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Voor u ligt TMA 67, waarin we u meenemen van de 
Griekse Bronstijd tot de Late Oudheid, van het eiland 
Thera in de Egeïsche Zee tot Syrië en Arabië, en van kool-
stofdateringen en landschapsarcheologie tot historische 
analyses. In dit redactioneel lichten we de verschillende 
bijdragen kort uit. 

We beginnen op het eiland Thera, beter bekend onder de 
naam Santorini, met het artikel van Hans van der Plicht & 
Michael Dee. Het eiland is primair bekend van een grote  
vulkaanuitbarsting in de Griekse Bronstijd. De datering 
van deze uitbarsting is cruciaal voor de datering van 
archeologische lagen in een enorm omliggend gebied, 
maar er is onenigheid over de datering. De archeologi-
sche en natuurkundige dateringen komen namelijk niet 
met elkaar overeen. Van der Plicht & Dee leggen in hun 
artikel de natuurkundige kant van het verhaal uit. 

Het tweede artikel brengt de lezer naar Kroton, een 
Griekse nederzetting in Calabrië (Italië). Anna-Elisa 
Stümpel & Peter Attema presenteren een landschaps-
analyse om te laten zien hoe het omliggende gebied 
(chora) en het verder gelegen gebied (eschatia) van de 
stad (asty) zich hebben ontwikkeld tussen de achtste en 
vierde eeuw voor Christus. Met hun benadering van het 
landschap als een cultureel geheel (zowel de heiligdom-
men als de grafvelden als de huizen) laten ze zien dat een 
stad meer is dan alleen een nederzetting – waar traditio-
neel vaak op gefocust wordt.  

De volgende bijdrage, van Pim Möhring, gaat over het 
gebruik van goud door de Seleucidische koning Antiochus 
IV vanuit het perspectief van de Griekse schrijver 
Polybius. Möhring bespreekt passages waarin Polybius 
het gedrag van Antiochus afkeurt, om vervolgens te laten 
zien dat diens gedrag voor een Hellenistische koning niet 
ongebruikelijk is en dat Polybius erg bevooroordeeld lijkt 
waar het op Antiochus aankomt.

In het vierde artikel verplaatsen we ons naar de re-
gio die grofweg het hedendaagse Turkije en de Levant 
beslaat en belanden we hoofdzakelijk in de Romeinse 
tijd. Caroline van Toor & Tamara Dijkstra bespreken graf-
epigrammen (korte gedichten) die het beroep van de 
overledene noemen. Ze laten zien wat voor beroepen er 
voorbijkomen en bespreken vervolgens de epigrammen 
van handels- en ambachtslieden in meer detail – perso-
nen van wie hun grafschriften vaak de enige bestaande 
egodocumenten zijn. 

In de recensies van Jan Paul Crielaard, Jan Driessen en 
Yannick de Raaff worden wederom onderwerpen uit de 
Griekse Late Bronstijd besproken. Ook is er een recen-
sie over onderzoek naar Romeinse badhuizen in Israël-
Palestina en westelijk Jordanië door Sadi Maréchal. 

De introducties in dit nummer zijn weer heel gevari-
eerd. Er is een introductie op het project ‘De doden dicht-
bij’, over grafgebruiken en -rituelen in het Romeinse 
Oosten, van Lidewijde de Jong. Jill Hilditch & Jitte Waagen 
schrijven over de plannen van hun 3DWorkSpace-project, 
en ten slotte is er nieuw onderzoek naar Griekse vazen 
in het Allard Pierson, door Laurien de Gelder & Vladimir 
Stissi. Eind januari is er in het museum een symposium 
over dit onderzoek. De introductie van Pınar Erdil, ten 
slotte, sluit mooi aan op het artikel van Van der Plicht & 
Dee waarmee we het nummer begonnen. Zij werkt aan 
een herziening van de chronologie in gebieden rondom 
het eiland Thera, om zo wellicht de archeologische da-
tering aansluiting te laten vinden bij de natuurkundige 
datering.

Namens de redactie wensen we u veel leesplezier!

Sjoukje Kamphorst & Caroline van Toor

Redactioneel
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The continued growth of digital methods and practices 
within the humanities over the past 30 years has provided 
a wealth of datasets that are transforming the discipline at 
an astonishing rate. New tools are urgently needed for 3D 
datasets to improve their accessibility, facilitate engage-
ment and interaction with the datasets, and promote 
two-directional knowledge transfer. The 3DWorkSpace 
project aims to de  liver such a tool by adapting the open-
source Voyager 3D digital museum curation tool suite1 and 
promote interactive engagement with traditionally com-
plex digital datasets. Embedded structured guidance, or 
Learning Pathways, will be generated to provide training to 
promote the competence and skills necessary for interpret-
ing 3D datasets. Through the creation of annotated person-
al 3D collections, which can be tailored to specific learning 
goals or interests, broader narratives can be generated and 
new avenues for knowledge publication can be opened up. 

Open access 3D models are often published on online 
platforms with limited options for interactive communi-
cation and education. Although some 3D collections are 
published with their associated metadata, paradata, anno-
tations and interpretations, these currently provide no 
tools for re-use.2 The Voyager 3D digital museum curation 
tool suite allows for interactivity and enrichment of the 
data but does not enable re-use or open content creation 
in a multi-user environment. Annotating models (adding 
information to a 3D model without modifying the model 
itself) is possible for the creators of the content but not for 
the end-users. 3DWorkSpace will facilitate (re-)use of 3D 
models by developing a multi- authoring approach to the 
addition of annotations and narratives, as well as side-by-
side comparison of multiple models, within an online app 
environment adapted from the open-source Voyager plat-
form. In addition to the data enrichment options of the 
built-in annotation system, the platform will be expanded 
by allowing linkage to datasets (e.g. thesauri and museum 
catalogues) available as Linked Open Data (LOD). 

Two heritage-based case studies – production traces on 
experimental ceramics from the Tracing the Potter’s Wheel 
(TPW) project and a drone-based dataset from the 4D 
Research Lab (4DRL) – will allow full exploration of diverse 
3D models for the implementation and testing of the adapt-
ed Voyager environment.3 3DWorkSpace will be tested and 
evaluated in both educational and research environments 
to collect experience for its implementation. Learning 
Pathways, using the Voyager annotation feature, will train 
users in the skills necessary for guiding analysis of the 3D 
models.

Researchers, teachers, students, and conservators alike will 
be able to create their own version of a 3DWorkSpace on 
computers, smartphones or tablets that can subsequently 
be linked to publications, websites, and classroom pres-
entations. Importantly, 3DWorkSpace utilises existing 
open access resources to realise a truly open science plat-
form: from adaptation of the Voyager tool suite, and testing 
with web-based open access 3D datasets, to technical sup-
port for data creation and access via Linked Open Data and 
Figshare. 
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Endnotes

1 Developed by the Smithsonian Institute (SI),  
https://smithsonian.github.io/dpo-voyager/.

2 Examples include Virtual Interiors  
(https://virtualinteriorsproject.nl/)  
and Dynamic Collections  
(https://www.darklab.lu.se/digital-collections/ 
dynamic-collections/).

3 See https://tracingthewheel.eu/database/ and  
https://4dresearchlab.nl/drones/.
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Figure 1. The 3DWorkSpace logo (figure authors).


