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Redactioneel

Het afgelopen half jaar maakte de redactie een aantal veranderingen door waarvan ik u graag op de hoogte wil stellen. Allereerst 
nam Sarah Willemsen afscheid als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie. Zij zal nog wel actief 
blijven binnen de redactie. Hierbij wil ik Sarah van harte bedanken voor haar (nog steeds) onvermoeibare inzet voor TMA. 
Daarnaast vertrokken er twee redactieleden (Frits Heinrich en Darya van Tienhoven) en kwamen er twee nieuwe redactieleden 
bij (Theo Verlaan en Remco Bronkhorst). Ook het tijdschrift zelf zal van gedaante veranderen. Zowel de website als het tijd
schrift krijgt binnenkort een nieuwe layout, gebaseerd op een speciaal voor TMA ontworpen huisstijl. 

Het belangrijkst blijft echter de inhoud van het tijdschrift. Voldoende kopij van niveau is nodig om het tijdschrift aantrek
kelijk te maken voor onze lezers. Enerzijds voert de redactie hierin een actief beleid door themanummers samen te stellen onder 
gastredacteurschap van ter zake deskundigen. Anderzijds is de redactie afhankelijk van wat ze aan nieuwe artikelen krijgt aange
boden. De redactie van TMA is daarom altijd geïnteresseerd in bijdragen van nieuwe auteurs, zowel van gevestigde archeologen 
als van jonge onderzoekers. Kijk op onze website voor meer informatie (www.mediterranearcheologie.nl).

TMA 46 is een goed gevuld nummer geworden; het bevat zes artikelen en daarnaast diverse recensies van boeken en tentoon
stellingen. Het thema van deze uitgave van TMA is ‘Architectuur als bron in de archeologie’. De aanleiding voor dit thema is 
het recent verschenen proefschrift van Elisabeth van ’t Lindenhout, tevens gastredactrice van dit nummer. Van 't Lindenhout 
is als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij in 2010 promoveerde op het proefschrift ‘Bouwen in 
Latium in de archaïsche periode’. In haar proefschrift geeft zij een overzicht en een analyse van de architectuur in Latium en 
benadrukt zij het belang van het gebruik van architectuur als bron in de archeologie. Dit uitgangspunt, waarbij eerst de archi
tectuur zorgvuldig wordt geanalyseerd, alvorens te komen tot een reconstructie, vormt de rode draad van dit themanummer. 
Op 7 oktober 2011 organiseerde TMA een symposium met hetzelfde thema. De artikelen zijn een bewerking van de lezingen 
die tijdens het symposium zijn gehouden. Hierbij willen wij als redactie Elisabeth en de auteurs van harte bedanken voor hun 
inzet. Een verdere introductie van het thema laten wij over aan onze gastredactrice.

Tanja van Loon



“(Architectural terracottas)… by far the most abundant and 
significant category of finds from the non-funerary sites of pre-
imperial Italy outside the Greek colonies; their potential as a 
source of information (of many different kinds) is correspon-
dingly enormous.” 1 

Recentelijk heeft het onderzoek naar preRomeinse tem
pels zich verschoven van de studie van productieprocessen 
(chaîne de production) en de technische reconstructies van 
tempeldaken naar de analyse van de structuur, ontwikke
ling en visuele werking van antieke tempels, met name in de 
6de eeuw voor Christus. Hierbij blijkt er een grote behoefte 
te zijn aan innovatieve en dynamische reconstructies, met 
behulp van 3D en virtual reality simulaties (zie fig. 1). De 
tempels in kwestie zijn bijna onzichtbaar in de realiteit en 
alleen hun fundamenten en de fragmentarische daken kun
nen bestudeerd worden. Digitale driedimensionale recon
structies van centrale, monumentale gebouwen bieden zeer 
productieve nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Het virtuele 
gebouw kan in zijn ruimtelijke context worden gesitueerd 
en bestudeerd, zowel in de landschappelijke als de urbanis
tieke context. Daarnaast wordt het mogelijk om niet alleen 
afzonderlijke bouwfasen in beeld te brengen, maar ook de 
transformaties en overgangssituaties. Zo ontstaat er een 
schat aan nieuwe gegevens die ons in staat stelt om een klein 
deel van de onzichtbare Oudheid te kunnen reconstrueren. 
Het probleem bij reconstructies in de archeologie, met name 

in architectonische contexten, ligt bij het belang om zoveel 
mogelijk informatie te verzamelen uit de materiële cultuur, 
als ook inzicht te krijgen in de nonmateriële aspecten van 
het monument, zoals de beleving van de ruimte en het effect 
van de decoratie en beeldtaal op de menselijke omgeving. 
Zoals Colin Renfrew in zijn voorwoord schreef in één van 
de eerste grote publicaties over Virtuele Archeologie van 
Maurizio Forte (1997), pionier in computerapplicaties voor 
archeologische doeleinden: 

”In every case it is the archaeologist who has to sup
ply the data. If the aim is to reconstruct a ruin to show 
how it originally looked, then ultimately the archae
ologist is responsible for providing the missing elem
ents. If there is guesswork involved, the archaeologist 
does the guessing. But now he (or she) has to do it 
in a logical and structured and ultimately more fruit
ful way. The very task of setting up computeraided 
reconstructions obliges the archaeologist to pose the 
right questions, and then to answer them. This whole 
procedure makes the computer reconstruction a valu
able research tool.”2

Dit lijkt uiteraard van een grote vanzelfsprekendheid, maar 
inmiddels is toch gebleken dat de tegenwoordig niet meer 
uit de museale wereld weg te denken virtuele reconstruc
ties vaak alleen door architecten en computerdeskundigen 
worden geproduceerd, waarbij archeologische kennis en er
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Patricia S. Lulof 

Figuur 1. 3D-reconstructie 
van een Etruskische tem-
pel (met permissie van M. 
Bonghi Jovino, Milaan).
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varing achterwege blijft. Bovendien blijkt er nog steeds geen 
goed format te bestaan voor het wetenschappelijk onderbou
wen en presenteren van virtuele reconstructies in publicatie
vorm. Het grote wetenschappelijke belang van het maken 
van 3Dreconstructies in de context van de analyse van de 
architectuur, de bouwmaterialen, de verschillende fases en 
opties is echter nooit eerder naar voren gebracht. En ook 
de visualisatie van de zeer gefragmenteerde decoraties en de 
mogelijkheid deze van nabij te bestuderen in een 3D con
text, zou veel wetenschappelijke mogelijkheden kunnen bie
den. Daarnaast bestaat er nu ook de mogelijkheid verschil

lende onderdelen van de daken, menigmaal verspreid over 
verschillende museale collecties, virtueel bijeen te brengen 
door 3Dscans te maken en die samen te voegen.

Archaïsche tempels in preRomeins Italië zijn zonder twij
fel de meest monumentale en in het oog springende gebou
wen in het stadsgebied. Ze waren boven alles monumenten 
van macht. Deze generieke uitspraak behoeft een specifieke 
uitleg, want de tempels dienden een religieus doel; ze wer
den gebouwd op hoger liggend terrein zodat ze van veraf 
zichtbaar waren, en vaak nabij kruispunten van belangrij
ke wegen of bij stadspoorten. Kortom, ze moesten wel een 

Figuur 2. Decoratie-
elementen van Tempel I 
uit Satricum en recon-
structie van het pedi-
ment (Lulof 2011, fig. 
7). 

Figuur 3. Decoratie-
elemen ten van Tempel 
I uit Satricum. Stieren-
antefix en detail van 
reliëfplaat met het afge-
hakte hoofd van Medusa 
(Lulof & Knoop 2005: 
fig. 6 en Lulof & Knoop 
1995: fig. 1). 
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publieke functie hebben gehad. De stedelijke en sociaal
economische ontwikkelingen van de preRomeinse samen
levingen in de 6de eeuw voor Christus – niet ten onrechte 
de Gouden Eeuw van de Oudheid genoemd – hebben hun 
stempel gedrukt op architectuur, decoratie, herstructurering 
en restauratie van tempels.3 

Als we Pausanias en Livius mogen geloven, werden de cul
tusgebouwen in de Oudheid door velen gezien, maar in het 
heden zijn ze nauwelijks zichtbaar, vanwege de kwetsbare 
bouwmaterialen die gebruikt werden.4 Niets meer is overge
bleven van deze monumentale tempels dan de stenen funda
menten, tonnen terracotta fragmenten van het eens glorieuze 
dak met de rijke beeldtaal, en ten slotte de vaak prominente 
plaatsing in het landschap. We kunnen de indruk en bele
ving van deze gebouwen niet bestuderen op basis van alleen 
de teksten en archeologische data. De gebouwen moeten in 
hun antieke omgeving teruggeplaatst worden. Sinds 2003 is 
er gewerkt aan een project dat heeft geresulteerd in een op 
schaal gemaakte 3Dreconstructie van een antieke tempel.5

De wetenschappelijke relevantie van het reconstrueren van 
deze cultusgebouwen moet gebaseerd worden op de bewuste 
combinatie van min of meer traditionele disciplines, zoals 
materiële archeologie, cultuurgeschiedenis, architectuurge
schiedenis en landschapsanalyse. De methodiek van recon
structie is gebaseerd op het bestuderen en analyseren van 
de verschillende bouwelementen van steen en terracotta, 
waarna het monument stap voor stap wordt herbouwd met 
behulp van computersimulaties, zodat het gebouw zowel 
in menselijke maat als op schaal kan worden bestudeerd. 
Deze simulatie maakt het mogelijk het gebouw te obser
veren, te betreden en te verlaten alsof het er vandaag nog 
had gestaan. De resultaten van het eerste project hebben al 
aangetoond dat de details van de indrukwekkende figura
tieve versieringen van het tempeldak zo goed als onzichtbaar 
moeten zijn geweest voor het publiek. Het monument zelf 

moet macht hebben gedemonstreerd, gezien vanaf de zee, 
de rivier, en vanuit het land en vanaf een zekere afstand. 
Met deze feitelijke en virtuele reconstructies van Archaïsche 
tempels kan de monumentaliteit en de indruk van de ar
chitectuur bestudeerd en geanalyseerd worden en geplaatst 
worden in de sociale en cultuurhistorische context van de  
antieke omgeving. 

Aan het einde van het derde kwart van de 6de eeuw voor 
Christus werd er een nieuwe tempel opgericht in Satricum, 
gewijd aan de godin van de dageraad en de geboorte, Mater 
Matuta. Sinds het einde van de 19de eeuw is de stad uit
gebreid archeologisch onderzocht en toegankelijk gemaakt 
door vele wetenschappelijke publicaties.6 Sinds de jaren 
tachtig van de vorige eeuw is het heiligdom, met de drie be
langrijkste tempels, onderwerp geweest van onderzoek door 
de Universiteit van Nijmegen, Groningen en Amsterdam. 
De afgelopen tien jaar is de kennis van architectuur en ar
chitectonische terracotta’s zodanig toegenomen, door zowel 
studie als nieuwe vondsten, dat het mogelijk was de tempels 
van Satricum nauwkeurig te reconstrueren. 

Tempel I, de eerste monumentale tempel van Satricum, 
werd in 2005 geselecteerd voor een kostbare reconstructie in 
3D, met behulp van SARA en in de CAVE nagebouwd in de 
werkelijke schaal.7 De keuze voor deze tempel was gebaseerd 
op de betrekkelijke eenvoud van plattegrond en ontwerp van 
zowel gebouw als dak, de rijkdom van de archeologische en 
iconografische data en het duidelijke probleem van de zicht
baarheid van de figuratieve decoratie (zie fig. 2 en 3). De 
datering is nog steeds omstreden, maar de tempel moet er 
omstreeks 530 voor Christus zeker hebben gestaan.8 De tem
pel en het terracotta dak waren gemaakt in de zogenaamde 
Campaanse traditie en techniek, dat wil zeggen dat het was 
geproduceerd door architecten en koroplasten die weliswaar 
door de Grieken in Campanië waren beïnvloed, maar in een 
Italische traditie werkten. Het dak werd – in zijn geheel – 

Figuur 4. Reconstructie in 
3D van tempel I uit Satricum 
met het Campaanse dak (still 
uit de film gemaakt in de 
CAVE van SARA, bewer-
king Loes Opgenhaffen).
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geïmporteerd uit Cumae of Capua, hoogstwaarschijnlijk 
per schip.9 De plattegrond en de structurele overblijfselen 
van het gebouw wijzen op een tempel in de vorm van een 
EtruscoItalische peripteros sine postico ((zuilen)omgang 
zonder achterzijde), de vroegste in CentraalItalië. Het ge
bouw moet omstreeks 535 voor Christus zijn opgetrokken, 
en verving een kleiner oikosachtig gebouwtje. Tempel I zou 
niet lang bestaan: het monument werd kort daarna verwoest 
door brand. Later werd op dezelfde plaats een nog veel gro
tere tempel gebouwd. 

Tempel I werd geïnterpreteerd als een groot rechthoekig 
gebouw, georiënteerd naar het Zuidoosten, ongeveer 15 bij 
35 meter in omvang, met vier zuilen aan de voorzijde en 
acht zuilen aan de lange zijden. De achterkant van het ge
bouw was gesloten. Funderingen, podium en zuilbases be
stonden uit blokken van het lokale lichte tufgesteente; de 
opstand bestond voornamelijk uit hout, net zoals de zuilen 
en het dakgestoelte. De cella met de centrale ingang was 
opgebouwd uit vakwerk met hout en gedroogde leemblok
ken. Alleen aan de voorzijde bevond zich een stenen trap  
(zie fig. 4).10

Figuur 5. Overzicht van 
gebruikte terminologie met 
betrekking tot decoratiesy-
stemen (bewerking Loes 
Opgenhaffen).
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De opstand is niet bewaard gebleven omdat deze gemaakt 
was van vergankelijke bouwmaterialen. De reconstructie er
van was dus het minst zeker. De opbouw in de reconstruc
tie is gebaseerd op aanwijzingen en verhoudingen zoals be
schreven in Vitruvius’ De Architectura, uit de eerste eeuw na 
Christus. Zijn data worden relatief betrouwbaar geacht, ze
ker als ze vergeleken worden met tempels die geheel uit steen 
waren opgetrokken (en dus bewaard zijn gebleven), zoals in 
ZuidItalië. Maar ook de contemporaine terracotta votief
modellen van tempels uit CentraalItalië geven dezelfde di
mensies, proporties en technische details als Vitruvius in zijn 
boek suggereerde.11 In het geval van de Tempel I in Satricum 
mag verondersteld worden dat de slanke zuilen (slechts 0,80 
meter in doorsnede), ongeveer vijf meter hoog zijn geweest, 
en onderdeel uitmaakten van een lichte en ruimtelijke con
structie met een laag, schuin aflopend dak met aan beide 
zijden een sterk uitstekende dakrand die de onderliggende 
kwetsbare structuur moest beschermen tegen weer en wind. 
Het terracotta dak bestond uit twintig verschillende beschil
derde decoratieelementen en honderden eenvoudige zwarte 
dakpannen en dekpannen (zie fig. 5 voor een uitleg van de 
gebruikte terminologie). Het tempeldak was niet het een
voudigste onderdeel van de reconstructie, maar na vele jaren 
van nauwkeurige analyse van de technische details bleek de 
reconstructie van het dak uiteindelijk het meest betrouw
bare en complete onderdeel van de tempel.12 

Het 3Dproject beoogde niet alleen een nauwkeurige en 
technisch goed beargumenteerde reconstructie van de ar
chitectuur en het dak van Tempel I, maar moest ook een 
aantal belangrijke archeologische en technische vragen be
antwoorden. De belangrijkste vragen kwamen tijdens het 
digitale bouwproces van de reconstructie direct naar voren 
en betroffen de kleuren van het dak en het gebouw zelf en 
vooral ook de effecten ervan. Ook moest er een oplossing 
worden gevonden voor de plaatsing van twee bijzondere en 
afwijkende types antefixen. Hoe zag de achterkant van de 
tempel eruit? Was de achterwand helemaal gesloten of had 
het een open pediment (de driehoekige ruimte onder het 
dak) zoals aan de voorzijde? Was het technisch mogelijk voor 
de houten opbouw en de zuilen om een dakconstructie van 
40 ton terracotta te dragen? En ten slotte de vraag in hoe
verre en vanaf welke afstand de complexe iconografie van de 
figuratieve decoratie in het pediment zichtbaar was.13

Het Campaanse dak had gereconstrueerd kunnen worden 
op basis van vergelijkingen met andere daken van hetzelfde 
type uit de omgeving. Na vergelijkend onderzoek bleek ech
ter, dat het dak van Satricum juist het meest compleet was, 
zelfs in vergelijking met contexten in Campanië zelf, waar 
deze daken weliswaar veel voorkomen, maar altijd in een 
zeer fragmentarische en incomplete staat en context.14 Het 
dak van Satricum gaf heel veel gedetailleerde informatie over 
technische vragen die collegaspecialisten niet eerder kon
den beantwoorden. Juist gedurende het reconstructieproces 
in de CAVE werden antwoorden op deze vragen gegeven, 
die nu kort worden samengevat:

Alle kleuren van het dak en de onderbouw konden wor
den gereconstrueerd aan de hand van de analyse van de 

pigmenten aangetroffen op de terracotta fragmenten. De 
zuilen waren traditioneel rood gekleurd, ongetwijfeld op 
een laag pleister die de houten zuilen bedekte. Parallellen 
uit de schilderkunst, van ondere andere wandschilderingen 
uit Tarquinia laten dezelfde kleuren zien. De wanden van de 
cella waren waarschijnlijk wit gepleisterd, zoals te zien op 
vaasschilderingen maar ook bij beschilderde votiefmodellen. 
Het sobere palet van wit, zwart en rood van de terracotta 
ten slotte, zou door de speling van het licht vele malen per 
dag kunnen veranderen in varianten van grijs, bruin, blauw, 
geel, paars en roze.15 

Een aantal sleutelstukken dat werd aangetroffen tus
sen de duizenden terracotta fragmenten, zoals het sluit
stuk in de apex en de bekledingsplaten van de uiterste zij
den van de architraaf, gaf een aanwijzing dat de inclinatie 
van het dak ongeveer 17 graden moet zijn geweest. Velen  
twijfelden aan deze relatief lage helling van het dak, maar 
deze is in feite in overeenstemming met wat Vitruvius in zijn 
tijd suggereerde.16

Zowel de voor, als de achterzijde van het dak had een 
open structuur met elk een hellend smal afdak dat de ingang 
en de achterwand van de bepleisterde lemen cella moest be
schermen tegen weer en wind. Deze open structuur gaf de 
mogelijkheid om het houten dakgestoelte te ventileren, om 
houtrot tegen te gaan. De kleine daken gaven ruimte voor 
twee bijzondere typen antefixen, grote vrouwenkoppen en 
stierantefixen. Voor deze antefixen was geen plaats aan de 
lange zijden van het dak. 

Het dak woog meer dan 40 ton en was geplaatst op een 
sterke houten structuur met balken, spanten en trekkers met 
een groot dragend vermogen. Het enorme gewicht van het 
dak deed vermoeden dat het gebouw had kunnen instor
ten. Architecten gespecialiseerd in houtconstructies hebben 
echter aangetoond dat het grote gewicht van het dak geen 
problemen opleverde. De structuur zoals in de reconstruc
tie was voorgesteld, kon met gemak een dergelijk gewicht 
torsen (mondelinge informatie tijdens de demonstratie van 
de reconstructie in het bijzijn van vier architecten in 2005). 

De kennis van de omgeving van het gebouw was helaas 
niet toereikend om het oorspronkelijke landschap te recon
strueren, in het bijzonder de hoogteverschillen rondom het 
gebouw. Luchtfotografie laat een situatie zien die sinds 500 
voor Christus vele malen moet zijn gewijzigd, en in de laatste 
decennia compleet is verwoest door landbouwactiviteiten. 
De toevoeging van de directe florale contexten en contem
poraine gebouwen was in dit stadium van de reconstructie 
moeilijk te realiseren, maar kan in de toekomst wel mogelijk 
gemaakt worden wanneer er meer data beschikbaar komen 
uit het lopende veldonderzoek. Het is echter wel duidelijk 
dat de tempel van verre zichtbaar moet zijn geweest, omdat 
de hoogte van de acropolis van Satricum ongewijzigd is ge
bleven en de gebouwen eromheen allemaal veel kleiner en 
waarschijnlijk ook lager zijn geweest.17 

Nu Tempel I van Satricum op zijn plaats is gezet, blijkt 
pas hoe geweldig rijk het monument is geweest aan kleur 
en beeldtaal.18 Er waren twintig verschillende decoratieele
menten in kleur, waaronder de tot nu toe onbekende ante
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fixen met jonge stieren en een buitengewoon bijzondere set 
van figuratieve reliëfplaten. De platen waren gemonteerd in 
het open pediment en laten de Griekse held Perseus zien, 
achtervolgd door Gorgonen. Juist deze figuratieve onderde

len, hebben de mogelijkheid geboden om de kwestie rond 
de zichtbaarheid van de tempeldecoratie te analyseren. De 
reliëf platen waren namelijk slechts 0,40 vierkante meter 
groot en hingen hoog in het pediment, omdat ze de kopse 

Figuur 6. Reconstructie van de vier mallen voor de figuratieve bekledingsplaten van het dak van de tempel in Caprifico, Latium (Lulof in Palombi 
2010: fig. I-IV).
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kanten van de nokbalk en de zijbalken afdekten. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat ze zichtbaar waren vanaf grote afstand. 
Toch moet het de bedoeling zijn geweest dat de afgebeelde 
mythe werd gezien. De aanwezigheid van Perseus in de de
coratie van een Archaïsche tempel kan (traditioneel) eigen
lijk alleen maar worden uitgelegd naar aanleiding van een 
overwinning van een aristocratische of oligarchische elite.
Voor wie was deze boodschap nu bedoeld? Waren de afbeel
dingen bedoeld om de toeschouwers te imponeren? Was hier 
sprake van politieke propaganda?19

Tot nu toe werden tempels en daken gereconstrueerd en 
gevisualiseerd met behulp van tweedimensionele techni
sche tekeningen, die zeker adequaat en verhelderend kun
nen werken. Dergelijke tekeningen zijn echter onbruikbaar 
waar het de analyse van de zichtbaarheid en de indruk van 
een beeld betreft. Hiervoor was de op schaal gemaakte re
constructie in de CAVE uitermate geschikt, waarbij het mo

gelijk was de temenos (gewijde ruimte) van het heiligdom 
te betreden tot aan vijf meter afstand van de ingang van de 
tempel. Men kon ook de voorzijde van het dak bekijken, 
staand in de ruimte die in het verleden voorbehouden was 
aan de machthebbers en religieuze elite, niet toegankelijk 
voor het gewone publiek. Als het daksysteem al een politieke 
boodschap had, dan kon die nooit voor het publiek bedoeld 
zijn geweest.

Een antieke tempel reconstrueren is een geweldige erva
ring en een wetenschappelijk dankbare methode. Een der
gelijke reconstructie, zeker één op ware grootte, is altijd 
indrukwekkend. De visuele ervaring tijdens het proces van 
het bouwen is voor de onderzoeker echter meer dan het ver
werken van tekst en tekeningen; het is een holistische en 
conceptuele ervaring, alsof er een verborgen bestand van 
kennis wordt aangeboord, een databank van afbeeldingen 
gemaakt tijdens een lang leven van studie, onderzoek en ver

Figuur 7. Reconstructie van 
de decoratie van het dak 
van de tempel in Caprifico, 
Latium (Lulof in Palombi 
2010: fig. XIb). 
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zamelen van beelden. Het proces van het maken van een 
3Dreconstructie confronteert de onderzoeker direct met 
problemen en fouten die tot dan toe onzichtbaar bleven 
en dwingt de onderzoeker tot het nemen van beslissingen 
en het maken van keuzes. Dat was ook de indruk die werd 
doorgegeven aan de groep specialisten, collegaarcheologen 
en architecten die de 3Dreconstructies van de Campaanse 
tempel van Satricum in de CAVE hebben kunnen beoorde
len. Enkelen van hen verbaasden zich echter over de slanke 
zuilen, het lage dak, of de kleur van het gras.20

Op basis van de ervaringen opgedaan bij de 3Dreconstructie 
van de Campaanse tempel van Satricum, zal er een volgend 
reconstructieproject worden uitgevoerd dat zich zal richten 
op een contemporaine Archaïsche, typische Latijnse tempel 
uit Caprifico (gevonden bij Cori, nauwelijks 15 kilometer 
ten Oosten van Satricum) die in de jaren 60 van de vorige 
eeuw, door toedoen van een kwaadwillende landeigenaar 
letterlijk van de aardbodem is verdwenen. Het tempeldak 
is in honderden fragmenten verkocht en verspreid geraakt 
over de hele wereld. Recent onderzoek heeft het dak in zijn 
geheel weten samen te brengen, en kan nu de basis vormen 
voor een nieuwe 3Dreconstructie van de tempel als geheel. 
Het tempeldak is, ondanks de geschiedenis van vernieti
ging en roof, één van de meest complete uit deze periode  
en regio.21 

De tempel van Caprifico is in meerdere opzichten interes
sant; het is niet alleen bijzonder dat het monument, dat op 
zichzelf niet meer aanwezig is, nu met een 3Dreconstructie 
weer herbouwd kan worden, maar de tempel maakt te
vens deel uit van een groep tempels met allemaal precies 
dezelfde daken, namelijk die van het VeiiRomeVelletri 
Caprifico type, en naar alle waarschijnlijkheid, ook dezelfde 
plattegronden.22

De decoratie van het terracotta tempeldak werd gemaakt 
met behulp van zes verschillende mallen (zie fig. 6). De 
onderdelen bestonden uit verschillende friezen in reliëf die 
voor het bakken aan elkaar werden gemonteerd. Twee ande
re mallen werden gebruikt voor de antefixen en de leeuwen
kopspuwers. De figuratieve friezen stellen scènes voor met 
gewapende ruiters naar links en wagenrennen naar rechts, en 
ook een processie met wagens en krijgers naar links en naar 
rechts. De afzonderlijke dakelementen bestonden uit schui
ne sima’s en bekledingsplaten met deze figuratieve voorstel
lingen voor de schuine zijden van de pedimenten, en laterale 
sima’s met leeuwenkopspuwers en vrouwenkopantefixen aan 
de lange zijden van de tempel, met bekledingsplaten daar di
rect onder geplaatst. Handgemaakte dakbeelden (acroteria), 
in de vorm van het beeldenpaar Athena en Herakles tussen 
gespiegelde voluten en sphinxen, versierden de top (apex), 
de rand en de hoeken aan de voorzijde van het dak (zie fig. 
7). De helling van het dak was 11 graden, zoals aangegeven 
door enkele fragmenten van een dakhoek en sluitstukken 
van de top van het pediment. De aanwezigheid van twee lin
ker sluitstukken van de apex maakt duidelijk dat de tempel 
twee versierde pedimenten had. De tentatieve reconstructie, 
ondanks het gebrek aan context uit opgravingen, presenteert 
de voorzijde van de tempel met een breedte van ca. 12,20 

meter, gebaseerd op de breedte van de bouwstructuren en 
het aantal platen (tien simablokken aan iedere schuine zijde, 
met krijgers en wagenrennen) van contemporaine tempels 
met hetzelfde daksysteem. Gedurende het reconstructiepro
ces werd aangetoond dat het schuine simablok in de apex 
van het pediment werd afgezaagd, om de overhang aan de 
zijkant niet te breed te maken. Omdat er een dakhoek be
waard is gebleven, is het bekend dat de hoeken van het dak 
niet werden aangepast. Tien bekledingsplaten, versierd met 
processies, werden onder de schuine sima’s geplaatst. Binnen 
deze afmetingen moeten er dus 18 bekledingsplaten gebruikt 
zijn voor de architraaf aan de voor en achterzijde van de 
tempel, waarschijnlijk met processies naar links en naar 
rechts, elkaar treffend in het midden. Als we uitgaan van de
zelfde maatvoering (bijna vierkant) als de vergelijkbare tem
pels met dezelfde daken, dan kunnen evenzoveel platen, met 
ruiters en wagenrennen, bevestigd zijn geweest aan de lange 
zijden van de tempel. Daarboven werden dan 26 laterale 
sima’s geplaatst met 24 antefixen en 26 spuwers (op de hoe
ken uiteraard eerst een spuwer). Het aanzicht van de tempel 
bestond uit een pediment met alle decoratieve en figuratieve 
elementen bij elkaar: een acroterion met Athena en Herakles 
tussen voluten en sfinxen, ruiters en wagenrennen, proces
sies naar links en naar rechts, en een serie vrouwenkopante
fixen in het afdak boven de ingang. Voor spuwers was er aan 
de voorzijde van de tempel geen functie.23

Het Caprificodak is zeer belangrijk in de geschiedenis van 
de tempelbouw van het laatste kwart van de 6de eeuw voor 
Christus, vooral ook vanwege de compleetheid. Het sys
teem, de afmetingen, de techniek en het materiaal, naast de 
duidelijke iconografie van de afbeeldingen, voegen dit dak 
bij een groep tempeldaken van een decoratief systeem dat 
VeiiRomaVelletri genoemd wordt, omdat onderdelen uit 
dezelfde mallen in deze plaatsen zijn gevonden. Deze groep 
daken (en dus ook de tempels) worden omstreeks 530 voor 
Christus gedateerd. Het Caprificodak (het RomeCaprifico 
systeem) dateert mogelijk iets later, misschien rond 525 voor 
Christus, waarschijnlijk gemaakt door dezelfde werkplaats 
als de eerdere, met precies hetzelfde systeem, dezelfde af
metingen en techniek, en hetzelfde materiaal, zij het met 
andere mallen. De iconografie van de afbeeldingen is echter 
precies hetzelfde.24

Net zoals bij het VeiiRomaVelletri systeem, zijn er voor 
het RomaCaprifico systeem ook veel exacte parallellen ge
vonden bij tempels op andere plaatsen, vooral in Rome. 
Opmerkelijk is daarbij dat deze tempels in een eerdere fase 
het VeiiRomaVelletri dak hebben gehad (bijvoorbeeld de 
Sant’Omobono tempel op het Forum Boarium, zie fig. 8). 
Dat maakt de samenhang tussen de beide decoratiesystemen 
nog duidelijker. Het ligt dan ook voor de hand, zeker van
wege dezelfde maatvoering en iconografie, dat het Roma
Caprifico systeem, althans voor Rome, als reparatiesysteem 
werd gebruikt en zeer waarschijnlijk in dezelfde werkplaats 
werden geproduceerd. In totaal zijn er nu tenminste vijftien 
exemplaren van dit decoratieve systeem bekend (zie tabel 
1). De daken hadden in alle gevallen een beeldenpaar van 
Athena en Herakles als centraal acroterion, altijd tussen vo
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luten en sfinxen. Dit type acroterion was in deze periode im
mens populair en kwam in ZuidEtrurië, Rome en Latium 
op zeer veel plaatsen voor (zie fig. 9). Het is bekend dat ook 
andere werkplaatsen de Athena en Herakles acroteria produ
ceerden. Op dit moment zijn er tenminste twaalf van deze 
acroteria bekend. 25

Mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid richt zich de 
laatste tijd steeds meer op de tempels die in of net voor het 
laatste kwart van de 6de eeuw werden gewijd, in de periode 
dat de legendarische koning Tarquinius Superbus van Rome 
de regio tiranniseerde. Juist in deze periode werden vele tem
pels gebouwd en kregen vele van deze gebouwen hetzelfde 

dak, al dan niet uit dezelfde werkplaats. Tijdens het onder
zoek naar de systemen uit deze periode viel op dat de beeld
taal eigenlijk deel uitmaakte van een eenduidig fenomeen: 
scènes van triomf en processie, en scènes uit een militaire 
sfeer, met Athena en Herakles als symbool voor de goddelij
ke legitimatie van de macht. Het is misschien in overweging 
te nemen dat Tarquinius Superbus zelf deze tempels (symbo
len van macht) liet bouwen in de steden rondom Rome en 
dat hij ze voorzag van een dak gemaakt in een werkplaats die 
opereerde vanuit Rome, niet alleen als een stimulans voor 
onderwerping, maar ook als teken van zijn vertoon in de 
regio en van de geografische afbakening van zijn macht.26 

Figuur 9. Verspreiding 
van de decoratiesystemen 
van Veii-Roma-Velletri 
en Roma-Caprifico 
(540-520 voor Christus) 
met Athena en Heracles 
als acroterion, een vo-
luutacroterion (Rome, 
Sant’Omobono) en bekle-
dingsplaat met processie 
(Velletri) (naar Cristofani 
1990: tav. IX, cat. no. 
5.1.6; Winter 2009: fig. 
5.20). 

Figuur 8. Reconstructie 
van de tempel van 
Sant’Omobono in Rome; 
vooraanzicht (tekening 
Loes Opgenhaffen).
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De tempel van Caprifico zal het onderwerp worden van een  
pilot project in 2012, waarbij het gebouw in 3D wordt ge
reconstrueerd en de beeldtaal nauwgezet zal worden geana
lyseerd, alvorens verregaande conclusies te trekken omtrent 
de relatie tussen tempeldecoratie en een mogelijk legenda
rische figuur uit de literaire antieke bronnen. In 2013 heb
ben we het voornemen om, in samenwerking met de Britse 
School in Rome, een congres te organiseren met Tarquinius 
Superbus als centraal thema. De bevindingen van de analyse 
van het 3Dproject zullen dan zeker aan de orde komen.

Tabel 1 27
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