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Stellingen 

 

Het door Andrew Wallace-Hadrill beschreven proces van culturele revolutie dat plaatsvond in 

Romeins Italië gedurende de tweede en eerste eeuw v.Chr. is nauwelijks waarneembaar in de 

epigrafie en monumentale cultuur van Umbrië.  

Contra: Wallace-Hadrill (2008) 449-451. 

 

 

Het is onjuist – afgaande op enkel kwantitatieve, epigrafische data – om te concluderen dat de 

lokale stedelijke elite in Umbrië voornamelijk gevormd werd door decurionen waar het 

aannemelijker is om te stellen dat de Umbrische elite bestond uit een klein gezelschap 

decurionen, en een grotere diverse groep welgestelde augustales en liberti. 

 

 

Op lokaal niveau, binnen een urbane context, functioneerde de Umbrische elite vanuit een 

verticale, hiërarchische positie en op regionaal niveau vervulde deze elite een horizontale, 

‘grassroots’-positie.  

Vergelijk: DeMarrais et al. (1996), Earle (1997), Trigger (1990), (2007; 1e druk 2003) en A.T. 

Smith (2003). 

 

 

Een nadere bestudering van de monumentale architectuur in Umbrië laat zien dat deze 

ingebed was in lokale tradities, stijlen en bouwtechnieken, waardoor er in Umbrië een 

heterogeen in plaats van homogeen urbaan landschap ontstond. 

Vergelijk: Revell (2009) 99-100, 107-109, 188-189 en Laurence et al. (2011) 7, 105-106.   

 

 

Het onderzoek naar de vormentaal en totstandkoming van monumentale architectuur in de 

Umbrische steden maakt het mogelijk om te stellen dat deze bouwwerken niet per definitie 

voortkwamen uit de imitatie of navolging van keizerlijke bouwpolitiek in Rome.  

Contra: Zanker (1997; 1e druk 1987) 319, Lomas (1997) 29-31 en Patterson (2006) 177. 

 

 



Door het initiëren van Hellenistisch georiënteerde architectuur en sculptuur droeg de 

stedelijke elite in Umbrië zichtbaar en tastbaar bij aan de politieke, sociale en culturele 

consolidatie van het Principaat. 

 

 

Archeologen en oudhistorici die zich bezighouden met de Grieks-Romeinse wereld zouden 

vaker kennis moeten nemen van theorievorming met betrekking tot urbanisering, 

monumentalisering en elite-cultuur afkomstig uit het archeologisch werkveld van 

precolumbiaans Amerika, Mesopotamië en Azië.  

Vergelijk: o.a. DeMarrais et al. (1996), Feinman en Marcus eds. (1998), A.T. Smith (2003), 

M.E. Smith (2007), (2011), Trigger (1990), (2007; 1e druk 2003) en (2011; 1e druk 2008).   

 

 

De (succes- en slaag)kansen van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs worden groter 

wanneer hun docenten het bekende onderwijs-adagium “relatie voor prestatie” omarmen.  

 


