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Hoe beïnvloedt multiculturaliteit de manier waarop je je-
zelf identificeert? Multiculturaliteit en culturele diversi-
teit zijn veelbesproken onderwerpen in discussies over de 
Grieks-Romeinse Oudheid.1 Mede hierdoor is de aandacht 
voor ondervertegenwoordigde groepen in de Oudheid (e.g. 
vrouwen, kinderen, christenen) in de afgelopen decennia 
sterk toegenomen. Er wordt echter nog weinig gekeken 
naar de manier waarop al die verschillende sociale en cul-
turele groepen samenleefden. In mijn project analyseer ik 
daarom zelfrepresentatie van individuen om te begrijpen 
hoe mensen van verschillende sociale en culturele groe-
pen in een veranderende multiculturele samenleving hun 
identiteit vormgaven en (her)definieerden. 

Ik doe dit aan de hand van grafmonumenten en de ruim-
telijke organisatie van begraafplaatsen. Zelfrepresentatie 
in de Oudheid laat zich namelijk bijzonder goed bestude-
ren aan de hand van grafgebruiken. Iedereen sterft im-
mers, maar niet iedereen wordt op dezelfde manier be-
graven. De manier waarop doden begraven worden was 
(en is) bijvoorbeeld sterk cultureel bepaald. In begraaf-
plaatsen van een multiculturele samenleving kun je daar-
om goed zien of een groep nieuwkomers wel of niet aan 
hun eigen gebruiken vasthoudt, en of bepaalde groepen 
in clusters worden begraven (zoals joden en Chinezen in 
Nederland vaak een eigen stukje begraafplaats hebben). 
Grafmonumenten zijn daarnaast geschikt om zelfrepre-
sentatie te analyseren omdat dit medium in de Oudheid 
voor een vrij grote groep mensen beschikbaar was – niet 
alleen voor de elite, maar ook voor vrouwen, arbeiders en 
slaven. 

Hellenistisch en Romeins Thessaloniki, een stad in het 
noorden van Griekenland, vormt een ideale casestudie voor 
onderzoek naar zelfrepresentatie en multiculturaliteit. De 
stad lag aan de belangrijkste handelsroute over land (in de 
Romeinse periode bekend als de Via Egnatia) en had een 
van de grootste havens in de Egeïsche Zee. Thessaloniki 
trok daarom veel nieuwkomers aan. Niet alleen Grieken, 
maar ook Italiërs, Thraciërs, mensen uit Klein-Azië, hei-
denen, joden en christenen. Vanaf de stichting van de stad 
rond 316 voor Christus tot ca. 300 na Christus drukten 
deze groepen hun stempel op de twee begraafplaatsen van 
de stad (zie figuur 1 voor een voorbeeld). Daarna valt de 
productie van grafstenen vrijwel stil. 

Voor mijn project breng ik de ca. 1500 bekende graf-
monumenten (stelai, plaquettes, medaillons, grafaltaren, 
sarcofagen en beenderkisten) voor de stad en het omme-
land van Thessaloniki bijeen.2 Om zelfrepresentatie in 
beeld te brengen kijk ik zowel naar de inscripties als naar 
de reliëfs op de monumenten. Deze media geven op ver-
schillende manieren informatie over sociale identiteit en 
status (leeftijd, geslacht, familie, beroep), etniciteit en 

afkomst (soms letterlijk “ik kom uit Thessaloniki”, soms 
af te leiden uit naamgeving), en over cultische en religi-
euze voorkeuren (christogrammen, heidense symboliek). 
Deze gegevens worden gecombineerd met informatie over 
de ruimtelijke organisatie van de twee begraafplaatsen in 
Thessaloniki. 

Daarnaast wil ik proberen om grip te krijgen op de mate 
waarin mijn dataset (en vergelijkbare datasets in andere 
studies) incompleet is. Dit vraagt om zowel vergelijkend 
onderzoek (hoe heeft variatie in de populariteit van graf-
gebruiken in de Oudheid de dataset beïnvloed?) als om 
historiografisch onderzoek (hoe is de historische interes-
se in verschillende bronnen in de afgelopen decennia van 
invloed geweest op de overlevering van de dataset?). 

Door alle typen grafmonumenten bij elkaar te brengen, 
door naar meerdere media te kijken (tekst en beeld) en 
door de ontstaansgeschiedenis van de dataset te onder-
zoeken, hoop ik een beter begrip te krijgen van zowel mijn 
bronnen als van multiculturaliteit in de Oudheid. 
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Eindnoten

1 Was Alexander de Grote een Griek? (bijvoorbeeld Van Gool, 
R. 2020, “Van wie is Alexander?”, De Groene Amsterdammer, 
vol. 15, pp. 28-33); was het Romeinse leger etnisch divers? (zie 
de discussie die volgde op een tweet van Mary Beard, https://
twitter.com/wmarybeard/status/889925415032299520). 

2  Het gros is gepubliceerd in Despinis, G., Stefanidou-Tiveriou, 
T. & Voutiras, E. 1997, 2003, 2010, 2020, Κατάλογος Γλυπτών 
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, 4 delen, Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Athene, en in Stefanidou-Tiveriou, 
T. 2014, Die lokalen Sarkophage aus Thessaloniki, Philipp 
Rutzen, Ruhpolding. 
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Figuur 1. Vrijgelatenen van Italiaanse handelaren introduceerden een 
nieuwe taal (Latijn) en een nieuw type grafsteen in Thessaloniki, rond 
150 voor Christus (figuur Herbert Frank, CC-BY-2.0).


