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Introductie

De grootschalige veroveringen van het Italische schierei-

land in de vierde en derde eeuw voor Christus bezorgden 

de Romeinen niet alleen politieke macht; ook de goden 

schaarden zich massaal aan Romeinse zijde. Zoals de over-

wonnen volkeren van vijanden tot bondgenoten werden, 

zo bleken ook de goden maar al te bereid om zich de ofers 

en rituelen van de nieuwe overheersers te laten welgevallen. 

Dit was een rechtstreeks gevolg van de vroomheid en reli-

gieuze toewijding van de Romeinen, zo benadrukken diverse 

antieke schrijvers. Ook moderne onderzoekers hebben met 

de no dige bewondering over het fenomeen geschreven, maar 

zij benadrukken juist de politieke omstandigheden die aan de 

incorporaties ten grondslag lagen en prijzen de Romeinen om 

hun strategische religieuze beleid.1

Mijn promotieonderzoek richt zich op dit proces van re-

ligieuze uitbreiding, maar beschouwt de uitheemse origine 

van een god niet als iets dat (uitsluitend) besloten ligt in de 

incorporatie van de cultus zelf. Die status bestaat eveneens uit 

de herinnering aan dat proces: een herinnering die in de loop 

van generaties veranderde van inhoud, vorm en betekenis. 

Categorieën als inheems en uitheems kunnen daarbij nogal 

eens door elkaar lopen en dat geldt met name voor de Latijnse 

culten die centraal staan in mijn onderzoek: Juno Sospita uit 

Lanuvium, Diana Nemorensis uit Aricia, Fortuna Primigenia 

uit Praeneste en Hercules Victor uit Tivoli. De goden kwa-

men uit Latium – de regio rondom Rome – en hoewel ze 

allemaal een tempel kregen in de stad Rome, behielden ze 

daarnaast hun omvangrijke lokale heiligdommen. Tegen de 

tijd dat er voor het eerst over deze ‘buitenlandse goden’ ge-

schreven werd, behoorde Latium al eeuwen tot het Romeinse 

grondgebied: de families die er vandaan kwamen vormden het 

hart van de Romeinse aristocratie.

In mijn onderzoek analyseer ik hoe de Latijnse status van 

deze culten op uiteenlopende manieren benadrukt, herdacht 

en gecommuniceerd werd in het Rome van de Republiek en 

de (vroege) Keizertijd. Daarvoor is allereerst een uitgebreide 

discoursanalyse van de antieke literaire bronnen vereist: cen-

traal daarin staat de wijze waarop de incorporaties worden 

uitgelegd alsook de invloedsfeer die aan de goden wordt toe-

geschreven. Daarbij blijkt de Latijnse oorsprong een voort-

durende bron van relectie, al is het discours dikwijls verre van 

eenduidig. Zo is de cultus van Diana uit Nemi het toneel van 

een schijnbaar aloude – en fatale – strijd om het priesterschap, 

maar wordt de godin ook als beschermster van de politieke 

eenheid van de Latijnen gepresenteerd. 

De herinnering aan de oorsprong van de culten komt echter 

niet alleen tot uitdrukking in literatuur, maar ook in beelden, 

rituele handelingen en de inrichting van het land schap. 

Daarom omvat mijn studie ook materiële bronnen zoals in-

scripties, munten, votiefgiften en natuurlijk de tempelresten 

zelf. Een voorbeeld betreft een reeks munten van mo netarii uit 

Lanuvium die Juno Sospita in haar karakteristieke verschij-

ning met het geitenvel afbeelden, tegenover de slang die 

volgens legenden een plek zou hebben in het heiligdom (zie 

iguur 1). Zo brengen de muntmeesters hun eigen origo in ver-

band met de verhalen rondom Juno Sospita en vormen en 

verspreiden ze tevens het beeld van de godin. 

Uiteindelijk streef ik naar een nader begrip van de rol en 

betekenis van vier Latijnse culten in Rome; tegelijkertijd hoop 

ik echter bij te dragen aan recente debatten over Romeinse 

religie, herinnering, identiteit en de wisselwerking daartussen.

Rianne Hermans (A.M.Hermans@uva.nl) voltooide in 2010 

(cum laude) de researchmaster Historische Wetenschappen 

aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een scriptie over 

Romeinse Junones waarvoor zij de Universitaire Studieprijs 

won. Tijdens en na haar studie werkte zij in Rome en Münster. 

Sinds september 2011 verricht zij promotieonderzoek aan de 

Universiteit van Amsterdam, onder begeleiding van Emily 

Hemelrijk en Marijke Gnade. 

Eindnoot

1 Recentelijk: Orlin, E.M. 2010, Foreign Cults in Rome: he Creation of a 
Roman Empire, Oxford University Press, Oxford. Eerdere en zeer invloed-

rijke studies zijn:  Dumézil, G. 1966, La Religion Romaine Archaïque, 
avec un Appendice sur la Religion des Étrusques, Payot, Parijs; Wissowa, G. 

1912, Religion und Kultus der Römer, Beck, München. 
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Figuur 1. RRC 412.1: monetarius Roscius Fabatus refereert naar zijn 
origo Lanuvium en toont Juno Sospita en een meisje met een slang. 
Romeinse denarius, 64 voor Christus. (Trustees of the British Museum)


