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Ergens rond 200 v.C. eerden de inwoners van de polis Olbia hun medeburger 
Protogenes. In een bijzonder omvangrijk ere-decreet, uitgevaardigd door de stadsraad 
(boulè) en volksvergadering (demos) van Olbia en, zoals in de Grieks-Romeinse 
wereld gebruikelijk was, als inscriptie aangebracht op een stenen stele (de reden dat 
de tekst bewaard is gebleven), wordt Protogenes uitgebreid geëerd voor zijn vele 
weldaden ten aanzien van zijn vaderstad. Deze betroffen onder andere imposante 
bijdragen aan de stedelijke graanvoorziening en aan de bouw van een stadsmuur. 
Protogenes de weldoener, en het ere-decreet dat voor hem werd uitgevaardigd, zijn 
typerend voor het zogenaamde euergetisme (naar het Griekse euergetes, 
‘weldoener’), de cultuur van publieke weldoenerij door de stedelijke elites die vanaf 
de vierde eeuw v.C. steeds populairder werd in de poleis. Sterker nog, de inscriptie 
voor Protogenes wordt in veel overzichtswerken geciteerd als een schoolvoorbeeld 
van dit euergetisme. Verrassend genoeg echter bevond Protogenes’ vaderstad Olbia 
zich geografisch bepaald niet in de kern van wat wij doorgaans verstaan onder ‘het 
Oude Griekenland.’ De stad maakte zelfs geen deel uit van de Mediterrane regio. 
Olbia bevond zich aan de noordkust van de Zwarte Zee, in het huidige Oekraïne, ver 
van het klassieke hartland.  
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Zoals uit dit voorbeeld blijkt, strekte de antieke Griekse wereld zich in ruimte veel 
verder uit dan de geografische regio die we nu Griekenland noemen: van de 
Mediterrane kusten van Frankrijk en Spanje tot in Afghanistan en Noord-India, en 
vanaf de noordkust van de Zwarte Zee tot in Egypte. In tijd behelst de oude Griekse 
geschiedenis ook veel meer dan de bekende periode van de Archaïsche en Klassieke 
Griekse stadstaten, vooral Athene en Sparta: ze omvat het tijdperk van de 
Hellenistische koninkrijken (ontstaan uit brokstukken van het rijk van Alexander de 
Grote), de geschiedenis van de Griekse poleis onder Romeins imperiaal bestuur, en 
de periode van het Grieks-sprekende, Christelijke Oost-Romeinse of Byzantijnse rijk. 
Het is gedurende deze ‘post-Klassieke’ perioden, met name de Hellenistische en 
Romeinse tijd, dat de Griekse cultuur de immense zojuist beschreven geografische 
expansie doormaakte, zoals een kleine eeuw onderzoek heeft duidelijk gemaakt, en 
het is de verdienste van Philip Matyszak, verbonden aan de universiteit van 
Cambridge en auteur van meerdere populaire boeken over de oudheid, dat hij de 
geschiedenis van deze brede antiek Griekse wereld nu toegankelijker maakt voor een 
ruim publiek.  

Ondanks de immense verspreiding en bloei van de Griekse cultuur in de post-
Klassieke eeuwen, en de overvloed aan bronnenmateriaal die ons hiervoor ter 
beschikking staat, was het oordeel van classici en oudhistorici over de Hellenistische 
en Romeinse Griekse wereld lange tijd nogal negatief: dit waren eeuwen van verval 
die volgden op de Klassieke glorietijd van de vrije stadstaten (met als toppunt de 
‘gouden’ vijfde eeuw van democratisch Athene) toen de Griekse cultuur volgens 
velen haar hoogtepunt bereikte. Koning Filippus van Macedonië en zijn zoon 
Alexander echter beroofden de poleis van hun onafhankelijkheid, en sindsdien ging 
het met de democratie, kunst en cultuur van de Grieken bergafwaarts. Een crisis die 
zoveel eeuwen duurt, lijkt echter weinig realistisch, en uit recenter onderzoek naar de 
post-Klassieke perioden blijkt de sterke mate waarin deze traditionele visie gebaseerd 
was op esthetische en ideologische waardeoordelen. Matyszaks boek reflecteert deze 
historiografische wending tot op zekere hoogte, aangezien hij sterk het historische 
belang benadrukt van de geschiedenis van ‘de Grieken buiten Griekenland’ in vooral 
de post-Klassieke eeuwen, maar ook weer niet helemaal, omdat bij hem de nadruk 
ligt op de politieke en militaire gebeurtenissen en de grote persoonlijkheden en veel 
minder op de bredere sociale, culturele en sociaal-politieke ontwikkelingen die 
centraal staan in het recente onderzoek naar deze perioden. Desalniettemin levert 
deze ‘kings, dates & battles’-benadering een vlot geschreven en lezenswaardig boek 
op, dat in kort bestek een beeld weet te schetsen van een immense en zeer diverse 
geschiedenis.  
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Matyszak begint met de Grieken voor de tijd van Alexander. Hij laat de grote 
politieke en militaire ontwikkelingen van de Klassieke tijd links liggen, en richt zich 
vooral op wat de Grieken ontleenden aan andere culturen en vervolgens naar eigen 
smaak aanpasten, en op het interessante feit dat veel Archaïsche en Klassiek Griekse 
denkers en schrijvers uit steden buiten Griekenland afkomstig waren, poleis die als 
kolonies waren gesticht in de voorgaande eeuwen. Denk bijvoorbeeld aan de 
natuurfilosofen uit Milete in Klein-Azië, of aan de Griekse filosofische centra in 
Zuid-Italië en op Sicilië. Herodotus, de vader van de geschiedschrijving, kon zijn 
werk een zo sterk etnografische inslag geven juist omdat zijn polis Halicarnassus in 
Klein-Azië deel uitmaakte van het immense Perzische rijk, hetgeen zijn reizen 
vergemakkelijkte.  

In de hiernavolgende hoofdstukken raakt de Griekse polis wat uit beeld, wanneer 
Matyszak zich richt op de veroveringen van Alexander, de oorlogen waardoor diens 
rijk na zijn dood uiteenviel, een beschrijving van de Griekse koninkrijken die 
ontstonden in de nasleep daarvan, de confrontatie van deze koninkrijken met de 
opkomende grootmacht Rome, de ‘vergrieksing’ van de Romeinse elitecultuur in de 
late Republiek en Keizertijd, en tenslotte een korte geschiedenis van het Byzantijnse 
rijk. Het resultaat is een handzaam overzicht van de politieke en militaire 
geschiedenis van de Grieken buiten Griekenland, met het ‘herstel’ van (flinke delen 
van) het rijk van Alexander in opeenvolgende politiek-militaire constellaties 
(Seleucidenrijk, het imperium Romanum, het Byzantijnse rijk) als terugkerend thema. 
Soms valt Matyszak als politiek-militair historicus even uit zijn rol, en geeft hij korte 
maar levendige beschrijvingen van de Hellenistische filosofie, de Alexandrijnse 
wetenschap of het Nachleben van de Griekse cultuur in de latere Europese 
geschiedenis.  

Hier en daar maakt de auteur een opmerking die, zonder de benodigde context, wat 
vreemd overkomt. De mededeling bijvoorbeeld dat niet Athene maar Archaïsch 
Sparta de primeur had van de democratie klinkt nogal raadselachtig voor de lezer die 
het debat omtrent de Grote Rhetra (de Archaïsche orakel-wet die Sparta van een 
constitutie voorzag) niet kent. Op p. 120 komt de Aetolische Bond, toch een 
belangrijke kleinere speler in de internationale politiek van de Hellenistische tijd, 
zomaar uit de lucht vallen. Zulke kleine onregelmatigheden zijn wellicht 
onvermijdelijk in een boek dat in een zo kort bestek een zo grote periode bestrijkt. 
Ter conclusie: een nieuwe toegankelijke synthese van het recente onderzoek naar de 
post-Klassieke perioden van de Griekse geschiedenis biedt Matyszak niet, maar wie 
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een vlot geschreven inleiding op de voornaamste politieke en militaire gebeurtenissen 
uit deze eeuwen zoekt, is bij hem aan het goede adres. 

Arjan Zuiderhoek 
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