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Tradities beïnvloeden manieren waarop nieuwe regeer-
systemen worden gecommuniceerd, bestreden en geac-
cepteerd in veranderende samenlevingen. Hoe dit proces 
werkt is een grote historische vraag, met implicaties voor 
de analyse van machtsrepresentatie in heden en verleden. 
Vaak wordt gesuggereerd dat machtshebbers door zoge-
noemde invention of tradition proberen om traditioneel 
voor te komen. Maar monarchen konden niet zomaar hun 
eigen beeld uitvinden. Recent onderzoek maakt duidelijk 
dat er in de Romeinse wereld sterk uiteenlopende lokale 
verwachtingen waren over wat machthebbers moesten 
doen, en hoe ze zichzelf zouden moeten presenteren. Deze 
verwachtingen konden na verloop van tijd veranderen en 
niet alle ‘media’ die ter beschikking stonden aan keizers 
(munten, portretten, teksten of monumenten) waren even 
geschikt om bepaalde beelden over te brengen.1 Deze pro-
cessen vormen een kernaspect van de Romeinse (politieke) 
cultuur, en kunnen het best via longitudinaal onderzoek 
geanalyseerd worden. Dit project is een van de eerste po-
gingen daartoe. 

In dit project wordt een nieuwe benadering gebruikt die 
longitudinale historische analyse combineert met een inno-
vatief interdisciplinair theoretisch kader. Iconografische 
en conceptuele ontwikkelingen worden over een lange 
periode in antieke ‘media’ getraceerd, met als doel te 
analyseren welke beperkingen tradities oplegden aan de 
presentatie van Romeinse machtshebbers. Deze methodo-
logie maakt het mogelijk om het multidimensionale kader 
waarin Romeinse heerschappij vorm kreeg te herkennen. 
Het project bekijkt de periode van 50 voor Christus tot 565 
na Christus, waarmee het begin van de keizerlijke macht, 
grote historische transformaties en de laatste poging tot 
de hereniging van het Romeinse Rijk wordt omvat. Het is 
daarmee een ideale casus om in een samenleving die gedo-
mineerd werd door traditie, maar politiek en cultureel in 
een flux zat, de presentatie van macht te analyseren. 

Bevindingen zullen worden geanalyseerd aan de hand 
van de noties van ‘shared fields of experience’ en ‘ancho-
ring’, ontleend aan communicatietheorie en sociale psy-
chologie. Om communicatie te laten functioneren moet er 
een gedeelde cultuur zijn of ontwikkeld worden. Macht kan 
alleen begrepen worden door gedeelde noties en verwach-
tingen. Door machtsposities in bekende kaders te plaatsen 
– door verwijzingen naar het verleden – legitimeerden 
heersers zich. Dit kan geanalyseerd worden als veranke-
ring. Daarbij wordt de term in dit project gedefinieerd als 
een proces dat mensen helpt cognitieve houvast te krijgen 
binnen veranderende situaties. Nieuwe ontwikkelingen 
moeten verbonden worden met wat mensen verwachten, 
waarderen en begrijpen.2

Vanuit dit conceptuele kader kan onderzocht worden 
welke rol de evocaties van traditionele noties speelden bij 
het formuleren en begrijpen van veranderende systemen 
van heerschappij. De belangrijkste hypothese is dat zowel 
heersers als onderdanen probeerden situaties met grote 
veranderingen te verankeren in bekende contexten. Het 
lijkt zinvoller te praten over de identificatie van relevante 
tradities om situaties te begrijpen dan over het uitvinden 
van tradities om situaties naar de eigen hand te zetten. 
Systemen van heerschappij die het eenvoudigst werden 
verankerd in (veranderende) tradities zullen het meest 
succesvol zijn geweest. Door ‘verankering’ en ‘gedeelde 
ervaringen’ te combineren om een historisch proces te 
analyseren, wordt het mogelijk te begrijpen hoe nieuwe 
machtssystemen werden aangevochten en erkend in de 
veranderende samenleving van het antieke Rome. 

Het resultaat van het project zal nieuwe inzichten leve-
ren in politieke en maatschappelijke machtsstructuren in 
een belangrijke historische periode. Deze kunnen gebruikt 
worden als blauwdruk om systemen van heerschappij in 
andere samenlevingen te analyseren. 
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