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Door de Romeinse verovering veranderde Italië in de Republikeinse periode van een 
lappendeken van verschillende Italische gemeenschappen in één Romeins Italië. De 
Italische gemeenschappen waren gedwongen op één of andere manier om te gaan met 
de nieuwe machtsverhoudingen, en omgekeerd moest Rome strategieën bedenken om 
controle uit te oefenen. In deze tijd van grote veranderingen en conflicten speelden 
heiligdommen een belangrijke rol. Dit lijkt bijvoorbeeld naar voren te komen uit de 
latere Romeinse beeldvorming: enerzijds beschrijven Romeinse historici Italische 
heiligdommen als plaatsen van verzet tegen de Romeinse macht, anderzijds zouden de 
Romeinse legers voor de inname van vijandelijke steden de stadsgoden opgeroepen 
hebben om naar Rome over te lopen. Van het religieuze leven in Italië ná de militaire 
campagnes vernemen we uit de bronnen echter weinig meer. Wel ontstaat er aan het 
eind van de eerste eeuw v.Chr., onder Augustus, een sterk geïdealiseerd en rustiek 
beeld van Italische heiligdommen en religie. Wat gebeurde er in de periode tussen de 
Romeinse verovering en Augusteïsche nostalgie?  
Zo spaarzaam als de schriftelijke bronnen hierover zijn, zo rijk is de archeologie: juist 
in de derde tot eerste eeuw v.Chr. verrijzen overal in de Italische gebieden kostbare 
monumentale tempels. Hun functie en raison d’être zijn echter niet eenduidig. In dit 
proefschrift wordt de rol van heiligdommen in Midden- en Zuid-Italië onderzocht in 
het licht van de grote politieke en maatschappelijke veranderingen in deze periode. De 
studie wil bijdragen aan het felle debat over de ‘romanisering’ van Italië, en het belang 
van heiligdommen en religieuze rituelen in dit proces aantonen. Tot nu toe is de 
wetenschappelijke aandacht voornamelijk uitgegaan naar de architectuur en decoratie 
van heiligdommen op zichzelf. Deze benadering heeft echter het nadeel dat de sociale 
en politieke context waarbinnen het heiligdom functioneerde buiten beschouwing 
blijft. Conclusies die op basis alléén van de uiterlijke verschijning van het heiligdom 
getrokken worden, kunnen sterk vertekend zijn. In deze studie wordt betoogd dat juist 
de ruimtelijke context en inbedding van heiligdommen in nederzettingssystemen en 
politieke structuren significant zijn voor hun maatschappelijke betekenis. Deze 
ruimtelijke en institutionele aspecten worden hier in een literatuurstudie onderzocht. 
Voor de ruimtelijke contextualisering wordt bovendien een onderzoeksstrategie voor 
in het veld gepresenteerd. 
Lang heeft het idee bestaan dat er al vroeg een sterke culturele invloed van Rome op 
Italië was (Hoofdstuk 1). Dit is veelal gezien als een gradueel en onontkoombaar 
proces van romanisering, waarbij inheemse Italische volkeren langzamerhand hun 
eigen identiteiten aflegden en ‘Romeins’ werden. Zowel de theoretische 
uitgangspunten als het feitelijke bewijsmateriaal voor een vroege culturele integratie 
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onder Romeinse leiding zijn echter problematisch. In recente provocatieve bijdragen 
aan het debat is betoogd dat de Romeinse invloed zowel politiek als cultureel gezien 
juist beperkt was tot aan de Bondgenotenoorlog (91–89 v.Chr.). Op belangrijke punten 
lijkt die kritiek op de traditionele visie terecht – met name het terugprojecteren van 
latere ontwikkelingen naar de Republikeinse periode is met recht aangevallen. Soms 
lijkt het beeld echter weer te ver door te slaan in de andere richting: de politieke en 
militaire invloed van Rome mag zeker niet ondergewaardeerd worden. De culturele 
aspecten zijn echter lastiger grijpbaar, en hier ligt dan ook een interessant 
onderzoeksveld open.  
De impact van Rome op de heiligdommen en religieuze structuren van Italië werd tot 
nu toe in het wetenschappelijk debat als beperkt gezien (Hoofdstuk 2). De 
basisinstelling zou er één van tolerantie en non-interventie geweest zijn. De 
belangrijkste uitzondering hierop is de vermeende rol van kolonies. Deze worden met 
hun Capitolium-tempels en specifieke votiefgebruiken (zoals het wijden van 
votiefterracotta’s in de vorm van lichaamsdelen) als sterk ‘romaniserende’ factoren 
gezien: zij zouden deze ‘typisch Romeinse’ culturele modellen uiteindelijk ook in het 
Italische achterland verspreid hebben. Aangezien het bewijsmateriaal voor Capitolia in 
de vroeg- en midden-Republikeinse periode echter mager is, en ook anatomische 
votieven niet direct aan kolonisatie te relateren zijn, moet dit beeld worden bijgesteld. 
Een ander vaak aangehaald voorbeeld van Romeins ingrijpen op religieus gebied is het 
evocatio-ritueel, waarbij vijandelijke goden ‘uitgeroepen’ worden. Dit is echter in de 
eerste plaats als een ideologisch thema in latere Romeinse herinnering te beschouwen; 
de historiciteit blijft schimmig. Daarnaast bestaat het idee dat Rome (met name 
Samnitische) heiligdommen systematisch zou vernietigen of sluiten. Hier zijn echter 
geen aanwijzingen voor: de meeste heiligdommen blijven, zij het in bescheidener 
mate, in gebruik. De geaccepteerde ‘uitzonderingen’ op de non-interventie politiek van 
Rome lijken dus niet veel om het lijf te hebben. Hoewel Rome weinig actief 
ingegrepen lijkt te hebben, wordt wel algemeen aangenomen dat de Italische rurale 
heiligdommen wegkwijnden ten gevolge van de Romeinse verovering. Een beeld van 
een onaangeraakt ruraal landschap, waar ondanks het gestage verval Italische tradities 
kunnen voortduren, wordt daarbij scherp afgezet tegen de nieuwe ‘booming’ 
Romeinse urbane centra. Dit beeld van minimale interventie in met name de rurale 
gebieden berust echter voor een deel op aannames die, zoals ik in deze studie tracht 
aan te tonen, onjuist zijn.  
In het traditionele beeld is overigens wel ruimte voor indirecte of zelfs ‘onbedoelde’ 
Romeinse invloed. Zo wordt de opkomst van monumentale Italische heiligdommen 
vaak geïnterpreteerd als een indirect gevolg van de Romeinse overheersing en 
culturele superioriteit (‘zelf-romanisering’). In Hoofdstuk 3 wordt betoogd dat de 
betekenis van de overname van zogenoemde ‘Romeinse’ elementen echter niet 
eenduidig is en dat deze betekenis alleen door de specifieke locale context bepaald 
werd. Dit wordt gedemonstreerd aan de hand van het Samnitische tempelcomplex van 
Pietrabbondante. Hoewel het bepaalde, mogelijk als ‘Romeins’ te bestempelen, 
elementen bevatte, had dit heiligdom een zeer duidelijke anti-Romeinse connotatie: het 
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fungeerde als sacraal militair centrum voor de Samnieten in hun verzet tegen Rome. 
Bepaalde heiligdommen lijken inderdaad een belangrijke rol te hebben gespeeld in de 
formering en consolidatie van Italische groepen, waarschijnlijk onder meer in reactie 
op de Romeinse druk: een voorbeeld van verzet of ‘counter acculturation’ in plaats van 
‘romanisering’ in de traditionele zin van het woord. Dit kan ook deels de opkomst of 
de monumentalisering – in plaats van het verdwijnen – van veel heiligdommen aan het 
einde van de tweede eeuw v.Chr. verklaren. 
Heiligdommen konden dus politiek-maatschappelijke foci worden. Maar om hun 
impact te bepalen is kennis van het beoogde publiek noodzakelijk. Wat was de functie 
van het heiligdom in de Italische samenlevingen, wie bouwde het en wie bezocht het? 
In de moderne literatuur bestaan hierover verschillende theorieën, waarin drie 
modellen kunnen worden onderscheiden (Hoofdstuk 4): ten eerste het idee dat 
heiligdommen in verband staan met transhumance-economie, ten tweede het idee dat 
heiligdommen als territoriale bakens van verschillende (etnische) groepen 
functioneerden, en ten derde dat ze deel uitmaakten van een typisch Italisch 
nederzettingsmodel, het zogenaamde pagus-vicus systeem. Betoogd wordt dat de 
feitelijke basis voor deze modellen zwak is, en dat zij in belangrijke mate door 
uiteenlopende stereotype ideeën over Italische samenlevingen bepaald zijn. 
Een strategie om de locale context van heiligdommen te reconstrueren wordt 
voorgesteld voor het typisch Samnitische heiligdom van S. Giovanni in Galdo in 
Molise (Hoofdstuk 5). Hierin wordt fieldsurvey (2004, 2005) in de directe omgeving 
van het heiligdom gecombineerd met een studie (2006) van het opgegraven materiaal 
van de tempel zelf. Dit ‘rurale’ heiligdom werd aan het eind van de tweede eeuw 
v.Chr. gemonumentaliseerd en is in verband gebracht met transhumance. Met de 
survey rond het heiligdom is echter een dicht patroon ontdekt van verschillende kleine 
sites (waarschijnlijk boerderijen), een grafveld en bovenal een grotere nederzetting: 
een dorp of gehucht. Uit het onderzoek rijst een beeld op van een ‘complete’ locale 
gemeenschap, die reeds lang voor de monumentalisering van de cultusplaats vorm 
kreeg. Het aardewerk afkomstig van het heiligdom en de sites eromheen toont aan dat 
dit structuratieproces rond het einde van de vierde of begin van de derde eeuw v.Chr. 
gedateerd kan worden – ongeveer tweehonderd jaar voor de monumentale fase. De 
resultaten wijzen in het geval van S. Giovanni in Galdo derhalve op een sterke 
inbedding in een locale gemeenschap. Hoewel territoriale of economische 
(transhumance) functies op (supra-)regionaal niveau niet uit te sluiten zijn, is het 
belangrijk te bedenken dat deze modellen ontsproten zijn aan een ‘leeg’ beeld van het 
landschap waarin de heiligdommen geheel geïsoleerd leken te liggen. 
Naast dit Italisch-‘inheemse’ perspectief wordt de mogelijke directe Romeinse invloed 
nader beschouwd. Vanuit het gezichtspunt in deze studie was de Romeinse impact, 
ook in religieuze zin, op de veroverde rurale gebieden aanzienlijk groter dan voorheen 
werd aangenomen. Een nadere beschouwing van het zogenaamde pagus-vicus systeem 
leidt tot deze conclusie. Hoewel sinds de 19de eeuw het idee post heeft gevat dat dit 
een typisch pre-Romeins, Italisch nederzettingssysteem is, lijkt recent onderzoek in de 
juridische en institutionele hoek aannemelijk te maken dat zowel pagi als vici juist 
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Romeinse instellingen waren (Hoofdstuk 6). Pagus- en vicus-heiligdommen (en de 
bijbehorende culten) werden gewoonlijk als deel van een traditioneel Italisch systeem 
gezien, maar functioneerden daarentegen dus waarschijnlijk binnen een nieuwe 
Romeinse indeling van het land. De gevolgen voor de interpretatie van Italische 
heiligdommen en rituelen worden in Hoofdstuk 7 onderzocht voor drie gebieden waar 
relatief veel materiaal voorhanden is: in de Latijnse kolonie Ariminum (Emilia 
Romagna), de ager Praetutianus aan de Adriatische kust en het gebied rond de lacus 
Fucinus in de Appenijnen (Abruzzo). Betoogd wordt dat heiligdommen waarin pagi of 
vici betrokken waren symbolische ankers vormden voor de nieuwe gemeenschappen 
die door de Romeinse verovering ontstonden. Bovendien konden de nieuw gevormde 
groepen religieus en territoriaal gedefiniëerd worden door het vieren van de Romeinse 
festivals van de Paganalia (Hoofdstuk 8) en de Compitalia (Hoofdstuk 9). Deze 
festivals zijn gewoonlijk als oeroude, traditionele feesten met agrarische oorsprong 
beschouwd. Dit beeld is echter in belangrijke mate gevormd door latere (vooral 
Augusteïsche) ideologie, en kan – zo wordt betoogd – radicale sociale en religieuze 
veranderingen als gevolg van de nieuwe indeling van land en inwoners maskeren. 
Het idee dat de invloed van de Romeinse verovering op religieus vlak minimaal was 
kan aldus worden weerlegd. Deze invloed moet echter niet zozeer gezocht worden in 
een ‘religieuze politiek’, maar veeleer in de ‘inherentie’ van religie in 
maatschappelijke structuren in de oudheid: deel uitmaken van een groep betekent 
deelnemen in gezamenlijke culten en rituelen. Bovendien kan deze ‘Romeinse 
invloed’ niet als een constante en externe factor gezien worden. In veel gevallen 
moeten we eerder denken aan de locale constructie van ideologieën, waarvan men wist 
of dacht dat die in overeenstemming waren met contemporaine Romeinse ideeën. 
Capitolium-tempels in kolonies vanaf in ieder geval de tweede eeuw v.Chr. zijn een 
voorbeeld, maar ook de laat derde-eeuwse wijding van een vicus hoog in de 
Appenijnen aan de Romeinse godin Victoria. Daarnaast blijkt een rigide scheiding van 
platteland en stad, en de impliciete gelijkstelling van deze met respectievelijk ‘Italisch’ 
en ‘Romeins’ onhoudbaar. Samenvattend kan gesteld worden dat heiligdommen en 
religie een cruciale rol speelden in de Romeinse incorporatie van Italië: niet alleen 
voor de nieuwe ‘Romeinse’ gemeenschappen in zowel stad als land, maar ook voor 
sommige groepen in Italië die zich juist beriepen op (vermeende) oude Italische 
tradities. Daarbij moet niet zozeer gedacht worden aan een tweedeling tussen Italisch 
atavisme en een imperialistische Romeinse religieuze politiek, maar eerder aan de 
maatschappelijk-religieuze definiëring van verschillende nieuwe groepen die 
ontstonden in deze periode van verandering. Opmerkelijk is bovendien dat de 
geschetste ontwikkelingen voor een deel contemporain zijn: waar traditioneel een 
beeld is geschapen van geleidelijk verval van Italische groepen ten gunste van een 
progressieve ‘romanisering’, lijken sterk uiteenlopende processen van groepsvorming 
juist gelijktijdig in verschillende (micro)regio’s op te treden. Het is in deze 
dynamische historische context dat de heiligdommen waarvan de ruïnes nu verspreid 
over het Italiaanse landschap liggen begrepen moeten worden. 


