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Introductie

Carving Communities in Stone: inscripties als medium
van Hellenistische globalisering
Promotieonderzoek (NWO, RUG), Sjoukje Kamphorst
Na de dood van Alexander de Grote viel zijn rijk uiteen
onder verschillende vorsten: politieke eenheid zou in dit
uitgestrekte gebied niet meer op een dergelijk grote schaal
worden bereikt als onder Alexander. Toch raakten de
diverse bestaande en nieuw gestichte steden in de Griekse
wereld in de periode na zijn dood steeds meer met elkaar
verbonden. Griekse tempels, theaters en marktpleinen gingen in nieuwe en oude steden het stadsgezicht bepalen;
ook werden de Griekse politieke structuren en het Grieks
als administratieve taal op veel plaatsen toonaangevend.
Een van de opvallendste verschijningsvormen van deze
gemeenschapsvorming en toename in connectiviteit is
een enorme aanwas in het aantal inscripties dat verslag
doet van de contacten tussen steden. Goede voorbeelden
daarvan zijn verslagen van de uitwisseling van festivalbezoekers en rechters, uitkomsten van arbitrage in interstedelijke conflicten, en eredecreten voor burgers uit een
andere stad. Opgesteld in het Grieks en opmerkelijk eenvormig in taalgebruik, formulering en vorm, geven zij
een duidelijk beeld van de culturele eenwording van de
Hellenistische wereld. Tegelijkertijd laten zij zien hoe veel
steden, ondanks de overheersing van de Hellenistische vorsten, toch een zekere mate van autonomie bleven bezitten.
Hoewel samenwerking op politiek vlak vaak niet mogelijk
was en rivaliteit tussen steden bleef bestaan, zetten zij de
beschikbare middelen toch in om onderling verbanden te
smeden.
Mijn onderzoek houdt zich bezig met het tot stand
komen van deze verbondenheid en uniformiteit van steden
in het eerste deel van de Hellenistische periode (ca. 330150 voor Christus). Omdat inscripties in deze periode een
belangrijk medium waren voor interstedelijke contacten,
is mijn centrale vraag wat voor rol deze tekstuele monumenten precies speelden in dit proces van gemeenschapsvorming. Hoe droeg het publiceren van teksten op steen
precies bij aan de culturele toenadering en connectiviteit
tussen deze steden? Hoe bevorderden inscripties het vormen van een duurzame Griekse gemeenschap, ondanks het
ontbreken van politieke eenheid?
Ik zal deze ontwikkelingen interpreteren vanuit een theoretisch kader van globalisering, een begrip voor culturele
samensmelting op geografisch grote schaal dat vooral uit
moderne context bekend is. Een aanknopingspunt voor het
beter begrijpen van de rol van inscripties ligt daarnaast
in mediatisering: het idee dat een maatschappij waarin het
gebruik van media steeds universeler wordt, daardoor ook
gevormd wordt. Dit proces wordt vaak gezien als een drijvende kracht achter globalisering.
De basis voor het onderzoek wordt gelegd in een
database van inscripties die interstedelijke contacten

beschrijven. Deze database zal een overzicht bieden van
diverse aspecten van hun publicatie, formulering, en de
manier waarop deze teksten door hun prominente aanwezigheid in de stad, steeds in de buurt van heiligdommen
en andere publieke gebouwen, een rol speelden in het stedelijke leven. Om de relaties en diplomatieke processen
die hieruit naar voren komen beter te begrijpen, zullen ze
worden afgezet tegen en vergeleken worden met moderne
opvattingen over internationale betrekkingen.
Dit onderzoek draagt zo niet alleen bij aan vergroting
van onze kennis over de Hellenistische wereld, maar ook
aan het begrip van culturele globalisering en gemeenschapsvorming in onze eigen tijd. Het onderzoek kan bijvoorbeeld nieuwe inzichten bieden in de omgang met het
eigentijdse idee van een collectieve Europese identiteit, en
hoe we deze op een duurzame manier kunnen vormgeven
binnen een context van diverse culturele invloeden.
Sjoukje Kamphorst (s.m.kamphorst@rug.nl) is classica (BA)
en oud-historica (MA). Haar promotieonderzoek, dat loopt
tot september 2020, voert zij uit aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Het project is gefinancierd vanuit NWO
Duurzame Geesteswetenschappen en wordt begeleid door
prof. dr. Onno van Nijf (Oude Geschiedenis, RUG), prof. dr.
Luis Lobo-Guerrero (History and Theory of International
Relations, RUG) en prof. dr. Graham Oliver (Classics,
Brown University).

Figuur 1. Met deze inscriptie (ca. 200-166 voor Christus) eert de
Macedonische polis Pydna twee burgers uit Methymna (Lesbos) als
proxenoi, haar lokale vertegenwoordigers. De inscriptie vermeldt dat
deze in Pydna op ‘de opvallendste plaats bij het heiligdom’ moest
staan (foto auteur).
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