die centraal staan binnen de Wereldgeschiedenis 

Brongebruik: Identificatie en analyse van (gedigitaliseerde) 

primaire bronnen 

Brongebruik: Gebruik en analyse van visuele en materiële 

bronnen 

Kritisch denken: Verbinding kennis en vaardigheden met 

maatschappij 

Kritisch denken: ontwikkelen van een goed onderbouwd 

argument 

 

BLOK 3 

Introductie Oudheid Middeleeuwen 

Schrijfvaardigheid oefenen d.m.v. twee 

museumopdrachten; toepassen correcte annotatie 

Schrijfvaardigheid oefenen d.m.v. twee essays; toepassen 

correcte annotatie 

Schrijfvaardigheid: formuleren van een 

wetenschappelijke onderzoeksvraag 

Onderzoeksvaardigheid:herkennen en vergelijken van 

verschillende soorten probleemstellingen 

Onderzoeksvaardigheid: analyseren van 

wetenschappelijk debat 

Brongebruik: analyse van verhalende bronnen 

Onderzoeksvaardigheid: literatuur zoeken t.b.v. 

onderzoeksvraag 

Brongebruik:kennismaken met en gebruik van 

gespecialiseerde naslagwerken 

Brongebruik: kennismaken met, en analyse van 

materiële cultuur in historisch onderzoek  

Brongebruik: kennismaking met handgeschreven bronnen 

en tekstkritiek 

 

BLOK 4 

Vroegmoderne tijd De Stad 

Schrijfvaardigheid oefenen d.m.v. verschillende 

deelopdrachten; toepassen correcte annotatie 

Schrijfvaardigheid: geven, ontvangen en verwerken van 

(peer-) feedback 

Schrijfvaardigheid: opzetten en formuleren 

wetenschappelijk paper 

Onderzoeksvaardigheid: kennismaken en toepassen 

vaardigheden Digital Humanities 

Schrijfvaardigheid: geven, ontvangen en verwerken van 

(peer-) feedback 

Onderzoeksvaardigheid: kennismaken en toepassen van 

kwantitatieve methoden 

Onderzoeksvaardigheid: zoeken en analyseren secundaire 

literatuur 

Brongebruik: verwerken, analyse en verslaglegging van 

digitale en statistische data en bronnen 

Onderzoeksvaardigheid:historische case inbedden in theorie 

en historiografie 

Brongebruik: het selecteren van relevante bronnen 
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INHOUDSOPGAVE 
 

Schema ‘Introductie Oudheid’  4 

Woord vooraf  5 

Cursusprogramma  7 

 

Week 1   Het Oude Nabije Oosten 

Werkcollege:   Internationale betrekkingen: conflict, geweld en ordening  

                                           in het Neo-Assyrische imperium 

11 

Week 2  Archaïsch Griekenland 

Werkcollege:  Griekse kolonisatie 

15 

Week 3  Klassiek Griekenland 

Werkcollege:  De Atheense rechtspraktijk 

22 

Week 4  De Hellenistische Wereld 

Werkcollege:  ‘The Age of Empires’: wereldrijken in het Midden-Oosten 

27 

Week 5  Romeinse Republiek 

Werkcollege:  De expansie van Rome 

31 

Week 6  Romeinse Keizertijd 

Werkcollege:  Keizer Nero 

35 

Week 7  Late Oudheid  

Werkcollege:  De vrouw in de Late Oudheid 

39 

 

 

 

Belangrijke jaartallen 43 
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SCHEMA ‘INTRODUCTIE OUDHEID’  

 

1 

HOORCOLLEGE  

Het Oude Nabije 

Oosten 

 

WERKCOLLEGES 

Internationale 

betrekkingen 

2 

HOORCOLLEGE  

Archaïsch 

Griekenland 

 

WERKCOLLEGES 

Griekse kolonisatie 

 

3 

HOORCOLLEGE  

Klassiek 

Griekenland  

 

WERKCOLLEGE 

De Atheense 

rechtspraktijk 

 

4 

HOORCOLLEGE  

De Hellenistische 

Wereld 

 

 

WERKCOLLEGES 

Stad en Imperium 

  Bezoek 

archeologische 

collectie 

Universiteitsmuseum 

Utrecht 

 

5 

HOORCOLLEGE  

Romeinse Republiek 

 

 

WERKCOLLEGES  

Romeinse expansie 

 

 

6 

HOORCOLLEGE 

Romeinse 

Keizertijd 

 

WERKCOLLEGE 

Keizer Nero 

 

 

7 

HOORCOLLEGE 

Late Oudheid 

 

 

WERKCOLLEGES  

Vrouwen in de Late 

Oudheid 

 

9 

 

 

TENTAMEN 

Inleveren opdracht 

Universiteitsmuseum 

Bezoek 

Rijksmuseum van 

Oudheden Leiden 

Inleveren opdracht 

RMO 

 

STOF HANDBOEK PER WEEK (Price and Thonemann)1 

 

Week 1   Hoofdstuk 1    

Week 2   Hoofdstukken 2 en 3    

Week 3   Hoofdstuk 4     

Week 4   Hoofdstuk 5    

Week 5   Hoofdstukken 6 en 7   

Week 6   Hoofdstuk 8     

Week 7   Hoofdstuk 9 

     

Week 9    Tentamen        

Week 1 blok 4  Hertentamen 

                                                      
1 S. Price and P. Thonemann, The Birth of Classical Europe: A History from Troy to Augustine (London 2011). 
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WOORD VOORAF 

 

Doel en globale opzet van de cursus 
 

Na afloop van de cursus Introductie Oudheid heeft de student zich onderstaande 

eindtermen eigengemaakt: 

 De student heeft inzicht in en kennis van belangrijkste gebeurtenissen, structuren en 

veranderingen van het tijdvak. 

 De student heeft kennis van verschillende typen bronnenmateriaal die in de studie 

van de Oudheid worden gebruikt. 

 De student kent een aantal centrale wetenschappelijke debatten in de Oude 

Geschiedenis.  

 De student is in staat probleemstelling, argumentatie en bronnengebruik in een stuk 

moderne wetenschappelijke literatuur op het gebied van de Oude Geschiedenis aan 

te wijzen. 

 De student is in staat bronnen en literatuur in verband te brengen met de in 

handboek en colleges aangeboden informatie. 

 De student heeft zich academische vaardigheden eigengemaakt. 

 

Na afloop van de cursus kunnen/hebben studenten:  

 overzicht en kennis van de belangrijkste gebeurtenissen, structuren en 

veranderingen van  het tijdvak. 

 de volgende academische vaardigheden geoefend:  

o materiële cultuur in historische context plaatsen. 

o materiële cultuur als primaire bron bij historisch onderzoek gebruiken. 

o het relevante wetenschappelijk debat analyseren en mondeling een standpunt 

op wetenschappelijke gronden toelichten en verdedigen. 

o een duidelijke wetenschappelijke onderzoeksvraag, met bijbehorende 

deelvragen, formuleren. 

o literatuur zoeken t.b.v. een onderzoeksvraag. 

o schrijfvaardigheid verder ontwikkeld d.m.v. museumopdracht. 

o kennisgemaakt met presenteren. 

 

Het onderwijs bestaat uit:  

 

1. Een wekelijks hoorcollege van twee uur 

2. Twee keer per week werkcollege van twee uur 

3. Workshop materiële cultuur in het Universiteitsmuseum (week 3) en bezoek aan 

het Rijksmuseum van Oudheden (week 6) 

 

Deze syllabus bevat een overzicht van, en een toelichting bij het materiaal dat voor de 

werkcolleges moet worden bestudeerd én de opdrachten die ter voorbereiding van de 

werkcolleges over dit materiaal moeten worden gemaakt. De tijd die nodig is om de hoor- 
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en werkcolleges voor te bereiden, de colleges bij te wonen en de stof voor het tentamen te 

leren, bedraagt gemiddeld 20 uur per week.  

 

De verdeling van de cursuspunten is als volgt:  

 

- Museumopdracht Universiteitsmuseum   15% 

- Museumopdracht RMO     15%     

- Afsluitend tentamen over alle stof    70 % 

 

 

Cursusmateriaal 

Het studiemateriaal voor deze cursus omvat de volgende literatuur: 

 

 S. Price and P. Thonemann, The Birth of Classical Europe: A History from Troy to 

Augustine (London 2011). In deze cursus zal dit boek kortweg worden aangeduid 

als ‘het handboek’.  

 De aanvullende literatuur en bronnen staan op Blackboard (‘literatuur per week’); 

andere teksten kunnen via de UB website worden gedownload (e-books).  

 De syllabus ‘Introductie Oudheid’ Collegejaar 2016/2017 bevat per week opgaven 

van wat er ter voorbereiding van hoor- en werkcolleges moet worden bestudeerd, 

en opdrachten over, en toelichtingen bij het materiaal voor de werkcolleges.  

 

Daarnaast wordt in de aantekeningen bij de opdrachten in het werkboek regelmatig 

verwezen naar de Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome (afgekort in het 

werkboek als Oxford Encyclopedia) en de Encyclopedia of Ancient History. Dit zijn digitale 

naslagwerken, waarin je uitleg vindt over allerlei namen en begrippen met betrekking tot 

de Oudheid. Het is de bedoeling dat je deze regelmatig zult raadplegen. Je kunt de digitale 

encyclopedieën vinden via de website van de Universiteitsbibliotheek: 

www.uu.nl/bibliotheek. 

 

Ga naar ‘zoeksystemen’ 

Klik op ‘Oudheid’ (onder het kopje Geesteswetenschappen) 

Daarin vind je de links naar de ‘Encyclopedia of Ancient History’ en de ‘Oxford 

Encyclopedia of Ancient Greece and Rome’  

 

Hulpmiddelen 

Gedetailleerde kennis van de kaart van het Middellandse Zeegebied is nodig en het gebruik 

van goede, historische atlassen is aan te raden. Een goede atlas is bijvoorbeeld de 

Westermann Grosser Atlas zur Weltgeschichte. Voor de Oudheid in het bijzonder is er 

bijvoorbeeld: R.J.A. Talbert, Atlas of Classical History (London: Routledge, 1985 of latere 

druk) [ISBN 0-415-03463-9 (pbk)] en de grote Barrington atlas of the Greek and Roman 

World (Princeton 2000), in te zien in de UB. De kaarten van deze atlas zijn bijzonder 

overzichtelijk.  
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Voor toelichtingen bij woorden, namen of begrippen uit de lectuur kunnen de Oxford 

Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, de Encyclopedia of Ancient History, of de Neue 

Pauly gebruikt worden; het betreffen online naslagwerken die via de site van de 

bibliotheek te bereiken zijn. Verder komen ook de volgende werken van pas: Prisma van de 

klassieke oudheid, de Oxford Classical Dictionary, Der Kleine Pauly (Lexikon der Antike auf 

der Grundlage von Pauly’s Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft), en het 

Lexikon der Alten Welt. Deze boeken zijn allen aanwezig in de Universiteitsbibliotheek.  

 

Een ander nuttig hulpmiddel bij de bestudering van de Oudheid is de internetsite van het 

‘Perseus-project’: een doorzoekbare database met (vertalingen van) antieke bronnen.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper.  

Een andere handige website voor vertalingen van primaire bronnen is: “Lacus Curtius”:  

http://www. http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html 

 

 

CURSUSPROGRAMMA 

 

Hoorcolleges: algemeen 

Het programma omvat zeven hoorcolleges. Tijdens de hoorcolleges worden de 

belangrijkste aspecten van de antieke samenlevingen en van de politieke ontwikkelingen in 

de Oudheid aan de orde gesteld. De lijn van de colleges volgt de chronologische lijn van het 

handboek. Om de colleges met vrucht te volgen dient men de opgegeven gedeelten van het 

handboek vóór het college te hebben doorgenomen. Het handboek is betrekkelijk beknopt. 

Daarom zal tijdens het hoorcollege dieper op bepaalde aspecten van de stof worden 

ingegaan, worden andere visies dan die in het handboek zijn verwerkt nader toegelicht en 

komen belangrijke concepten aan de orde. Visueel materiaal ondersteunt de hoorcolleges.  

 

De gehele stof van de hoorcolleges behoort tot de tentamenstof. Het is dan ook zeer 

belangrijk dat je goede aantekeningen maakt van wat er wordt verteld tijdens de 

hoorcolleges. De powerpoints van de hoorcolleges komen op Blackboard te staan. 

 

Werkcolleges: praktische informatie 

Tijdens de werkcolleges worden vragen over handboek en hoorcolleges beantwoord. 

Bovendien worden de ter voorbereiding gemaakte opdrachten besproken. Van alle 

deelnemers wordt verwacht dat zij voor ieder werkcollege de opdrachten grondig en 

schriftelijk hebben voorbereid. Er wordt van je verwacht dat je in eigen bewoordingen de 

vragen en opdrachten uitwerkt, op een wijze waarmee je blijk geeft de materie voldoende 

te beheersen.  

 

Werkcolleges  

Het bijwonen én voorbereiden van de werkcolleges is verplicht. Je mag bij het 

werkcollege slechts in geval van overmacht en niet meer dan twee maal afwezig zijn. 

Afwezigheid dient - indien mogelijk - van tevoren schriftelijk bij de docent van het 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html
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werkcollege te worden gemeld, of binnen 24 uur na het college. Tevens dien je zorg te 

dragen voor een bewijs van overmacht. 

Als je vaker dan tweemaal afwezig bent, wordt je deelname aan de cursus als beëindigd 

beschouwd. Je kunt dan niet meer deelnemen aan het tentamen. Wanneer de absentie het 

gevolg is van uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden dien je je zo spoedig mogelijk te 

melden bij de studieadviseur van geschiedenis.  

Wanneer je door overmacht niet aan het tentamen deel kunt nemen, dien je dat 

voorafgaand aan het tentamen schriftelijk te melden bij de coördinator van de cursus. 

Indien je nog mee wilt doen met het hertentamen dien je binnen 7 dagen na het tentamen 

schriftelijk een goed onderbouwd verzoek in om toelating tot het hertentamen bij de 

coördinator van de cursus. 

 

Zie ook:  

http://students.uu.nl/gw/geschiedenis/praktische-zaken/regelingen-en-procedures 
 
Plagiaat 

Plagiaat is volgens Van Dale “het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van 

anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk”. Geef altijd nauwkeurig aan aan wie 

ideeën en inzichten zijn ontleend. Niet alleen bij het gebruik van gedrukte bronnen, 

maar ook bij het gebruik van informatie die van het internet wordt gehaald, dien 

je zorgvuldig de informatiebronnen te vermelden.  

Wees ook voorzichtig met samenwerken met andere studenten: wanneer je andermans 

werk overneemt geldt dat als plagiaat; als andere studenten jouw spullen overnemen 

ben je medeplichtig aan plagiaat. 

 

Plagiaat geldt als fraude en wordt streng bestraft. Zie hiervoor artikel 5.15 in de 

algemene Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2016-2017. Zie: 

http://students.uu.nl/gw/geschiedenis/praktische-zaken/regelingen-en-
procedures/onderwijs-en-examenregeling 
 

Plagiaatgevallen worden doorgegeven aan de Examencommissie van Geschiedenis en er 

wordt een aantekening gemaakt in je dossier. De (deel)cijfers kunnen in dat geval 

komen te vervallen en je kunt uitgesloten worden van deelname aan de cursus. 

 

TOETSING 

Je beheersing van de stof van de cursus ‘Introductie Oudheid’ wordt in drie etappes 

getoetst. Zoals in het voorgaande is beschreven vinden de eerste toetsmomenten binnen de 

cursus ‘Introductie Oudheid’ feitelijk plaats tijdens de werkcolleges. Het tweede 

toetsmoment wordt gevormd door het tentamen, waarin je kennis over de gehele cursus 

zal worden getoetst. Hier volgen nog even de toetsmomenten op een rijtje. 

 

Als eerste toetsmoment wordt er in week 3 een verslag gemaakt naar aanleiding van het 

bezoek aan de archeologische collectie van het Universiteitsmuseum in Utrecht (15%). In 

http://students.uu.nl/gw/geschiedenis/praktische-zaken/regelingen-en-procedures
http://students.uu.nl/gw/geschiedenis/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/onderwijs-en-examenregeling
http://students.uu.nl/gw/geschiedenis/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/onderwijs-en-examenregeling
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week 6 wordt er een bezoek gebracht aan het RMO waar een korte presentatie wordt 

gegeven bij een museumobject; samen met een verslag dat wordt ingeleverd aan het begin 

van week 7, telt de museumopdracht mee voor 15%. Het laatste toetsmoment is het 

digitale tentamen (70%), dat zal plaatsvinden in week 9. De stof omvat alles wat tijdens 

de cursus is behandeld tijdens de hoor- en werkcolleges: 

 

1) Het handboek van de cursus 

2) Alle materiaal (de opdrachten, primaire bronnen en artikelen) uit de syllabus van de 

werkcolleges van week 1 t/m 7. 

3) Hoorcollegestof van week 1 t/m 7 (inclusief het daar vertoonde beeldmateriaal). 

 

Tijdens het digitale tentamen kun je enige afbeeldingen uit het handboek en vanuit de 

hoorcolleges opnieuw te zien krijgen, die je dient te benoemen. Je wordt ten sterkste 

aangeraden om vanaf het begin de opgegeven bladzijden per week goed bij te houden. Aan 

de hand van open vragen zullen zowel je inzicht in de achtergronden en 

ontwikkelingen van de wereld van de Oudheid als je historische feitenkennis worden 

getoetst. Bij de open vragen is het de bedoeling dat je in helder en goed geformuleerde 

volzinnen een antwoord geeft, waarin je in eigen bewoordingen de juiste historische 

verbanden duidelijk weergeeft. Verder is er een bronvraag, een topografische vraag en 

een vraag met betrekking op belangrijke concepten. Op Blackboard zal een 

voorbeeldtentamen worden geplaatst. Het resultaat van het digitale tentamen bepaalt 

voor 70% je eindcijfer. 

 

Met het ditigale tentamen wordt de cursus afgesloten. Het tentamen vindt plaats in week 

9 nadat de laatste hoor- en werkcolleges gegeven zijn. Drie weken later vindt er een 

hertentamen plaats. 

 
Tentamendata 
 
Tentamen  Dinsdag 4 april, 17:00-19:30, Educatorium Gamma    

Hertentamen  Maandag 24 april (blok 4) 17:00-19:30, Educatorium Beta 

 
Uitslagen 

De resultaten van het tentamen worden binnen twee weken na de toetsing bekendgemaakt 

op Blackboard en er zal een inzagemoment worden gepland. Hier worden uiteindelijk ook 

de eindcijfers voor de gehele cursus bekendgemaakt. Voor vragen omtrent het tentamen 

kun je na afloop van de cursus op het inzage-uur terecht bij de coördinator van de cursus, 

mevrouw Dr. S. Stevens (wordt nader bekend gemaakt).  

 

Geslaagd 

Je bent geslaagd voor de cursus als het eindcijfer (= het resultaat van de twee deeltoetsen 

en het tentamen) 5,5 of hoger is. 
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Herkansing  

De mogelijkheid tot herkansing van een onvoldoende eindcijfer is beperkt. De regel op 

dit moment is dat je recht hebt op herkansing wanneer je eindcijfer tussen de 4,0 en 5,5 

uitvalt. De ondergrens van 4,0 is onder voorbehoud van een eventuele wijziging hiervan 

door de universiteitsraad. 

 

COÖRDINATOR ‘INTRODUCTIE OUDHEID’ 

De coördinatie van de cursus ‘Introductie Oudheid’ is in handen van mevrouw Dr. S. 

Stevens. Voor werkelijk dringende aangelegenheden, zowel inhoudelijk als 

organisatorisch, kun je bij haar terecht. Zij heeft wekelijks een spreekuur dat uitsluitend 

bestemd is voor studenten van deze cursus. Je kunt haar vinden iedere maandag van 

12:00 tot 13:00 uur, Drift 6 kamer 2.14. De coördinator is niet via e-mail te bereiken 

inzake de cursus ‘Introductie Oudheid’. Ervaring leert overigens dat je doorgaans alle 

informatie die je als student nodig hebt, zelf in deze handleiding kunt vinden. 
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WEEK 1   

 

HET OUDE NABIJE OOSTEN 

 

WERKCOLLEGES 

Internationale betrekkingen: conflict, 
geweld en ordening in het Neo-Assyrische 
imperium 
 

 
 

 
I Handboek: hoofdstuk 1. 
 
II Literatuur: 
  
Voor de achtergrond, de volgende hoofdstukken in The Encyclopedia of Ancient History 

(online, via UB): 

 Assyrian kings, Neo-Assyrian period (Mordechai Cogan) 

 Adû (Pierre Villard) 

En de voorgeschreven pagina’s van (Blackboard): 

 Maul, S., ‘Der assyrische König - Hüter der Weltordnung’, in: K. Watanabe (ed.), 
Priests and Officials in the Ancient Near East (Heidelberg 1999), 201-211. 

 

III Bronnen (zie blackboard) 

 Esharhaddons verdrag met Baal van Tyrus (Pritchard, J.B., The Ancient Near East 

(Princeton 1958) vol. II, 52-3). 

 Assurbanipal en Egypte (Mieroop, M. van de, A History of the Ancient Near East. Ca. 

3000-323 BC (Malden, MA en Oxford 2007) 13.1, 257-8. 

 

Inleiding 
Assyrië, het gebied aan de bovenloop van de Tigris, met Ashur, Ninivé en Calah (Nimrud) 

als voornaamste steden, was letterlijk ‘het rijk van Ashur’, de voornaamste god die in de 

hoofdstad resideerde en naar wie de stad was genoemd. Assyrië had geen toegang tot de 

kust, een relatief dunne bevolking en een gebrek aan ambachtslieden die de fraaie 

producten konden maken die voor de elites van Babylonië, Phoenicië en andere streken 

beschikbaar waren. Ook ontbrak het de Assyriërs aan enkele noodzakelijke grondstoffen 

zoals ijzer. Vanaf het midden van de 9e eeuw zetten de koningen van Assyrië een 

agressieve politiek in, met als oogmerk de bronnen van economische welvaart van het 

rijk te vergroten. Met een ongekend sterke en grote legermacht wisten de Assyrische 

heersers de direct omringende gebieden te veroveren. Zij mikten daarbij eerst op het 

zuiden, op het ontwikkelde en rijke Babylon, noordelijk naar Klein-Azië en westwaarts, 

naar de kust van de Middellandse zee. Deze gebieden werden provincies van het 

imperium van Assyrië en kregen dezelfde plichten als alle onderdanen van dit rijk. Zij 

moesten soldaten leveren en bij toerbeurt voorzien in het onderhoud van de tempels en 

de culten van de Assyrische goden. 
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Uit: 'Atlas of the Bible Lands', Hammond, C.S. & Co (1959) 
 
Vervolgens richtten de Assyriërs hun expedities verder naar het zuidwesten, naar 

Phoenicië, Palestina en Egypte. De Assyrische legermacht was van een nog niet eerder 

vertoonde omvang, technische bekwaamheid en gewelddadigheid. Toch wisten de 

Assyrische koningen dat zij een ver uitgestrekt imperium niet blijvend en doeltreffend 

zouden kunnen bezetten met hun legers. Zij zochten daarom naar andere methoden om 

grotere gebieden aan hun macht te onderwerpen. Enorm ingrijpend was hun politiek om 

bevolkingsgroepen uit veroverde gebieden te deporteren naar een regio ver weg in het 

imperium; de leeggekomen gebieden werden dan weer gevuld met gedeporteerden van 

elders. Enkele miljoenen mensen zijn zo in de loop van de tijd verplaatst. De bedoeling 

van deze politiek was deels demoralisering en versplintering van sociale cohesie, om de 

altijd dreigende opstanden tegen het harde regime in de kiem te smoren, deels om het 

kernland Assyrië van de zo broodnodige geschoolde werkers te voorzien. Zo werden de 

Arameërs, oorspronkelijk woonachtig in het huidige Libanon, naar centraal 

Mesopotamië gebracht. Omdat hun dialect voor vele andere sprekers van Semitische 

talen gemakkelijk te begrijpen was, verspreidde het Aramees zich snel en werd de 

gemeenschappelijke taal in het hele Midden-Oosten.  

 In de territoria buiten het kernland voerden de Assyrische koningen een gerichte 

politiek, die het onderwerp is van deze opdracht. Met de vele grotere en kleinere 

koninkrijken en stadstaten in de regio sloten zij bilaterale verdragen onder ede, met de 

enorme Assyrische legermacht dreigend op de achtergrond. Met deze verdragen werden 

de betrokken kleinere koningen en stadsbestuurders tot vazallen van de Assyrische 
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koning: zij waren hem gehoorzaamheid en tribuut verschuldigd, maar bleven wel 

(afhankelijke) heersers in hun eigen gebied. Overtrad een vazalvorst één van de 

bepalingen of schoot hij tekort in betaling of anderszins, dan volgde de straf: een aanval 

door het Assyrische leger waartegen weinigen waren opgewassen, gevolgd door 

executies en deportaties. 

 Er zijn vele teksten overgeleverd van deze Assyrische verdragen onder ede. Het 

model van zulke verdragen was al veel ouder. De Hittietische koningen wisten rond 

1200 v.C. een netwerk van vazalvorsten met zulke bilaterale verdragen op te bouwen. 

Maar de Assyrische koningen gaven aan deze verdragen een nieuw karakter. Scherp 

lezen van deze teksten geeft inzicht hoe hun wereldbeeld invloed uitoefende op de wijze 

waarop deze koningen hun internationale politiek bedreven. In hun eigen optiek was 

hun handelwijze niet alleen of overwegend bepaald door lust naar militaire macht of 

economisch gewin, maar vervulden zij een morele taak. Deze voorstelling van zaken laat 

zich heel goed vergelijken met de visie op de wereldorde en motieven voor 

oorlogvoering in later tijd, inclusief onze eigen wereld. 

  
OPDRACHTEN 
 
A  Handboekvragen 

1. Maak een samenvatting van hoofdtuk 1 en neem deze mee naar het werkcollege. 

2. Beschrijf de politieke en economische systemen die ten grondslag laten aan de 

paleiscultuur van Kreta gedurende de eerste helft van het tweede millenium v. Chr. 

Bespreek daarbij ook de weerslag van deze cultuur op kleine nederzettingen op het 

eiland. Vergelijk deze infrastructuur met die van andere paleisculturen op het Griekse 

vasteland. 

3. In hoofdstuk 1 benadrukken de auteurs dat de rijken in het Nabije Oosten de Minoïsche 

en Myceense dynastieën in vele opzichten overtroffen. Leg uit waarom zij denken dat dit 

het geval was. Geef daarbij één voorbeeld voor het Assyrische rijk en één voor het 

Egyptische rijk. 

 

 

B    Hoofdstuk Assyrian kings, Neo-Assyrian period (Mordechai Cogan). Een verdrag 

onder ede afgesloten door Esarhaddon (681-669), koning van Assyrië, met zijn 

vazalkoning Baal van Tyrus. 

1. Welke bestuurlijke plichten heeft Baal tegenover Esarhaddon? Hoe kan 

Esarhaddon controleren of Baal die plichten nakomt? 

2. Op welke economische rechten maakt Esarhaddon aanspraak? 

3. Waar liggen de betrokken havens en steden? Zoek dit op internet op. 

4. Wie staat volgens dit document in de schuld bij wie, en waarom? 

5. Hoe dwingt Esarhaddon gehoorzaamheid aan de eed af? Welke goden zijn daarbij 

betrokken (zoek enkele namen op internet op)? 
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C  Hoofdstuk Adû (Pierre Villard): verslag van Ashur-banipal II (669-627) van zijn 

campagne in Egypte. 

In 671 had Esarhaddon Egypte veroverd, er enkele legereenheden achtergelaten en 

verdragen onder ede met vazalkoningen gesloten, die in gehoorzaamheid en 

tribuutplicht aan de Assyrische koning het land bestuurden. Na de dood van 

Esarhaddon probeerde één van hen, Taharqa, een groter deel van Egypte onder zijn 

gezag te krijgen en hij betrok in die opstand ook enkele andere vazalkoningen. 

Ashur-banipal zond een sterke troepenmacht die Taharqa’s leger versloeg in 664. 

Terugkijkend geeft Ashur-banipal in dit verslag zijn visie op de gebeurtenissen. 

1. Welke verhoudingen bestonden er tussen Ashur-banipal en de verschillende 

vazalkoningen vóór de opstand? 

2. Welke fouten en overtredingen hebben Taharqa, Necho en de andere opstandige 

vazalkoningen precies begaan, volgens Ashur-banipal? 

3. Waarom was volgens Ashur-banipal de nederlaag van de opstandelingen 

onvermijdelijk? 

4. Hoe is de verhouding tussen Ashur-banipal en Ashur? Welke plicht legt deze 

verhouding op Ashur-banipal?  

5. Taharqa heeft de nederlaag duidelijk niet overleefd, maar met Necho liep het 

anders af. Welke positie gaf Ashur-banipal aan Necho en waarom, naar eigen 

zeggen? Kan je daarnaast nog een andere reden bedenken? 

 

D  Stefan M. Maul, "Der assyrische König - Hüter der Weltordnung," in K. Watanabe 

(eds.) Priests and officials in the Ancient Near East, Heidelberg, 1999, p.201-11. 

Synthese: de politiek van de Assyriërs tweeledig: het politieke doel was om rebellie 

neer te slaan; het economische doel was om een gevarieerde werkende bevolking te 

creëren. Uit de analyse van bovenstaande teksten kun je afleiden dat ‘to crush 

rebellion’ nog een derde doel diende dat in Assyrische ogen boven aardse 

machtspolitiek uitsteeg.  

 

1. Geef in je eigen woorden weer wat het hogere doel was dat de Assyrische 

koningen nastreefden in hun politiek. 

2. Hoe zijn dit ‘hogere doel’ en de meer aardse doelstellingen (macht, rijkdom) 

met elkaar verweven in de twee bronnen? 

3. De Assyrische ideologie geldt als een voorbeeld van het idee van de bellum 

iustum (Latijn: rechtvaardige oorlog, ook wel ius ad bellum, het recht op 

oorlog), een begrip dat sinds de Romeinse Republiek een deel is van het 

begrippenkader van de internationale betrekkingen. De term geeft aan dat 

men een oorlog begint, niet om zelf macht of rijkdom te vergaren, maar uit 

rechtvaardigheid - de oorlog dient een hoger doel: het herstel van het recht 

(onder deze rechtvaardigheid valt overigens ook het recht op 

zelfverdediging). In de ideologie van de bellum iustum is oprecht geloof in de 

rechtvaardigheid van de eigen positie niet altijd helder te onderscheiden van 

een opportunisme. Het mag duidelijk zijn dat deze visie op de betreffende 
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oorlog niet gedeeld wordt door de tegenpartij. Kan je enkele voorbeelden 

noemen van zulke ‘rechtvaardige’ oorlogen in het heden of in de recente 

geschiedenis? En wellicht zelfs in dezelfde regio als waar de Assyriërs hun 

‘rechtvaardige oorlogen’ voerden? 
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WEEK 2   

 

ARCHAïSCH GRIEKENLAND 

 

 

WERKCOLLEGES 

Griekse kolonisatie 

 

 

I Handboek: hoofdstukken 2 en 3. 
 
II Literatuur (Blackboard):  
 
 Osborne, R., Greece in the Making 1200-479 (Londen 1996), 8-16. 

 Hall, J.M., A History of the Archaic Greek World, ca. 1200 479 BCE (Malden MA 2007), 

100-110. 

  
III Bronnen (Blackboard): 
 
 Herodotus, boek 5.150-159 

 Pindarus, Pythische Ode 5.55-95 

 Stichtingsdecreet van Cyrene 

 
 
Inleiding 

De Grieken zijn al sinds de Late Bronstijd een zeevarend volk. De geografische 

omstandigheden met één van de langste kustlijnen ter wereld en honderden eilanden 

nodigden hen daartoe uit. Vanaf de veertiende eeuw voor Christus stichtten Myceense 

zeevaarders handelsposten over een gebied dat zich uitstrekte van Klein-Azië tot ver in 

Italië. Maar de impact van de Myceense cultuur reikte nog verder. Zo hebben 

archeologen Myceens aardewerk aangetroffen tot diep in het Midden Oosten en het 

binnenland van Egypte. Na de teloorgang van de Myceense paleiscultuur in de twaalfde 

eeuw voor Christus bleven de Grieken actief op zee, in de eerste plaats als vissers, maar 

steeds vaker ook als handelaren, die hun belangen soms gewapenderhand 

“beschermden”. Vanaf ongeveer 1000 voor Christus beginnen de bewoners van het 

Griekse vasteland zich systematisch naar de kusten van Klein-Azië (Latijn: Asia Minor) 
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te bewegen. Inwoners uit het Eolisch-Grieks sprekende  noorden van het vasteland, 

koloniseerden in die periode Lesbos en de noordelijke westkust van het huidige Turkije, 

meestal aangeduid als Eolië. Mensen uit het Ionisch-Grieks sprekende Attika stichtten 

nieuwe nederzettingen in de zuidelijke westkust van Klein-Azië, een gebied dat we 

daarom Ionië zijn gaan noemen. Bewoners uit het Dorisch-sprekende zuiden van 

Griekenland en Kreta koloniseerden tenslotte Rhodos en de zuidwest punt van Asia 

Minor. Vaak wordt deze periode, die waarschijnlijk tot ca. 800 v.C. duurde, de eerste 

Griekse kolonisatiegolf genoemd.  

Rond dezelfde tijd begonnen de Phoeniciërs zich meer en meer op de 

grondstofrijke westelijke helft van het Middellandse zeebekken te richten en dan met 

name op de noord Afrikaanse kust, waar ze hun belangrijkste kolonie, Carthago, 

stichtten. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat Lydiërs zich in deze periode vanuit 

Klein-Azië verplaatsten naar midden-Italië, waar zij aan de oorsprong stonden van de 

Etruskische cultuur. In deze periode van uitdijende handelscontacten en avontuurlijke 

ontdekkingsreizen gingen ook de Grieken hun blik steeds meer naar het westen richten. 

Vanaf de achtste eeuw v.C. waren met name Sicilië en Zuid-Italië gewilde bestemmingen 

voor Grieken die daar een beter bestaan hoopten op te bouwen. De belangrijkste 

koloniserende steden waren Chalkis en Eretria (op het eiland Euboia), Korinthe, Megara 

(op het Griekse vasteland), Milete, en Phokaia (in Klein Azië). Met name de Euboïsche 

steden waren pioniers. Eretria stichtte al vroeg een nederzetting op Corfu die 

waarschijnlijk was bedoeld als een springplank voor expedities verder naar het westen, 

waar vlak na 750 v.C. Pithekoussa werd gesticht, een handelspost op het eiland Ischia 

voor de kust van Campanië. Deze handelspost stelde de Grieken in staat om handel te 

drijven met de Etrusken. Pithekoussa werd op de voet gevolgd door Naxos  (735 v.C.) en 

vele andere steden op Sicilië en het zuiden van Italië, dat om die reden ook wel Magna 

Graecia (Groot Griekenland) werd genoemd.  

Maar de Grieken trokken nog verder dan Italië; ook Sardinië, Corsica, Zuid-

Frankrijk en de noordoostkust van Spanje werden gekoloniseerd. Factoren voor deze 

zogenaamde tweede Griekse kolonisatiegolf worden enerzijds gezocht in overbevolking 

en interne twisten in Griekenland zelf, en anderzijds de handelsmogelijkheden en 

overvloedige landbouwarealen (met name in Sicilië) in de overzeese gebieden. Vanaf de 

zevende eeuw begonnen met name de inwoners van Megara, zich ook naar het 

noordoosten te richten, naar de kusten van de Propontus (Zee van Marmara). Zij werden 

spoedig gevolgd door Milesiërs uit het Ionische deel van Klein-Azië, die talloze 

nederzettingen stichtten langs de kusten van de Pontus (Zwarte Zee), waar zij graan, 

hout en andere belangrijke grondstoffen betrokken uit de benedenloop van de rivieren 

de Don, Dnjestr en de Dnjepr. Deze tweede periode van kolonisatie duurde tot diep in de 

vijfde eeuw voor Christus en intensiveerde op diverse plekken door de aanwas van 

nieuwe migranten uit het hele Griekse kerngebied. 

De kolonies namen over het algemeen het dialect, de culten en de politieke 

gebruiken van hun moederstad (metropolis) over, maar hoewel de band tussen beide 

steden in het algemeen hecht was, werd de nieuwe polis (apoikia – “plek weg van huis”) 

een autonome gemeenschap. De band met de moederstad werd symbolisch en ritueel 
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vormgegeven door het heilige (en in theorie eeuwig brandende) vuur uit het Prytaneion 

van de moederstad over te brengen naar de apoikia. Een speciale plaats was daarbij 

weggelegd voor de oikistes, de stichter van de stad, die leiding gaf aan de expeditie en die 

verantwoordelijk was voor zowel de religieuze als praktische gang van zaken in de 

nieuw te stichten polis. Eén van de belangrijkste praktische aangelegenheden betrof het 

eerlijk verdelen van het land onder de nieuwe burgers. Naast de apoikia, de nieuwe 

kolonies die vaak een aanzienlijk stuk landbouwareaal om zich heen bezaten, waren er 

ook handelsposten, de zogenaamde emporia, zoals Pithekoussa. Het bekendste emporion 

is echter Naukratis, gesticht op een eilandje in de Nijldelta in de zevende eeuw voor 

Christus. Deze nederzetting stelde de Grieken in staat om handel te kunnen drijven met 

de naar binnen gerichte Egyptenaren, die zelf  geen fervente zeevaarders waren. 

Opgravingen in Griekenland laten zien dat met de stichting van Naukratis het aantal 

Egyptische importen (met name in de vorm van luxe producten) enorm toenam, wat 

wijst op sterk toegenomen handelscontacten. 

 Al deze Grieken, die over duizenden kilometers van elkaar verspreid waren, van 

het huidige Georgië tot aan de oostkust van Spanje, waren zich sterk bewust van hun 

eigen, Griekse cultuur. Wellicht juist door hun veelvuldige contacten met vreemde 

volken begon men de eigen cultuur steeds sterker te benadrukken. Men zocht 

aansluiting bij mede-Grieken door mythologische verhalen uit alle windstreken samen 

te knopen tot één groot raamwerk waar iedereen doormiddel van zijn legendarische 

voorouders een plek in had. Voor nieuwe gemeenschappen werden nieuwe verhalen 

verzonnen, een fenomeen dat ook wel “Invention of Tradition” wordt genoemd. Heel of 

half verzonnen verhalen gaven een duiding aan de gefragmenteerde situatie waarin de 

Griekse kosmos (Grieks: ordening/wereld) zich bevond. Daarnaast speelde ook de 

gemeenschappelijke religie, met de canonieke twaalf Olympische goden, een belangrijke 

sturende rol. Met name het orakel van Apollo in Delphi was belangrijk omdat kolonisten 

veelal het orakel raadpleegden alvorens aan hun ongewisse reis te beginnen. Naast 

Delphi speelde ook het heiligdom van Zeus in Olympia een belangrijke rol in het 

benadrukken van de gemeenschappelijke identiteit. Eens in de vier jaar kwamen hier 

Grieken uit alle windstreken bijeen om zich te meten in de fameuze atletiekwedstrijden. 

Delphi en Olympia worden ook wel Panhelleense heiligdommen genoemd, vanwege het 

feit dat ze openstonden voor alle Grieken, waar ze ook vandaan kwamen. In een cultuur 

die geen hoofdstad, of universeel erkend centrum bezat, waren deze Panhelleense 

heiligdommen de belangrijkste ontmoetingsplaats voor de Grieken, plekken waar 

informatiestromen bijeen kwamen en nieuwe gebruiken, materialen en objecten konden 

worden uitgewisseld. 
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OPDRACHTEN 
 
A  Handboekvragen 

1. Maak een samenvatting van hoofdstukken 2 en 3 en neem deze mee naar het 

werkcollege. 

2. Aan het eind van de Bronstijd vonden er een aantal ingrijpende sociale 

transformaties plaats.  Wat waren de belangrijkste veranderingen op het gebied van: 

a. De politieke structuur van de Griekse staten? 

b. De economische integratie van Griekenland met het wijdere Middellandse 

Zeegebied? 

3. Zijn deze transformaties ook waar te nemen in het Nabije Oosten? Bespreek kort de 

situatie in: 

a. Egypte 

b. Anatolië / Klein Azië 

c. Mesopotamië 

4. De polis, of burger-staat, begon de Griekse politieke wereld te domineren van de late 

8e eeuw v. Chr. 

a. Welke regeringsvorm wordt het meest geassocieerd met de polis in de eerste 

twee eeuwen? 

o Monarchie 

o Aristocratie 

o Tirannie 

o Democratie 

b. Wat was het belangrijkste doel van de wetgeving van de vroege polis? Leg uit. 

c. Waarom lagen veel belangrijke polis-heiligdommen ver buiten de stedelijke 

context van de polis en in rurale gebieden? 

d. Op welke wijze(n) beïnvloedde the opkomst van de polis de manier waarop 

nederzettingen werden aangelegd (“zoning”)?   

5. Gedurende de tiende eeuw v. Chr. was de handel met Egypte en het Nabije Oosten 

weer aangetrokken. De zevende eeuw staat zelfs bekend als de ‘Oriëntaliserende’ 

periode, omdat toen veel vormen en ideeën uit het Oosten werden geïmporteerd. Noem 

drie ‘Oosterse’ invloeden die hun stempel zouden drukken op de Griekse cultuur. 

 

B Lees pagina 106-110 uit het stuk van Hall. 

1. Wat is het verschil tussen “relatieve” en “absolute” dateringen? 

2. Welk gevaar bestaat er volgens Hall bij het vergelijken van deze historische bron en 

de archeologische vondsten? 

3. Hoe verklaart Hall het feit dat sommige scherven die in de Griekse kolonies zijn 

gevonden ouder zijn dan de datering die Thucydides geeft voor hun stichting? 

4. Hoe wordt deze verklaring onderbouwd door Hall’s analyse van archeologische 

vondsten in Megara Hyblaia? 
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5. Hoe verklaart Hall het feit dat er in Syrakuse, dat volgens Thucydides door Korinthe 

werd gesticht, veel vroeg aardewerk uit Chalkis is teruggevonden? 

 

C Lees de bronnen voor deze week en de stukken van Hall (100-106) en Osborne 8-16. 

1. Wanneer is Cyrene volgens de meest gangbare traditie gesticht? Betrek je 

antwoord uit de teksten van Hall en Osborne. 

2. Lees het fragment uit Herodotus.  

a. Geef in het kort weer op welke punten de twee tradities met 

betrekking tot de stichting van Cyrene die hij beschrijft van elkaar 

verschillen.  

b. En waarin komen ze overeen? 

c. Bij welke traditie uit Herodotus sluit het fragment uit Pindarus het 

beste aan? Licht je antwoord toe. 

d. Hoe verklaart Osborne het ontstaan van de twee verschillende 

stichtingstradities? 

e. Laat zien hoe Osborne het idee van “the invention of tradition” (zie 

inleiding) toepast, zonder het met name zo te noemen. 

3. Volgens Herodotus was “Battos” niet de oorspronkelijk naam van de stichter 

van Cyrene. 

a. Welke reden geeft hij hiervoor? 

b. Waarom is Hall het met hem eens? 

c. Hoe verklaart Osborne het feit dat Pindarus de stichter Aristoteles en niet 

Battos noemt? 

4. Het zogenaamde stichtingsdecreet van Cyrene dateert uit de vierde eeuw voor 

Christus en vermeldt het besluit van de Theranen om Cyrene te stichten.  
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a. Welke traditie uit Herodotus zie je in deze bron het meest duidelijk 

terug?  

b. Noem enkele elementen die overeenkomen.  

c. Wat spreekt voor de lezing dat het stichtingsdecreet een vierde 

eeuwse vervalsing is?  

d. En wat spreekt ertegen? 

e. Waarom zouden de Cyreners nu opeens wel geneigd zijn om de 

Theraanse versie te accepteren 
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WEEK 3   

 

KLASSIEK GRIEKENLAND 

 

WERKCOLLEGE 

De Atheense rechtspraktijk 

 

Bezoek Universiteitsmuseum – 

archeologische collectie 
 

 

I Handboek: hoofdstuk 4 
 
II Literatuur: 
 
Wallace, R., ‘Law and Rhetoric: Community Justice in Athenian Courts’, in: Kinzl, K.H. 
(ed.),  A Companion to the Classical Greek World (Malden MA 2006), 416-431. 
  
Zie ook de aantekeningen over het artikel na de opdrachten. 
 
Inleiding 

In het handboek wordt beschreven hoe de polis als samenlevingsvorm, en specifiek de 

democratisch georganiseerde polis, een uitkomst is van het zoeken naar een balans 

tussen het belang van de groep tegenover het belang van het individu. Als belangrijk 

verschil tussen moderne democratiën en de klassiek Atheense democratie wordt 

genoemd dat in de eerste de rechten van het individu voorop gesteld worden, terwijl in 

de Atheense democratie juist aan het gemeenschapsbelang meer gewicht toegekend 

werd. 

 In de ontwikkeling van de klassieke Atheense democratie spelen zowel politieke 

als juridische instituties een belangrijke rol. Zo wordt in het boek gesteld dat de 

volksvergadering het "centerpiece of the government" was (p. 68), vrij naar de opvatting 

van de Britse geleerde Douglas MacDowell, die haar de 'crown of the system' noemt; hier 

kon iedere volwassen Atheense man direct deelnemen aan het proces van politieke 

besluitvorming. Daartegenover wordt een passage uit Aristoteles' beschrijving van de 

Atheense constitutie geciteerd, waarin de aandacht wordt gevestigd op het belang van 

de rol van het volk in de rechtspraak: "when the people have the right to vote in the 

courts, they control the constitution" (p.68).  

 Het relatieve belang dat je toekent aan politieke versus juridische instituties zal 

mede bepalen of je vindt of het Solon, Kleisthénes of juist Ephiáltes was die de cruciale 

hervormingen doorvoerde waarmee Athene daadwerkelijk een democratie werd. Naast 

politiek en rechtspraak speelde daarbij het onderhouden van een goede band met de 

goden een centrale rol: het was hun gunst die Athene's voorspoed in vrede en oorlog 

kon garanderen. De overtuiging dat het gemeenschapsbelang het beste gediend kon 

worden door zoveel mogelijk Atheense burgers te betrekken bij alles wat de polis 

aangaat, komt tegelijk met de constitutionele ontwikkelingen ook in veranderingen in de 
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religieuze praktijk tot uitdrukking: er werden bijvoorbeeld nieuwe priesterschappen 

ingesteld die niet, zoals van oudsher gebruikelijk was, binnen een kleine groep verdeeld 

werden, maar voor alle Atheners toegankelijk waren. Zo werd in het 

democratiseringsproces op verschillende manieren stap voor stap meer ruimte gemaakt 

voor de directe participatie van een steeds grotere groep Atheense burgers in alle zaken 

die met het belang van de gemeenschap te maken hadden. 

 De vraag of het gemeenschapsbelang voor de Atheners altijd onverdeeld voorop 

stond, niet alleen in politieke kwesties, maar ook in de rechtspraak, is onderwerp van 

discussie in het artikel dat in deze opdracht centraal staat. Kunnen we met betrekking 

tot de Atheense rechtspraktijk spreken van het uitoefenen van een rule of law? Zijn de 

Atheners met iets anders bezig wat we daar niet onder kunnen verstaan? Of kunnen we 

haar helemaal niet naar die moderne maatstaf meten?  

 

OPDRACHTEN 

 

A Vragen bij het handboek  

1. De auteurs van The Birth of Classical Europe beschouwen de periode van de Grieks-

Perzische Oorlogen (499-479 v. Chr.) als een cruciaal moment in de ontwikkeling van 

Europa als een cultureel en geografisch idee.  

a. Vat samen hoe volgens de auteurs de Oude Grieken hebben bijgedragen aan 

deze ontwikkeling. 

b. Probeer (een) reden(en) te verzinnen waarom het idee van “Europa” niet 

vanzelfsprekend is (en dus ontwikkeld moest worden).  

2. De auteurs van The Birth of Classical Europe zeggen terecht dat het Atheense 

maritieme imperium op meer dan de superioriteit van de Atheense marine was 

gebaseerd. Welke dieperliggende ‘verborgen’ omstandigheden begunstigde de 

vestiging van de Atheense hegemonie in de Egeische Zee gedurende de vierde eeuw 

v. Chr.? 

 

B  Vragen bij het artikel R. Wallace 

1. Wallace zet in de loop van pagina' s 417-424 een aantal van de verschillen tussen de 

Atheense en de moderne Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk uiteen. Maak een 

overzicht van de verschillen die hij noemt (5 in totaal). 

2. Op pagina's 417-8 geeft Wallace een kort overzicht van de wetenschappelijke 

discussie waar hij zich in dit hoofdstuk in mengt.  

a. Wat is de centrale vraag in deze discussie? 

b. Welke posities nemen Rhodes en Lanni enerzijds, en Osborne, Herman en 

Cohen anderzijds in deze discussie in? 

3. Vanuit modern perspectief bezien besteden de Atheense redenaars opvallend veel 

aandacht aan wat Wallace noemt 'extraneous' argumenten.  

a. Wat voor argumenten wordt bedoeld en in welk opzicht zijn dit 'extraneous' 

argumenten? 

b. Wallace volgt Rhodes in diens stelling dat de betogen van de Atheense 
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redenaars wel degelijk in alle opzichten 'relevant' waren. Waarom is dit een 

aantrekkelijk standpunt om te verdedigen? 

4. Rhodes moet toegeven dat er onder zijn verklaringsmodel nog steeds 'irrelevant 

passages' in de redenaars aan te wijzen zijn (pag. 418). Wallace's oplossing hiervoor 

is om, zonder dit expliciet te markeren, een essentieel andere invulling aan het 

begrip 'relevantie' te geven dan Rhodes. P.J. Rhodes, in zijn invloedrijke re-evaluatie 

van de praktijk van de Attische redenaars, stelt: 'if we grant that the point includes 

its wider context, Athenian litigants were much better than we have allowed at 

keeping to the point' (P.J. Rhodes, 'Keeping to the point', in: Harris & Rubinstein edd., 

The Law and the Courts in Ancient Greece, 2004, p.156). Waarin verschilt Wallace's 

opvatting van 'relevantie' met die van Rhodes? 

5.  a. Wat wordt bedoeld met de 'open texture' van Atheense wetgeving en waarom 

wordt dergelijke 'openheid' in moderne wetsteksten als problematisch gezien? 

b. Waarom kon hetzelfde fenomeen in klassiek Athene juist positief gewaardeerd 

worden? Leg uit en noem twee door Wallace geciteerde primaire bronnen die de 

positieve kracht van 'open texture' wetgeving illustreren. 

6. Als een goed historicus onderbouwt Wallace zijn betoog zorgvuldig met passages uit 

primaire bronnen. Toch zijn er op diverse punten kanttekeningen te plaatsen bij zijn 

brongebruik. 

a. Wallace poneert op pagina 423 dat rechtbanken plekken (loci) waren waar 

'community sentiment' tot uitdrukking kwam, met name in de neiging van 

Atheners om een spreker te overstemmen wanneer ze niet bereid waren hem 

aan te horen. In hoeverre weet hij deze stelling in de daaropvolgende 

paragraaf overtuigend met bronnen te onderbouwen? 

b. Welke stelling, die direct betrekking heeft op Wallace's centrale betoog, wordt 

in het geheel niet met primaire bronnen ondersteund? Wat zou het 

onderbouwen deze stelling inherent problematisch maken?  

c. Waarom kiest Wallace er toch voor de onder b. bedoelde stelling naar voren 

te brengen? 

De gezamenlijke redevoeringen van de Attische redenaars vormen de voornaamste 

bronnen voor de Atheense rechtspraktijk; als bronnenmateriaal zijn ze omvangrijker en 

informatiever dan de overgebleven wetsinscripties en wat er aan beschrijvende teksten 

over de Atheense rechtspraktijk is overgeleverd (zoals de Aristotelische Constitutie van 

de Atheners). Er kleeft echter ook een nadeel aan dit materiaal: de redenaars hebben als 

voornaamste doel de aanwezige dikastai in een specifieke rechtszaak te overtuigen.  

d. Leg uit hoe dit bijvoorbeeld de bewijskracht van Dem.21.224 (geciteerd op 

pagina 429) voor het belang van de rol van de dikastai zou kunnen 

kwalificeren. 

e. Wat betekent deze beperking van het bronnenmateriaal voor Wallace's 

observatie (429/30) dat 'once decisions are reached, we rarely hear of further 

dissention'?  

7. Ben je overtuigd door Wallace's betoog? Motiveer je antwoord zorgvuldig. 
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Aantekeningen bij het artikel 

 

417  "republished their laws in the decade after 410" 

 Aan het einde van de vijfde eeuw voor Christus kende Athene tweemaal kortstondig een 

oligarchisch regime, d.w.z. dat een kleine groep aristocraten de polis bestuurde.  

De eerste maal, in 411, slaagde een groep van 400 oligarchen erin om de demos in 

afwezigheid van de vloot via een stemming in de volksvergadering afstand te laten doen 

van haar soevereiniteit; de tweede maal, in 404, werd na de nederlaag tegen Sparta 

onder Spartaanse druk een regime geïnstalleerd van 30 Atheners, later bekend 

geworden als de dertig tirannen of kortweg de dertig, vanwege het schrikbewind 

waartoe zij zich als snel genoodzaakt zagen hun toevlucht te nemen om hun 

machtspositie te verdedigen. 

Na het herstel van de democratie in 403 werden maatregelen getroffen om de 

democratische constitutie te waarborgen, waaronder het op grote schaal herzien en 

opnieuw inscriberen van wetten. 

 

418 Thucydides' Funeral Oration 

Bedoeld wordt wat in het Nederlands meestal genoemd wordt de 'lijkrede van Perikles', 

een loftoespraak bij de publieke begrafenis van Atheense oorlogsslachtoffers zoals de 

geschiedschrijver Thucydides die in de mond van de staatsman Perikles legt in zijn 

Historiën. In Thucydides' weergave grijpt Perikles de gelegenheid aan om de Atheense 

polis lof toe te zwaaien en haar (democratische) ideologie te verkondigen. 

 

422 "substantive - but, I note, not the procedural - provisions of Athens' legal 

statues" substantive law definieert rechten en plichten; procedural law schrijft voor hoe 

substantive law moet worden toegepast. 

 

425 logos Letterlijk 'woord', ook: argument, betoog 

 

427 the Thirty - 'de dertig' & Athenian history between 411 and 404: zie noot ad p. 

417 

 

429 the Mysteries scandal of 415 

Aan de vooravond van een grootschalige expeditie van de Atheense vloot naar Sicilie 

vernielde een club rijke Atheense jongelui een groot aantal Hermen, beelden van de god 

Hermes. Onder de Atheense bevolking werd gevreesd dat het vandalisme deel uitmaakte 

van een oligarchisch complot, en er ontstonden geruchten dat de heilige inwijdingsriten 

(mysterien) van de graangodinnen Demeter en Kore bij enkele vooraanstaande Atheners 

thuis geparodieerd waren. 

De reactie op deze gebeurtenissen zoals geschetst in de Thucydides-passage die Wallace 

citeert, het haastig en willekeurig straffen van verdachten, was a-typisch voor Athene en 

moet gezien worden in het licht van de oorlogssituatie; Thucydides' beschrijving is 

kritisch van toon. 
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WEEK 4   

 

DE HELLENISTISCH WERELD 

 

WERKCOLLEGES 

‘The Age of Empires’: wereldrijken in het 

Midden-Oosten  

 
 

 

I Handboek: hoofdstuk 5 

 

II Literatuur: 

 Kuhrt, A., en Sherwin-White, S., ‘Aspects of Seleucid royal ideology. The cylinder of 

Antiochus I from Borsippa’, Journal of Hellenic Studies 111 (1991), 71-86. 

 Erickson, K., ‘Apollo-Nabû: The Babylonian policy of Antiochus I’, in: Erickson, K. and 

G. Ramsey (ed.), Seleucid Dissolution: The Sinking of the Anchor. Philippika 50 

(Wiesbaden 2011) 51–66. 

 

In de Hellenistische Periode werd de rol van het Perzische Rijk als supermacht in het 

Midden-Oosten overgenomen door het Seleucidenrijk — een groot multi-etnisch 

imperium met een kleine Grieks-Macedonische, later ook Iraanse, elite. Het rijk streefde 

er niet naar alle gebieden en volkeren die ooit door de Perzen en door Alexander waren 

veroverd volledig onder controle te houden maar richtte zich vooral op de relatie met 

steden. Door toedoen van de Seleuciden groeide de monetaire economie in het Midden-

Oosten, want de koningen betaalde hun leger in muntgeld (de symbolische afbeeldingen 

en heerserportretten op deze munten speelden een grote rol in de verspreiding van 

monarchale ideologie). Steden waren de centrale markten waar het agrarische surplus 

werd verzameld en omgezet in geld, en het is daar dat de heersers hun ‘fiscale’ 

activiteiten concentreerden. 

 Maar de onderworpenheid van steden aan imperia spreekt niet voor zich, meestal 

kwam daar veel onderhandeling bij kijken en waren heersers verplicht om 

tribuutbetalingen door steden terug te betalen in de vorm van weldaden en 

bescherming van de stedelijke autonomie. Er was, kortom, sprake van een ingewikkelde 

verbondenheid van koning en stad waar beide partijen, vaak tegen wil en dank, toch 

baat bij hadden. Hoe die onderhandelingen precies verliepen weten niet, want dat 

geschiedde achter gesloten deuren. Wel hebben we uitbundig contemporain 

bronnenmateriaal dat uiting geeft aan de retoriek en propaganda rondom die 

onderhandelingen. 

 Door inscripties en spijkerschriftteksten uit steden in respectievelijk Klein-Azië en 

Mesopotamië zijn we erg goed geïnformeerd over de relatie tussen stad en imperium in 

het Seleucidenrijk. Omstreden blijft echter de vraag in hoeverre de Grieks-Macedonische 

veroveraars ook de cultuur van de door hen overheerste gebieden wezenlijk 
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veranderden. Een beetje zwart-wit samengevat: volgens sommige historici lieten de 

Seleuciden het licht van de Europese beschaving schijnen in het barbaarse ‘oosten’, 

volgens andere was het Seleucidenrijk niets meer dan een voortzetting van het 

Perzische Rijk onder een andere dynastie. 

 

A. Handboekvragen 

1. In dit hoofdstuk wordt de focus van The Birth of Classical Europe verbreed en omvat 

ook het Midden Oosten en zelfs Centraal Azië. 

a. Hoe verantwoorden de auteurs de keuze om deze regio’s in een boek op te 

nemen dat over de geschiedenis van Europa gaat? 

b. De auteurs besteden behoorlijk veel aandacht aan een naamloze stad in 

modern Afghanistan: de opgegraven stad is alleen bekend onder de moderne 

naam, Ai Khanoum (“Maan Dame”). Waarom is deze stad – vanuit stylistisch 

en geografisch oogpunt – zo interessant voor historici en archeologen die zich 

bezig houden met de Hellenistische periode? 

2. Price en Thonemann gaan in op een fascinered onderdeel van de Hellenistische 

periode dat vandaag de dag nog steeds relevant is: apocalyptische literatuur. Een 

apocalyps (lett. ‘openbaring’) in brede zin is een religieuze tekst waarin de toekomst 

van de wereld wordt geopenbaard in een voorspelling of droom; een sub-genre dat 

alleen over het ‘Einde der Tijden’ gaat staat bekend als eschatologie. 

a. Antieke teksten zijn vaak moeilijk te dateren. Dit geldt vooral voor bijbelse 

teksten. Het bijbelboek Daniël is echter een belangrijke uitzondering hierop. 

Hoe kunnen de terminus post quem (een moment waarna de tekst moet zijn 

geschreven) en de terminus ante quem (een moment waarvoor de tekst moet 

zijn geschreven) worden vastgesteld voor de apocalyptische en 

eschatologische hoofdstukken van het Boek Daniël? 

b. Wat is de historisch context van het Boek Daniël? Hoe konden de 

voorspellingen in dit boek worden gebruikt om strijd van de Joodse rebellen 

tegen de Seleukiden te legitimeren en steunen? 

c. Wat wordt er voorspeld in het Egyptische ‘Orakel van de Pottenbakker’ en hoe 

kan ook deze tekst worden uitgelegd als een vorm van ‘cultureel verzet’? 

d. Zowel het Boek Daniel als het Orakel van de Pottenbakker beweren eeuwen 

ouder te zijn dan het moment waarop ze daadwerkelijk zijn geschreven. 

Probeer een reden te verzinnen waarom het zo belangrijk was dat een 

voorspelling die in feite met het heden te maken had, eigenlijk eeuwen oud 

was. 

 

B. Vragen artikel Kuhrt en Sherwin-White 

Kuhrt en Sherwin-White richten zich in dit artikel op een van de sleutelteksten tot het 

begrijpen van de houding van het Seleucidenrijk t.o.v. Babylon: de zogeheten Antiochos 

Cilinder uit Borsippa, een rolzegel met een spijkerschrifttekst waarin koning Antiochos I 

Soter gericht aan de inwoners van Babylon en omliggende plaatsen waarin hij bericht 
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doet van zijn groot respect voor Babylon en de Babylonische goden. het is een echte 

primaire bron: een authentieke ‘brief’ van de koning aan de Babyloniërs, van het 

imperium aan de stad. Kuhrt & Sherwin-White geven een vertaling van dit document op 

pagina 76–77 (94–95 van de handgeschreven paginanummering); een recentere 

wetenschappelijke vertaling door M. Stol en R. J. van der Spek van de Vrije Universiteit 

met een uitgebreid commentaar is te vinden op de website livius.org 

(www.livius.org/cg-cm/chronicles/antiochus_cylinder/antiochus_cylinder1.html). 

 

1. Beschrijf aan de hand van het artikel van Kuhrt & Sherwin het document dat in deze 

vraag centraal staat: wat is de Antiochos Cilinder voor een soort tekst en object 

(‘rolzegel’), met welk doel werd hij vervaardigd en hoe weer teruggevonden. 

2. Tegen welke verouderde opvatting willen Kuhrt & Sherwin-White zich in dit artikel 

met behulp van de Antiochos Cilinder afzetten? 

3. Welke niet-traditionele aspecten onderscheiden Kuhrt & Sherwin-White in de tekst 

van Antiochos Cilinder? In hoeverre moeten we deze twee aspecten opvatten als 

Grieks-Macedonische invloeden? 

 

C. Vragen artikel Erickson 

Na lange tijd van acceptatie wordt het continuïteitsparadigma van Kuhrt e.a. in de 21e 

eeuw door een nieuwe generatie onderzoekers genuanceerd of zelfs geheel ter discussie 

gesteld. Niet alleen bij de continuïteit maar ook bij de historiografische relevantie van 

het pleiten voor continuïteit worden vraagtekens geplaatst. Ligt continuïteit niet 

gewoon heel erg voor de hand? In plaats van simpelweg doorwerking van ‘oude 

tradities’ te constateren zonder de relevantie van die constatering duidelijk te maken 

wordt nu vaker de vraag gesteld of deze tradities echt wel zo oud zijn als men 

pretendeert. Worden Griekse en niet-Griekse tradities door de nieuwe machthebbers en 

hun lokale bondgenoten misschien gemanipuleerd, is er misschien zelfs sprake van 

‘invention of tradition’, en zo ja, met welk doel? 

 Ook in het laatste artikel bij deze opdracht speelt Babylon en zijn goden een 

hoofdrol. Hierin onderzoekt Kyle Erickson de vraag waarom de Seleuciden, met hun 

enorme multi-etnische rijk dat zich uitstrekte tot in Afghanistan, er toch voor kozen 

Griekse goden af te beelden op het belangrijkste medium voor monarchale representatie 

dat zij tot hun beschikking hadden: munten. Tenslotte was maar een heel kleine 

minderheid van hun onderdanen Grieks. Ook wil hij weten waarom de tweede 

Seleucidische koning, Antiochos I, ervoor koos om op die munten de beeltenis van de 

Griekse oppergod Zeus te vervangen door die van de minder machtige god Apollo. Het 

antwoord is verrassend: de Apollo van Antiochos blijkt minder ‘traditioneel’ dan je in 

eerste instantie zou denken. 
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Afbeelding: zilveren munt van Antiochos I Soter uit Syrië: links een portret van de koning 

met koninklijke diadeem (een purperen of wit lint) en rechts de god Apollo zittend op de 

omphalos met pijl en boog, en de tekst BASILEŌS ANTIOCHOU (‘Van Koning Antiochos’). 

 

1. Op de afbeelding van een Seleucidische tetradrachme (een zilveren munt) hierboven 

is Apollo gezeten op de omphalos. Zoek op wat dat is en probeer te bedenken wat de 

betekenis van dit symbool zou kunnen zijn voor de monarchale ideologie van koning 

Antiochos. 

2. Met welke Babylonische godheid wil Erickson de Griekse god Apollo verbinden en 

welke zijn de overeenkomsten tussen de twee? 

3. Hoe is het beeld van Apollo op bovenstaande munt gemanipuleerd om verwantschap 

tussen de twee goden te suggereren? 

 

DISCUSSIEVRAAG 

 

Discussievraag: historici van het Hellenistische Nabije Oosten voerden de afgelopen 

decennia veel debat over de vraag of het Seleucidenrijk nu een ‘westers’ of een ‘oosters’ 

imperium was. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen beide en waar loopt de 

scheidslijn? 
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WEEK 5   

 

ROME: REPUBLIEK 

 

WERKCOLLEGES 

Romeinse expansie 

 
 

I Handboek: pp. 111-139.  
 
 
II Literatuur: 
 
 Lomas, K. ‘Italy during the Roman Republic.’ The Cambridge Companion to the Roman 

Republic, (Cambridge 2006), 199-219. Te downloaden via UB site. 

 Harris, W. V., War and Imperialism in Republican Rome (Oxford 1979), 10-23 and 36-

40. 

 Eckstein, A. M., ‘Intra-Greek balancing, the Mediterranean crisis of c. 210–200 BCE, 

and the rise of Rome,’ in: S. J. Kaufman, R.  Little, W. C. Wohlforth (ed.), The Balance of 

Power in World History (New York 2007), 71-98. 

 
III Bronnen: 
 Polybius  
 

Inleiding 

De periode tussen 509-338 v. Chr. was een roerige tijd waarin Rome zich onophoudelijk 

moest meten met omliggende volkeren. In de streek Latium waren het de Latijnen en 

bergstammen uit de omgeving en in het noorden de Etrusken. De strijd ging 

voornamelijk om vruchtbare landbouwgrond en controle over de handelswegen naar 

het zuiden. Aan het begin van de 4e eeuw v. Chr slaagde Rome er in de Etruskische stad 

Veii te veroveren. Hierdoor kreeg Rome een belangrijkere positie dan de andere Latijnse 

steden die zich dan nu ook tegen Rome keerden. Echter, Rome schakelde één voor één 

de belangrijkste concurrenten uit; een eerste stap was de ontbinding van de Latijnse 

Bond in 338 v. Chr.. Rome breidde haar invloedssfeer steeds verder uit en vestigde haar 

macht door middel van een netwerk van bondgenootschappen en verdragen met steden, 

ieder met een individuele band met Rome.  

Tussen ongeveer 220 en 150 v.C. werkte de Romeinse Republiek zich in een serie 

van bloedige oorlogen op tot de enige politieke en militaire supermacht in de 

Mediterrane wereld. De Griekse geschiedschrijven Polybios (2e eeuw v.C.), een 

bewonderaar van de Romeinen, beschreef deze periode als de tijd waarin samenhang 

(symplokē) ontstond in de geschiedenis van het Middellandse Zeegebied. Cruciale 

conflicten waren de oorlogen tegen de Carthagers in het westelijke Middellandse 

Zeebekken en de vele oorlogen tegen de Hellenistische koninkrijken in het oosten van de 
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Mediterrane regio. De ene na de andere oorlog vochten de Romeinen uit. En vrijwel 

altijd behaalden zij de overwinning. 

 Romeinse bronnen spreken doorgaans van oorlog uit zelfverdediging: Rome, of 

een van de bondgenoten van Rome, wordt aangevallen door een agressor en dat  dwingt 

de Romeinen dan tot ferm optreden — en kunnen zij er wat aan doen dat ze altijd 

winnen? Zo ontstaat het Romeinse Rijk als het ware toevallig in een serie van 

opeenvolgende ‘rechtvaardige oorlogen’ tegen wil en dank die nooit door Romeinse 

schuld uitbreken maar die zij wel winnen, juist omdat ze rechtvaardig zijn. Hedendaagse 

historici zijn vraagtekens gaan stellen bij dit wat al te rooskleurige beeld dat onder meer 

te vinden is bij de Romeinse geschiedschrijver Livius (1e eeuw v.C.) — al is het alleen 

maar omdat de objectievere Polybios de Romeinen niet altijd vrijpleit als het gaat om de 

schuldvraag. Sterker nog, wie Polybios aandachtig leest merkt al gauw dat er ook 

oorlogen gevoerd worden die misschien met diplomatieke middelen vermeden hadden 

kunnen worden, en zelfs dat er oorlogen door de Romeinen lijken te worden uitgelokt. In 

de afgelopen vijftig jaar zijn er daarom verschillende theorieën opgesteld om te 

verklaren waarom de Romeinse Republiek zo vaak in oorlog was. Zo meende 

bijvoorbeeld de Oostenrijks-Amerikaanse historicus Ernst Badian dat economische 

belangen de Romeinse Senaat dreven tot militaire interventies. 

 In deze opdracht gaan we eerst in op de expansie van Rome binnen het Italisch 

schiereiland en op welke manier zij haar macht vestigde. Voorts lezen we een passage 

uit het geschiedwerk van Polybios over de expansie van de Romeinse Republiek buiten 

Italië. Tenslotte richten we ons op twee invloedrijke verklaringsmodellen van de 

Romeinse expansie buiten Italië: de mentaliteitshistorische benadering van William V. 

Harris in zijn boek War and Imperialism in Republican Rome uit 1979, en de recentere 

benadering van Arthur Eckstein, die zich in verscheidene boeken en artikelen baseert op 

politieke theorie uit de hoek van de internationale betrekkingen studies. 

 

OPDRACHTEN  

A. Handboekvragen 

1. Hoe verhouden de antieke schriftelijke bronnen en de archeologische gegevens 

betreffende de stichting van Rome zich tot elkaar? Wat vertellen ze over de 

vroegste geschiedenis van de stad? Leg uit waarom ze verschillen. 

2. Hoe zou je de stad Carthago karakteriseren vanuit een cultureel oogpunt? Licht je 

antwoord toe. 

3. Beschrijf de relatie tussen Carthago en Rome vanaf 507 v. Chr. Neem de 

belangrijkste data en gebeurtenissen in je overzicht op. 

4. “…Augustus […] would have been horrified to find us making the battle of Actium 

a break between two historical periods.” Leg uit waarom de auteurs denken dat 

dit Augustus’ reactie zou zijn geweest. 
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B. Vragen artikel Lomas 

1. Wat is volgens Lomas het probleem met de schriftelijke bronnen die de periode van 

expansie van de 2e een 1e eeuw v. Chr. Beschrijven? 

2. Om welke auteurs gaat het? Zoek op wanneer ze leefden en wat voor genre ze 

schreven. Kun je deze auteurs, op basis van de gevonden informatie, beschouwen als 

objectieve bronnen? 

3. Welke bronnen zijn volgens Lomas ook essentieel om te gebruiken voor het 

bestuderen van deze periode? 

4. a. Op Welke manier breidde Rome haar invloedssfeer uit na de Latijnse oorlog in 

338 v. Chr.?  

b. Tegen welk probleem liep Rome aan toen het haar macht begon uit te breiden op 

dat moment? 

5. Welke niveau’s van Romeins burgerschap kenden de Romeinen toe aan veroverde 

steden? Wat hielden ze in,  en waarom maakten de Romeinen dit onderscheid? 

 

C. Vragen over Polybios en de artikelen van Eckstein en Harris 

In dit deel gaan we in op de vraag waarom de Romeinen zo’n (schijnbaar) agressieve 

expansionistische politiek voerden aan de hand van twee visies: die van Harris en van 

Eckstein.  

Lees de bij deze opdracht behorende primaire bron: een tweetal fragmenten uit het 

werk van de Griekse geschiedschrijver Polybios (ca. 200–118 v.C.). In deze passages 

probeert Polybios de Hellenistische periode te karakteriseren als een tijd van 

globalisering avant la lettre: vanaf nu is het niet langer mogelijk om afzonderlijke 

geschiedenissen te schrijven van Griekenland of Spanje of Egypte omdat de 

geschiedenissen van deze gebieden met elkaar samenhangen. Gebeurtenissen in Spanje 

beïnvloeden de geschiedenis Egypte en omgekeerd. 

Het schrijven van precies zo’n geïntegreerde ‘wereldgeschiedenis’ was het doel van 

Polybios. Polybios, een bewonderaar van de Romeinen, wilde de spectaculaire Romeinse 

expansie tussen 217–168 v.C. beschrijven en verklaren in een internationaal, 

Mediterraan perspectief. Moderne historici hebben dit beeld van de geschiedenis van 

Polybios overgenomen, en nog steeds is de vraag waarom en hoe Rome de Middellandse 

Zee onderwierp een centrale vraag in het historisch onderzoek.  

 

1. Zoek basale biografische informatie op over Polybios (ook wel gespeld als 

‘Polybius’). Hoe kun je met deze informatie zijn fascinatie voor de Romeinen en de 

opkomst van Rome verklaren? 

2. In de tekstbron beschrijft Polybios hoe in de wereld alles gaat samenhangen in de 

genoemde periode van 217 tot 168 v.C.: het lot van de drie continenten Europa, 

Afrika en Azië raakt voor altijd met elkaar verweven. Hoe gaat dit in zijn werk, op 

welke manier verloopt dit proces van symplokē volgens Polybios? 

3. Lees de passage uit de spraakmakende monografie War and Imperialism in 

Republican Rome van William Harris. Hoe verklaart Harris dat de Romeinen ten tijde 
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van  de Republiek zoveel agressiever waren dan de hen omringende volken en 

staten? 

4. Lees nu het artikel van Eckstein uit 2007 over wat hij noemt ‘the Mediterranean 

crisis of 201–200 BCE’. Vat kort samen wat deze ‘crisis’ behelst. 

5. Hoe staat Eckstein tegenover Harris’ these van een exceptionele Romeinse 

agressiviteit? Wat is volgens Eckstein de voornaamste motor van de Romeinse 

expansie in Polybios’ periode van symplokē? 
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WEEK 6   

 

ROME: KEIZERTIJD 

 

WERKCOLLEGE 

Keizer Nero 

 

Bezoek aan het RMO 

Leiden 

 
 

 

I Handboek: hoofdstuk 8 

 

II Literatuur: 

 Elsner, J. ‘Constructing decadence: the representation of Nero as imperial builder’, in: 

Elsner, J., en J. Masters (ed.) Reflections of Nero. Culture, history & representation 

(Londen 1994), 112-127. 

 Bergmann, M. ‘Portraits of an Emperor – Nero, the Sun, and Roman Otium, in: 

Buckley, E. en M.T. Dinter (ed.) A Companion to the Neronian Age (Londen 2013), 

332-340. 

Inleiding 

Hij staat bekend als moedermoordenaar en zou in 65 n. Chr., terwijl bijna heel Rome in 

brand stond, smalend toegekeken hebben hoe de stad brandde al spelend op zijn lier. 

Verder zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor de dood van vele Christenen. We 

hebben het natuurlijk over keizer Nero, de laatste keizer van de Julisch-Claudische 

familie. Het beeld dat is overgeleverd van deze keizer is alleszins positief. Waar is dit 

negatieve imago van Nero op gebaseerd? Het eerste deel van de opdrachten gaat in op 

deze vraag en onderzoekt of Nero als keizer inderdaad zo weerzinwekkend was als 

tegenwoordig vaak gedacht wordt. Aan de hand van de bouwpolitiek van Nero wordt 

deze kwestie in het artikel van Jas Elsner nader onderzocht.  

Het tweede deel van de opdrachten richt zich op de beeldvorming van Nero in zijn eigen 

tijd. Het artikel van Marianne Bergmann gaat in op de keizerportretten van Nero en de 

functie ervan. Wat voor ontwikkeling is te herkennen in de portrettypes van de keizer, 

en kan die ontwikkeling ons iets vertellen over het politieke programma van deze 

beruchte regeerder?  
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OPDRACHTEN 

A. Vragen handboek  

Eén van de meest opzienbarende kenmerken van het Romeinse Rijk, vooral gedurende 

de eerste twee eeuwen van haar bestaan, is de mate waarin onderworpen volkeren deel 

wilden uitmaken van dat Rijk. Ongeacht de culturele verschillen, zoals taal en collectief 

geheugen, wilden veel van deze door Rome overwonnen volkeren delen in alles wat 

Rome te bieden had. Bespreek  dit fenomeen aan de hand van de volgende vragen: 

1. Hoe slaagden de Romeinen erin dit teweeg te brengen? Wat maakte de Romeinse 

cultuur zo aantrekkelijk? Geef een aantal concrete voorbeelden die laten zien dat de 

Romeinse cultuur een diepe indruk maakte op de volkeren die onder bescherming 

stonden van het Romeinse Rijk. 

2. Bespreek de voorbeelden van vraag 1: zijn deze van culturele of politieke aard? Of 

beide? Zijn er voorbeelden die het fenomeen beter illustreren dan andere? Hoe 

kunnen we dit proces meten op een manier die historisch overtuigend is? 

3. Hoe noemen we dit fenomeen (technische term)? 

4. Verschilde het aanpassingsproces aan Romeinse gebruiken en gewoonten van de 

manier waarop dit proces plaatsvond in het Oosten? Waarom en hoe dan? Leg uit. 

5. Waren er grenzen aan de ogenschijnlijk grenzeloze impact van Romeinse cultuur? 

Was er ooit sprake van cultureel of politiek verzet? Wat voor vormen nam dat aan? 

Waar, wanneer en waarom werden dit soort grenzen duidelijk? 

 

A. Vragen artikel Elsner 

1.  Wat is het doel van het artikel van Elsner? Formuleer een goede  

      vraagstelling bij het artikel?  

2.   Wat was het belang van publieke bouwwerken voor de positie van de keizer  

              volgens Elsner? Onderbouw je antwoord aan de hand van twee voorbeelden.  

3a.  Op blz. 115, in de eennalaatste paragraaf, heeft Elsner het over een paradox. Om         

             wat voor paradox gaat het precies? 

3b.       Waar moest Nero voor oppassen bij het vormgeven van zijn bouwprogramma? 

4.   Elsner gaat uitgebreid in op een beschrijving van keizer Caligula door de tweede  

       eeuwse auteur Suetonius. Wat wil Elsner aan de hand van dit voorbeeld   

             aantonen? 

5.   Hoe verhouden de verslagen van antieke auteurs (Tacitus, Suetonius) zich ten  

      aanzien van de archeologische bronnen wat betreft Nero’s bouwprojecten? 

 

 C.  Vragen artikel Bergmann (pp. 332-340) 

1.  Wat voor functies kent Bergmann toe aan portretten van Romeinse keizers? 

2a. Wat wordt er bedoeld met een ‘portrettype’? 

2b. Hoe het ontwikkelde het portrettype van Nero zich? En welke omstandigheden  
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             brachten die ontwikkelingen teweeg?  

3.  Bestudeer de voor- en keerzijdes van onderstaande munten. Schets nu op basis  

             van de manier waarop Nero is afgebeeld en de begeleidende teksten op de munt,  

             de ontwikkeling van Nero als keizer.                               

4. Na Nero’s dood vielen veel van zijn portretten ten prooi aan wat wetenschappers  

             aanduiden met de term damnatio memoriae, letterlijk “vervloeking van de  

             nagedachtenis.”  Wat hield dit in de praktijk in? En kun je parallelen voor dit  

             fenomeen bedenken uit de recentere geschiedenis?   

 
A. Munt gedateerd: 54 n. Chr. 

 Tekst voorzijde: Agrippina moeder van Caesar Nero, zoon van de vergoddelijkte 

Claudius. 

 Tekst keerzijde: Imperator Nero Caesar Augustus Germanicus, zoon van de 

vergoddelijkte Claudius / bij senaatsbesluit [is deze munt geslagen]. 

 

 
B. Munt gedateerd: 54 n. Chr. 
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 Tekst voorzijde: Imperator Nero Caesar Augustus Germanicus, zoon van de 

vergoddelijkte Claudius, in bezit van de macht van de volkstribuun, consul. 

 Tekst keerzijde: Agrippina moeder van Caesar Nero, zoon van de vergoddelijkte 

Claudius / bij senaatsbesluit [is deze munt geslagen]. 

 

  
C. Munt gedateerd: 60-61 n. Chr. 

 Tekst voorzijde: Nero Caesar Augustus Imperator. 

 Tekst keerzijde: Pontifex Maximus, in bezit van de macht van de volkstribuun voor 

de zevende keer, consul voor vierde keer, vader des vaderlands / bij senaatsbesluit 

[is deze munt geslagen]. 

 

 
D. Munt gedateerd: vanaf 64-65 n. Chr. 

 Tekst voorzijde: Nero Caesar. 

 Tekst keerzijde: Augustus Germanicus. 
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WEEK 7   

 

LATE OUDHEID 

 

WERKCOLLEGES 

De rol van de vrouw binnen het 

vroege Christendom 

 

 
 

 

I Handboek: hoofdstuk 9 

 

II Literatuur: 

 Stark, R., The Rise of Christianity (San Francisco 1996), hoofdstuk 5.  

 Clark, E. A., Women and Religion (Londen 1996), hoofdstuk 1.   

 

III Bronnen: 

Zie bronnenbijlage op Blackboard, literatuur week 7. 

 

Inleiding 

De periode van de Late Oudheid (handboek pp. 167-195) onderging het Romeinse Rijk 

voor de laatste keer een periode van aanzienlijke bloei. Tegelijkertijd vonden er echter 

ook structurele veranderingen plaats die uiteindelijk zouden resulteren in het 

verdwijnen van het Romeinse Rijk, althans in het westelijke deel van het Mediterrane 

gebied.  

De Late Oudheid begint met de regering van keizer Diocletianus (284-305 n. 

Chr.). Hij slaagde erin om na de woelige periode van de soldatenkeizers (235-284 n. 

Chr.) het Romeinse Rijk nog één keer tot een samenhangende bestuurlijke eenheid om te 

smeden. Vanaf de late 4e eeuw n. Chr. kwam het westelijke deel van het laat-Romeinse 

Rijk steeds meer onder druk te staan ten gevolge van immigrerende stamverbanden die 

afkomstig waren uit Noordoost Europa en uit Azië. In het Oosten van het Romeinse Rijk 

kwam een tijd van hernieuwde bloei in de 5e eeuw uiteindelijk tot een einde in een 

periode gekenmerkt door de opkomst van de Islam (veldslag bij de Jarmuk in Noord-

Jordanië in 636 n. Chr.).  

Het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk bleef in afgeslankte vorm voortbestaan tot 

1453. Het West-Romeinse Rijk hield in formele zin op te bestaan in 476 n. Chr. In het 

Westen werd de dienst daarna vooral uitgemaakt door bevolkingsgroepen zoals de 

Ostrogoten (Italië), de Visigoten (Spanje) en de Franken (Gallië). De inval van de 
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Longobarden in Italië in 568 n. Chr. markeert het begin van de Middeleeuwen in het 

oude centrum van het (voormalige) Romeinse Rijk. In 711 n. Chr. werd ook Spanje door 

Omajjaden (Arabieren) veroverd waardoor de Middellandse Zee ophield een Romeinse 

binnenzee te zijn. Overigens liep de transnationale handel in het Mediterrane gebied ook 

na die tijd gewoon door. 

De periode van de Late Oudheid kenmerkt zich niet slechts door de opkomst en 

uitbreiding van het Christendom (m.n. vanaf de 4e eeuw n. Chr.). Religie ging sowieso 

een overheersende rol spelen in de manier waarop de maatschappij geordend en het 

politieke spel gespeeld werd: wie iemand was, werd in belangrijke mate bepaald door 

wat die persoon geloofde, met alle gevolgen van dien. Laat-Romeinse keizers vanaf 

Constantijn  bemoeiden zich dan ook niet langer alleen met bestuurlijke 

aangelegenheden; ze mengden zich met regelmaat ook in allerlei kerkelijke 

geloofsdebatten. De vroegchristelijke kerk zelfde groeide in deze zelfde periode uit tot 

een zeer belangrijke speler in de politieke arena.    

Uit de periode van de Late Oudheid is erg veel primair bronmateriaal 

overgeleverd. Een aanzienlijk deel van dit bronmateriaal is afkomstig van de theologen 

van de vroege kerk. Dergelijke auteurs worden vaak aangeduid met de term kerkvaders. 

Een bekende kerkvader is Augustinus van Hippo (354-430 n. Chr.). Hoewel de 

geschriften van de kerkvaders zich kenmerken door een specifiek christelijke 

geschiedopvatting bevatten ze desalniettemin een schat aan nuttige historische 

informatie. Doel van de hieronder volgende opdracht is onder andere om met een paar 

van dit soort bronnen kennis te maken.  

De opdracht zelf richt zich op rol van de vrouw binnen het vroege christendom. 

Sommige geleerden zijn ervan overtuigd dat de opkomst van het christendom tot een 

verbetering van de positie van de vrouw heeft geleid. Ook zijn dergelijke onderzoekers 

van mening dat vrouwen een belangrijke rol bij de verspreiding van deze nieuwe religie 

hebben gespeeld. Andere geleerden trekken dergelijke stellingnamen echter in twijfel. 

Dit verschil van mening is vooral te herleiden tot de manier waarop de desbetreffende 

geleerden de bronnen interpreteren. De opdracht gaat specifiek over de vraag hoe die 

primaire bronnen historisch te interpreteren. 

  

A. VRAGEN HANDBOEK  

1. Kunnen we Constantinopel tijdens de regeerperiode van Keizer Constantijn als een 

christelijke stad beschouwen? Leg uit en bespreek zowel de voor- als 

tegenargumenten.  

2. Keizer Diocletianus voerde tijdens zijn regeerperiode verschillende hervormingen 

door waarover de auteurs zeggen dat zijn ambities “traditioneel waren, maar de 

methodes die hij gebruikte niet.” 

a. Wat waren die hervormingen die Diocletianus doorvoerde? Waarom was het 

nodig deze hervormingen door te voeren? 

b. Welke aspecten van deze hervormingen waren traditioneel, en welke nieuw? 

3. In de vierde eeuw waren de steden in het Romeinse Rijk onderhevig aan 

veranderingen. 
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a. Om wat voor veranderingen gaat het hier?  Leg uit wat voor impact deze 

veranderingen hadden op de steden. 

b. Kunnen we spreken van een algemene terugloop in urbanisatie in deze 

periode? Leg je antwoord uit. 

4. In de vierde eeuw werd het Romeinse Rijk opgedeeld in een oostelijk en westelijk 

deel. 

a. Wie was verantwoordelijk voor deze tweedeling en waarom werd het Rijk 

opgedeeld? 

b. Wat waren de verschillen tussen het oostelijk en westelijk deel van het 

Romeinse Rijk? 

c. Hoe ontwikkelden beide delen zich in de Late Oudheid en de Vroege 

Middeleeuwen? Welke verschillen zijn er waar te nemen? 

 

B. Lees het hoofdstuk van Rodney Stark en beantwoord de volgende vragen: 

1. Wat is de these van Stark en welke argumenten voert hij aan ter ondersteuning van 

die these? Stark’s theorie is in totaal opgebouwd uit vijf met elkaar verweven 

standpunten. 

2. Lees de bronnen 1, 2 en 3.  In hoeverre ondersteunen deze bronnen Stark’s 

argumenten omtrent het te vondeling leggen van pasgeboren kinderen in de antieke 

wereld? Wat kun je zeggen over de aard van de primaire bronnen? 

3. Welke stelling probeert Stark aannemelijk te maken door gebruik te maken van tabel 

5.1 en de bijbehorende tekst? Is die stelling overtuigend?  

4. Bestudeer nu bron 4. Wat valt je op aan deze grafiek? Vergelijk de grafiek met tabel 

5.1 van Stark. Bevestigt bron 4 de data van Stark of conflicteren beide grafieken? Dit 

is geen gemakkelijke vraag maar als je goed nadenkt over bron 4, is het toch mogelijk 

een antwoord te bedenken. 

5. Ben je ervan overtuigd dat de verschillen huwelijksleeftijd in Stark’s tabel 5.1 

inderdaad aan de invloed van het christendom moeten worden toegeschreven? Of 

zijn er misschien ook nog andere verklaringen mogelijk? Kijk daarbij goed naar de 

bronnen 5 en 6. Wat valt je op aan die inscripties als je die met elkaar vergelijkt? (Let 

hierbij op de uiterlijke kenmerken van de inscripties, zoals vorm van de letters, 

weergave etc.).   

 

C.   Lees het hoofdstuk uit Clark en beantwoord de volgende vragen: 

1. Wat zijn de belangrijkste thesen van Clark? Wat kan men uit het Nieuwe Testament 

afleiden omtrent de rol van de vrouw in het vroegste christendom? Identificeer 

tenminste vier belangrijke thesen die bij Clark naar voren komen. 

2. De brieven van Paulus vormen de oudste literaire bron aangaande de positie van de 

vrouw in het vroege christendom. Vergelijk de wijze waarop respectievelijk Stark en 

Clark de brieven van Paulus interpreteren. Geef aan welke interpretatie je 

overtuigender vindt en waarom.  
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3. Bestudeer nu ook bronnen 7 en 8. Staat Paulus positief tegenover de rol van vrouwen 

of is hij juist vrouw onvriendelijk? Zijn de brieven van Paulus eigenlijk wel historisch 

bruikbaar? 

4. Lees nu bron 9. Wat voor soort bron is dit? Wat zegt het literaire genre over de 

historische betrouwbaarheid van de bron? 

5. Wat valt je op aan het gedrag van Thecla zoals omschreven in bron 9? Wat zegt dat 

over de rol van de vrouw in het vroege christendom? 

 

 

D.  Discussievragen 

 

1. Stark beweert dat vrouwen altijd eerder geneigd zijn om zich tot een nieuwe 

religie te bekeren. Als bewijsvoering voert hij empirische data uit het heden aan 

(p. 100). Is zo’n bewijsvoering historisch verantwoord? Kan men gedrag uit het 

heden terug-projecteren op het verleden?  

2. Wat vind je van Guttentag en Secord’s theorie (p. 101-102) en de wijze waarop 

Stark die interpreteert?  

3. Stark beweert dat vroegchristelijke vrouwen over het algemeen een hogere 

status genoten dan hun heidense tijdgenoten. Wat vind je van de wijze waarop 

Stark het begrip status hanteert? 

4. Ben je overtuigd van de suggestie (Stark p. 115 sq., 122 sq.) dat christelijke 

populaties gekenmerkt werden door een hogere mate van vruchtbaarheid en 

daarom sneller groeiden dan hun heidense tijdgenoten? Wat vind je van Stark’s 

bewijsvoering op dat punt? 
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BELANGRIJKE JAARTALLEN 

In de onderstaande lijst zijn de jaartallen opgenomen die je geacht wordt te kennen voor het 

tentamen. 

 

I OUDE NABIJE OOSTEN EN GRIEKENLAND 

Alle jaartallen zijn v.C. 

Ca. 3000   Begin grote beschavingen Mesopotamië en Egypte 

Ca. 1700   Wetten van koning Hammurabi, Babylon 

Ca. 1800-1500  Minoïsche beschaving (Kreta) 

Ca. 1600-1200  Myceense beschaving (Griekenland) 

Ca. 1000-750   Bloei Fenicische steden 

“Ca. 1000”   David koning van Israël 

Ca. 900-612   Assyrische rijk 

Ca. 612-550   Nieuw-Babylonische rijk 

Ca. 550-331   Perzische rijk 

Ca. 800-500   Archaïsche periode Griekenland 

“776”    Eerste Olympische Spelen 

594    Solon archont in Athene 

546    Cyrus van Perzië verovert Lydische rijk en Griekse steden op 

de westkust van Klein-Azië 

539    Cyrus verovert Babylon; eind Joodse ballingschap 

508/7   Cleisthenes: reorganisatie politieke structuur Athene 

Ca. 500-323   Klassieke periode Griekenland 

490    Slag bij Marathon 

480    Slagen bij Thermopylae en Salamis 

479    Slag bij Plataeae 

477-404   Delisch-Attische Zeebond 

449    Vrede met Perzië 

447    Begin Perikles’ bouwprogramma op Akropolis 

431-404   Peloponnesische Oorlog 

415-3    Expeditie van Athene naar Sicilië 

404-3    Tirannie van de Dertig in Athene; burgeroorlog; 

Herstel democratie 

399    Dood van Sokrates 

395-340   Wisselende coalities van Griekse poleis; opkomst Macedonië 
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371    Slag bij Leuktra 

338    Philippos II van Macedonië verslaat Griekse bondgenoten bij 

Chaeronea 

336-323   Alexander de Grote 

Ca. 330- ca. 30  Hellenistische periode Griekenland en Nabije Oosten 

294    Museum gesticht in Alexandrië 

197    Romeinse overwinning op Macedonisch leger 

167-142   opstand van de Makkabeeën 

146    Macedonië wordt Romeinse provincie; 

verwoesting van Korinthe 

133    Pergamon per testament nagelaten aan de Romeinse staat 

86    Sulla verwoest Athene 

64    Seleucidisch Syrië wordt Romeinse provincie 

30    Ptolemaeïsch Egypte wordt Romeinse provincie 

 

 

II ROME 

Alle jaartallen zijn na Christus, tenzij anders aangegeven. 

“753” v. Chr.    Stichting van de stadstaat Rome 

“715-509” v. Chr.   Tijd van de zeven koningen 

“509” v. Chr.    Stichting van de Republiek 

451-449 v. Chr.   Wet van de Twaalf Tafelen (Lex Duodecim Tabularum) 

396 v. Chr.    Val van Veii en begin expansie 

264-241 v. Chr.   Eerste Punische Oorlog: machtsuitbreiding Italië 

218-201 v. Chr.   Tweede Punische Oorlog: machtsuitbreiding Spanje 

197. v. Chr.    Eerste overwinning Griekenland: machtsuitbreiding Oosten 

149-146 v. Chr.   Derde Punische Oorlog: verwoesting Carthago (en Corinthe) 

133 en 123-122 v. Chr.  Interne conflicten: Landbouwhervormingen van de Gracchi 

91-89 v. Chr.    Bondgenotenoorlog 

88-82 v. Chr.    Burgeroorlog tussen Marius en Sulla 

49-45 v. Chr.    Burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar 

44 v. Chr.    Moord op Caesar 

44-31 v. Chr.    Burgeroorlog tussen Octavianus en anderen 

31 v. Chr.    Slag bij Actium en annexatie Egypte 
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27. v. Chr.-14 na Chr.   Einde Republiek en begin Principaat = Keizertijd 

onder Octavianus = Augustus 

14 na Chr.-68 na Chr.   Julisch-Claudische keizerhuis 

68-69     Het vierkeizerjaar 

69-96     De Flavische dynastie 

96-180    De Adoptiefkeizers 

193-194    Het vijfkeizerjaar 

193-235    Het Severische keizerhuis 

212     Romeins burgerrecht voor iedereen door Caracalla 

235-284    De soldatenkeizers 

284-305    Begin Late Oudheid: Diocletianus en de Tetrarchie 

306-337    Constantijn (de Grote) + het Christendom 

337-363    Constantijnse Dynastie 

361-363    Julianus de Afvallige 

364-476    Verdeling Romeinse Rijk in Oost en West 

410     Inname stad Rome door West- of Visigothen + staatkundige 

desintegratie West-Romeinse Rijk 

476  Laatste Westromeinse keizer afgezet: einde West-Romeinse 

Rijk 

476-552    Ostrogothen in Italië 

527-565    Keizer Justinianus + de herovering van Italië & Noord-Afrika 

568     Inval Italië door de Longobarden = Begin Middeleeuwen 

1453     Einde Oost-Romeinse Rijk (Byzantium-Constantinopel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


