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In de zomer van 2010 stuitte ik op een grafzerk in de opslag 
van de opgravingen in Baalbek, Libanon (zie figuur 1). Het 
betreft een deels kapotte buste-stele (het hoofd ontbreekt) 
met een goed leesbare Griekse inscriptie. De tekst memo-
reert Gaia Garia Saadne en is opgesteld in augustus 113 na 
Christus in de buurt van Baalbek, het Romeinse Heliopo-
lis. Honderden vergelijkbare grafsteles zijn overgebleven 
in Libanon en nog vele malen dat aantal in het gebied van 
het Romeinse Nabije Oosten. Frappant is dat Gaia’s graf-
monument uitnodigt tot een fysieke en persoonlijke vorm 
van interactie met de overledene. In de harde kalksteen 
zijn haar naam en vermoedelijk haar portret vastgelegd. 
Voorheen was een dergelijke nadruk op de persoon van 
de dode ongebruikelijk in herinneringspraktijken van de 
regio, maar vanaf de eerste eeuw na Christus zien we indi-
viduele overledenen verschijnen in tekst en beeld.

De manier waarop de overledene een rol speelde in 
het grafritueel is tot nu toe nog maar slecht begrepen. 
Wat was bijvoorbeeld de relatie tussen het vergankelijke 
lichaam en de stenen monumenten? En kon (een deel van) 
de persoon van de overledene huizen in een grafzerk? In 
hoeverre legden grafdecoratie en vorm, bijvoorbeeld een 
versierde sarcofaag, eenzelfde nadruk op het individu als 
een inscriptie en portret? Stimuleerde de nieuwe materië-
le omgeving van de graven ook nieuwe vormen van herin-
neringspraktijken, of bleven bestaande gebruiken intact? 

Het onderzoeksproject MARE (Mortuary Archaeology 
of the Roman East) stelt deze vragen vanuit het theore-
tisch perspectief van personhood, ritual practice theory en 
materiality. Het project richt zich op de integratie van ico-
nografische, materiële en tekstuele aspecten van de gra-
ven en werpt daarmee een kritische blik op ontologie, die 
in eerder onderzoek veelal ontbreekt. Zo legt bijvoorbeeld 
de studie van epitafen en ornamentatie in verschillende 
academische vakgebieden een scheidslijn tussen visuele 
en tekstuele aspecten van de grafomgeving die door de ori-
ginele gebruikers van het graf mogelijk niet als geschei-
den werden ervaren.

MARE richt zich expliciet op zogenaamde legacy data en 
curatele problemen met dergelijke datasets. Verreweg het 
grootste deel van de zerken, sarcofagen en portretten uit 
de Romeinse periode is lang geleden gevonden. De waar-
de van deze materialen voor wetenschappelijk onderzoek 
wordt vaak laag ingeschat. Steles zoals die van Gaia liggen 
te verstoffen in opslagruimtes, museumtuinen of parken, 
of worden hergebruikt als bouwsteen of plantenbak. Het 
conserveren van deze objecten legt bovendien een enorme 
druk op lokale erfgoedinstellingen in het Midden-Oosten.

Gebruikmakend van digitale databasetechnieken, open 
access databases en lokale archieven zet MARE zich in om 
deze collecties te ontsluiten en conserveren. Drie regi-
onale datasets uit Libanon, Palmyra (Syrië) en Pisidië 
(Turkije) tussen de eerste eeuw voor Christus en vierde 
eeuw na Christus staan hierbij centraal. De deelprojecten 
uitgevoerd door postdocs, promovendi en de onderzoeks-
leider richten zich op 1) epitafen in Pisidië gezien vanuit 
een kunsthistorisch en materieel perspectief, 2) de rituele 
functie van grafportretten uit Palmyra, 3) tekst en beeld 
op sarcofagen in Libanon, 4) de archeologie van het graf-
ritueel en 5) het spanningsveld tussen frequent herge-
bruik van graven en individuele herdenkingsstrategieën.1 
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Figuur 1. Kalkstenen 
grafstele uit Baalbek, 
0.55 x 0.38 x 0.30 m  
(figuur auteur, © DGA 
Libanon).


