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Voorwoord 
 
Dit proefschrift is de vrucht van een driejarig AIO-schap dat mij werd toegekend door de Faculteit 
der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, voorafgegaan door een tweejarige 
aanstelling als gastonderzoeker bij het Amsterdams Archeologisch Centrum. 

Mijn liefde voor de archeologie dateert uit de periode waarin ik als kind voor het eerst over de 
drempel van een museum stapte (het Bonnefantenmuseum in Maastricht). Tijdens mijn middelbare 
schoolperiode aan het Gymnasium Felisenum te Velsen-Zuid werd ik hernieuwd enthousiast 
gemaakt voor archeologie en geschiedenis, waarbij mijn warme belangstelling voornamelijk uitging 
naar de Klassieke Oudheid. In 1993 maakte ik tijdens een zomervakantie in Italië voor het eerst 
kennis met de Etrusken, toen ik de necropolen en musea van Cerveteri en Tarquinia bezocht. In het 
kader van de traditionele Rome-reis (1995) verdiepte ik mij vervolgens in de Etruskische cultuur. 
Tijdens die reis noemde een van de docenten mij 'etruscologe in spe', zich niet realiserend hoe waar 
deze woorden zouden blijken. Na mijn eindexamen besloot ik Griekse en Latijnse Talen en 
Culturen aan de Universiteit Leiden te studeren, om later als leraar Klassieke Talen mijn 
enthousiasme over te brengen aan een nieuwe generatie leerlingen. In het tweede jaar van deze 
opleiding maakte ik dankzij de colleges van dr L. Bouke van der Meer opnieuw kennis met de 
Etruskische cultuur en hierbij bleek dat de liefde blijvend was. Enkele congressen, studiereizen, 
stages, werkstukken en een doctoraalscriptie verder besloot ik dat ik wilde promoveren, en hoewel 
ik aanvankelijk leraar Klassieke Talen werd, kroop het bloed toch waar het niet gaan kon: in 2003 
besloot ik mij volledig te wijden aan dit promotieonderzoek.  

Deze studie had nooit voltooid kunnen worden zonder de steun van de volgende fondsen, 
instellingen en personen, die ik op deze plaats heel hartelijk wil bedanken: de Stichting Philologisch 
Studiefonds Utrecht, die mij in 2003 in staat stelde om een voorbereidende studiereis te maken 
langs de musea en archeologische sites in Italië die voor dit onderzoek van belang waren; Ivana 
Bolognese van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en het Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, die zorgden voor gratis toegang tot de musea en archeologische sites die tot de Italiaanse 
staat behoren; het Deutsches Archäologisches Institut in Rome, dat mij onderdak en toegang tot zijn 
bibliotheek verschafte; drs. Els Koeneman, drs. Eric van Rossenberg en de andere medewerkers van 
de bibliotheek van de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden waar ik al die jaren met 
veel plezier heb gestudeerd; de bibliotheken van het Istituto di Studi Etruschi ed Italici en van de 
Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Toscana in Florence en de bibliotheek van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam, die mij gastvrij ontvingen; prof. dr Simonetta Stopponi die mij 
onvermoeibaar rondleidde over de opgraving van Campo della Fiera in Orvieto, en dr Elisabetta 
Govi die hetzelfde deed bij de Tin-tempel in Marzabotto. Dichter bij huis ben ik drs. Paul Koopman 
en het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis dank verschuldigd voor het naar beste kunnen creëren 
van een stimulerend klimaat voor promovendi, het tonen van interesse naar mijn onderzoek en het 
bekostigen van enkele van mijn studiereizen en congresbezoeken. Ook de collega's en alle anderen 
die het Amsterdams Archeologisch Centrum bevolken, wil ik bedanken voor de fijne 
samenwerking. Vanaf de eerste dag voelde ik me hier thuis en hoewel ik normaal weinig zin heb in 
vergaderen, keek ik de afgelopen jaren zelfs uit naar het wekelijkse overleg op dinsdag en de 
inspirerende gesprekken, al dan niet wetenschappelijk van aard, voorafgaand aan en na afloop van 
deze bijeenkomsten. Ik hoop dat deze promotie geen definitief afscheid wordt. 

Mijn speciale dank gaat uit naar prof. dr Vladimir V. Stissi en drs. Tesse D. Stek, in wier college 
ik in 2004 voor de eerste maal mijn theorie uiteen mocht zetten, en dr Patricia S. Lulof, wier 
enthousiaste verhalen over haar werkzaamheden bij mij aanstekelijk werkten, en die mij op cruciale 
momenten in mijn onderzoek steunde. 

Veel dank ben ik ook verschuldigd aan degenen die direct waren/zijn betrokken bij mijn 
promotieonderzoek: prof. dr Herman A.G. Brijder, prof. dr Marijke Gnade, en dr L. Bouke van der 
Meer. Herman zorgde ervoor dat ik na mijn omzwervingen een plaats kreeg in het Amsterdams 
Archeologisch Centrum en creëerde daarmee een fijne omgeving waarin mijn onderzoek tot bloei 
kon komen. Marijke loodste mij in de laatste maanden voor mijn promotie op efficiënte wijze langs 



 vi 

de laatste obstakels. Bouke liet mij met enthousiasme delen in zijn schier oneindige kennis op 
etruscologisch gebied. 

Familie, vriendinnen en vrienden wil ik bedanken voor hun begrip als ik het weer eens te druk had 
om een afspraak te maken en voor hun steun, medeleven, interesse in en enthousiasme voor mijn 
gecompliceerde theorieën, waardoor ik mij gesterkt voelde. 

Tenslotte zou dit proefschrift niet voltooid zijn zonder de geweldige steun van mijn ouders, die er 
altijd voor mij waren en die mij de ruimte hebben gegeven om mijn passie voor archeologie uit te 
leven. 
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Gids voor de lezer 
 
De archeologische en epigrafische gegevens zijn in de diverse hoofdstukken op verschillende 
manieren gerangschikt: in hoofdstuk I op chronologie (beknopt), in hoofdstuk II op topografie, in 
hoofdstuk III op god, en in hoofdstuk VI op oriëntatie van de bouwstructuren, terwijl in een 
catalogus alle inscripties zijn opgenomen. De vertaling van deze inscripties wordt verschaft in 
hoofdstuk III. Het is ondoenlijk om telkens vooruit en terug te verwijzen naar de hoofdstukken, 
aangezien de omvang van het notenapparaat in dat geval zou worden verveelvoudigd. Ik hoop dat 
de informatie door de genoemde indeling gemakkelijk kan worden teruggevonden. Om dezelfde 
reden ontbreekt ook een index. Informatie omtrent het onderscheid tussen de diverse aspecten van 
de cultus (e.g. vruchtbaarheid van mens en dier, chthonisch en katachthonisch aspect, etc.) en 
omtrent de selectie van typen objecten die hiervan een indicatie kunnen zijn, is beschikbaar in de 
hoofdstukken I (§ 6) en III (Aspecten van de cultus). Bij de oriëntatie van heiligdommen wordt 
naast een richting ook een regionummer vermeld. Deze nummers corresponderen met de 16-delige 
indeling van figuur I.6. Als wordt verwezen naar de reconstructie van de Etruskische hemel, kan 
nadere informatie worden verkregen in de hoofdstukken IV tot en met VI. Wanneer wordt 
gerefereerd aan regionummers op de IP (Iecur Placentinum, oftewel de Bronzen Lever van 
Piacenza) zij verwezen naar figuur IV.1. 
Wanneer 'god(en)' algemeen wordt gebruikt, dient men te lezen god(en)/godin(nen). Hetzelfde geldt 
voor het gebruik van dedicanten en gelovigen. 
 
Algemene afkortingen 
CIE - Corpus Inscriptionum Etruscarum 
CII - A. Fabretti, Corpus Inscriptionum Italicarum, Torino 1867. 
CSE - Corpus Speculorum Etruscorum 
EAA - Enciclopedia dell'Arte Antica 
ES - E. Gerhard, Etruskische Spiegel I-IV, Berlin 1843-1867; E. Gerhard/K. 

Klügmann/H. Körte, Etruskische Spiegel V, Berlin 1884-1897. 
ET - H. Rix (ed.), Etruskische Texte. Editio Minor I-II, Tübingen 1991. 
IP - Iecur Placentinum (Bronzen Lever van Piacenza) 
LIMC - Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, Zürich-München 1981-1999. 
LL - Liber Linteus Zagrabiensis (Linnen boek van Zagreb) 
MC - Martianus Capella 
NRIE - M. Buffa, Nuova raccolta di iscrizioni etrusche, Firenze 1935.  
REE - Rivista Epigrafica Etrusca (in: StEtr) 
TC - Tabula Capuana (Tegel van Capua) 
ThesCRA - Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum I-IV, Los Angeles 2004-2005. 
TLE - Thesaurus Linguae Etruscae 

 
Antieke auteurs 
Antieke auteurs en hun werken zijn afgekort volgens het systeem van H.G. Liddell/R. Scott, A 
Greek-English Lexicon, Oxford 1983 (Griekse auteurs) en C.T. Lewis/C. Short, A Latin Dictionary, 
Oxford 1984 (Romeinse auteurs). 
 
Godennamen 
In de tekst zullen over het algemeen de Etruskische namen van de goden worden gebruikt, ofschoon 
accenten achterwege worden gelaten (Suri in plaats van śuri), behalve in de transcriptie van 
inscripties. Een apostrof op een s wordt weergegeven als s'. De lijst bevat slechts de goden die in 
een religieuze context voorkomen. 
De equivalenten in de onderstaande tabel zijn slechts equivalenten bij benadering. In hoofdstuk III 
zal nader worden ingegaan op de identiteit van de Etruskische goden. Niet opgenomen in de tabel 
zijn de termen voor vader (apa), moeder (ati) en goden (aiser). 



 viii

  
Etruskische naam Griekse naam  Romeinse naam 
Achavisur - - 
Aphe - - 
Ap(u)lu Apollon Apollo 
Aritimi/Artumes Artemis Diana 
Avanithia (?) - - 
Cavatha Persephone/Kore Proserpina 
Cel Ge - 
Chave - - 
Culsans - Ianus 
Ecile - - 
Esplace Asklepios Aesculapius 
Etra Aithra (moeder van Eos)? - 
Evan - - 
Farthan - Genius 
Flere - numen 
Fufluns Dionysos Bacchus 
Fuflunusra - - 
Fulinusne - - 
Hercle Herakles Hercules 
Klanins - - 
Ithavusva - - 
Lapse - - 
Laran Ares Mars 
Lethams - - 
Lur - - 
Lurmita / Lurmica - - 
Mantrns - Mantus (?) 
Maris - - 
Menerva Pallas Athena Minerva 
Natinusnai - Neptunus (?) 
Nethuns Poseidon Neptunus 
Pethan - - 
Rath Apollon (?) Apollo (?) 
Savcne - - 
Savlasie - - 
Selvans - Silvanus 
Sethumsai - - 
Suri Apollon (?) Apollo Soranus (?) 
Tec(vm) - - 
Thanr - - 
Thesan Eos Aurora 
Thufltha - - 
Tin(ia) Zeus Iupiter 
Tinas cliniiar Dioskouroi Castor en Pollux 
Tinun - - 
Tiv Selene Luna 
Turan Aphrodite Venus 
Turms Hermes Mercurius 



 ix

Uni Hera Iuno 
Vatlmi - - 
Vea/Vei Demeter Ceres 
Veive/Vetis - Veiovis/Vedius 
Venai - Venilia (?) 
Versena - - 
  
Stedennamen 
In de tekst zullen over het algemeen de moderne namen van de steden worden gebruikt, tenzij in de 
wetenschappelijke literatuur doorgaans de Romeinse naam wordt gebruikt. In de presentatie van de 
steden is de volgorde van H. Rix (Etruskische Texte. Editio Minor I-II, Tübingen 1991) 
aangehouden, die een geografische volgorde gebruikt. De enige uitzondering is Santa Maria Capua 
Vetere in Campanië, die hier, anders dan bij H. Rix, als laatste wordt behandeld.   
 
Moderne naam Romeinse naam Etruskische naam 
Civita Castellana Falerii Veteres - 
Calcata Narce - 
Veio Veii - 
Cerveteri Caere *C(a)isra 
Santa Marinella (loc. 
Punta della Vipera) 

Castrum Novum - 

Montetosto - - 
Santa Severa Pyrgi - 
Tarquinia Tarquinii *Tarchna 
Gravisca Graviscae - 
Orvieto Volsinii Veteres - 
Bolsena Volsinii Novi *Velzna? 
Vulci Volci *Velca 
Talamone Telamon *Telmun 
Ghiaccio Forte - - 
Roselle Rusellae - 
Vetulonia Vetulonia Vatluna 
Populonia Populonium Fufluna 
Volterra Volaterrae Velathri 
Chiusi Clusium Clevsin- 
Perugia Perusia Phersna? 
Cortona Cortona Curtun(a) 
Arezzo Arretium - 
Fiesole Faesulae Vipsa 
Todi Tuder - 
Bologna Bononia Fels(i)na 
Marzabotto - *Kaina 
Spina Spina - 
Adria Atria - 
Santa Maria Capua 
Vetere 

Capua Volturnum 
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Hoofdstuk I: Inleiding 
 
1. Etruskische religie 
Dit onderzoek richt zich op de archeologie van de Etruskische religie en het zichtbaar maken van 
het overkoepelende - kosmologische - systeem volgens het welke de materiële resten kunnen 
worden gerangschikt en geïnterpreteerd. 

De Etrusken hebben vrijwel geen geschriften nagelaten. Primaire schriftelijke bronnen die 
informatie kunnen verschaffen omtrent hun religie ontbreken derhalve bijna geheel. Een 
uitzondering vormt een rituele kalender geschreven op een linnen boek uit de periode tussen circa 
225 en circa 150 v.Chr., dat in tweede instantie in Egypte dienst deed als mummiewikkel en dat 
zich tegenwoordig in het Archeologisch Museum van Zagreb bevindt, de Liber Linteus 
Zagrabiensis (LL) (afb. I.1). De enige Etruskische testimonia met betrekking tot religie zijn de 
materiële resten van heiligdommen en votiefdepots (tempels, altaren, votief- en cultusmateriaal, 
waaronder beelden en beeldjes van goden, gelovigen en dieren, anatomische votieven, keramiek, 
fakkels, lampjes, verkoolde botresten van offerdieren), epigrafische testimonia (inscripties met 
namen van goden en gelovigen) en iconografisch materiaal (voorstellingen van altaren en 
offerscènes of van goden op onder meer bronzen spiegels, gemmen, vazen en reliëfs). Voorts 
beschikken we over enkele epigrafische testimonia die uniek zijn in hun soort: een rituele 
feestkalender op een terracotta plaat uit Capua (circa 470 v.Chr.), de Tabula Capuana (TC) (afb. 
I.2), en een bronzen model van een schapenlever, gevonden bij Piacenza (circa 100 v.Chr.), de 
Iecur Placentinum (IP), de Bronzen Lever van Piacenza (afb. I.3), waarop de namen van goden zijn 
aangebracht. Het model werd gebruikt door een leverschouwer (haruspex), ofwel als hulpmiddel bij 
het consulteren van de lever van een offerdier, ofwel als didactisch model bij het opleiden van 
leverschouwers1. 

Dankzij Griekse en Romeinse auteurs is ook enige - in meer of mindere mate betrouwbare - 
informatie overgeleverd over immateriële aspecten van de Etruskische religie. 

Livius noemt de Etrusken gens (…) ante omnes alias eo magis dedita religionibus, quod 
excelleret arte colendi eas, 'een volk dat meer dan alle andere zich heeft gewijd aan religieuze 
praktijken, omdat het excelleert in de kunst van het deze beoefenen'2. Er bestond algemene 
consensus in de oudheid over de etymologie van de naam van de Etrusken, tusci: deze zou zijn 
afgeleid van het Homerische θυοσκοοι, 'offerpriesters'3, of van θυειν4, 'offeren', wat natuurlijk zeer 
onwaarschijnlijk is. Arnobius noemt Etrurië genetrix et mater superstitionis, 'de verwekster en 
moeder van alle bijgeloof'5. Uit dergelijke kwalificaties kan worden afgeleid dat religie een rol van 
grote betekenis moet hebben gespeeld in Etrurië, meer dan bij welk van de naburige volkeren.   

De Etruskische religie is een openbaringsreligie. De leer, disciplina etrusca, werd door een zekere 
Tages geopenbaard6. Tages, kind en grijsaard in één, kwam tevoorschijn uit een vore die juist was 
geploegd in het gebied van Tarquinia7. Na zijn profetie, de libri Tagetici, die men opschreef, 
verdween hij. Tages zou volgens Festus de zoon van Genius, kleinzoon van Iupiter zijn8. De 'nimf' 
Vegoia, die haar oorsprong in Chiusi heeft, zou de bliksemleer hebben geopenbaard9, terwijl zij ook 
wetten met betrekking tot de grenzen en indeling van het land en waterwerken zou hebben 
overgeleverd10. 

Van het Corpus van de disciplina etrusca zijn in de 1ste eeuw v.Chr. diverse delen vertaald in het 
Latijn. Fragmenten hiervan zijn aan ons overgeleverd via diverse auteurs. Volgens Cicero bevatte 

                                                 
1 Wanneer de IP wordt vastgehouden op de manier waarop haruspices een lever vasthielden (cf. de haruspex op de Volterraanse askist in Museo 
Guarnacci 136 (Van der Meer 1987, 161 fig. 74)), dan staan de inscripties ondersteboven. Daarom suggereert L.B. van der Meer dat het model werd 
gebruikt om een leerling-haruspex te onderwijzen. 
2 Liv. 5, 1, 6. 
3 G. Colonna, in: Colonna 1985a, 21 met verwijzing naar literaire bronnen. 
4 M. Torelli, in: Torelli 2001, 273. 
5 Arn. Adversus Nationes 7, 26. 
6 Voor de diverse versies van het verhaal zie Pfiffig 1975, 352-353. 
7 Cic. Div. 2, 23; Ov. Met. 15, 553-559. 
8 Fest. 542, L 359. 
9 Serv. ad Aen. 6, 72. 
10 Zie o.m. Jannot 1998, 21-22. 
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het corpus de libri haruspicini over de ingewandenschouw, de libri fulgurales over het raadplegen 
van de bliksem als goddelijk voorteken, en de libri rituales over diverse riten11. Tot de 
laatstgenoemde behoren ook de libri acherontici over het hiernamaals, de ostentaria, profetische 
indicaties, en de libri  fatales over het noodlot. 

De Etruskische hemel bestond uit 16 door goden bewoonde regionen. Dit wordt vermeld door 
diverse Romeinse schriftelijke bronnen, die zullen worden behandeld in hoofdstuk V. Deze 16-
deling is tevens zichtbaar op de IP waarvan de rand 16 vakjes met goden telt. De IP kan derhalve 
worden beschouwd als een microkosmos die de macrokosmos vertegenwoordigt. Het is dit object 
dat in de loop van mijn onderzoek van essentieel belang zal blijken te zijn bij het zichtbaar maken 
van het 16-delige kosmologische systeem waarbinnen al het archeologische materiaal kan worden 
gerangschikt en geïnterpreteerd.  

 
2. État de question 

 
2.1 De archeologie van de Etruskische religie  
In de afgelopen decennia is veel onderzoek verricht op het gebied van de archeologie van de 
Etruskische religie. Het gaat echter vrijwel altijd om afzonderlijke aspecten, die hieronder zullen 
worden behandeld. Alleen A.J. Pfiffig en J.-R. Jannot hebben in 1975 respectievelijk 1998 een 
wetenschappelijk overzicht verschaft, waarin zowel het archeologische materiaal als epigrafische, 
iconografische en literaire bronnen worden behandeld. In 2004 verscheen  onder het editorschap 
van S.I. Johnston (ed.) het handboek Religions of the Ancient World. A Guide, met daarin lemmata 
over diverse aspecten van de Etruskische religie. De bundels F. Gaultier/D. Briquel (eds.), Les 
Étrusques, les plus religieux des hommes, Paris 1997 en N. T. de Grummond/E. Simon (eds.), The 
Religion of the Etruscans, Austin 2006 zijn gewijd aan een keur van aspecten, die tezamen een goed 
overzicht bieden van (de archeologie van) de Etruskische religie. Doorgaans ontbreekt een 
substantieel theoretisch-methodisch kader. 

 
Heiligdommen 
Enkele tientallen heiligdommen zijn opgegraven, gepubliceerd en becommentarieerd12. Tevens 
verschenen er overzichtsstudies, waarvan de catalogus Santuari d'Etruria (G. Colonna (ed.)) 
behorend tot de in 1985 georganiseerde tentoonstelling te Arezzo, en I.E.M. Edlund's publicatie 
over de locatie en functies van heiligdommen op het platteland van Etrurië en Zuid-Italië, The Gods 
and the Place uit 1987 de meest uitgebreide zijn. In Santuari d'Etruria worden urbane en suburbane 
heiligdommen, heiligdommen in necropolen, extra-urbane en plattelandsheiligdommen 
onderscheiden. I.E.M. Edlund maakt met betrekking tot de niet-urbane heilige plaatsen onderscheid 
tussen extra-murale, extra-urbane, 'politieke', rurale en natuurheiligdommen. De twee indelingen 
overlappen elkaar deels. Urbane heiligdommen bevinden zich binnen de stadsgrenzen, indien 
aanwezig binnen de stadsmuren. Zij zijn gelegen op de arx, op een centraal punt of bij een 
stadspoort. Suburbane (Santuari d'Etruria) of extra-murale (I.E.M. Edlund) heiligdommen 
bevinden zich net buiten de stadsgrenzen of -muren. Heiligdommen in necropolen zijn op korte 
afstand van de stad gelegen, dit in verband met het feit dat necropolen zich nooit in de steden zelf 
bevinden. In de indeling van I.E.M. Edlund behoren dergelijke heiligdommen tot de extra-murale of 
extra-urbane heiligdommen. Extra-urbane heiligdommen zijn slechts die heiligdommen, die, 
weliswaar op enige afstand van de stad gelegen, toch met de stad zijn verbonden. Ook 
havenheiligdommen behoren tot deze categorie. Volgens I.E.M. Edlund kunnen extra-murale 
heiligdommen in feite ook worden gekarakteriseerd als extra-urbaan, omdat zij ook buiten de stad 
zijn gesitueerd. Plattelands- of rurale heiligdommen zijn niet afhankelijk van een stad of 
nederzetting, en worden slechts bezocht door de lokale plattelandsbewoners: boeren en herders. 
I.E.M. Edlund's 'politieke' heiligdommen zijn neutrale ontmoetingsplaatsen waar diverse groepen 
samenkomen, die niet verbonden zijn met één stad. Onder natuurheiligdommen verstaat I.E.M. 

                                                 
11 Cic. Div. 1, 33. 
12 Over de problematiek rond de identificatie van een heiligdom, zie §3 theorie. 
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Edlund plaatsen op bergen, in grotten, bij bronnen en dergelijke, waar bouwstructuren ontbreken, en 
waar men geloofde dat het abstracte goddelijke (numen) aanwezig was. Wat echter niet mag 
ontbreken, is een markering in de vorm van bijvoorbeeld votiefmateriaal of een bron; anders kan 
niet worden bewezen dat het om een gewijde plek gaat.   

S. Steingräber behandelt het merendeel van de heiligdommen in zijn boek Städte, Heiligtümer, 
Nekropolen uit 1981, dat een descriptief karakter heeft. 

De heiligdommen en votiefdepots in de Po-vlakte zijn in 1974 door G. Gualandi en in 2000 door 
M. Miari beschreven. A. Romualdi bestudeerde in 1989-1990 de archaïsche votiefdepots van 
Noord-Etrurië.  

Altaren zijn onderzocht door S. Steingräber in 1982 en J.P. Thuillier in 1991. Grofweg kan men 
behalve diverse categorieën verschijningsvormen twee categorieën functievormen onderscheiden: 
altaren waarop brandoffers werden gebracht voor de hemelgoden (afb. I.4a), en altaren met een gat 
en een offerschacht die uitmondt in een onderaardse bothros, waardoor de plengoffers - en soms 
mogelijk ook dierenoffers gezien de vondst van botresten in menig offerschacht - de chthonische en 
katachthonische goden bereikten (afb. I.4b). In belangrijke heiligdommen vindt men beide 
categorieën, dikwijls direct naast elkaar.  

Over architectonische terracotta's in heiligdommen is een groot aantal studies verschenen. Het 
standaardwerk is A. Andrén, Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples uit 1940. In de 
congresbundel La coroplastica templare etrusca fra il IV e il II secolo a.C. (Atti Orbetello 1988) 
(G. Maetzke/L. Tamagno Perna eds. 1992) staat het materiaal tussen de 4de en de 2de eeuw v.Chr. 
centraal. Politieke aspecten van archaïsche akroteria zijn in 2000 belicht door P.S. Lulof.  

 
Goden 
Het aantal goden dat in Etrurië werd vereerd, ligt ongeveer tussen de 50 en de 70, afhankelijk van 
hoe men telt: één god had mogelijk meer namen en epitheta, en sommige goden komen alleen in 
iconografische context voor. Het standaardwerk dat de Etruskische goden behandelt aan de hand 
van archeologisch, epigrafisch en iconografisch materiaal en Griekse en Romeinse schriftelijke 
bronnen, is A.J. Pfiffig's Religio Etrusca uit 1975. Per god komen op soms weinig gestructureerde 
wijze etymologie, equivalenten, literaire bronnen, aanwijzingen voor een cultus in Etrurië en 
iconografie aan bod. Dit boek is inmiddels achterhaald vanwege de vele nieuwe vondsten van met 
name inscripties met godennamen. In 1998 verscheen J.-R. Jannot's Devins, Dieux et Démons met 
onder meer een beknopt overzicht van goden. Diverse minder bekende goden zijn in 1997 
behandeld door G. Colonna. Publicaties over afzonderlijke goden worden vermeld bij de 
betreffende goden in hoofdstuk III. De evolutie van het Etruskische 'pantheon' is bestudeerd door 
L.B. van der Meer (1989b). Er zijn volgens hem tenminste vijf stadia traceerbaar in de Etruskische 
religie: in de oriëntaliserende en soms in de archaïsche periode konden goden worden vereerd in de 
vorm van dieren. In de 6de eeuw v.Chr. vond een proces plaats van assimilatie met Griekse goden 
(bijv. Aphrodite met Turan, Demeter met Vea/Vei). Een eeuw later verschenen Italische goden 
(Nethuns (Neptunus), Selvans (Silvanus), Uni (Iuno)) in inscripties. In de 4de eeuw v.Chr. kunnen 
relaties tussen goden worden waargenomen in de vorm van godenparen in de iconografie en door 
epitheta zoals Turms Aitas, Turms (Hermes) van Aita (Hades). In de hellenistische periode werden 
secundaire goden populair. De grote goden uit de klassieke periode verdwenen of werden 
vervangen door mindere goden. L.B. van der Meer verklaart deze ontwikkeling doordat de 
aristocratische elite in deze periode haar positie, mythologische kennis en goden kwijtraakte. De LL 
en de IP stammen beide uit deze periode, en geen van beide noemt meer een van de oude goden.  

Inscripties met de namen van goden worden over het algemeen geïsoleerd behandeld, 
bijvoorbeeld binnen een vondstcontext. Van meer algemene aard is het artikel van G. Colonna in 
ScAnt 3-4 (1989-1990), die tracht enkele criteria op te stellen en grenzen aan te geven voor het 
vervaardigen van een corpus met votiefinscripties, waarbij hij tevens enkele inscripties 
becommentarieert. In 1999 publiceerde D.H. Steinbauer een Neues Handbuch des Etruskischen, 
waarin een hoofdstuk is gewijd aan religieuze inscripties. Het verzamelen van inscripties wordt 
vergemakkelijkt door de concordantie Etruskische Texte. Editio Minor I-II, Tübingen 1991, van de 



 4 

hand van H. Rix (ed.), waarin gegevens uit onder meer het Corpus Inscriptionum Etruscarum 
(CIE), de Thesaurus Linguae Etruscae (TLE), en de rubriek Rivista Epigrafica Etrusca (REE) in 
Studi Etruschi zijn verwerkt. Binaire godennamen zijn bestudeerd door C. De Simone (1997). 

Het iconografische aspect van de tientallen goden wordt belicht in het Lexicon Iconographicum 
Mythologiae Classicae (1981-1999). 

 
Votiefgaven 
Een beknopt overzicht van de vondsten van votiefmateriaal in Italië verschafte A. Comella in 1981. 
Sinds enkele jaren wordt getracht om al dit materiaal in Italië per vindplaats te publiceren en indien 
mogelijk ook te becommentariëren in het Corpus delle Stipi Votive in Italia. Daarnaast is een aantal 
publicaties gewijd aan de diverse categorieën votiefgaven.  

 
Bronzen beeldjes 
Bronzen votiefbeeldjes komen in heel Etrurië voor, maar eerst en voornamelijk in het noorden en in 
de Po-vlakte. De productieperiode beslaat de geometrische tot en met de hellenistische tijd en er 
zijn dikwijls niet-Etruskische - met name Griekse - stijlinvloeden zichtbaar. De beeldjes lijken 
dikwijls de gelovige zelf of wellicht een dierbare van de gelovige voor te stellen in de vorm van 
kouroi- en korai-beeldjes, beeldjes van offerende en biddende personen, priesters, krijgers en 
atleten, maar ook zijn er beeldjes van goden en dieren vervaardigd. Sommige beeldjes zijn voorzien 
van wij- of bezittersinscripties. 

Bronzen votiefbeeldjes uit de geometrische, oriëntaliserende en archaïsche periode zijn in 1983 
door E. Richardson in catalogusvorm gepubliceerd met de nadruk op de typologie, A.-M. Adam 
(1984) behandelt een selectie van bronzen (votief)beeldjes uit de 6de eeuw v.Chr. tot en met de 
hellenistische periode, eveneens in catalogusvorm en met de nadruk op de typologie. M. Cristofani 
(1985) besteedt bij zijn selectie bronzen beelden en (votief)beeldjes in catalogusvorm ook aandacht 
aan onder meer de stijl en techniek, de vondstgroepen en aan elk van de voorgestelde goden. Verder 
biedt hij een beknopt synthetisch en historisch overzicht van gelovigen, goden en votiefdepots met 
betrekking tot de materiaalcategorie. Het gebaar dat de biddende figuren uit de eerste helft van de 
5de eeuw v.Chr. en later maken, wordt door Servius beschreven als gericht tot de goden van de 
onderwereld: inferos, demissis ad terram manibus, invocamus, 'wij roepen de goden van de 
onderwereld aan met de handen naar de aarde gericht'13. Derhalve wordt in elk geval dit type 
beeldjes in verband gebracht met chthonische en katachthonische culten. De overige typen beeldjes 
die gelovigen voorstellen, lijken niet aan een specifieke cultus te kunnen worden toegeschreven, 
maar drukken uit hoe de gelovige zich graag zag weergegeven, afhankelijk van sociale status, 
leeftijd en fysieke kwaliteiten. S. Haynes (1985) behandelt bronzen gebruiksvoorwerpen en 
votiefmaterialen vanaf de 8ste eeuw v.Chr. tot en met de hellenistische periode met aandacht voor 
onder meer Griekse stijlinvloeden en de mogelijke herkomst op basis van stilistische vergelijking. 
M Bonamici (1985) geeft in de tentoonstellingscatalogus Artigianato artistico in Etruria een 
beknopt overzicht van de productie van bronzen beeldjes. M.C. Galestin (1987) verschaft een 
stilistische studie van Etruskische en Italische bronzen beeldjes uit de 8ste tot en met de 1ste eeuw 
v.Chr. uit religieuze, huiselijke en funeraire context, die leidt tot nauwkeurigere dateringen en het 
onderscheiden van productiecentra. Zij concludeert dat de kleine bronzen votiefbeeldjes in het 
algemeen in of bij de heiligdommen zelf werden vervaardigd, en dat de werkplaatsen zich bevonden 
in Noord- en Noordoost-Etrurië en in de Po-vlakte14. Votiefbronsjes van superieure kwaliteit 
werden volgens haar in werkplaatsen in urbane centra geproduceerd, waar men ook bronzen 
voorwerpen voor huiselijk of funerair gebruik maakte. M. Bentz (1992) heeft bronzen 
votiefbeeldjes uit de hellenistische periode (en op beknopte wijze de voorlopers uit het eind van de 
5de en de eerste helft van de 4de eeuw v.Chr.) bestudeerd, met aandacht voor datering, werkplaats en 
iconografie, maar ook voor inhoudelijke vragen omtrent de interpretatie van de beeldjes, de culten 

                                                 
13 Serv. ad Aen. 4, 205. 
14 Ook in Latium en Umbrië, en in de huidige provincies Abruzzo en Molise zijn werkplaatsen aangetroffen. De beeldjes uit deze streken zijn niet 
relevant voor dit onderzoek. 
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en de historische context. Hij beperkt zich tot een representatieve selectie beeldjes waarvan de 
vindplaats (min of meer) bekend is, en die een gelovige of een god voorstellen. Deze selectie is per 
vindplaats (vondstgroep) en per type (onder meer per god) gecatalogiseerd. Hierbij worden ook de 
wij- of bezittersinscripties behandeld die op sommige beeldjes zijn aangebracht.  

Hurkende kindjes zijn door M. Bentz en D. Steinbauer (2001) bestudeerd naar aanleiding van een 
bronzen exemplaar in het Museum of Fine Arts in Boston, dat gewijd is aan Aplu. Het type is 
ontwikkeld in Egypte en verspreidde zich rond 500 v.Chr. via Cyprus naar Griekenland en Zuid- en 
Midden-Italië. Vanaf de 4de eeuw v.Chr. is een hogere concentratie in Midden-Italië waarneembaar. 
In Etrurië dateren de beeldjes uit de hellenistische periode, zijn zij vervaardigd van brons en 
terracotta, en vooral in de zuidelijke centra aangetroffen. Veel van deze kinderen dragen een amulet 
om de hals en een vogel in de hand. Volgens M. Bentz en D. Steinbauer maakt het type onderdeel 
uit van een serie beeldjes van kinderen in diverse leeftijden, die bestaat uit wikkelkindjes, hurkende 
kinderen die nog niet kunnen lopen, kleine en grote staande kinderen. De beeldjes van hurkende 
kinderen komen doorgaans voor in votiefdepots met een genezings- en vruchtbaarheidsaspect, 
zichtbaar door de anatomische votieven. Apollo, de god aan wie het beeldje in Boston is gewijd, 
had in de Griekse en Romeinse wereld een genezende functie en werd in de Griekse wereld gezien 
als god van de jeugd en de palaistra. Ook kreeg de god op Cyprus in diverse heiligdommen waar het 
vruchtbaarheidsaspect een rol speelde, beeldjes van hurkende kindjes.  

Krijgerbeeldjes zijn door G. Colonna (1987c) beschouwd als gaven in het kader van de rite de 
passage van het bereiken van de volwassen leeftijd. De krijgers zouden dan de jonge gelovigen 
voorstellen15. 

 
Terracotta beelden en beeldjes 
Terracotta votiefbeelden en -beeldjes komen in tegenstelling tot de bronzen beeldjes voornamelijk 
in Zuid-Etrurië voor. De productieperiode beslaat ongeveer het eind van de 6de tot en met de 2de 
eeuw v.Chr. met een piek vanaf de 4de eeuw v.Chr. Het gaat om een variëteit van typen, die deels 
afwijkt van de typen bronzen beeldjes: goden, kourotrophoi, zittende koppels, samengesteld uit 
twee vrouwen of een vrouw en een man, al dan niet met kind, wikkelkindjes, hurkende kindjes, 
krijgers, muzikanten, dieren. 

De terracotta beeldjes worden dikwijls behandeld in combinatie met contemporaine niet-
Etruskische exemplaren, aangezien de materiaalcategorie verspreid over heel Italië is aangetroffen. 
Moeders met kinderen/kourotrophoi zijn onder meer door L. Bonfante (1986) behandeld. Zij stelt 
vast dat waarschijnlijk geen eenduidig antwoord mogelijk is op de vraag of de moeders godinnen of 
mensen voorstellen. In een latere publicatie is zij overigens van mening dat de gelovigen dit 
verschil minder belangrijk vonden dan wij16. Het is volgens haar ook moeilijk om de intentie van de 
gelovige te achterhalen: waren de beeldjes bedoeld als vraag voor bescherming en hulp of als 
dankbetuiging? Door vaste patronen in typen votiefgaven te ontdekken, is het volgens L. Bonfante 
mogelijk om een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld vruchtbaarheids- en genezingsculten. 

B.M. Fridh-Haneson (1983) heeft zittende koppels onder één mantel met en zonder kind 
bestudeerd, waarbij zij voornamelijk aandacht besteedt aan de typologie, maar tevens aan de 
symbolische betekenis van de beeldjes. Zij komt tot de conclusie dat de mantel moet worden 
beschouwd als symbool van een ceremonie in de chthonische sfeer die deel uitmaakt van de 
Dionysos-cultus. Deze interpretatie is volgens B.M. Fridh-Haneson tevens bruikbaar voor andere 
terracotta votiefbeeldjes, waaronder die van een vrouw met een kind. Dit kind moet naar haar 
mening worden beschouwd als de overledene, die uit Persephone wordt wedergeboren. Derhalve 
wordt hij geassimileerd met Persephone's zoon Dionysos, onsterfelijk en opgenomen onder de 
goden. B.M. Fridh-Haneson komt tot deze conclusie vanwege teksten op gouden plaatjes uit graven 
in Calabrië, die deze procedure beschrijven, in combinatie met Zuid-Italische parallellen van 
sommige van dergelijke beeldjes, die meer dan de Etruskische en Latiale exemplaren stadia uit 
dezelfde procedure lijken uit te beelden, maar die in stilistisch opzicht van invloed zijn geweest op 

                                                 
15 Colonna 1987c, 429-431. 
16 Bonfante 1989, 91. 
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de Etruskische en Latiale exemplaren. Zij is van mening dat krijgsgevangenen uit Tarente, waar 
Dionysos populair was, in 272 v.Chr. de Bacchische mysteriën hebben meegenomen naar Centraal-
Italië. Zittende koppels met kind interpreteert zij als Persephone met Dionysos en de gelovige. Het 
geven van borstvoeding is in Mediterrane religies symbool geweest van een tweede geboorte na de 
dood, van adoptie door een godin en derhalve van apotheose en onsterfelijkheid. In een recensie op 
B.M. Fridh-Hanesons boek betwijfelt C.E. Vafopoulou-Richardson echter of de koppels onder de 
mantel altijd man-vrouw koppels zijn, en vraagt zich af of zij niet gewoon stervelingen 
voorstellen17. 

S.G. Smithers (1988) heeft wikkelkindjes in Amerikaanse openbare collecties onderzocht en 
getracht de symbolische betekenis te achterhalen. Naar zijn mening zijn wikkelkindjes niet 
gerelateerd aan pasgeboren baby's, maar dienen zij te worden geïnterpreteerd in het licht van het 
Orphisme. Wikkelkindjes zouden zijn geofferd om met behulp van de kourotrophos de ziel van de 
overledene veilig van dit leven naar het volgende te laten gaan. S.G. Smithers merkt op dat de 
wikkelkindjes verschillende leeftijden hebben, en niet alleen baby's voorstellen. Ook signaleert hij 
dat Lazarus, die door Christus uit de dood werd opgewekt, op vroegchristelijke voorstellingen is 
weergegeven als wikkelkindje. Deze weergave zou in verband kunnen worden gebracht met de 
Egyptische mummie, die uit de dood zou opstaan en zou versmelten met Osiris in het leven na de 
dood. Egyptenaren zouden beeldjes van mummies in het graf plaatsen als symbool van deze 
wederopstanding. In christelijke graven zouden in de plaats daarvan Lazarusbeeldjes zijn 
meegegeven. 

Een andere, meer voor de hand liggende interpretatie van de kourotrophos-beeldjes, de koppels en 
de wikkelkindjes ligt in de sfeer van de vruchtbaarheid en de bescherming van moeder, kind of 
huwelijk, waar de gelovigen een godin om baden (o.m. Comella/Stefani 199018; Bouma 199619). T. 
Hadzisteliou Price (1978) betoogt in haar monografie over de kourotrophos, waarin het accent 
overigens ligt op de Griekse wereld, dat de kourotrophos zich zowel bezighoudt met het begin van 
het leven op aarde als met het begin van het leven na de dood en het lot van de ziel van de 
overledene20. Dit zou mijns inziens betekenen dat kourotrophos- en soortgelijke beeldjes zowel in 
de Orphische als in de vruchtbaarheidssfeer geïnterpreteerd kunnen worden.  

Koppels van twee vrouwen worden door D. Gentili (1989-1990) bij de behandeling van het 
materiaal uit het Manganello heiligdom te Cerveteri en H. Nagy (1989-1990 en 1994) bij de 
behandeling van het materiaal uit het Vignaccia depot te Cerveteri, geïnterpreteerd als 
gedupliceerde godin. Duplicatie kan de duale aard van de godin uitdrukken. De identificatie hangt 
af van de elementen en attributen die zijn toegevoegd (bijv. een palmboom en/of een hertje voor 
Artemis). Wat betreft B.M. Fridh-Hanesons interpretatie van diverse beeldjes als apotheose en 
adopties is H. Nagy van mening dat deze weliswaar aantrekkelijk is, maar dat alle mogelijkheden 
open dienen te blijven vanwege het feit dat deze beeldjes multi-interpretabel blijven. 

 
Anatomische votieven van brons en terracotta 
Anatomische votieven van brons komen vanaf de 5de eeuw v.Chr. voor in Noord-Etrurië en de Po-
vlakte. Het gaat dan met name om ledematen. Terracotta exemplaren, die voornamelijk tussen de 
4de en de 1ste eeuw v.Chr. in votiefdepots in Zuid-Etrurië, Latium en Campanië zijn geofferd, 
overstijgen de bronzen exemplaren in aantal en zijn van grotere diversiteit: onder meer koppen, 
ogen, oren, neuzen, handen, voeten, armen, benen, borsten, mannelijke en vrouwelijke genitaliën, 
uteri, harten, en polyviscerale plaquettes. De verschillen met de Griekse wereld, waar ook 
anatomische votieven voorkomen, zijn groot. Griekse anatomische votieven werden voornamelijk 
van marmer en metaal gemaakt, en waren nauw verbonden met voornamelijk de Asklepioscultus21. 
In de Griekse wereld kwamen nauwelijks koppen als pars pro toto in Italische zin voor22. In de 
                                                 
17 Vafopulou-Richardson 1986. 
18 Comella/Stefani 1990, 206-208.  
19 Bouma 1996 I, 270-272.  
20 Hadzisteliou-Price 1978, 200. 
21 Steingräber 1980, 249. Ook andere genezende goden, godinnen met een gynaecologische specialisatie en andere goden in de Griekse wereld met 
een genezende nevenfunctie konden anatomische votieven ontvangen (zie Van Straten 1981, 149).  
22 Steingräber 1980, 249-251. 
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Griekse wereld wijdde men slecht bij uitzondering organen, wat in Italië juist frequent voorkwam23. 
Belangrijke publicaties over het onderwerp zijn van de hand van M. Fenelli (1975) en van J. 
MacIntosh Turfa (1986, 1994), terwijl ook A. Comella (1981) enige aandacht aan anatomische 
votieven besteedt. Etruskisch-Italische votiefkoppen zijn behandeld door S. Steingräber (1980). M. 
Fenelli richt zich met name op Lavinium, maar gaat ook uitgebreid in op het verschijnsel in het 
algemeen en verschaft een overzicht van de vindplaatsen van de diverse typen anatomische 
votieven, onder meer in Etrurië. J. MacIntosh Turfa, die het meest recent over het onderwerp 
publiceerde, behandelt de diverse typen, waarbij zij aandacht besteedt aan de wijze van weergave en 
de mate waarin dit natuurgetrouw is gebeurd.  

Uit deze publicaties komt naar voren dat het niet altijd duidelijk is om welke reden bepaalde 
anatomische votieven zijn geofferd: genezing, vruchtbaarheid, of als pars pro toto. Een aantal uteri 
vertoont afwijkingen zoals tumoren, wat erop duidt dat in elk geval deze exemplaren eerder 
gerelateerd zijn aan genezing dan aan vruchtbaarheid, ofschoon genezing van de uterus leidt tot 
vruchtbaarheid. Dat het merendeel van de anatomische votieven geen afwijkingen vertoont, is het 
resultaat van massaproductie, waarbij geen rekening kon worden gehouden met de individuele 
zieke. Ook genitaliën kunnen duiden op vruchtbaarheid en/of genezing, terwijl men ook kan denken 
aan dank voor het verkregen nageslacht. Bij borsten kan men denken aan ziekte aan dit 
lichaamsdeel, maar ook aan moederschap of het afscheiden van melk. Handen (als symbool voor 
gebed), koppen en mogelijk ook voeten kunnen wellicht worden geïnterpreteerd als pars pro toto 
van de gelovigen, in plaats van als geschenk omwille van of als dank voor genezing van deze 
lichaamsdelen. Bepaalde - archaïsche - typen koppen en maskers zouden bovendien mogelijk in 
verband kunnen worden gebracht met de Etruskische variant van de Demeter en Kore-cultus24. 
Door B.M. Fridh-Haneson is voorzichtig geopperd dat uteri mogelijk zijn geschonken in het kader 
van hoop op wedergeboorte van de gelovige als kind van de godin Persephone.  

Oren werden – tenminste in Griekenland – gewijd in de hoop dat de god bereid was om naar de 
gelovige te luisteren.  

De anatomische votieven werden ofwel geofferd volgens het principe do ut des, 'ik geef opdat U 
geeft', ofwel als dank na genezing. 

 
Wapens en projectielen 
Dikwijls zijn in Italië - voornamelijk in Etrurië en Latium25 - pijlpunten, bijlen en andere stenen 
instrumenten uit de prehistorie aangetroffen in een veel latere context en niet bij toeval. Een 
systematische studie hieromtrent is verricht door A. Cherici (1989). De objecten zijn vrijwel altijd 
in graven aangetroffen, soms verwerkt in een sieraad. Een enkele maal is een stenen object in een 
votiefdepot of heiligdom aangetroffen, zoals in het heiligdom van Celle in Civita Castellana. Men 
realiseerde zich niet dat deze objecten in het verleden door mensen waren gemaakt, maar men 
beschouwde ze als keraunia, 'stenen van de bliksem'. Dergelijke stenen, die diverse vormen en 
kleuren konden hebben volgens de antieke auteurs26, hadden de functie van talisman en amulet. 
Men ging ervan uit dat waar het restje van de bliksem (de steen) was, de bliksem niet nogmaals zou 
inslaan omdat de bliksem volgens hen nu eenmaal niet tweemaal op dezelfde plaats insloeg, 
waardoor men beschermd was27. Tegelijkertijd zou ook de kracht die de steen dankzij de bliksem 
bezat, een andere bliksem ervan weerhouden om in te slaan en ook tegen andere ongelukken 
beschermen.  

In diverse Etruskische heiligdommen, waarvan een aantal in de open lucht, zijn bronzen punten 
van lansen, speren en pijlen aangetroffen. G. Colonna (1991-1992) is van mening dat deze 
onmogelijk een wapenbuit kunnen zijn geweest, aangezien men dan ook andere typen wapens zou 
verwachten. De objecten zouden derhalve verband houden met de cultus. Vergelijkbaar in deze 
context is de vondst in Griekenland van één grote depositie van het ijzer van pijlen en speren: in het 

                                                 
23 Van Straten 1981, 101. 
24 O.m. Comella 1981, 772. 
25 Cherici 1989, 333, fig. 2. 
26 Cherici 1989, 371-372 met antieke schriftelijke bronnen. 
27 Cherici 1989, 374. 
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heiligdom van Delphi. De vondst dateert uit circa 460-450 v.Chr. Naast wapens is ook een aantal 
bronzen beelden begraven. In een van de Etruskische heiligdommen, het heiligdom van Belvedere 
in Orvieto, is naast een aantal wapens ook een cippus met een bliksem aangetroffen. G. Colonna 
ziet een mogelijk verband tussen beide: in de iconografische traditie worden bliksems ook wel met 
aan weerszijden pijlpunten weergegeven. Punten van pijlen, speren en lansen zouden derhalve 
bliksems kunnen voorstellen. Het offeren van dergelijke votiefgaven zou in het geval van een 
heiligdom langs de kust (Pyrgi, Talamone) begrijpelijk zijn: voor de scheepvaart was de bliksem 
gevaarlijk en op deze wijze kon men het gevaar trachten te bezweren. Ook in andere heiligdommen 
trachtte men waarschijnlijk het gevaar van bliksem en wolkbreuk te bezweren door het geven van 
projectielen die de bliksem symboliseren, en ook in de heiligdommen van de boogschietende, 
wrekende god Apulu (althans in Griekse optiek) is het wijden van dit type votiefgaven niet 
onbegrijpelijk.  

  
Grieks aardewerk met Etruskische inscripties 
A. Maggiani (1997) heeft Attisch aardewerk met Etruskische inscripties met godennamen 
bestudeerd, waarin de kwestie centraal staat of de - Griekse - voorstelling op de vaas gerelateerd is 
aan de - Etruskische - god, aan wie de vaas is gewijd, of aan de gelovige die de vaas heeft gewijd. 
De relatie tussen de voorstelling en de god aan wie het object is geofferd wordt in Griekenland op 
drie manieren uitgedrukt: 1) via epiphanie: de god wordt weergegeven als persoon in zijn 
bovenaardse wereld, of als cultusbeeld; 2) via een mythe waarin de god een rol speelt; 3) via de 
cultus: niet de god zelf maar karakteristieke riten worden weergegeven. Een groter aantal goden op 
vaasvoorstellingen correspondeert echter niet met de hoofdgod van het heiligdom waar zij waren 
gewijd, hooguit met een 'Visiting God', terwijl bij een ander deel slechts moeilijk te ontdekken 
impliciete relaties met de betreffende god lijken te bestaan. Het is belangrijk om te weten of zich in 
Etrurië dergelijke relaties tussen vaasvoorstelling en ontvangende god voordoen, aangezien deze 
kennis vragen kan beantwoorden als welke selectiecriteria kende men in Etrurië, in hoeverre 
begreep men de voorstellingen? Deze methode geeft ook achtergrondinformatie over de identiteit 
van de betreffende god, zijn mythen en riten, en verschaft inzicht omtrent het assimilatieproces van 
het Etruskische pantheon aan het Griekse. A. Maggiani komt tot de conclusie dat ook in Etrurië 
slechts een beperkt aantal vaasvoorstellingen kan worden gerelateerd aan de god aan wie de vazen 
zijn geofferd28. Het gaat daarbij waarschijnlijk wel om de belangrijkste geschenken. Een 
opmerkelijke conclusie is dat een speciale categorie Attisch aardewerk - Head-vases - in Etrurië is 
gevonden in heiligdommen waar met meer of minder zekerheid een van beide of beide Eleusinische 
godinnen werden vereerd29. Een oinochoe van dit type in het heiligdom van Punta della Vipera in 
Santa Marinella is echter aan Menerva gewijd. Misschien werd dit type enkel geschonken omdat 
zowel de godinnen als de weergegeven figuren jonge vrouwen zijn.  

 
Aspecten van de cultus 
Publicaties die geheel zijn gewijd aan een bepaald cultusaspect zoals vruchtbaarheid of rite de 
passage zijn schaars en vrijwel geheel afwezig als het om Etrurië gaat. Meestal komt het onderwerp 
terloops aan bod. Over rite de passage schreef A. van Gennep in 1909 een nog altijd gebruikte 
monografie. Etrurië noemt hij echter niet. M. Torelli behandelt het onderwerp in zijn boek over 
Lavinium en Rome uit 1984. Over Etruskische grensstenen verscheen in 1970 een monografie van 
R. Lambrechts. Over orakelculten in Etrurië is relatief het meest verschenen. A. Maggiani 
publiceerde erover in 1986 en 1994, J. Champeaux schreef in 1990 een artikel over sortes in Italië 

                                                 
28 Maggiani 1997b, 48-49. Het heiligdom van Portonaccio te Veii: voorstellingen van Menerva en aan haar gerelateerde themata, terwijl het 
merendeel van de inscripties in het heiligdom Menerva noemt; het zuidelijke heiligdom van Pyrgi: voorstelling die moet worden geïnterpreteerd als 
scène uit een cyclus die Apollo de wreker looft (Odysseus die wraak neemt op de vrijers van Penelope), terwijl Suri, de equivalent van Apollo, in 
diverse inscripties uit het heiligdom wordt genoemd; het heiligdom van Carraccio dell'Osteria in Vulci: voorstelling van een offerende vrouw met een 
varkentje, terwijl op de locatie een inscriptie ve(a?) (Vea/Vei-Demeter) is gevonden; het heiligdom van Belvedere in Orvieto: Dionysische 
onderwerpen en een voorstelling met een standbeeld van Menerva en aan Menerva gerelateerde themata, terwijl diverse materialen doen vermoeden 
dat naast Tin ook Fufluns en Menerva werden vereerd.  
29 Maggiani 1997b, 49. Head-vases zijn gevonden in de heiligdommen van Carraccio dell'Osteria en Fontanile di Legnisina, beide in Vulci, en in het 
heiligdom Campetti I in Veii.   
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in de periode van de Republiek en de Romeinse Keizertijd, en in 2001 verscheen een artikel van de 
hand van G. Bagnasco Gianni, eveneens over Etruskische sortes. Genezingsculten - Asclepius-
culten - in diverse delen van Italië in de midden- en laat-Republikeinse periode zijn in 1982-1983 
behandeld door A. Comella. In de Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA) uit 2004-
2005 wordt voor het eerst aandacht besteed aan een breed scala aan cultusaspecten, waaronder de 
hierboven genoemde.   

 
2.2 De 16-delige hemel en de oriëntatie van tempels 
In de afgelopen decennia zijn diverse publicaties verschenen over de IP - de microkosmos - en de 
reconstructie van de 16-delige hemel, de macrokosmos (onder meer M. Pallottino in 1956, A. 
Maggiani in 1982, G. Colonna in 1984b en 1993, A. Morandi in 1988, en L.B. van der Meer in 
1987). Deze studies, inclusief de onderlinge discussiepunten, zullen in hoofdstuk IV worden 
behandeld. De belangrijkste secundaire schriftelijke bron die wordt gebruikt bij de reconstructie van 
de hemel is een passage uit Martianus Capella's Over de bruiloft van Philologie en Mercurius (De 
nuptiis Philologiae et Mercurii I, 41-61) uit de 5de eeuw na Chr., waarin 16 hemelregionen en hun 
goddelijke bewoners worden genoemd. Over Martianus Capella als bron voor het kosmische 
systeem van de Etrusken schreef S. Weinstock in 1946, terwijl de identiteit van de in de betreffende 
passage genoemde goden is onderzocht door G. Capdeville (1996). 

Een doorbraak vormde de theorie dat de oriëntatie van tempels in Etrurië afhankelijk was van 
deze 16-delige hemel. L.B. van der Meer gaf in 1979 een aanzet voor dit onderzoek, dat in de jaren 
'90 van de vorige eeuw werd uitgewerkt door F. Prayon (1991 en 1997) en door de archeo-
astronomen A. Aveni en G. Romano (1994a-b). Tempels zouden georiënteerd kunnen zijn op de 
hemelse regio waar de in deze tempels vereerde god verbleef. Sindsdien komen in diverse 
publicaties over heiligdommen dergelijke verbanden - zij het terloops - aan de orde (bijv. Cristofani 
2000; Bonamici 2003b). De onderzoekingen hebben echter totnogtoe niet geleid tot een systeem dat 
voor alle Etruskische heiligdommen geldt, omdat de locatie van de cardinale assen in de 
reconstructie van de 16-delige hemel wordt betwist. 

 
2.3 Rituele kalenders 
Zoals reeds vermeld, zijn ons twee rituele kalenders bekend: de Tabula Capuana (circa 470 v.Chr.) 
en de Liber Linteus Zagrabiensis (circa 225 - circa 150 v.Chr.). Onder meer H.L. Stoltenberg in 
1952-1953 en H. Rix in 1988 bestudeerden de TC voordat in 1995 een monografie verscheen van de 
hand van M. Cristofani, terwijl onder meer M. Pallottino (1932 en 1937), K. Olzscha (1934, 1935, 
1939, 1953, 1959, 1960, 1962a-b), A.J. Pfiffig (1963, 1986), F. Roncalli (1978-1980; 1980; 1985), 
H. Rix (1997), D. Steinbauer (1999), K. Wylin (2004) en L.B. van der Meer (2007) onderzoek 
verrichtten naar de inhoud van de LL. I.E.M. Edlund-Berry publiceerde in 1992 een beknopt artikel 
over de Etruskische feestkalender, waarin zij parallellen ziet tussen de gegevens uit de Etruskische 
kalenders voor zover deze vertaalbaar zijn, en de Romeinse kalender. 

  
3 Theorie en methode 
3.1 Definities 
Religie 
Het woord religie zou zijn afgeleid van religare, 'vastmaken'30. De mens is verbonden met het 
goddelijke. Van de definities die in de loop der tijd aan het begrip zijn gegeven, is een van de meest 
beknopte: religie is samengesteld uit 'the belief in spiritual beings' (E.B. Tylor 195831). Onder meer 
T. Insoll (2004) is van mening dat religie in vele opzichten ondefinieerbaar is, aangezien het gaat 
over gedachten, geloof, acties en materiaal32. Hij benadrukt dat men moet erkennen dat het 
onaanraakbare, irrationele en ondefinieerbare bij religie hoort. 
 

                                                 
30 C.T. Lewis/C. Short, s.v. religio, A Latin Dictionary, Oxford 1984. 
31 Tylor 1958, 8. Meer definities geciteerd bij Insoll 2004, 6-7. 
32 Insoll 2004, 7. 
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Ritueel 
Ritueel heeft te maken met actie en mentale activiteit, zoals T. Insoll beschrijft33. Het gaat niet 
alleen om fysieke actie; ritueel heeft emotie, kennis en ervaring, beweging en verbale en non-
verbale communicatie gecombineerd34. In de archeologie vinden wij slechts de materiële resten 
hiervan. T. Insoll benadrukt dat ritueel slechts een element van een religie is35. J. Smith (1980) 
beschouwt ritueel als een 'focusing lens' voor het heilige, die behalve met het toevallige ook te 
maken heeft met routine36. T. Insoll is van mening dat elk geval een andere definitie van ritueel 
vereist: soms is ritueel routine, soms juist heeft het te maken met het toevallige, ritueel kan worden 
ondernomen in het kader van de 'focusing lens'. Om ritueel te begrijpen zijn de context en de daad 
belangrijk37. Overigens zij opgemerkt dat ritueel niet alleen religieuze activiteiten hoeft te 
behelzen38.    

In het geval van de Etruskische religie ontbreken bronnen die meer informatie omtrent het niet-
tastbare deel kunnen verschaffen grotendeels, zodat het dikwijls problematisch is ritueel te 
reconstrueren. In dit onderzoek zal onderscheid worden gemaakt tussen diverse aspecten van de 
cultus (bijv. vruchtbaarheid van mens en dier, rite de passage), waarbij slechts de materiële resten 
als selectiecriteria kunnen dienen, en waarbij het hoogst haalbare het onderscheiden van deze 
aspecten is, zonder op de niet-tastbare facetten te kunnen ingaan. Wij moeten echter niet vergeten 
dat deze facetten deel uitmaakten van ritueel en religie, om te voorkomen dat de religieuze wereld 
van - in dit geval - de Etrusken een 'dehumanised set of ritual actions'39 wordt, want, om de 
woorden van W. Paden (1994) aan te halen, 'A religious world is an inhabited place'40. 

 
Cultus 
T. Insoll vindt 'cultus' een zwakke term die hij associeert met iets marginaals, 'freakish' en 
occasioneels, terwijl de religieuze praktijk het tegenovergestelde is41. Aangezien in het 
archeologische vocabulaire diverse samenstellingen en vaste combinaties met cultus voorkomen 
(bijv. cultusbeeld, cultusplaats, de cultus voor een bepaalde god), is het mijns inziens 
onvermijdelijk het woord te gebruiken.    

 
3.2 De archeologie van religies en het gebruik van archeoastronomische methoden 
Archeologie van de religie 
Bij de opkomst van de theoretische archeologie in de jaren '60 van de 20ste eeuw (New 
Archaeology) en ook daarna werd nauwelijks aandacht besteed aan religie. Dit is volgens T. Insoll 
onder meer verklaarbaar doordat de betreffende archeologen afkomstig waren uit sterk 
geseculariseerde gebieden42. Sinds enige tijd speelt religie echter weer in toenemende mate een rol 
in de wereld en als gevolg daarvan ook in de archeologie, waarmee archeologen zelf niet 
noodzakelijkerwijs een religie hoeven aan te hangen om hun kijk op religies uit het verleden te 
structureren43.  

Religie werd onder meer door de processualist L. Binford beschouwd als een epiphenomenon, 
onderdeel van een ideologisch subsysteem, dat derhalve als een minder relevant onderzoeksgebied 
moet worden beschouwd, omdat in zijn visie zaken als technologie en middelen van bestaan in de 
archeologie centraal dienden te staan44. Volgens sommigen echter ontmenselijkte deze focus op 
materiële resten de geschiedenis. Het cognitief processualisme of archaeology of the mind, dat in de 
jaren '70 van de 20ste eeuw opkwam, ageerde derhalve tegen de zienswijze van Binford cum suis.  

                                                 
33 Insoll 2004, 10. 
34 Insoll 2004, 10. 
35 Insoll 2004, 12. 
36 Smith 1980, 114. 
37 Insoll 2004, 11-12. 
38 Insoll 2004, 11. 
39 Insoll 2004, 12. 
40 Paden 1994, 57. 
41 Insoll 2004, 5. 
42 Zie Insoll 2004, 80-81. 
43 Insoll 2004, 147. 
44 Zie: Renfrew/Bahn 2005, 46-47 
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Volgens deze theoretische stroming is het mogelijk te achterhalen wat zich tussen de oren van de 
gelovigen afspeelde. Dit is gebaseerd op de aanname dat er een universeel 'wij' bestaat, dat mensen 
in het verleden op dezelfde wijze leefden en handelden als mensen in het heden45. Bepaald gedrag 
zou biologisch zijn ingebakken bij de mens in het algemeen of bij een specifieke sekse, zoals 
bijvoorbeeld M. Johnson meent46. Religie is volgens P. Boyer het product van cognitieve processen 
in het menselijk brein47. 

De cognitief processualist C. Renfrew (het laatst in 1994) is van mening dat religie is ingebed in 
andere aspecten van het dagelijks leven48. Bij elke religie is bovendien een geloofssysteem 
betrokken dat antwoord geeft op existentiële vragen (bijv. waar komen wij vandaan en waar gaan 
wij naartoe?). Dikwijls komt het antwoord op deze vragen in de vorm van mythologische 
verhalen49. C. Renfrew erkent dat het lastig is om dergelijke geloofssystemen archeologisch terug te 
vinden, maar tracht die aspecten die in alle of bijna alle religies een rol spelen te identificeren 
waarvan men kan verwachten dat zij worden vergezeld van aspecten die wel archeologisch 
traceerbaar zijn. Hij plaatst vervolgens de archeologie van de religie toch in wat T. Insoll in 2004 de 
'cultus'-niche zou noemen50, omdat C. Renfrew van mening is dat alleen bij cultusplaatsen en 
andere locaties waar cultusmateriaal is gebruikt archeologische sporen van religie kunnen worden 
onderscheiden51. Hij heeft een checklist opgesteld voor het herkennen van ritueel. Hij noemt 16 
archeologische indicatoren voor ritueel, onderverdeeld in vier categorieën: 1) focussen van de 
aandacht, 2) grenszone tussen deze wereld en de volgende, 3) aanwezigheid van de god, en 4) 
deelname en offeren. Met de eerste categorie wordt bedoeld het creëren van een staat van veranderd 
bewustzijn. Dit kan worden bewerkstelligd door locaties die bijzonder zijn door hun speciale 
ligging in de natuur (bergtop, grot etc.) of door de aanwezigheid van een tempel, terwijl ook altaren, 
vuurplaatsen of verplaatsbare cultusbenodigdheden zoals lampen of wierookvaten, het gewenste 
effect kunnen veroorzaken. Tot de tweede categorie, het benadrukken van de grenszone tussen deze 
wereld en de volgende, kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van mysterieuze afgeschermde heilige 
ruimten of locaties worden gerekend waar het menselijke en het goddelijke elkaar raken, of 
waterbassins voor purificatie. Bij de derde categorie culmineert de verhoging van het bewustzijn in 
de aanwezigheid van de godheid in bijvoorbeeld een cultusbeeld of een symbool. De vierde en 
laatste categorie heeft betrekking op de deelname van de gelovige aan de cultus door het bidden, het 
uitvoeren van rituelen voor het verkrijgen van een religieuze ervaring, en het offeren, gereflecteerd 
in iconografische voorstellingen en in het derde geval ook door offerresten. Ook de aanwezigheid 
van votiefgaven en het tentoonspreiden van rijkdom bij objecten, offers en bouwstructuren behoren 
tot deze categorie52. 

Twee andere pleitbezorgers van de cognitieve archeologie, K.V. Flannery en J. Marcus (1998), 
beschouwen religie als een van de aspecten die het product zijn van de menselijke geest en die 
geschikte onderwerpen van de cognitief archeologische studie vormen, naast kosmologie, ideologie 
en iconografie53. Kosmologie wordt door hen gedefinieerd als 'a theory or philosophy of the origin 
and general structure of the universe, its components, elements, and laws, especially those relating 
to such variables as space, time, and causality. How the cosmos is structured affects both religion 
and ideology'54. Voor subsistence-settlement-archeologen is dit aspect wel degelijk van belang, 
bijvoorbeeld wanneer het gaat om het gebruik van de natuur: de Grieken beschouwden bepaalde 
plaatsen in de natuur als heilig en de woonplaats van verscheidene goden55. Op die plaatsen gold 
een jachtverbod. De Romeinen daarentegen vonden dat flora en fauna bestonden tot nut van de 
mens, en ook al waren ook bij hen bepaalde plaatsen in de natuur heilig, zij ontbosten dergelijke 

                                                 
45 Insoll 2004, 20, 92. 
46 Johnson 1999, 87. 
47 Boyer 2001, 318. 
48 Renfrew 1994, 47. 
49 Renfrew 1994, 48. 
50 Insoll 2004, 97. 
51 Renfrew 1994, 51. 
52 Voor het laatst: Renfrew 1994, 51-52. 
53 Flannery/Marcus 1998, 36-37. 
54 Flannery/Marcus 1998, 37-38. 
55 Hughes 1975, passim; aangehaald bij Flannery/Marcus 1998, 38. 
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plaatsen zonder probleem na de daar wonende goden gunstig te hebben gestemd met een offer. Het 
effect hiervan was ontbossing van Italië, waarna de Romeinen hun hout van elders moesten 
importeren. Men kan dus door kennis van de kosmologie van een volk in de oudheid zijn gebruik 
van de omgeving beter interpreteren56. Religie kan ook verregaande invloed op de economie van 
een volk hebben, zoals uit het voorbeeld van het hindoeïsme in India tijdens de eerste eeuwen van 
de christelijke jaartelling blijkt: deze godsdienst verbood internationale handel omdat lange reizen 
de gelovigen met aanhangers van andere godsdiensten in contact zou brengen, die werden 
beschouwd als een bron van verontreiniging57. Pas toen de verspreiding van het boeddhisme in 
India de angst voor andersdenkenden wegnam, ontstonden lucratieve handelscontacten met 
Zuidoost-Azië. K.V. Flannery en J. Marcus vinden het moeilijk om een rigoureuze methode te 
verschaffen voor het archeologisch bestuderen van religie58. Volgens hen dient een dergelijke 
methode te bestaan uit ten eerste het construeren van een model van de betreffende antieke religie 
aan de hand van ethnohistorische documenten. Als deze documenten ontbreken, kan men minder 
resultaat verwachten. Na het analyseren van deze documenten moet men tempels, rituele artefacten 
en dergelijke isoleren, tempelplattegronden analyseren en een 'contextuele analyse' van rituele 
parafernalia maken, waarna tenslotte de archeologische praktijk met het verwachte patroon wordt 
vergeleken. Ideologie heeft meer met politiek dan met religie te maken, met uitzondering van 
bepaalde politiek-religieuze bewegingen zoals het Islamitische Fundamentalisme59. Iconografie 
tenslotte is de analyse van de manier waarop volkeren in de oudheid religieuze, politieke, 
ideologische en kosmologische objecten of concepten weergaven in hun kunst60. Ook nu is studie 
slechts mogelijk als er veel bekend is omtrent religie, kosmologie en ideologie, aangezien de 
resultaten anders meer zeggen over de onderzoeker zelf dan over het onderwerp van studie61. K.V. 
Flannery en J. Marcus benadrukken telkens dat een cognitieve benadering alleen mogelijk is als er 
voldoende ondersteunende gegevens voorhanden zijn. Anders levert de methode slechts speculaties 
op. De cognitieve archeologie mag nooit op zichzelf staan: subsistence-settlement-archeologen 
kunnen met behulp van de cognitieve archeologie hun werk holistischer maken als de beschikbare 
gegevens dit toelaten62.  

T. Insoll heeft in 2004 getracht de dialoog op het gebied van theorie en methode van de 
archeologie van religies op gang te brengen. Hij beschouwt religie in zeker 80% van de 
hedendaagse wereld als superstructure die potentieel alle andere aspecten van het leven - sociale 
organisatie, technologie, economie en handel, dood, en middelen van bestaan - beïnvloedt63. En als 
het voor het heden geldt, kan het ook voor het verleden gelden64. Dit betekent dat materiële resten 
van al deze categorieën van betekenis kunnen zijn voor de archeologie van de religie (afb. I.5), en 
niet slechts de materiële resten van rituelen en heiligdommen. Deze mening zijn ook C. Renfrew, 
K.V. Flannery en J. Marcus toegedaan, ofschoon zij zich in de praktijk toch slechts richten op de 
materiële resten van rituelen en heiligdommen, aangezien alleen op plaatsen waar cultusmateriaal is 
gebruikt, archeologische sporen van religie kunnen worden onderscheiden. Ook dient men te 
focussen op tijd als benaderingswijze van de archeologie van religies: tijd kan zijn heringedeeld 
door religies: festivals, verschillende temporele cycli die het leven kunnen structureren65. Voorts 
kan bijvoorbeeld gender van groot belang zijn in het onderzoek: genderrelaties kunnen door religie 
worden gegenereerd en in stand worden gehouden en een structuur verschaffen voor alle 
genderrelaties (bijv. de Islam)66. Religie mag derhalve niet worden afgezonderd. 

T. Insoll is van mening dat de onderzoeker zijn grenzen dient te kennen. Volgens hem is het niet 
mogelijk in de geest van de gelovigen uit het verleden te kijken, zoals de cognitief processualisten 

                                                 
56 Flannery/Marcus 1998, 38. 
57 Wheatley 1975, 234, aangehaald bij Flannery/Marcus 1998, 39. 
58 Flannery/Marcus 1998, 40. 
59 Flannery/Marcus 1998, 40. 
60 Flannery/Marcus 1998, 43. 
61 Flannery/Marcus 1998, 43. 
62 Flannery/Marcus 1998, 37. 
63 Insoll 2004, 12-13, 22. 
64 Insoll 2004, 22. 
65 Insoll 2004, 151-152. 
66 Insoll 2004, 152. 
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menen67. Culturele invloeden verzwakken en differentiëren naar zijn mening de universele 'taal van 
de geest'68. Om toch zoveel mogelijk vat te krijgen op een religie, acht T. Insoll een inter- of 
multidisciplinaire aanpak noodzakelijk: methoden en theorieën uit andere disciplines zoals de 
antropologie en de godsdienstgeschiedenis kunnen van nut zijn bij een archeologische studie naar 
religie69. Men moet volgens T. Insoll echter niet streven naar een supradisciplinaire aanpak, wat 
arrogant zou zijn en onhaalbaar in de praktijk.  

Religie is, al met al, om met T. Insoll te spreken 'one of our last 'virgin' frontiers of archaeological 
theorising'70. Het schamele methodisch-theoretische kader is dan ook nauwelijks te gebruiken in 
mijn onderzoek.  

 
Archeoastronomie  
Sinds de jaren '70 van de 20ste eeuw wordt volgens de definitie van C. Ruggles de term 
archeoastronomie gebruikt voor de 'study of beliefs and practices concerning the sky in the past, 
particularly in the absence of written records, and the uses to which people's understanding of the 
sky was put'71. Men vroeg zich af of oriëntaties van monumenten gerelateerd waren aan de positie 
van de opkomende of ondergaande zon, maan en sterren. Vanwege ondermijning van veel van de 
eerste onderzoeksresultaten kreeg de stroming een negatieve lading72. Dit onderzoek had zich 
geconcentreerd op Brittannië in het Neolithicum en de Bronstijd, waarbij geschreven bronnen 
ontbraken. Toen het onderzoeksterrein verschoof naar Midden-Amerika, waren deze bronnen al wel 
voorhanden, terwijl ook etnografisch materiaal afkomstig van vroege Spaanse chroniqueurs ter 
beschikking stond73. Er zijn diverse redenen te noemen waarom men de positie van zon, maan of 
sterren observeerde: bijvoorbeeld voor het reguleren van seizoensgebonden activiteiten 
bijvoorbeeld door boeren, voor langeafstandsnavigatie zoals gebruikt door de Polynesiërs bij het 
koloniseren van eilandengroepen in de Stille Zuidzee, of voor gebruik binnen een ontworpen 
kalendersysteem74. Kosmologieën, door Ruggles gedefinieerd als 'shared frameworks of 
understanding about the world' kunnen lokaal of wijdverbreid zijn75. De lay-out van al dan niet 
sacrale gebouwen en terreinen en zelfs steden kunnen een weerspiegeling zijn van een kosmologie, 
terwijl ook bij de keuze van de locatie rekening kan zijn gehouden met kosmologische principes76. 
Huizen en sacrale gebouwen bij diverse groepen inheemse Noord-Amerikanen zijn bijvoorbeeld 
gebouwd volgens het systeem van de vier belangrijkste richtingen (bijv. de ingang altijd op het 
oosten richting de zonsopkomst), dat voor hen de kosmos representeert77.  

Archeoastronomen meten de oriëntatie van bouwstructuren en betrekken bij hun waarnemingen 
ook het omliggende landschap en de horizon. Daarna kan aan de hand van computerprogramma's 
worden berekend welke astronomische verschijnselen in het relevante deel van de hemel 
plaatsvonden in de periode waarin het monument of het terrein in gebruik was. Enigszins 
problematisch zijn mijns inziens de veranderingen in het landschap en het zicht op de horizon door 
de eeuwen heen, waardoor de situatie ten tijde van de bouw van het betreffende monument niet 
altijd kan worden gereconstrueerd.  

Het zwakke punt in de methodologie bestaat uit het feit dat een oriëntatie geen betekenis hoeft te 
hebben gehad en dat er vele astronomische verschijnselen zijn waarop een bouwstructuur kan zijn 
georiënteerd. C. Ruggles stelt dat wanneer een bepaalde oriëntatie herhaaldelijk voorkomt in een 
groep gelijksoortige monumenten, het aannemelijker wordt dat er wel degelijk een onderliggend 
motief voor de betreffende oriëntatie moet zijn geweest78. De methode is met name succesvol 

                                                 
67 Insoll 2004, 19. 
68 Insoll 2004, 93-94. 
69 Insoll 2004, passim. 
70 Insoll 2004, 147. 
71 C. Ruggles, in: Renfrew/Bahn 2005, 11. 
72 C. Ruggles, in: Renfrew/Bahn 2005, 12. 
73 C. Ruggles, in: Renfrew/Bahn 2005, 12. 
74 C. Ruggles, in: Renfrew/Bahn 2005, 13. 
75 C. Ruggles, in: Renfrew/Bahn 2005, 13. 
76 C. Ruggles, in: Renfrew/Bahn 2005, 13. 
77 C. Ruggles, in: Renfrew/Bahn 2005, 13. 
78 C. Ruggles, in: Renfrew/Bahn 2005, 14-15. 
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gebleken bij het ontdekken van oriëntaties van onder meer tempels en graven in West Europa, vanaf 
de Vroege Steentijd gericht op de zon en in enkele gevallen op de maan, ofschoon plaatselijke en 
chronologische verschillen kunnen worden waargenomen79. Om echter de onderliggende betekenis 
van een bepaalde oriëntatie te achterhalen, is deze structuralistische benadering niet voldoende. Een 
benadering waarbij de archeologische context wordt betrokken bij het onderzoek, is hiertoe 
noodzakelijk.  

 
Etrurië 
In Etrurië is religie een cruciale factor als wij de literaire bronnen mogen geloven. Derhalve mag 
worden aangenomen dat religie in Etrurië als superstructure kan worden beschouwd, die potentieel 
alle aspecten van het leven beïnvloedt. Informatie omtrent de Etruskische religie kan derhalve 
mogelijk uit elk van de categorieën archeologische resten worden gedestilleerd. De meest 
toegankelijke categorie blijft echter die van de materiële resten van rituelen en heiligdommen. In 
Etrurië verkeren we in de gelukkige omstandigheid dat er een meest letterlijke vorm van 
overkoepelend geheel bekend is, namelijk de 16-delige hemel. Het is dan ook niet ondenkbaar dat 
deze hemelindeling op enigerlei wijze gereflecteerd wordt op aarde. Het vermoeden bestaat dat in 
Etrurië een verband bestond tussen de oriëntatie van religieuze bouwstructuren (en mogelijk ook 
van de lay-out van een stad en van graven) en de hemel. Er valt niet met zekerheid te zeggen of de 
Etrusken bepaalde planeten of sterrenconstellaties identificeerden met bepaalde goden80. Derhalve 
dient dat aspect bij een archeoastronomische benadering buiten beschouwing te worden gelaten. 
Alleen de zonnecyclus kan in het onderzoek worden betrokken, omdat de zon (Usil) en de Dageraad 
(Thesan) in diverse aspecten van de Etruskische cultuur worden aangetroffen, waaronder in de 
rituele kalender op de LL, op de IP en in het noordelijke heiligdom van Pyrgi. Aangezien we 
dankzij de IP en de passage bij Martianus Capella bij benadering de locaties van de goden in deze 
hemel kennen, kan in navolging van L.B. van der Meer (1979), F. Prayon (1991 en 1997), A. Aveni 
en G. Romano (1994a-b) worden onderzocht of de bouwstructuren in een heiligdom zijn gericht op 
de regio(nen) in de hemel waar één of meer goden verblijven die in dit heiligdom werden vereerd81. 
Cruciaal hierbij is het definitief lokaliseren van de cardinale assen, zodat voor het eerst een 
bruikbare reconstructie van de hemel kan worden gemaakt. 

Als de oriëntatiekwestie positieve resultaten oplevert, kan deze werkwijze worden toegevoegd aan 
T. Insoll’s methodologie, ofschoon deze werkwijze structureert en geen plaats lijkt te laten voor 
chaos en variabiliteit, die volgens T. Insoll juist in diverse aspecten van religies aanwezig is. Naar 
mijn mening duidt echter alleen al het bestaan van een 16-delige hemelindeling in het geval van de 
Etruskische religie op structuur; al dan niet schijnbare chaos en variabiliteit vindt men mijns inziens 
voornamelijk in het polytheïstische karakter van de religie en in de beleving die per plaats, tijd en 
individu verschilt, zoals hieronder uiteengezet zal worden. Voor C. Renfrew’s methode omtrent het 
herkennen van ritueel zou de oriëntatiekwestie eveneens een bruikbare toevoeging kunnen zijn.  

In het gunstigste geval zouden voorspellingen kunnen worden gedaan welke goden in een bepaald 
heiligdom werden vereerd als alle tempels die met zekerheid of grote waarschijnlijkheid aan een 
bepaalde god kunnen worden toegeschreven dezelfde oriëntatie blijken te hebben. 

 
 
 
3.3 Polytheïstische structuur 
De Etruskische religie had in elk geval vanaf de 7de/6de eeuw v.Chr. - de tijd waaruit de oudste 
Etruskische inscripties met de namen van goden stammen - zoals zoveel antieke religies een 
polytheïstische structuur. Polytheïsme is afgeleid van de Griekse woorden poly en theoi, veel goden. 
W. Burkert definieert polytheïsme als volgt: 'Polytheism means that many gods are worshipped not 
only at the same place and at the same time, but by the same community and by the same 
                                                 
79 C. Ruggles, in: Renfrew/Bahn 2005, 15. 
80 Met uitzondering van de zon en de maan, die men in de oudheid ook als planeten beschouwde. Voor een poging goden op de IP te identificeren als 
planeet (Satre) of ster (Maris-Hercle), zie Maggiani 1982, 75-81. 
81 Zie hierboven onder § 2.2. 
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individual; only totality of the gods constitutes the divine world'82. In het merendeel van de 
heiligdommen zijn (wij)inscripties en/of beeldjes van meer dan één god aangetroffen. Deze 
inscripties en beeldjes kunnen worden gedateerd in dezelfde periode (vanaf de 6de eeuw v.Chr.). 
Wat betreft het vereren van meer goden door hetzelfde individu kennen we in elk geval twee uit 
Veii afkomstige (Latijnse) wij-inscripties uit de 3de eeuw v.Chr. van dezelfde L. Tolonios, een telg 
uit de Etruskische familie Tulumnes: de één, gevonden in het heiligdom van Portonaccio, noemt 
Menerva als ontvanger, de ander, gevonden in het nabijgelegen heiligdom Campetti I noemt Ceres. 
Het bestaan van een 16-delige hemel met goden in elk van de regionen die - naar ik hoop aan te 
tonen - een rol speelde bij de oriëntatie van alle Etruskische tempels en altaren, doet vermoeden dat 
in heel Etrurië alsmede de Etruskische steden in de Po-vlakte en Campanië in elk geval deels 
dezelfde goden werden vereerd vanaf het moment dat de 16-delige hemel in gebruik raakte. 
Waarschijnlijk geven assimilaties, het gebruik van verschillende namen of epitheta voor één god en 
grote lacunes in het vondstmateriaal ten onrechte de indruk dat het Etruskische religieuze systeem 
voortdurend aan verandering onderhevig was. Mutaties die op enigerlei wijze in het systeem pasten, 
waren naar ik meen wel mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om de inwisselbaarheid van goden met 
gelijksoortige aard en functie. Tegelijkertijd moeten wij ons realiseren dat een religie nooit geheel 
in een regelmatige, harmonieuze structuur kan worden gevat, dat er chaos en variabiliteit aanwezig 
zijn, en dat de beleving per plaats, tijd en individu verschilt83. 

  
4 Probleemstelling  
De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt: 'in hoeverre is het 16-delige kosmologische 
systeem aanwijsbaar in de Etruskische heiligdommen?' Met andere woorden, kunnen de 
heiligdommen worden beschouwd als een afspiegeling van (een deel van) de hemel op aarde? Hoe 
kan de Etruskische hemel worden gereconstrueerd? Is het mogelijk de cardinale punten te 
lokaliseren in een eventuele reconstructie? Deze punten zijn onontbeerlijk bij het beantwoorden van 
de vraag of er een relatie bestaat tussen de woonplaats van een god in de hemel en de oriëntatie van 
de bouwstructuur (tempel, altaar) waar hij werd vereerd. En als deze relatie bestaat, vanaf welke 
tijd? Wanneer ontstond de 16-delige hemel? Welk doel diende deze indeling die geen parallellen in 
andere culturen kent? In de meeste heiligdommen zijn inscripties en/of beeldjes van meer dan één 
god aangetroffen, waarbij overigens niet altijd duidelijk wordt welke god als hoofdgod dient te 
worden beschouwd en welke als synnaoi, terwijl men zich ook kan afvragen of de aanwezigheid 
van een godenbeeldje betekende dat de betreffende god daar daadwerkelijk werd vereerd, of dat het 
beeldje wellicht slechts een geschenk voor een andere god was, of dat een bepaalde god slechts 
symbool stond voor een bepaalde eigenschap, zoals Hercle voor kracht. In hoeverre is de 
aanwezigheid van dergelijke synnaoi te verklaren op basis van de 16-delige hemel? Kregen goden 
in tempels met dezelfde oriëntatie gelijksoortige votiefgaven? Zijn bij gelijk georiënteerde tempels 
en altaren elementen aangetroffen die duiden op gelijksoortige cultusaspecten? Welke goden spelen 
een rol bij elk van deze in het onderstaande nader te bepalen cultusaspecten? Kan het 
kosmologische systeem dermate worden ontleed en doorgrond dat tempels waarvan niet bekend is 
welke goden er werden vereerd omdat epigrafisch en/of iconografisch materiaal ontbreekt, op basis 
van dit 16-delige systeem wel aan één of meer goden kunnen worden toegeschreven? Zeggen de 
oriëntatie en anepigrafische votiefgaven iets omtrent de identiteit van de god of goden die in een 
tempel of bij een altaar werden vereerd?    

  
5 Werkwijze 
De periode van mijn onderzoek loopt vanaf de 7de eeuw tot circa 264 v.Chr. Voor de 
chronologische bovengrens heb ik gekozen, omdat in de 7de eeuw v.Chr. de eerste bescheiden 
cultusgebouwtjes verschenen. Aangezien de oriëntatie van bouwstructuren in dit onderzoek een 
grote rol speelt, is de aanwezigheid van structuren waarvan de oriëntatie kan worden vastgesteld, 

                                                 
82 Burkert 1985, 216. 
83 Cf. Burkert 1985, 217-218 omtrent de Griekse religie. Zijn mening is contrair aan die van de structuralisten onder wie J.-P. Vernant, die een 
pantheon zien als een georganiseerd systeem met vaststaande relaties tussen goden. 
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noodzakelijk. Bij de keuze voor de chronologische ondergrens spelen niet de materiële resten maar 
de historische situatie in Etrurië een rol. Zoals in paragraaf 7 uiteengezet zal worden, werd het 
voormalige caput Etruriae, Volsinii Veteres (waarschijnlijk het huidige Orvieto) in 264 v.Chr. 
verwoest en door de inwoners verlaten. In 241 v.Chr. herhaalde de geschiedenis zich in Falerii 
Veteres (het huidige Civita Castellana) in het Faliskisch gebied.  

De IP uit de periode rond 100 v.Chr. zal bij wijze van uitzondering wel worden gebruikt voor de 
reconstructie van het kosmologische systeem. Het ontbreken van niet-Etruskische goden, de 
aanwezigheid van elementen, zoals combinaties van goden, die uit eerdere perioden stammen, en 
gebruik van het Etruskische schrift duiden op een Etruskische origine. Of de 16-delige hemel in die 
late periode nog werd gebruikt voor de oriëntatie van tempels, kan niet met zekerheid worden 
vastgesteld, maar dat deze hemel nog in gebruik was in de leverschouw, wordt bevestigd door de 
IP, ongeacht de functie van het object als hulpmiddel bij het consulteren van een lever of als 
didactisch model.  

In dit complexe onderzoek met een grote hoeveelheid archeologisch materiaal is het risico van 
manipulatie niet ondenkbeeldig. De controleerbaarheid van de gegevens is dus van het grootste 
belang. Derhalve zullen alle potentieel relevante archeologische gegevens voor zover bekend 
worden vermeld, zowel per heiligdom in hoofdstuk II als per god in hoofdstuk III.  

In hoofdstuk II zijn circa 60 urbane, sub-urbane/extra-murale en extra-urbane archeologische sites 
in het Faliskisch gebied, Etrurië, de Po-vlakte en Campanië opgenomen die algemeen zijn erkend 
als heiligdom. Omdat het Faliskisch gebied sterk werd beïnvloed door de Etruskische beschaving, 
ook al werd een taal verwant aan het Latijn gesproken, en omdat Romeinse auteurs Falerii Veteres 
karakteriseren als Etruskische stad84, moeten ook de heiligdommen in dit gebied worden betrokken 
in mijn onderzoek. Hetzelfde geldt voor de Po-vlakte en Campanië waar zich Etruskische steden en 
nederzettingen, mogelijk met Etruskische heiligdommen bevonden. Heiligdommen in Rome die 
onder Etruskische invloed zijn gebouwd, heb ik buiten beschouwing gelaten, aangezien het moeilijk 
is Etruskische en niet-Etruskische elementen te scheiden. Ik heb ervoor gekozen om de plattelands- 
of rurale heiligdommen en de natuurheiligdommen niet op te nemen in het onderzoek, omdat 
monumentale structuren ontbreken. Dergelijke structuren zijn juist nodig bij het in kaart brengen 
van het kosmologische systeem. Inscripties met de namen van goden zijn in deze heiligdommen 
over het algemeen ook niet aangetroffen, terwijl het aantal godenbeeldjes eveneens zeer beperkt 
blijft. Aan inscripties met godennamen en godenbeeldjes die niet in de context van een urbaan, sub-
urbaan/extra-muraal of extra-urbaan heiligdom zijn gevonden of waarvan de vindplaats onbekend 
is, is echter wel apart aandacht besteed, omdat de vindplaats, het object waarop de inscriptie staat, 
of de inscriptie zelf informatie over de functies van een god kunnen verschaffen. De heiligdommen 
worden behandeld per stad. Daarna volgen de plaatsen in de Po-vlakte, Campanië (Capua), en 
tenslotte Griekenland, waar een Etruskische inscriptie in het heiligdom van Delphi is aangetroffen. 
Per stad komen eerst de urbane, vervolgens de sub-urbane/extra-murale en ten slotte de extra-
urbane heiligdommen aan bod. Per heiligdom wordt aandacht besteed aan:  

1. De locatie: bevindt het heiligdom zich in de buurt van een rivier, een bron, de zee, een 
belangrijke verbindingsroute of kruispunt van wegen, een stadspoort, in een dal, op een berghelling, 
of op de arx van de stad?  

2. De bouwstructuren: welke structuren - voornamelijk tempels en altaren, maar ook bijgebouwen, 
bassins, onderaardse ruimten, putten, graven - behoorden in elk van de bouwfasen tot het heiligdom 
en hoe waren deze structuren georiënteerd? Onder de oriëntatie van een tempel wordt de richting 
van de opening verstaan, onder die van een altaar de kijkrichting van de priester over het altaar 
heen. Bij deze oriëntaties wordt zowel de richting (bijv. het oosten, oostzuidoosten, zuidoosten) als 
het nummer van de regio in het 16-delige Etruskische systeem vermeld (bijv. regio 5 is het 
oostzuidoosten, regio 6 en 7 het zuidoosten, regio 8 het zuidzuidoosten) (afb. I.6)85. 

                                                 
84 Plin. H. N. 3, 51; Servius, ad Aen. 7, 607. 
85 De oriëntaties van de bouwstructuren heb ik afgeleid van de kaarten, en indien mogelijk getoetst aan de metingen van A. Aveni en G. Romano 
(1994a, 556-557; 1994b, 65-66). Van de 13 voor dit onderzoek relevante heiligdommen zijn er 4 waarbij deze metingen meer dan een naar mijn 
mening acceptabele marge van 6° afwijken: oikos op de Piazza d'Armi in Veii, het heiligdom van Talamone, het heiligdom op de arx van Volterra, en 
het heiligdom van Celle in Civita Castellana. Voor het heiligdom van Talamone geven A. Aveni en G. Romano een alternatieve meting door P. Rowe 
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3. Votief- en cultusmateriaal, onderverdeeld in 'godenbeelden en -beeldjes', 'inscripties met de 
namen van goden', 'inscripties met de namen van dedicanten', 'overig votief- en cultusmateriaal'. 
Het materiaal is zo veel mogelijk chronologisch geordend.  

Hoofdstuk III beoogt voor elk van de ongeveer 60 epigrafisch, in religieuze context geattesteerde 
goden een overzicht te verschaffen over de volgende zaken: in welke delen van Etrurië en 
daarbuiten inscripties met de naam van de betreffende god of beeldjes die de god voorstellen zijn 
gevonden, op welk type objecten inscripties met de naam van de god zijn aangebracht, hoe deze 
inscripties en beeldjes worden gedateerd, welke namen van dedicanten genoemd worden in een 
inscriptie voor de betreffende god, of en op welke wijze de god voorkomt in de architectonische 
decoratie van heiligdommen, in combinatie met welke andere goden de god werd vereerd in relatie 
tot welke typen heiligdommen en aspecten van de cultus. Paragraaf 6 van deze inleiding is gewijd 
aan het onderscheiden van de diverse cultusaspecten. Er wordt in het hoofdstuk over de goden 
gebruik gemaakt van de gegevens van hoofdstuk II, aangevuld met inscripties met namen van 
goden die niet in het vorige hoofdstuk konden worden opgenomen op grond van het feit dat de 
herkomst onbekend is. Epigrafische voorstellingen van goden op spiegels worden buiten 
beschouwing gelaten omdat spiegels in de regel gebruiksvoorwerpen, gewoonlijk van 
vrouwen, waren. Spiegels als wijgeschenken zijn uiterst zeldzaam. Ze zijn in de regel in graven 
aangetroffen. Elke paragraaf begint met een zeer beknopte omschrijving van de identiteit van de 
betreffende god of godin. Bij de meeste goden volstaat een verwijzing naar de Griekse en/of 
Romeinse equivalent, bij andere is een recente of algemeen aanvaarde mening omtrent de identiteit 
toegevoegd. Enkele goden komen voor in de LL, die dateert uit de 3de of 2de eeuw v.Chr. en 
derhalve waarschijnlijk buiten de periode van mijn onderzoek valt. Aangezien de oudste 
hypothetische strata in de LL wel binnen deze periode vallen - L.B. van der Meer is van mening dat 
dergelijke elementen op zijn vroegst uit circa 350 v.Chr. dateren86 - wordt bij de betreffende goden 
telkens kort gerefereerd aan de LL. Elke paragraaf eindigt met de IP. Dit object valt door de 
datering van circa 100 v.Chr. eveneens buiten het bereik van mijn onderzoek, maar zal hier toch in 
beschouwing worden genomen, omdat het in het vervolg van deze studie een cruciale rol zal spelen 
bij de reconstructie van de Etruskische hemel. Indien mogelijk zijn de geciteerde inscripties 
vertaald. Deze vertalingen zijn tot stand gekomen op basis van een weloverwogen combinatie van 
vertalingen door de diverse specialisten (Bonfante en Bonfante 1983; Beekes en Van der Meer 
1991; Steinbauer 1999; Wylin 2000) en wetenschappers die zich met één afzonderlijke inscriptie 
hebben beziggehouden. Tot besluit van hoofdstuk III wordt per cultusaspect uiteengezet welke 
goden hierbij betrokken waren. Deze gegevens hieromtrent zijn reeds per god behandeld, 
grotendeels in tabellen, maar zij verdienen nadere uitleg, aangezien deze tabellen een vertekend 
beeld kunnen verschaffen. 

De behandeling van elk heiligdom en elke god besluit met de meest relevante en dikwijls recente 
publicaties, ook op terreinen die in het onderzoek niet of nauwelijks aan bod zijn gekomen, zoals 
iconografische studies in het geval van de goden. Tot de hoofdstukken II en III behoort een 
catalogus waarin per god alle genoemde inscripties zijn opgenomen.  

In hoofdstuk IV wordt vervolgens een nieuwe reconstructie van de Etruskische hemel voorgesteld 
op basis van de IP en de hemelindeling van Martianus Capella. 

Hoofdstuk V heeft tot doel structuren in het Etruskische kosmologische systeem te ontdekken en 
hun effecten te verklaren teneinde een nog beter inzicht te verkrijgen in de werking van het 
systeem. De structuren bestaan uit markeringen op de IP, patronen in de plaatsing van goden, en de 
indeling in positieve en negatieve regionen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de weinige 
informatie die enkele antieke auteurs ons verschaffen. 

                                                                                                                                                                  
in zijn ongepubliceerde PhD-dissertation uit 1989 aan de Florida State University in Tallahassee (FL), die 18.9° van hun meting afwijkt, terwijl mijn 
oriëntatie, afgeleid van de plattegrond midden tussen deze metingen in ligt. Wat betreft het heiligdom op de arx van Volterra komt mijn oriëntatie 
overeen met de door A. Aveni en G. Romano vermelde meting van P. Rowe. In het geval van het heiligdom van Celle gebruiken A. Aveni en G. 
Romano de verkeerde reconstructie, terwijl hun oriëntatie niet is gebaseerd op persoonlijke metingen, maar op plattegronden en opmerkingen in de 
literatuur.    
86 Van der Meer 2007, 24. Contra: H. Rix (2000, 201), die meent dat de oudste strata uit de 5de eeuw v.Chr. dateren.  
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In hoofdstuk VI wordt per richting beschouwd of de aanwezigheid van goden in elk van de 16 
regionen van de gereconstrueerde Etruskische hemelindeling overeenkomt met de aanwezigheid 
van goden in de heiligdommen die op deze regionen zijn gericht. Wat betreft de aanwezigheid van 
goden in de heiligdommen wordt geen onderscheid gemaakt tussen goden die epigrafisch 
geattesteerd zijn (het meest overtuigende bewijs dat een god vereerd werd in het betreffende 
heiligdom), goden waarvan beelden en beeldjes zijn aangetroffen, en goden die in de 
architectonische decoratie van een tempel voorkomen. De diverse categorieën worden echter wel 
gemarkeerd door middel van '*' (inscripties), 'x' (beeld(je)), en '^' (architectonische decoratie). 
Ofschoon ook de oriëntatie van graven en van steden met een orthogonaal stratenplan afhankelijk 
zou kunnen zijn geweest van de 16-delige hemel, is het aantal graven in Etrurië te groot om hier te 
behandelen, en het aantal gegevens omtrent steden met een orthogonale lay-out vrij gering.  

 
6 Cultusaspecten  
De wens tot ordening van de kosmos is universeel; zonder ordening en structuur rest slechts chaos.  
Deze noodzaak tot structurering komt onder meer tot uitdrukking in het aanbrengen van 
markeringen in de tijd. In een cultuur wordt de tijd in het algemeen onderverdeeld in jaren, 
seizoenen (afhankelijk van de solstitia en equinoxen), maanden (afhankelijk van de maancyclus) en 
dagen. Cultuur- of religiegebonden feestdagen, die samenhangen met de wisseling der seizoenen - 
belangrijk in de landbouw - met astronomische verschijnselen, of met andere factoren, zoals 
historische gebeurtenissen, zorgen voor een verdere indeling. 

Universeel is ook het aanbrengen van markeringen in een mensenleven, rite de passage-
momenten: onder meer geboorte, adoptie, de overgang van de ene leeftijdsklasse naar de andere, 
waaronder het einde van de kindertijd, initiatie in een al dan niet religieus genootschap, verloving, 
huwelijk, ouderschap, en dood, ook al verschilt per cultuur de mate waarin en de wijze waarop 
dergelijke momenten werden en worden gevierd. Dikwijls speelt religie een belangrijke rol bij de 
viering van liminele gebeurtenissen. A. van Gennep schreef in 1909 het nog altijd gebruikte 
standaardwerk over dit onderwerp. Elke rite de passage bestaat uit drie stadia: voor, tijdens en na 
het overschrijden van het moment. Tijdens het eerste stadium verwijdert men zich van de vorige 
staat waarin men verkeerde, tijdens het tweede overschrijdt men de grens, en in het derde past men 
zich aan de nieuwe staat aan. Purificatie door middel van een reinigend bad maakt dikwijls deel uit 
van de riten. A. van Gennep benadrukt dat geen enkele rite de passage alleen maar een 
overgangsrite is. Elke rite de passage heeft zijn eigen onderwerp, zoals de menselijke 
vruchtbaarheid. 

Een belangrijk aspect in veel religies is het leven na de dood en de overgang van de ziel naar een 
andere wereld. 

Met deze antropologische wetmatigheden in gedachten heb ik bij het bestuderen van de 
cultusaspecten een onderverdeling gemaakt in de volgende categorieën:  

1) vruchtbaarheid van mens en dier: hiertoe behoren riten en votiefgaven die in relatie kunnen 
worden gebracht met zwangerschap en ouderschap. 

2) chthonisch en katachthonisch aspect: hiertoe behoren riten en votiefgaven die betrekking 
hebben op de vruchtbaarheid van het land (chthonisch), maar ook riten en votiefgaven voor goden 
die in de aarde (chthonisch) of eronder (katachthonisch) in de onderwereld wonen. De dood maakt 
vanwege de locatie van de onderwereld en van de graven ook deel uit van deze categorie.  

3) rite de passage: tot deze verzamelcategorie reken ik riten en votiefgaven uit de 
bovengenoemde categorieën die betrekking hebben op de grensmomenten zelf (geboorte en 
sterven). Ook adoptie, initiatie, huwelijk, en het passeren van materiële grenzen - van huizen, 
heiligdommen, stadswijken, stadspoorten, territoria - van natuurlijke grenzen zoals rivieren of van 
neutrale zones zoals bossen, deel ik in deze categorie in. 

De overige categorieën hebben niet te maken met de levenscyclus op macro- en microniveau, 
maar met het welzijn van de mens: 

4) orakel en lot: hiertoe behoren riten en votiefgaven die erop zijn gericht antwoord te verkrijgen 
op vragen over de toekomst en het lot van de gelovige. 
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5) gezondheid en genezing: hiertoe behoren riten en votiefgaven omtrent het verkrijgen en 
behouden van de gezondheid van de gelovige. 

6) oorlog: hiertoe behoren riten en votiefgaven die betrekking hebben op de strijd. 
In de tabellen 1-3 aan het eind van dit hoofdstuk zijn alle genoemde categorieën opgenomen. 

Onder elke categorie staan de objecten en andere elementen die er mogelijk toe behoren. Indien een 
object in theorie onder meer dan één categorie kan vallen, zoals in paragraaf 2.1 bij de behandeling 
van de état de question omtrent de verschillende votiefgaven reeds is gebleken87, wordt dit object in 
de tabellen onder alle mogelijkheden genoemd om een zo objectief mogelijk beeld te verschaffen. 
In de tabellen kan voor elk heiligdom worden afgelezen welke typen votiefgaven er zijn 
aangetroffen. 

Tot de categorie van de vruchtbaarheid van mens en dier behoren naar mijn mening genitaliën, 
uteri, borsten, granaatappels, koppels van een man en een vrouw (ouderpaar?), kourotrophoi, 
wikkelkindjes en beeldjes van dieren zoals runderen, schapen en zwijnen, soms met gezwollen 
uiers. Deze dierenbeeldjes kunnen in theorie echter ook substituut zijn voor echte dierenoffers, 
waardoor zij buiten deze categorie zouden vallen.  

Tot de chthonische en katachthonische categorie behoren mijns inziens miniatuurpotjes die waren 
bestemd voor het offeren van landbouwproducten, altaren met cilindrische gaten die direct contact 
met de goden van de aarde en de onderwereld verschaffen, wijnpersen, de directe nabijheid van een 
necropolis of een graf, cultusmateriaal vergelijkbaar met het materiaal dat is aangetroffen in Griekse 
Demeter-heiligdommen, zoals fakkels, lampjes, beeldjes van vrouwen met een polos op de kop, 
beeldjes van vrouwen met een zwijntje in de armen, eventueel in combinatie met de vondst van 
botresten van een zwijn, kourotrophoi, anatomische votiefgaven die het gezicht voorstellen, en 
verder loden objecten (laatstgenoemde komen slechts voor in funeraire en oraculaire context en ook 
vloektabletten zijn van dit materiaal) en wikkelkindjes indien zij moeten worden geïnterpreteerd als 
de onsterfelijke ziel van de overleden gelovige die naar de onderwereld wordt vervoerd.  

Tot de categorie rite de passage behoren een locatie bij een stadspoort, attributen die in verband 
kunnen worden gebracht met het huwelijk, met name sieraden, grote bassins voor 
purificatiedoeleinden en krijgers indien deze jongens moeten voorstellen die net de volwassenheid 
hebben bereikt. Grensstenen zijn niet in de tabel opgenomen, omdat er daarvan in de context van 
een van de in de tabel behandelde heiligdommen geen één is aangetroffen.  

Orakelloten, eventueel een lotenkistje, loden objecten en onderaardse ruimten waarin werd 
afgedaald om een lot te halen duiden op de categorie van orakel en lot.  

Anatomische votiefgaven - met name ingewanden(plateaus), genitaliën, uteri (in elk geval de 
exemplaren met afwijkingen), koppen en ledematen (indien niet als pars pro toto van de gelovige 
gebruikt) - en grote bassins met zuiverend en geneeskrachtig water kunnen een indicatie zijn van 
het aspect van gezondheid en genezing. 

Het oorlogsaspect kan een rol hebben gespeeld indien wapens, projectielen en beeldjes van 
krijgers aanwezig waren. Hier is het probleem dat pijlpunten bijvoorbeeld ook bliksems kunnen 
voorstellen en dan wellicht moeten worden geïnterpreteerd als bliksem afwerende symbolen, terwijl 
beeldjes van krijgers ook in het kader van rite de passage kunnen zijn gewijd. Dus wellicht bestaat 
dit cultusaspect in werkelijkheid niet. 

Aan het eind van hoofdstuk III bij de behandeling van de diverse cultusaspecten zullen dergelijke 
meervoudig te interpreteren elementen worden toegelicht. 

 
 
7 Historisch overzicht 

 
De geschiedenis van Etrurië is reeds vele malen uitgebreid beschreven (o.m. Weeber 1979, 
Cristofani 1985, Cristofani 2000, Haynes 2000, Torelli 2001, Camporeale 2004). Het is derhalve 
niet mijn intentie om op deze plaats een zeer gedetailleerd historisch betoog met nieuwe inzichten te 
houden. Door de lacuneuze staat van de informatie is het voorts niet altijd mogelijk om directe 
                                                 
87 Zie § 2 état de question. 
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verbanden te leggen tussen historische gebeurtenissen en grote veranderingen in de materiële resten 
van de Etruskische religie zoals de stichting, de monumentalisering en het buiten gebruik raken van 
heiligdommen, de opkomst van bepaalde goden of de populariteit van een bepaald cultusaspect. Bij 
wijze van blikverruiming is het desalniettemin nuttig om dergelijke ontwikkelingen in het 
Etruskische religieuze leven te voorzien van een historische context met aandacht voor 
economische, politieke en sociale aspecten. Voor elk van de perioden - beginnend met de 
oriëntaliserende en eindigend met de hellenistische periode tot omstreeks 264 v.Chr. - worden het 
historische kader en de ontwikkelingen omtrent heiligdommen en goden geschetst. De 
heiligdommen en goden worden hier niet van nadere informatie voorzien. Hiervoor zij verwezen 
naar de hoofdstukken II (heiligdommen) en III (goden).  

 
De oriëntaliserende periode (circa 700 - circa 600 v.Chr.) 
De periode rond 700 v.Chr. kan worden beschouwd als de consoliderende fase van Etrurië. Vanaf 
het begin van de IJzertijd (circa 900 v.Chr.) waren onder invloed van de direct te bespreken 
veranderende economische situatie de eerste pre-urbane nederzettingen ontstaan die vanaf de 
tweede helft van de 7de eeuw v.Chr. uitgroeiden tot steden88. Huizen ondergingen in de 7de eeuw 
v.Chr. een transformatie van ovale hutten naar langwerpige huizen met stenen fundering, muren van 
baksteen, en een dak met dakpannen van terracotta steunend op een houten raamwerk. In de tweede 
helft van de 7de eeuw v.Chr. verrezen de eerste aristocratische residenties, bijvoorbeeld in Murlo en 
wellicht in Acquarossa. Er verschenen ook monumentale graven en de grafgiften hadden een 
luxueus karakter. In deze periode was in Etrurië de macht in handen van een aristocratische 
bovenlaag, die rijk was geworden door activiteiten op het gebied van landbouw, veeteelt en 
metallurgie. Etrurië was, in tegenstelling tot de rest van Italië, rijk aan bodemschatten, zoals ijzer, 
koper en tin. Dit proces was reeds in de Late Bronstijd (Proto-Villanova-periode) in gang gezet, de 
periode waarin de Etrusken voor het eerst als etnische groep kunnen worden onderscheiden89. De 
constante vraag van buitenaf naar mineralen - met name uit de Griekse wereld en het Nabije Oosten 
- stimuleerde de exploitatie ervan en resulteerde in een handelsnetwerk dat ook van cultureel belang 
was. Het ging om ruilhandel, waarbij mineralen en waarschijnlijk ook producten zoals metalen, 
hout, graan en zout werden geruild tegen luxegoederen. Vanwege de gunstige ligging in verband 
met de buitenlandse handel profiteerden voornamelijk Populonia - het centrum van de 
metaalindustrie - en de kuststeden van Zuid-Etrurië van deze ontwikkeling. Ook Vetulonia deelde in 
de rijkdom, ofschoon de stad zelf niet direct met het buitenland lijkt te hebben gehandeld. Handel 
gedreven werd er ook met Noord en Centraal Europa, waarbij de regio rond Bologna mogelijk een 
bemiddelende rol speelde. Vanaf de 7de eeuw v.Chr. produceerde Etrurië wijn en olie, 
luxeproducten die aanvankelijk uit Griekenland werden geïmporteerd. Het surplus werd 
geëxporteerd, gezien de vondsten van Etruskische transportamforen en parfumflesjes buiten Etrurië. 

Rond 700 v.Chr. leerden de Etrusken het Griekse alfabet, mogelijk van Griekse immigranten uit 
Pithecusae en Cumae en inscripties tonen aan dat in die periode onder meer Griekse immigranten in 
de Zuid-Etruskische steden kwamen wonen en werken, en integreerden met de lokale bevolking90. 
Kennis en gebruik van het schrift bleven in deze periode waarschijnlijk beperkt tot de elite.  

In de kunst kunnen in de kustcentra vanaf circa 700 v.Chr. en in het binnenland vanaf ongeveer 
vijftig jaar later invloeden en decoratieve elementen uit het oosten worden onderscheiden. Het is 
vaak niet mogelijk om importproducten uit het oosten (de westkust van Klein-Azië, de eilanden 
gelegen voor deze kust, de Isthmus van Korinthe, meer dan het Nabije Oosten)  te onderscheiden 
van locale oriëntaliserende objecten uit Zuid-Etruskische werkplaatsen. Dit is verklaarbaar doordat 
al vanaf uiterlijk het begin van de 7de eeuw v.Chr. kunstenaars uit het oosten (voornamelijk uit 
Griekenland) in Etrurië actief waren91.   

                                                 
88 Een nederzetting is een stad, als zij voldoet aan de volgende criteria (Kolb 1984): (1) topografische en bestuurlijke eenheid van een nederzetting 
met (2) minimaal een paar duizend inwoners in verband met een (3) duidelijke werkverdeling en sociale differentiatie; (4) variëteit in gebouwen; (5) 
urbane levensstijl (religieuze/culturele identiteit); (6) centrum voor de omgeving (landscape). 
89 M. Bonamici, in: Torelli 2001, 73. 
90 Haynes 2000, 64. Cf. de krater uit Cerveteri die is gesigneerd door Aristhonothos (circa 670-660 v.Chr.). 
91 Weeber 1979, 37. 
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Sporen van heiligdommen en culten uit de periode tot aan de 6de eeuw v.Chr. zijn schaars. 
Cultusactiviteiten vonden in Etrurië mogelijk voornamelijk in de openlucht plaats en lieten geen 
sporen na. Antropomorfe goden kende men mogelijk nog nauwelijks92. A. Maggiani is 
desalniettemin van mening dat het Etruskische theologische systeem reeds in deze periode was 
samengesteld en dat de terminus ante quem voor de assimilatie van elementen uit Italische religies 
het eind van de 8ste eeuw v.Chr. is, voordat de Etruskische cultuur in aanraking kwam met Griekse 
invloeden 93. Dit leidt hij af uit het feit dat Griekse elementen in groten getale werden overgenomen 
door de Etrusken, met uitzondering van Griekse goden: hooguit werden inheemse goden op 
enigerlei wijze gehelleniseerd. In de periode voor circa 700 v.Chr. werden er waarschijnlijk 
Italische goden opgenomen in het Etruskische systeem, waarin hij H. Rix volgt, die zich op 
taalkundige argumenten baseert. Voor goden als Menerva, Uni en Nethuns lijken geen inheems 
Etruskische equivalenten te hebben bestaan. Dergelijke goden konden volgens A. Maggiani zijn 
geïmporteerd door leiders van externe groepen die zich in de proto-urbane nederzettingen vrijelijk 
konden bewegen en konden integreren94. De dominante rol van de aristocratie zorgde volgens A. 
Maggiani voor stabiliteit in het theologische systeem, totdat in de 6de eeuw v.Chr. nieuwe spelers op 
het sociale toneel nieuwe goden van Griekse origine introduceerden95. In de Zuid-Etruskische 
kuststeden Tarquinia en Cerveteri zijn de oudst bekende heiligdommen aangetroffen, wat niet 
toevallig lijkt, gezien de contacten met buitenlandse handelaars en immigranten. Op de Pian di 
Civita in Tarquinia stond sinds de Late Bronstijd of de Vroege IJzertijd een bescheiden complex dat 
mogelijk onder meer voor cultusdoeleinden werd gebruikt (afb. I.7)96. Het complex onderging in de 
7de eeuw v.Chr. een verbouwing waarbij een mogelijk overdekt gebouw verrees dat wellicht als 
tempel dienst deed, maar dat ook als regia of hal waar men samenkwam, of als openbaar gebouw 
kan worden geïnterpreteerd. Bij de bouw werden technieken uit het Nabije Oosten/Phoenicië 
gebruikt. In het heiligdom van Sant'Antonio in Cerveteri zijn ook sporen van activiteiten uit de 
IJzertijd, en het oudste rechthoekige gebouwtje van het complex dateert uit de oriëntaliserende 
periode. In beide complexen zijn graven aangetroffen uit de oudste fase, wat uitzonderlijk is gezien 
de urbane locatie van beide sites. In Tarquinia gaat het om onder meer een kind - waarschijnlijk een 
jongetje - van ongeveer 8 jaar, dat mogelijk leed aan epilepsie als gevolg van een arterioveneuze 
malformatie aan de cerebrale cortex97. Het is niet ondenkbaar dat er een relatie dient te worden 
gelegd met Tages, Tarchon en de stichting van Tarquinia98. Op de plek van het latere heiligdom in 
Narce bestond in de 7de eeuw v.Chr. mogelijk een sacellum. In Veii ontstond in de eerste helft van 
de 7de eeuw v.Chr. een openluchtcultus aan de oostkant van het Portonaccio-terrein, in de tweede 
helft van dezelfde eeuw gevolgd door de eerste bescheiden bouwactiviteiten.  

 
De archaïsche periode (circa 600 - circa 480/470 v.Chr.) 
Aan het begin van de 6de eeuw v.Chr. vonden zowel op internationaal als op intern niveau grote 
veranderingen plaats. Internationaal gaat het ten eerste om Griekse kolonies op de kusten van Zuid-
Italië en de oost- en zuidkust van Sicilië, gesticht vanaf circa 770 v.Chr., die rond 600 v.Chr. een 
machtsfactor van betekenis werden. Ten tweede is de opkomst van Carthago belangrijk. Deze stad 
was rond 800 v.Chr. gesticht door de Phoeniciërs als handelspost op de Noord-Afrikaanse kust, een 
strategisch steunpunt op de handelsroute van het oosten naar het westelijk Middellandse Zeegebied. 
Toen de Grieken een kolonie in Cyrene stichtten, kwam de Phoenicische handel met Egypte in 
gevaar, waarna Carthago aan belang moet hebben gewonnen99. Toen in 585 v.Chr. Carthago's 
moederstad Tyros door de Babyloniërs werd belaagd en het gezag over die stad door de aanvallers 
werd overgenomen, kreeg Carthago bovendien de leiding over de westelijke Phoenicische 
                                                 
92 Een uitzondering vormen mogelijk voorstellingen van godinnen (?) zoals een op een oosterse vruchtbaarheidsgodin gelijkend ivoren beeldje uit de 
Cirkel van de Fibula in Marsiliana d'Albegna (Richardson 1966, 57 en pl. 11) en de zandstenen torso van een vrouw uit de Pietrara Tombe in 
Vetulonia (Brendel 1978, 92-93 en fig. 63). 
93 Maggiani 1997a, 432. 
94 Maggiani 1997a, 433. 
95 Maggiani 1997a, 434. 
96 Zie Bonghi Jovino/Chiaramonte Treré 1997 passim.  
97 G. Fornaciari/F. Mallegni in: Bonghi Jovino 1986, 197-199 fig. 161-162 nr. 566. 
98 C. Chiaramonte Treré in: Bonghi Jovino 1986, 181. 
99 Weeber 1979, 50. 
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nederzettingen (in het zuiden van Sardinië, op de Balearen, en in Zuid-Spanje). Het contact tussen 
deze nederzettingen en het moederland verslapte, waarna Carthago van de situatie gebruik maakte 
om onafhankelijk van Phoenicië in enkele decennia evenals de Grieken een machtsfactor van 
betekenis te worden in het westelijk Middellandse Zeegebied, waarbij nieuwe kolonies op met name 
Sicilië, Sardinië en Corsica werden gesticht, en later ook in Noord-Afrika.  Ten derde is de stichting 
van Massilia (Marseille) door de Phocaeërs rond 600 v.Chr. van belang, waarna diverse 
migratiegolven uit Ionië naar het noordwestelijke Middellandse Zeegebied het wankele politieke en 
commerciële evenwicht verstoorden dat er bestond tussen de inwoners van Massilia, de Etrusken en 
de Carthagers. Op intern niveau culmineerde het eeuwenlange proces in de consolidatie van urbane 
nederzettingen met eigen politieke instituties. Kleine nederzettingen werden in de loop der tijd 
verlaten. Om de steden met elkaar te verbinden, werden wegen en bruggen aangelegd, terwijl ook 
rivieren en de kustwateren voor transport werden gebruikt100. Er ontstonden Griekse handelsposten 
en havensteden - emporia - verbonden met nabijgelegen steden: Gravisca met Tarquinia, Regae met 
Vulci en onder meer Pyrgi en Santa Marinella met Cerveteri. Deze emporia stonden aan de basis 
van een intensief acculturatieproces dat zich in de 6de eeuw v.Chr. op diverse fronten voltrok: er 
vond assimilatie plaats tussen Griekse en Etruskische goden (bijv. Aphrodite-Turan, Demeter-Vei, 
Hera-Uni), en kunstenaars uit de Griekse wereld beïnvloedden de locale kunstenaars. Vanaf het 
tweede kwart van de 6de eeuw v.Chr. raakten de Etrusken bovendien meer algemeen bekend met de 
Griekse mythologie dankzij de voorstellingen op geïmporteerd Attisch zwartfigurig aardewerk. Te 
oordelen naar de wij-inscripties uit het heiligdom in Gravisca, die voor het merendeel zijn gesteld in 
Ionisch Grieks dialect, waren de gelovigen in dat heiligdom uit Samos en van de westkust van 
Klein-Azië - voornamelijk Miletos en Ephesos - afkomstig. Een aantal namen is ook in het Griekse 
emporium Naukratis in de Nijldelta aangetroffen, zodat mag worden aangenomen dat Gravisca deel 
uitmaakte van een uitgebreid handelsnetwerk101. Op een marmeren, aan Apollo van Aigina gewijd 
anker (510-500 v.Chr.) dat is gevonden in het heiligdom van Gravisca, wordt een zekere Sostratos 
genoemd (cat. ApG 3). Mogelijk is hij de door Herodotus genoemde handelaar uit Aigina102. De 
toename van het aantal handelaars, buitenlanders en mensen in een dienende conditie zorgde voor 
het uiteenvallen van het oude gentilicische systeem en voor het ontstaan van groepen die verenigd 
werden door hun politieke belangen en niet meer door een cliëntèlesysteem103. De nieuw 
opgekomen middenklasse, rijk geworden in de handel en kunstnijverheid  kreeg meer invloed ten 
koste van de oude elite. In Rome toomde bijvoorbeeld de tiran/bevrijder Servius Tullius (575-550 
v.Chr.) met steun van deze middenklasse de macht van de vorsten uit de oriëntaliserende periode in. 
Het land werd opnieuw verdeeld om aan de eisen van de nieuwe sociale klasse te voldoen104. Kleine 
nederzettingen zoals Murlo en Acquarossa, bewoond door de oude elite, werden rond 525 v.Chr. 
verwoest. De zojuist genoemde Servius Tullius (Ma(c)starna) streed overigens rond 580 v.Chr. aan 
de zijde van Aulus en Caelius Vibenna uit Vulci tegen Cneve Tarchunies uit Rome en zijn 
bondgenoten. In het heiligdom van Portonaccio in Veii is een bucchero kelk uit het midden van de 
6de eeuw v.Chr. aangetroffen met de naam van Avile Vipiiennas. 

In en bij de pas geconsolideerde urbane nederzettingen werd voorzien in plaatsen voor religieuze 
bijeenkomsten. Rond 600 v.Chr. werd dan ook voor de eerste maal kort na elkaar een aantal 
heiligdommen gesticht: in Zuid-Etrurië gaat het om twee heiligdommen in Veii: Campetti II en de 
oikos op de Piazza d'Armi, en om het reeds genoemde heiligdom in Gravisca, waar Griekse 
handelaars religieuze activiteiten konden ontplooien. In Tarquinia werd in deze periode mogelijk 
het heiligdom van de Ara della Regina gesticht. In Roselle in Noord-Etrurië zijn op de noordelijke 
heuvel twee putten aangetroffen met een vulling van aardewerk die mogelijk voor cultusdoeleinden 
zijn gebruikt. In de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr. werd de oudste structuur in het heiligdom 

                                                 
100 Haynes 2000, 137. 
101 Haynes 2000, 172. 
102 Hdt. 4, 152. 
103 Haynes 2000, 187. 
104 M. Bonamici in: Torelli 2001, 84. 
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van Celle in Civita Castellana gebouwd105, en de eerste tempel in het heiligdom van de Ara della 
Regina in Tarquinia. 

Ook de oudste Etruskische inscripties met de namen van goden dateren uit de periode rond 600 
v.Chr. Het gaat om Achavisur/Alchuvaisera, Ithavusva en eventueel Turan op twee inscripties uit 
Cerveteri in Zuid-Etrurië (cat. AchE 2 - TnE 3) en Narce in het Faliskisch gebied (cat. AchE 1 - 
IthE 1 - TnE 1). Uit de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr. dateert de eerste inscriptie met de naam 
van Menerva, gevonden in het heiligdom van Portonaccio in Veii (cat. MeE 1) en die met de naam 
van Vei, gevonden in het heiligdom van Gravisca (cat. VeE 3). De oudste inscripties met 
godennamen betreffen dus godinnen. Uit het tweede kwart van de 6de eeuw v.Chr. dateren de oudste 
inscripties - althans in Etrurië - met de namen van Hera (Grieks) (cat. UnG 2) en uit het derde kwart 
van dezelfde eeuw Apollo (Grieks) (cat. ApG 1), die evenals de oudste Vei-inscriptie in Gravisca 
zijn aangetroffen. In de loop van de 6de eeuw v.Chr. verschenen in het heiligdom van Portonaccio in 
Veii voor de eerste keer de namen van Aritimi (cat. ArE 1) en Rath (cat. RaE 1), in Tarquinia de 
naam van Tin (cat. TiE 2), in Pontecagnano in Campania de eerste inscriptie van de god Mantrns 
(cat. ManE 2), en in het heiligdom van Belvedere in Orvieto verscheen Apa, Vader, voor het eerst 
in religieuze context (cat. ApaE 9)106. Uit Civita Castellana komt de oudste en enige Faliskische 
Ceres-inscriptie (cat. VeF 1). 

Rond 540 v.Chr. ontstond een conflict tussen de Phocaeërs en de Etrusken. De Phocaeërs hadden 
rond 565 v.Chr. de kolonie Alalia op de oostkust van Corsica gesticht, waar zich vijftien jaar later 
een nieuwe stroom Phocaeërs vestigde op de vlucht voor de Perzen. Deze kolonisten plunderden de 
omwonenden volgens Herodotus zozeer, dat de Etrusken hen samen met de Carthagers aanvielen en 
omstreeks 535 v.Chr. een zeeslag bij Alalia voerden, waarbij de Phocaeërs een Kadmische 
overwinning behaalden en derhalve in feite waren verslagen107. Met deze overwinning stelden de 
Etrusken hun positie op zee voorlopig veilig. Krijgsgevangen Phocaeërs werden gestenigd, waarna 
volgens Herodotus iedereen - mens en dier - die de plek waar de gestenigden lagen, passeerde, 
kreupel of verlamd raakte108. Men raadpleegde de Pythia in Delphi en kreeg de raad om de doden te 
vereren met offers en spelen109. Het vermoeden is dat deze activiteiten plaats hadden in het 
heiligdom van Montetosto langs de weg tussen Cerveteri en Pyrgi, dat inderdaad in de tweede helft 
van de 6de eeuw v.Chr. is gesticht bij een grote tumulus.  

In de tweede helft van de 6de eeuw v.Chr. werd het aantal heiligdommen in heel Etrurië relatief 
gezien flink uitgebreid: in Zuid-Etrurië werd behalve het heiligdom van Montetosto het heiligdom 
van Punta della Vipera in Santa Marinella gesticht, het zuidelijke heiligdom in Pyrgi, het heiligdom 
in de necropolis van Carraccio dell'Osteria in Vulci, en het heiligdom in de Cannicella-necropolis in 
Orvieto. In Noord-Etrurië dateren de oudste resten van het heiligdom in Fiesole, het heiligdom op 
de arx van Volterra en het votiefdepot van de Fonte Veneziana in Arezzo uit de tweede helft van de 
6de eeuw v.Chr. In de Po-vlakte werden het heiligdom bij de latere Villa Cassarini in Bologna en het 
Fontile-heiligdom in Marzabotto gesticht. 

In Chiusi in Noord-Etrurië is een lange onvertaalbare en mogelijk valse inscriptie aangetroffen uit 
het derde kwart van de 6de eeuw v.Chr. waarin de naam Suri wordt genoemd (cat. SuE 14). Indien 
de inscriptie echt is, zou dit de eerste keer zijn dat de naam van de god in Etrurië wordt genoemd, 
en bovendien zou het de eerste keer in Noord-Etrurië kunnen zijn dat er een godennaam wordt 
genoemd, tenzij een inscriptie uit Roselle met de naam van Tin(i)a (?) ouder is (cat. TiE 8). Uit 
dezelfde periode dateert de oudste inscriptie van Laran (cat. LarE 2). 

De oudste Griekse inscriptie met de naam van Demeter is gevonden in het heiligdom van 
Gravisca en dateert uit het laatste kwart van de 6de eeuw v.Chr. (cat. VeG 2). Uit de periode rond 
520 v.Chr. stamt een inscriptie uit Vulci die voor het eerst vhlere (flere) noemt (cat. FlE 2). 

Op een niet nader te bepalen moment in de 6de eeuw v.Chr. werden het heiligdom van Cappuccini 
(Ninfeo Rosa) en misschien het heiligdom van Sassi Caduti in Civita Castellana in het Faliskisch 

                                                 
105 Enkele votiefmaterialen dateren echter reeds uit de 7de eeuw v.Chr. 
106 De Apa-inscripties uit het heiligdom van Belvedere in Orvieto kunnen mogelijk in de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr. worden gedateerd. 
107 Hdt. 1, 166. 
108 Hdt. 1, 167, 1-2. 
109 Hdt. 1, 167, 3. 
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gebied, en het noordelijke heiligdom van Pyrgi gebouwd. In de 6de of de 5de eeuw v.Chr. werden in 
Veii het heiligdom van Vignacce en dat van de Quarto della Comunità gesticht, evenals het 
heiligdom van Campo della Fiera bij Orvieto, dat mogelijk kan worden geïdentificeerd als het 
Fanum Voltumnae, het Etruskische federale heiligdom. 

De periode rond 500 v.Chr. wordt gekenmerkt door grote veranderingen op diverse fronten. In 
509 v.Chr. werd de laatste van oorsprong Etruskische koning van Rome, Tarquinius Superbus 
verdreven door de aristocratie, waarna Rome een Republiek werd. In de Po-vlakte werd Bologna 
geürbaniseerd en Marzabotto en Spina gesticht, ofschoon zich reeds in de Villanova-periode 
Etrusken in dit gebied bevonden. De namen in Marzabotto eindigend op -alu doen vermoeden dat 
de stichters uit de Po-vlakte zelf kwamen. Emporium Spina was onderdeel van het handelsnetwerk 
waartoe ook de havensteden in Etrurië behoorden: de stad onderhield handelscontacten met de 
Grieken over zee, met Bologna en Marzabotto via de rivier de Reno, met Mantua via de Po en de 
Mincio en met het gebied aan de andere zijde van de Alpen via de Ticino. Kolonisten uit Zuid-
Etrurië stichtten Capua, ofschoon zich ook in Campanië reeds in de Villanova-periode Etrusken 
bevonden110. Onder Griekse invloed hadden deze nieuwe kolonies waarschijnlijk alle een 
orthogonale lay-out. Bij het uitzetten van een dergelijke lay-out speelden religieuze overwegingen 
een belangrijke rol111.  

Rond 500 v.Chr., de periode van grote veranderingen, werden zowel in Zuid- als Noord-Etrurië 
heiligdommen gesticht en/of gemonumentaliseerd. De nieuwe heiligdommen in Zuid-Etrurië waren 
dat van Campetti I en mogelijk het nabijgelegen votiefdepot bij de Porta Formello in Veii, Vigna 
Parrocchiale I in Caere, en Belvedere in Orvieto. De oikos op de Piazza d'Armi in Veii werd 
daarentegen rond deze tijd juist verlaten. In Noord-Etrurië werd een monumentale tempel gebouwd 
in Castiglion Fiorentino en in Volterra verrees een tempel op dezelfde locatie als het latere theater. 
In Marzabotto in de Po-vlakte werden direct bij de stichting van de stad monumentale tempels en 
altaren op de arx neergezet, terwijl in de stad zelf een monumentale peripteros-tempel werd 
gerealiseerd. In Capua werd in de laat-archaïsche periode het Fondo Patturelli heiligdom gesticht. 
Op een niet nader te preciseren moment in de archaïsche periode werd het votiefdepot van Ghiaccio 
Forte in gebruik genomen. Van de reeds bestaande heiligdommen werd in het Faliskisch gebied het 
heiligdom van Narce gemonumentaliseerd, en in Zuid-Etrurië het heiligdom van Sant'Antonio in 
Cerveteri (twee parallelle tempels), dat al in de IJzertijd een sacrale functie had, en het noordelijke 
heiligdom van Pyrgi. In laatstgenoemd heiligdom werd een tempel van het peripteros-type 
gebouwd (tempel B). Drie gouden plaatjes met inscripties, één in het Punisch en twee in het 
Etruskisch, maken duidelijk dat een heilige plaats (de tempel?) aan Uni-Astarte werd gewijd door 
Thefariei Velianas / Thefarie Veliiunas, de ons verder onbekende magistraat (Etruskisch: zilath) / 
koning (Punisch: mlk) van Caere (Cerveteri), in het derde jaar van zijn regering als dank voor de 
bescherming door de godin. Mogelijk gaat het om een usurpator die met geweld aan de macht 
kwam, wat juist in die periode niet ongebruikelijk was112. Het is ook de vraag in welke situatie de 
Punische godin cq. de Puniërs Thefarie Velianas een gunst heeft cq. hebben bewezen. In elk geval 
geeft de Punische inscriptie eens te meer de goede verstandhouding met de Puniërs aan. In 
Marzabotto werd het reeds voor de stichting van de kolonie bestaande Fontile-heiligdom 
gemonumentaliseerd. 

Godennamen die rond de periode van grote veranderingen van circa 500 v.Chr. voor het eerst 
voorkomen, zijn Thesan en Uni en haar Punische equivalent Astarte in het noordelijke heiligdom 
van Pyrgi (cat. UnE 1-4, UnP 1), Cavatha en - indien de reeds genoemde Suri-inscriptie in Chiusi 
vals is - Suri in het zuidelijke heiligdom van Pyrgi (cat. CaE 1-7, SuE 1-3), Hercle in het heiligdom 
van Sant'Antonio in Cerveteri (cat. HeE 1), en Tiv, Maan, in het gebied tussen Chiusi en Cetona 
(cat. TivE 3). Indien thupitula in een inscriptie gevonden in Populonia (cat. ThuE 3) dient te worden 
geïnterpreteerd als een genitivusvorm van Thufltha, kan de oudste inscriptie met de naam van deze 
godin in de archaïsche periode worden gedateerd. De naam van de godin komt verder slechts in de 

                                                 
110 Voor de problemen rond de stichtingsdatum van het Etruskische Capua en de Etruskische aanwezigheid in Campanië, zie Weeber 1979, 68-80. 
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periode tussen 350 en 325 v.Chr. en in de hellenistische periode voor. De oudste inscriptie die aiser 
noemt, het woord voor 'goden', is aan het licht gekomen in Roselle (cat. AiE 2), ofschoon het woord 
mogelijk in de combinatie alchuvaisera reeds in de 6de eeuw v.Chr. voorkwam (cat. AchE 2).  

In het eerste kwart van de 5de eeuw v.Chr. wijdden de Etrusken een drievoet aan Apollo in Delphi, 
getuige de Griekse inscriptie die op de basis ervan is aangebracht (cat. ApG 6). In Civita Castellana 
is in de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr. de oudste Faliskische Apollo-inscriptie aangetroffen 
(ApF 1).  

 
De klassieke periode (circa 480/ 470 - circa 300 v.Chr.) 
De eerste helft van deze periode werd gekenmerkt door een economische recessie, voornamelijk in 
de kuststeden van Zuid-Etrurië. De oorzaak hiervan ligt in de ernstige verzwakking van de 
Etruskische dominantie over delen van Latium en Campanië, en in de snelle neergang van de 
Etruskische handelspositie. Beide ontwikkelingen waren het directe gevolg van de Slag bij Cumae 
in 474 v.Chr.113. De Etruskische expansiepolitiek in Campanië stuitte op weerstand in Cumae, 
waarop deze stad het steeds machtiger wordende Syracuse om assistentie vroeg. De Etrusken 
daarentegen konden niet meer rekenen op bondgenoot Carthago: de Carthagers hadden in 480 
v.Chr. getracht Himera op Sicilië te veroveren, maar leden daarbij grote tot zelfs dramatische 
verliezen zoals Diodorus Siculus meldt114. De Etrusken gingen derhalve zonder bondgenoten de 
strijd aan tegen Cumae en Syracuse en verloren de zeeslag. Etruskische helmen, door aanvoerder 
Hieron van Syracuse gewijd aan Zeus in Olympia, getuigen van deze gebeurtenis115.  

Opmerkelijk genoeg dateert de Tabula Capuana uit de periode rondom de Slag bij Cumae. 
Volgens M. Cristofani is de kalender veel ouder, maar met gemoderniseerd taalgebruik rond 470 
v.Chr. opnieuw vastgelegd116. In deze periode maakte Capua een herstructurering door, waaraan 
ook de reglementering van de culten onderhevig was117. Een nieuwe, niet-Etruskische elite was in 
de stad gearriveerd. De oude elite wilde haar eigen eenheid herbevestigen en nam daarbij ook haar 
toevlucht tot de religieuze feesten. De hernieuwde registratie van de religieuze kalender op de 
Tabula Capuana moet waarschijnlijk worden gezien in het licht van het vasthouden aan de 
traditionele waarden. 

De Etruskische positie in Campanië werd als gevolg van de nederlaag zoals gezegd ernstig 
verzwakt, terwijl ook de machtsuitbreiding van Rome en aanvallen van bergvolken op Etruskische 
steunpunten in Latium op de route naar Campanië de toegang tot het gebied voor de Etrusken 
bemoeilijkten.  

Ook in Zuid-Etrurië was het onrustig. De Romeinse clan van de Fabii was geïnteresseerd in het 
land bij Veii. Dit resulteerde rond 480 v.Chr. in een oorlog tussen Rome en Veii, waarbij op één na 
alle leden van de clan werden gedood118. In 474 v.Chr., waarschijnlijk in samenhang met de 
nederlaag in de Slag bij Cumae en de daaruit voortvloeiende verzwakking van de Etruskische 
macht, volgde een 40-jarig bestand tussen Rome en Veii. In Rome zelf lijkt sprake van een anti-
Etruskische omslag vanaf de Slag bij Cumae. Tot die tijd stonden nog dikwijls Etruskische namen 
op de consullijsten, daarna nauwelijks meer. 

Nieuwe heiligdommen werden rond 480 v.Chr. gesticht: in Civita Castellana het heiligdom van 
Sassi Caduti, dat mogelijk een oudere fase kende, maar waarvan de oudste architectonische 
terracotta's uit deze periode dateren, in Cerveteri het heiligdom Vigna Parrocchiale II, waar een 
monumentale tempel een aristocratische residentie verving, en in Pieve a Socana in Noord-Etrurië, 
waar een monumentale tempel en altaar werden gebouwd. Het heiligdom van Gravisca, dat tot dan 
toe voornamelijk door Griekse gelovigen werd bezocht, werd in het begin van de klassieke periode 
als een gevolg van de Slag bij Cumae een Etruskisch heiligdom: Griekse handelaars bezochten het 
emporium niet langer. In het noordelijke heiligdom in Pyrgi werd naast peripteros-tempel B een 
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tweede tempel (A) gebouwd, niet meer naar Grieks maar naar Etruskisch model. Het reliëf van het 
centrale antepagmentum, dat een scène uit de mythe van de Zeven tegen Thebe voorstelt, is 
vervaardigd in een gemengde stijl, waarin archaïsche en klassieke elementen zijn verenigd. In 
Noord-Etrurië werd het votiefdepot van Fonte Veneziana in Arezzo buiten gebruik gesteld. In de 
loop van de 5de eeuw v.Chr. werd nog een enkel heiligdom gesticht: in Veii waarschijnlijk het 
heiligdom van Macchia Grande, in Cerveteri het heiligdom van Vignaccia waarvan slechts het 
votiefdepot is gevonden, en in Vulci het heiligdom van Fontanile di Legnisina met een 
monumentale tempel en altaar. Het geringe aantal nieuwe heiligdommen en het bescheiden karakter 
van twee van de drie lijken ook verklaarbaar in het licht van de crisis waarin Etrurië na de Slag bij 
Cumae verkeerde.   

Uit het begin van de klassieke periode dateert de oudste Selvans-inscriptie, afkomstig uit Zuid-
Etrurië, hoewel de exacte vindplaats onbekend is (cat. SeE 11). De god Fufluns komt voor het eerst 
voor vanaf ongeveer 460 v.Chr. in Vulci (cat. FuE 1), maar reeds in 480-470 v.Chr. meldt een 
kolonettenkrater in het zuidelijke heiligdom van Pyrgi fuflunusra, de Fuflunische (cat. FuraE 1). Op 
de Tabula Capuana uit circa 470 v.Chr. worden diverse, soms verder onbekende en elders niet 
voorkomende goden genoemd (cat. AiE 5 - AphE 1 - FulE 1 - LarE 5 - NaE 1 - SaE 2 - SavlE 1 - 
SethE 1 - SuE 18 - TinuE 1), en daarnaast voor het eerst de wèl vaker voorkomende goden Lethams 
(cat. LeE 1) en Thanr (?) (cat. ThaE 5). Het loden plaatje van Magliano, waarop diverse goden 
worden genoemd (cat. AiE 1 - CaE 22 - Lre 3 - MaE 2 - SuE 14 - TiE 7 - TivE 2), waaronder Thanr 
(cat. ThaE 1), dateert ongeveer uit dezelfde periode. 

In 453 v.Chr. werden Corsica, het mineraalrijke Elba, en het gebied van Noord-Etrurië belaagd 
door Syracusaanse aanvallen met als excuus om de Tyrrheense Zee te bevrijden van de Etruskische 
piraten119. Nu kon men ook geen veilig transport over zee meer waarborgen. De Zuid-Etruskische 
havens werden gesloten voor internationaal verkeer en het Griekse handelsverkeer, dat in deze 
periode werd gedomineerd door Athene, week grotendeels uit naar de Adriatische kuststeden. De zo 
ontstane economisch onevenwichtige situatie kan overigens wel op enigerlei wijze zijn 
gecompenseerd door agrarische activiteiten120.  

Vanaf het midden van de 5de eeuw v.Chr. werd als gevolg van de crisis de materiële cultuur 
nauwelijks nog beïnvloed door de Griekse. Deze ontwikkeling hangt enerzijds samen met de 
vermindering van de import en anderzijds met het feit dat het gebied niet langer aantrekkelijk was 
voor buitenlandse kunstenaars121. 

De Tiber-vallei werd minder getroffen door de gebeurtenissen dan de Zuid-Etruskische 
kuststeden, en kon vanaf de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr. floreren. In Veii, Falerii Veteres 
(Civita Castellana), Volsinii Veteres (Orvieto), Clusium (Chiusi), Perusia (Perugia), Cortona en 
Arretium (Arezzo) werd gedurende de hele 5de eeuw v.Chr. graan verbouwd, en met name in 
Orvieto werden in die periode artistiek hoogstaande producten gefabriceerd.  

Uit de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr. dateert de oudste inscriptie met de naam van de godin 
Cel, gevonden in Vulci.     

In 438 v.Chr. werd de oorlog tussen Veii en Rome voortgezet en tot 426 v.Chr. was Fidenae de 
inzet van de strijd. De door Etrusken bewoonde plaats was een essentieel bruggenhoofd voor de 
expansie van Rome naar het noorden en oosten en was belangrijk voor het verkrijgen van de 
definitieve controle over de Tiber. In het begin kreeg de koning van Veii, Lars Tolumnius 
assistentie van Falerii Veteres (Civita Castellana). Nadat de koning in de strijd was omgekomen en 
er nog meer tegenslagen waren geweest aan Etruskische kant, trachtten Veii en Falerii Veteres 
tevergeefs de hulp van andere steden in te roepen. Veii streed alleen verder tegen Rome en verloor 
Fidenae. In het heiligdom van Portonaccio in Veii zijn overigens inscripties uit het eind van de 7de 
en het begin van de 6de eeuw v.Chr. gevonden met de naam Tulumnes, en in hetzelfde heiligdom en 
in het heiligdom Campetti I zijn inscripties uit de 3de eeuw v.Chr. met de gelatiniseerde naam 

                                                 
119 D.S. 11, 88, 4-5. 
120 M. Bonamici in: Torelli 2001, 85. 
121 Weeber 1979, 141. 
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Tolonio(s) aangetroffen (cat. MeL 1, VeL 1). Het gaat mogelijk om leden van dezelfde familie als 
de genoemde koning. 

Uit de 5de eeuw v.Chr. dateert het oudste beeldje van Apollo, gevonden in het heiligdom van de 
Villa Cassarini te Bologna in de Po-vlakte. In diverse steden zijn beeldjes van Hercle uit dezelfde 
eeuw aan het licht gekomen, ofschoon de god reeds in het derde kwart van de 6de eeuw v.Chr. in 
een beeldengroep samen met Menerva in het heiligdom van Portonaccio in Veii voorkwam, als 
votiefgave of als akroterion. 

Rond 400 v.Chr. bevond Etrurië zich politiek gezien in een lastig parket, ofschoon diverse takken 
van de kunst juist in deze periode tot bloei kwamen, zoals de productie van ceramiek die direct door 
de Attische ceramiek werd beïnvloed, en de productie van bronzen spiegels. Het hele gebied kampte 
met Gallische invallen en ook in Campanië en in de Po-vlakte deden zich problemen voor. 
Campanië kwam in handen van Samnieten en Campaniërs en de Po-vlakte werd bezet door de 
Galliërs. In 396 v.Chr. eindigde de tientallen jaren durende oorlog tussen Veii en Rome met de val 
van Veii. Het territorium werd geconfisceerd en verdeeld onder Romeinen, en de overgebleven 
bewoners werden tot slaaf gemaakt. Veii was hiermee de eerste Etruskische stad die in Romeinse 
handen viel. Deze gebeurtenis verschafte Rome toegang tot Etrurië. Dit was een gevaar dat de 
overige Etruskische steden waarschijnlijk onderschat hadden. De dreiging van de Galliërs werd 
gevaarlijker geacht, zodat geen van de steden Veii te hulp kwam122. Zes of tien jaar later vielen de 
Galliërs Rome binnen, wat leidde tot de val van de stad. De Caeretanen lukte het uiteindelijk om de 
Galliërs te verslaan. 

Rond 380 en 350 v.Chr. werden op het stadsplateau van Civita Castellana twee heiligdommen 
gesticht: Scasato I en II. 

De oudste inscripties in religieuze context met het woord voor moeder, Ati, dateren uit de eerste 
helft van de 4de eeuw v.Chr. en zijn afkomstig uit Castiglion del Lago.  

Enkele jaren na de brand van Rome trachtte Dionysius, tiran van Syracuse zijn maritieme rijk te 
versterken aan zowel de Tyrrheense als Adriatische kust. Hij voerde plunderingen uit, onder meer in 
Pyrgi in 384 v.Chr., volgens Diodorus Siculus om de krijgskas te vullen123. Bij deze plunderingen 
werd onder meer sacellum β van het zuidelijke heiligdom verwoest124. Het heiligdom bleef wel 
functioneren. Ook het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella lijkt rond deze tijd te 
zijn verwoest en gerestaureerd. Opnieuw was het Caere (Cerveteri) dat als enige weerstand kon 
bieden aan de vijand. De stad diende zichzelf en de rest van het kustgebied bovendien te verdedigen 
tegen de Galliërs, die mogelijk een alliantie vormden met Syracuse. Omdat Caere Vestaalse 
maagden en priesters uit Rome een toevluchtsoord had geboden bij de aanvallen van de Galliërs 
schonk Rome Caere uiteindelijk de civitas sine suffragio, een eervolle status van burgerschap 
zonder stemrecht. Caere lijkt in die tijd door de Romeinen te zijn beschouwd als centrum van 
beschaving125. Jonge Romeinse aristocraten werden hierheen gestuurd om te worden onderwezen in 
de Etruskische literatuur126. Tussen 358 en 351 v.Chr. voerde Rome oorlog met Tarquinia en haar 
Faliskische geallieerden, waarbij in 356 v.Chr. Romeinse krijgsgevangenen werden geofferd op het 
forum van Tarquinia, waarna de Romeinen op het Forum Boarium in Rome hetzelfde deden met de 
Tarquiniensische krijgsgevangenen127. 

Rond het midden van de 4de eeuw v.Chr. werden Marzabotto en Bologna door de Etrusken 
verlaten tengevolge van Gallische invallen128. In verschillende steden in Etrurië werden stadsmuren 
vernieuwd of voor het eerst opgetrokken, waarschijnlijk om weerstand te kunnen bieden aan 
Romeinse aanvallen.  

In de tweede helft van de 4de eeuw v.Chr. werden zowel in Zuid- als Noord-Etrurië enkele 
monumentale tempels gebouwd: één in Civita Castellana in het reeds bestaande heiligdom van 

                                                 
122 Weeber 1979, 157. 
123 D.S. 15, 14, 3-4. 
124 G. Colonna, in: Colonna/Baglione 1998, 132.   
125 Haynes 2000, 306. 
126 Liv. 9, 36, 3. 
127 Liv. 7, 15, 9-10; 7, 19, 2-3. 
128 Voor Bologna zie Serv. ad Aen. 10, 168. 
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Celle, één - een peripteros-tempel naar Grieks model (de Grote Tempel) - in Vulci in het centrum 
van de stad, en één op de Talamonaccio-heuvel in Talamone, die uitkeek over zee. 

Na het tweede kwart van de 4de eeuw v.Chr. kwamen inscripties met de namen van Turan en 
Aritimi in religieuze context niet meer voor. De laatste Turan-inscriptie is afkomstig uit het 
territorium van Chiusi (cat. TnE 17), de laatste Aritimi-inscriptie uit de Po-vlakte (cat. ArE 5). Maar 
terwijl de naam Turan in deze eeuw in religieuze context niet langer lijkt te worden gebruikt129, 
dateren de oudste beeldjes die de godin voorstellen juist uit deze periode. Het gaat om beeldjes in 
Gravisca en Narce. Een god wiens naam in de 4de eeuw v.Chr. voor het eerst en tegelijk voor het 
laatst voorkwam, was Turms in het heiligdom van Sant'Antonio in Cerveteri (cat. TsE 1). De 
Griekse naam van de god, Hermes, kwam wel eerder voor, te weten in de tweede helft van de 5de 
eeuw v.Chr. in Spina (cat. TsG 1), evenals de Faliskische naam in de eerste helft van de 3de eeuw 
v.Chr. in het heiligdom van Sassi Caduti in Civita Castellana (cat. TsF 1-14). Uit de 4de of 3de eeuw 
v.Chr. dateert de eerste Apulu-inscriptie in religieuze context130, afkomstig uit Noord-Etrurië (cat. 
ApE 2). 

Vanaf de tweede helft van de 4de eeuw tot in de 3de eeuw v.Chr. leek Etrurië zich weer enigszins 
te herstellen131. Men nam opnieuw bezit van het platteland, waarna de landbouw weer tot bloei 
kwam. Kleine oppida werden gesticht of weer tot leven gewekt. De hoofdrol was weggelegd voor 
de aristocratie. 

Onderwerelddemonen als Vanth en Charun deden hun intrede in de funeraire wandschilderkunst, 
waardoor een eind kwam aan de vrolijkheid die in de wandschilderingen in de tomben (Tarquinia) 
domineerden. De stemming en de blik op het hiernamaals lijken pessimistisch te zijn geworden. 
Deze ontwikkeling hing samen met de politieke en economische neergang van Etrurië132. 
Ideologische propaganda werd ingezet. Etrusken vergeleken zich met Griekse helden die de vijand 
overwonnen, wat zichtbaar is in de wandschilderingen uit de Tomba François in Vulci uit circa 330 
v.Chr. De strijd gaat tussen de Vulci- en de Rome-gezinden - een historische gebeurtenis uit de 
periode rond 580 v.Chr. - en deze scènes zijn door middel van thematische symmetrie geplaatst 
tegenover strijdscènes tussen Grieken en Trojanen uit de Trojaanse Oorlog. De Rome-gezinden 
worden daar vergeleken met de verliezende Trojanen, waarvan de Romeinen volgens de 
overlevering zouden afstammen133. Een beeldje van de Romeinse stamvader Aeneas met zijn vader 
Anchises op de schouders uit de 5de of de 4de eeuw v.Chr. werd door de Romeinen op hun beurt in 
het heiligdom Campetti I in Veii als votiefgave gewijd.   

Rond 330 v.Chr. raakte in het noordelijke heiligdom van Pyrgi tempel B buiten gebruik. In het 
laatste kwart van de 4de eeuw v.Chr. werd in Cerveteri het heiligdom van Manganello gesticht. Op 
een niet nader te preciseren moment in de 4de eeuw v.Chr. werd in Veii de z.g. Stipe di Comunità in 
gebruik genomen. In Bologna hield in dezelfde eeuw het heiligdom van de Villa Cassarini op te 
bestaan, en in de 4de of de 3de eeuw v.Chr. kwam er een einde aan de cultus in het heiligdom van 
Vignacce in Veii. 

 
De hellenistische periode (vanaf circa 300 v.Chr.) 134 
Rond 300 v.Chr. was de macht van Rome groter dan ooit. De Etruskische steden slaagden er steeds 
minder in om weerstand te bieden. De Romeinen drongen diep binnen in Etrurië. In diverse steden 
bestond een pro-Romeinse minderheid en er werden huwelijken gesloten tussen leden van de 
Romeinse en Etruskische elite. Toen in 304 v.Chr. de oorlog tussen de Romeinen en de Samnieten 
eindigde, kon Rome zich weer richten op Etrurië. Dit was het begin van de definitieve 
veroveringsoorlog met een serie jaarlijkse campagnes, die met enkele interrupties tot 280 v.Chr. 

                                                 
129 Op spiegels - onder meer met zogenaamde conversatiescènes, die een religieus karakter lijken te hebben - blijven de namen van de godinnen wel in 
gebruik.   
130 Op spiegels komt de naam van de god reeds in de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr. voor (zie: I. Krauskopf, Apollon/Aplu, LIMC II,1 (1984) 335: 
nr. 20 en nr. 79; inscripties: ET OI S.5 resp. ET Vc S.1). 
131 M. Bonamici, in: Torelli 2001, 85-86. 
132 Weeber 1979, 142-143. 
133 Van der Meer 1986, passim. 
134 Aangezien de chronologische ondergrens van het huidige onderzoek 264 v.Chr. met een uitloper naar 241 v.Chr. voor Falerii Veteres is, zijn 
gebeurtenissen van na die tijd hier op enkele uitzonderingen na niet opgenomen. 
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duurde. Vanaf die tijd hadden de belangrijkste Etruskische steden een - nadelig - verdrag met Rome 
getekend, en verloren zij steeds meer hun onafhankelijkheid. In een poging het tij te keren, hadden 
de Etrusken in 299 v.Chr. een verbond gesloten met hun andere vijand, de Galliërs. Deze alliantie 
was weinig succesvol. De Galliërs eisten telkens op een of andere wijze een beloning, en toen in 
295 v.Chr. de Etrusken, Galliërs, Umbriërs en Samnieten tezamen bij de Slag van Sentinum in 
Umbrië een nederlaag tegen de Romeinen leden, werd de samenwerking tussen de Etrusken en 
Galliërs aanzienlijk minder hecht. In 294 v.Chr. sloot Rome met de drie sterkste steden van Etrurië 
een 40 jaar durende wapenstilstand, en werden de Etrusken verplicht tot het betalen van een 
oorlogsschatting135. Uiterlijk in 280 v.Chr. was Etrurië politiek niet langer onafhankelijk136. In 273 
v.Chr. werd op Etruskisch grondgebied de Romeinse kolonie Cosa gesticht, en in 264 v.Chr. 
Castrum Novum bij Santa Marinella. Ook in Alsium (247 v.Chr.) en Fregenae (245 v.Chr.) stichtten 
de Romeinen in die periode kolonies. In de 2de eeuw v.Chr. volgden Pyrgi (191 v.Chr.), Saturnia 
(183 v.Chr.), Gravisca (181 v.Chr.), Pisa of Lucca (180 v.Chr.), Luni (177 v.Chr.) en Heba 
(waarschijnlijk tussen 167 en 157 v.Chr.). In 265-264 v.Chr. riep Volsinii Veteres (Orvieto) Rome 
te hulp bij het onderdrukken van een machtsovername door slaven. Een militaire campagne leidde 
tot de val en de verwoesting van de stad, het voormalige caput Etruriae, in 264 v.Chr. De 
overlevenden trokken naar Volsinii Novi, het huidige Bolsena. Na deze triomf stichtte M. Fulvius 
Flaccus een tempel voor Voltumna/Vertumnus op de Aventijn137, waaruit mogelijk valt af te leiden 
dat de Etruskische hoofdgod in Rome werd ondergebracht omdat hij geen vaderland meer had138.  

In 241 v.Chr. namen de Romeinen Falerii Veteres in het aan Etrurië verwante Faliskisch gebied 
in. Evenals Volsinii verhuisde ook Falerii naar een nieuwe locatie (Falerii Novi). 

Rond 300 v.Chr. raakten de twee parallelle tempels van het heiligdom van Sant'Antonio in 
Cerveteri buiten gebruik. Ook de culten in Gravisca stopten vrijwel rond deze periode, mogelijk als 
gevolg van de Romeinse verovering139. In de eerste helft van de 3de eeuw v.Chr. werden in het 
heiligdom op de arx van Volterra bassins zonder aan- of afvoer aangelegd, van hetzelfde type dat 
elders in en buiten Etrurië vanaf de 4de eeuw v.Chr. bestond. Men heeft dergelijke bassins wel 
geïnterpreteerd als druivenpersen voor het maken van wijn. De aanwezigheid ervan in 
heiligdommen - ook het heiligdom op de Cannicella-necropolis in Orvieto had er enkele - kan 
wellicht worden gerelateerd aan een Fufluns-cultus, die in die periode populair was in Etrurië. Het 
heiligdom van Pyrgi werd in 270 v.Chr. door de Romeinen verwoest, maar cultusactiviteiten 
werden voortgezet tot aan het eind van de 3de eeuw v.Chr. Het heiligdom van Campo della Fiera in 
Orvieto lijkt na Romeinse verovering van de stad buiten gebruik te zijn geraakt. 
Voltumna/Vertumnus werd in die tijd naar Rome overgebracht, wat het niet onaannemelijk maakt 
dat dit heiligdom het Fanum Voltumnae kan zijn geweest, zoals de opgravers vermoeden. Het 
terrein zelf werd overigens nog wel bezocht, getuige een fibula uit het begin van de Keizertijd.  

In de 3de en de 2de eeuw v.Chr. raakten de meeste van de heiligdommen buiten gebruik. Een enkel 
heiligdom bleef in functie tot in de 1ste eeuw v.Chr. Campetti II in Veii werd rond 50 na Chr. 
verwoest. Het heiligdom van Cappuccini (Ninfeo Rosa) in Civita Castellana beëindigde zijn 
activiteiten in de Keizertijd. De Grote Tempel van Vulci werd in de vroege Keizertijd nog 
verbouwd. In het heiligdom Fontanile di Legnisina in dezelfde stad is aardewerk gevonden dat 
dateert uit de 1ste eeuw na Chr. Het heiligdom op de arx van Volterra raakte buiten gebruik in het 
midden van de 3de eeuw na Chr. In het heiligdom van Cannicella in Orvieto is zelfs een 
middeleeuwse fase aangetroffen, en in het heiligdom van Sant'Antonio in Cerveteri is een magische 
spijker gevonden uit 2de of de 3de eeuw na Chr. 

                                                 
135 Liv. 10, 3-5. 
136 Weeber 1979, 167. 
137 Fest. ap. Paul. 228 L. 
138 Cristofani/Harris 2000, 58. 
139 Haynes 2000, 173. 
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Tabellen cultusaspecten 
 

1. Vruchtbaarheid van  mens en dier 
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Civita Castellana, Scasato I         
Civita Castellana, Vignale x x x   x x  
Civita Castellana, Celle x x     x  
Civita Castellana, Cappuccini x x       
Civita Castellana, Sassi Caduti         
Narce, Monte Li Santi x x x  x x x x 
Veii, Campetti I x    x x x  
Veii, Campetti II x x  x     
Veii, Piazza d'Armi       x x 
Veii, z.g. Stipe di Comunita x x  ?  x x x 
Veii, Portonaccio  x  x x x  x 
Cerveteri, Manganello x x x    x x 
Cerveteri, Sant' Antonio      x  x 
Cerveteri, Vignaccia     x x   
Cerveteri, Vigna Parrocchiale I         
Cerveteri, Vigna Parrocchiale II         
Cerveteri, Valle della Mola         
Montetosto         
Pyrgi, noordelijke heiligdom  x     x  
Pyrgi, zuidelijke heiligdom        x 
Santa Marinella, Punta della Vipera x x x     x 
Tarquinia, Ara della Regina         
Tarquinia, votief depot x x x     x 
Gravisca x x x    x x 
Gravisca noordelijke complex         
Orvieto, Belvedere         
Orvieto, Cannicella x        
Vulci, Grote Tempel         
Vulci, Fontanile di Legnisina  x x    x  
Vulci, Carraccio dell' Osteria x x       
Talamone         
Ghiaccio Forte x x      x 
Volterra, arx         
Chianciano Terme          
Arezzo, Fonte Veneziana x       x 
Lago degli Idoli   x     x 
Castiglion Fiorentino         
Pieve a Socana         
Fiesole         
Marzabotto, arx         
Marzabotto, 'Tin' tempel         
Marzabotto, Fontile         
Capua, Fondo Patturelli      x   

   
weinig:  x-xxx    
gemiddeld:  xxxx-xxxxx     
veel:   xxxxxx+    
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2. Chthonisch en katachthonisch aspect 
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Civita Castellana, Scasato I         
Civita Castellana, Vignale     ?140   x 
Civita Castellana, Celle x    ?   x 
Civita Castellana, Cappuccini x    ?    
Civita Castellana, Sassi Caduti         
Narce, Monte Li Santi x       x 
Veii, Campetti I x    x   x 
Veii, Campetti II  x   ?    
Veii, Piazza d'Armi        x 
Veii, z.g. Stipe di Comunita  x   ?   x 
Veii, Portonaccio  x x     x 
Cerveteri, Manganello        x 
Cerveteri, Sant' Antonio       (x) x 
Cerveteri, Vignaccia        x 
Cerveteri, Vigna Parrocchiale I         
Cerveteri, Vigna Parrocchiale 
II 

        

Cerveteri, Valle della Mola       x  
Montetosto      x x  
Pyrgi, noordelijke heiligdom   x  x  ? x 
Pyrgi, zuidelijke heiligdom   x  x x   
Santa Marinella, Punta della 
Vipera 

x  x   x  x 

Tarquinia, Ara della Regina       x  
Tarquinia, votief depot  x   ?    
Gravisca x  x  x  x x 
Gravisca noordelijke complex x x   x    
Orvieto, Belvedere   x  ?  x  
Orvieto, Cannicella    x x  x  
Vulci, Grote Tempel         
Vulci, Fontanile di Legnisina     x   x 
Vulci, Carraccio dell' Osteria     x  x  
Talamone         
Ghiaccio Forte     ?    
Volterra, arx   x x x    
Chianciano Terme          
Arezzo, Fonte Veneziana         
Lago degli Idoli         
Castiglion Fiorentino x  x  ?    
Pieve a Socana         
Fiesole         
Marzabotto, arx   x      
Marzabotto, 'Tin' tempel         
Marzabotto, Fontile x        
Capua, Fondo Patturelli     x    

    
weinig:  x-xx 
gemiddeld:  xxx-xxxx 
veel:   xxxxx+  
 
 

                                                 
140 Bepaalde typen maskers duiden op een Demeter-cultus, maar het is niet duidelijk of de maskers uit de heiligdommen met een vraagteken als 
zodanig mogen worden geïnterpreteerd. 
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3. Rite de passage, orakel en lot, gezondheid en genezing, oorlog 
 

rite de passage orakel en lot gezondheid en genezing oorlog 
 lo

c.
 b

ij 
st

ad
sp

oo
rt

 

at
tr

ib
. h

uw
el

ijk
   

/ 
m

un
du

s 
m

ul
ie

br
is 

gr
ot

e 
ba

ss
in

s 

kr
ijg

er
s 

or
ak

el
lo

te
n,

 k
is

tje
 

lo
de

n 
ob

je
ct

en
 

on
de

ra
ar

ds
e 

ru
im

te
 

in
ge

w
an

de
n(

pl
at

.)
 

ge
ni

ta
lië

n 
(m

/v
) 

ut
er

i 

ko
pp

en
, l

ed
em

at
en

 

an
at

om
. o

ve
rig

14
1  

gr
ot

e 
ba

ss
in

s 

w
ap

en
s/

pr
oj

ec
tie

-
le

n 

kr
ijg

er
s 

Civita Castellana, Scasato I   x        ? ? x   
Civita Castellana, Vignale  x x     x x x x x x x  
Civita Castellana, Celle  x       x  x x  x  
Civita Castellana, Cappuccini    x     x x x x  x x 
Civita Castellana, Sassi Caduti                
Narce, Monte Li Santi  x       x x x x    
Veii, Campetti I x x  x     x  x   x x 
Veii, Campetti II x       x x x x     
Veii, Piazza d'Armi           x     
Veii, z.g. Stipe di Comunita  x      x x x x x    
Veii, Portonaccio x x x x x     x x  x x x 
Cerveteri, Manganello x x       x x x x    
Cerveteri, Sant' Antonio x      x         
Cerveteri, Vignaccia  x  x       x ?   x 
Cerveteri, Vigna Parrocchiale I   x          x   
Cerveteri, Vigna Parrocchiale II                
Cerveteri, Valle della Mola x          x     
Montetosto      x          
Pyrgi, noordelijke heiligdom          x x   x  
Pyrgi, zuidelijke heiligdom  x  x ? x        x x 
Santa Marinella, Punta della 
Vipera 

   x x x  x x x x x   x 

Tarquinia, Ara della Regina     x         x  
Tarquinia, votief depot        x x x x x    
Gravisca  x       x x x x    
Gravisca noordelijke complex    x          x x 
Orvieto, Belvedere       x       x  
Orvieto, Cannicella         x  x     
Vulci, Grote Tempel                
Vulci, Fontanile di Legnisina     ?   x  x x     
Vulci, Carraccio dell' Osteria         x x x x    
Talamone              x  
Ghiaccio Forte         x x x x    
Volterra, arx                
Chianciano Terme               x  
Arezzo, Fonte Veneziana         x  x x    
Lago degli Idoli    x       x x  x x 
Castiglion Fiorentino                
Pieve a Socana                
Fiesole           x   x  
Marzabotto, arx                
Marzabotto, 'Tin' tempel x               
Marzabotto, Fontile  x         x     
Capua, Fondo Patturelli           x   ?  

 
Rite de passage Orakel en Gezondheid en    Oorlog   
   lot  genezing       

weinig:  x   x   x-xx       x   
gemiddeld: xx     xxx-xxxx 
veel:  xxx-xxxx  xx-xxx  xxxxx-xxxxxx      xx 
                                                 
141 Alleen de meest voorkomende categorieën, die in sommige gevallen ook tot andere cultusaspecten kunnen behoren (genitaliën en uteri), worden in 
de tabel apart vermeld. Onder 'anatomisch overig' moet men denken aan bijvoorbeeld ogen, oren, neuzen, borsten, harten. 
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Hoofdstuk II: Heiligdommen  
 

Falerii en de Ager Faliscus  
 
Falerii en de Ager Faliscus 
 
Civita Castellana  
 
Urbaan 
 
Scasato 
 
Op het huidige stadsplateau in contrada Scasato waren twee, mogelijk zelfs drie heiligdommen 
gesitueerd: één in het centrum van het plateau (Scasato I) één in het zuidoosten (Scasato II), en 
mogelijk één in het noordoosten (Scasato III) (afb. II.1)1.  
 
Scasato I 
 
Locatie 
Het centrale heiligdom van Scasato (afb. II.1, nr. 1), gelegen langs de hoofdweg van het plateau is 
het meest bekende van de drie.  
 
Bouwresten 
Het sacrale terrein (afb. II.3) bestond uit een tempel met een breedte van 17 m. die waarschijnlijk 
exact op het oosten is georiënteerd (regio 4/5)2, en een groot diep bassin (13 x 13 x 8 m.)3 ten 
zuiden daarvan (C), toegankelijk aan de noordoostkant door middel van twee trappen. Behalve het 
grote bassin getuigen ook een cuniculum dat met de cisterne was verbonden en enkele kleine 
bekkens van de prominente rol die water in het heiligdom speelde. Gezien het geringe aantal 
fundamenten dat van de tempel rest - een fragment van de noordmuur (A), een fragment van de 
zuidmuur (B) en delen van zuilen - is reconstructie slechts ten dele mogelijk. Het merendeel van het 
decoratiemateriaal is vervaardigd aan het eind van de 4de of het begin van de 3de eeuw v.Chr. Enkele 
architectonische elementen dateren reeds uit het midden van de 4de eeuw v.Chr., wat duidt op een 
eerdere bouwfase van de tempel. Ook zou er sprake zijn van een tweede tempel, waarvan echter 
geen fundamenten resteren. Aan de hand van de afwijkende vindplaatsen van een deel van de 
decoratieve elementen die tot dit gebouw zouden behoren - langs de weg op enige afstand van de 
plaats waar de rest is aangetroffen - concludeert A. Comella dat het tweede gebouw waarschijnlijk 
een porticus was4. 

Materialen behorend tot de fase voorafgaand aan die van de bouw van het heiligdom zijn in kuilen 
en putten gedeponeerd onder, ten westen en ten zuiden van de tempel5.  
Na de inname van de stad door de Romeinen in 241 v.Chr. bleef het heiligdom in gebruik, zij het in 
een bescheiden vorm6. Architectonische elementen duiden erop dat het heiligdom nog tot in de 2de 
en 1ste eeuw v.Chr. in functie was7. Op stratigrafische gronden kan worden bepaald dat het 
heiligdom niet later dan in de eerste helft van de 1ste eeuw v.Chr. werd ontmanteld8. Een deel van 
het materiaal van de tempel werd hierbij in het grote bassin gestort. 

                                                 
1 De Lucia Brolli 1991, 70. 
2 De resten van de tempel verkeren in een dermate slechte staat dat het nauwelijks mogelijk is de plattegrond te reconstrueren (G. Colonna in: 
Colonna 1985a, 88). Men nam aanvankelijk aan dat de tempel op het westen was gericht. Gezien het feit dat geen enkele Etruskische tempel op het 
westen is georiënteerd, lijkt dit onwaarschijnlijk.  
3 G. Colonna in: Colonna 1985a, 88. 
4 Problematiek omtrent de hypothetische tweede tempel: Comella 1993a, 301-303. 
5 Cozza 1888, 417 fig. 1 G. 
6 F. Melis in: Colonna 1985a, 87; Comella 1993a, 301. 
7 Comella 1993a, 301. 
8 G. Colonna in: Colonna 1985a, 88; De Lucia Brolli 1991, 71. 
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Op het fronton9 dat de tempel in zijn bloeitijd tooide, op stilistische gronden gedateerd in de eerste 
helft van de 3de eeuw v.Chr.10, nam Apollo volgens A. Comella waarschijnlijk de centrale plaats in. 
Deze hypothese baseert zij op parallellen in de contemporaine Griekse kunst (Attische 
vaasschilderingen, wijreliëfs), waar Apollo als Delphische orakelgod in de nabijheid van een 
omphalos of een palmboom is gezeten temidden van aan hem gerelateerde godheden als Diana, 
Mercurius en zijn moeder Latona11. De in fragmentarische staat verkerende frontonscène toont 
eveneens een zittende mannelijke hoofdpersoon, vergezeld door Mercurius (?) en enkele vrouwen. 
De scène heeft volgens A. Comella naar alle waarschijnlijkheid een oraculair karakter12. Zij 
vermoedt verder - zonder direct bewijs te kunnen leveren - dat Halesus, volgens de overlevering de 
Argivische stichter van Falerii Veteres (Civita Castellana) ook op het fronton is weergegeven13. 
Ook een contemporaine Praenestijnse ciste toont een gelijksoortig opgebouwde scène14.  

Op dezelfde ciste staat de roof van een man door een man op een paardenspan. Het zou hier gaan 
om Laios die een orakel vraagt aan Apollo en vervolgens Chrysippos ontvoert15. Ook het akroterion 
van de tempel toont een roofscène met een paardenspan. Deze is door Comella geïnterpreteerd als 
de roof van een van de Leukippiden door een van de Dioskouroi16. Deze interpretatie geniet haar 
voorkeur omwille van de symmetrie: waarschijnlijk was aan elk van beide zijden van het fronton 
een akroterion bevestigd met dezelfde voorstelling. Deze verdubbeling is alleen in het geval van de 
Leukippiden mogelijk, omdat het gaat om twee vrouwen die door twee mannen worden geroofd. De 
Leukippiden waren volgens Pausanias dochters van Apollo en volgens Hyginus was de één 
priesteres van Minerva, de ander van Diana17. De daad werd niet als gewelddadig beschouwd, maar 
illustreert de Lakonische huwelijkstraditie18. Op een Attisch roodfigurige kelkkrater uit Agrigento is 
Apollo aanwezig bij de roof van zijn dochters, wat impliceert dat hij zijn goedkeuring eraan 
verleent19. In de Lakonisch-Argivische mythe en cultus waren de Dioskouroi verbonden met de 
Leukippiden. Daar volgens de overlevering de oorsprong van Falerii Veteres in Argos zou hebben 
gelegen en gezien het feit dat zowel de akroterion- als de frontonscène kunnen worden gerelateerd 
aan Apollo, lijkt A. Comella's interpretatie van de akroterionscène de meest passende, ofschoon 
harde bewijzen ontbreken.  

Handgemaakte antefixen die zouden behoren tot het tweede gebouw, de mogelijke porticus, lijken 
hier de functie van narratief fries te hebben, waarop de mythe van Apollo en Marsyas is 
weergegeven20. 
 
Votief- en cultusmateriaal 
Er zijn nauwelijks votiefgaven aangetroffen op het sacrale terrein: slechts een groep van 9 terracotta 
arulae en een terracotta model van de lever van een offerdier uit circa 300 v.Chr.21. De arulae, die 
kunnen worden gedateerd in de periode vanaf het eind van de 4de tot en met de 3de eeuw v.Chr., zijn 
gedecoreerd met een voorstelling van Europa en de stier, met een Medusa-kop, met een staande 

                                                 
9 Het fronton was waarschijnlijk een overgangstype van het open type met columen en mutuli (cf. Pyrgi tempel A) naar het dichte type, dat in de 
hellenistische periode gebruikelijk was (cf. Talamone) (zie G. Colonna in: Colonna 1985a, 88, nr. 4.9 B 1). Een vergelijkbaar type vindt men in 
Bolsena La Casetta (zie hieronder s.v. Bolsena).  
10 Cristofani 1992, 49 en n. 32: de stijl doet denken aan Tarantijnse sculpturen van het type K (Carter  1975, passim), dat wordt gedateerd in de eerste 
helft van de 3de eeuw v.Chr.  
11 Comella 1993a, 308-309; Comella 1993b, 142-143.  
12 Comella 1993b, 140-149. Andere interpretaties, geopperd door F.-H. Pairault-Massa (1985, 121), zijn Achilleus bij de teruggave van Briseïs of het 
Paris Oordeel. Ofschoon niet onmogelijk, lijken deze onderwerpen minder relevant in het betreffende heiligdom: de eerste actie is niet direct aan een 
god gerelateerd, terwijl de tweede door F.-H. Pairault-Massa wordt gekoppeld aan Venus, die zij als mogelijke god van het heiligdom Scasato I 
beschouwt. Aangezien noch in Etrurië, noch in het Faliskisch gebied een tempel aan de godin is gewijd en de overige vondsten in Scasato ook niet 
duiden op een Venus-cultus, lijkt deze mogelijkheid uitgesloten.  
13 Comella 1993a, 311. Dat Falerii gesticht zou zijn door Halesus, berust overigens op etymologisch spel. Ovid. Fast. IV 73, Amor. III 13, 32; Serv. 
Aen. VII 695; Solin. II 7.  
14 Cista "Barberini". Comella 1993a, 308 fig. 7. 
15 K. Schefold, Chrysippos I nr. 7, LIMC II (1984). 
I (1986). 
16 Comella 1993b, 93-97. Andere interpretaties van de scène van de roof van een vrouw: Persephone door Hades, Helena door Theseus.  
17 Paus. III, 16, 1; Hyg. Fabulae 80.  
18 Comella 1993a, 312-313; Comella 1993b, 96. 
19 Comella 1993a, 313; Comella 1993b, 96-97. O. Palagia, Apollon nr. 926, LIMC II,1 (1984) 295. 
20 Comella 1993b, 183-187. 
21 Van der Meer 1979, 51. M.A.Rizzo in: Colonna 1985a, 31, nr. 1.8 (datering van de lever: begin van de 4de eeuw v.Chr.); Comella 1986, G I-IV 
(arulae); Q I (lever).  
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vrouw in peplos (Potnia Theron?), en met een vrouwenkop omkranst door gestileerde vegetale 
krullen, een Etruskisch motief uit de 3de eeuw v.Chr. Er zouden enkele terracotta anatomische 
votieven zijn aangetroffen in een klein waterbekken tegen de zuidwesthoek van de tempel: enkele 
handen, een kleine torso van een beeldje van een man en andere stukken. Hiervan ontbreekt echter 
elk spoor22.   
 
Bibliografie 
Andrén 1940, 80-148; Boitani/Cataldi/Pasquinucci 1973, 279-280; Comella 1986 passim; Comella 1993a; Comella 
1993b; Cozza 1888; Cristofani 1992a, 46-49; De Lucia Brolli 1991, 70-72; Edlund 1987, III, V.1, 73; F. Melis/G. 
Colonna in: Colonna 1985a, 4.9B, 86-88; M.A. Rizzo in: Colonna 1985a, 31, nr. 1.8; Steingräber 1981, 508. 
 
Scasato II 
 
In de zuidoostelijke hoek van het plateau waarop de huidige stad is gelegen, zijn architectonische 
terracotta's aangetroffen, behorend tot het fronton van een tempel. De geveldecoratie dateert uit de 
periode rond 380 v.Chr.23. Door de ligging aan de rand van het plateau had men vanaf het 
tempelterrein uitzicht op het dal. De tempel, voorzien van een cella, zou zijn georiënteerd op het 
oostzuidoosten (regio 5) (afb. II.1 nr. 2)24. Het votiefdepot is niet gelokaliseerd.  

Fragmenten van het fronton tonen de triade Iupiter, Iuno en Minerva25. Een reconstructie plaatst 
de staande Minerva in het centrum26. De twee andere goden waren waarschijnlijk aan beide kanten 
van haar gezeten. De drie goden worden mogelijk vergezeld door Ganymedes en Apollo. Op twee 
platen zijn twee strijdwagens weergegeven, de ene begeleid door een god (Neptunus (?), de andere 
door een godin (Venus?), waarbij ook Mercurius aanwezig is27. M. Torelli interpreteert de scène als 
Minerva in haar functie als orakelgodin, vergezeld door Iupiter en Iuno, en door Apollo, de god die 
vaker in vaste combinatie met Minerva voorkomt in oraculaire context. De strijdwagens met de 
begeleidende goden zouden kunnen worden gerelateerd aan Minerva in haar rol als lotsgodin: zij 
beslist over de afloop van het gevecht. De keuze voor Venus en Neptunus als begeleiders zou als 
volgt kunnen worden verklaard: Venus, de stammoeder van de Romeinen beschermt Aeneas, die de 
ene strijdwagen bestuurt, terwijl Neptunus de vader van Halesus begeleidt, de Argivische stamvader 
van Falerii Veteres, die op de andere strijdwagen rijdt. De twee helden trekken tegen elkaar ten 
strijde, evenals de Romeinen en de inwoners van Falerii Veteres28. Derhalve zou de geveldecoratie 
politiek geïnterpreteerd dienen te worden.  
 
Bibliografie  
Colonna 1992, 101-113; Cristofani 1992a, 42-43; Torelli 1993, 283-289.  
 
Scasato III 
 
Met Scasato III wordt het gebied in de noordoostelijke hoek van het huidige stadsplateau bedoeld, 
op het terrein van het voormalige Carmine klooster, Orto delle Monache (afb. II.1, nr. 3). 

Vanwege de vondst van lokaal aardewerk, waaronder exemplaren in de vorm van een 
vrouwenkop en zes weefgetouwgewichten in een cuniculum, gevuld met onder meer hondenkaken 
en andere dierenbotten, van aardewerk, waaronder een deel van een Griekse kylix met daarop een 
krijger met speer in actie en van architectonische terracotta's, waaronder een fragment van een stier, 
behorend tot een fronton en vanwege de locatie langs de toegangsweg naar het stadsplateau kan 
worden verondersteld dat ook hier een heiligdom was gelegen29. De datering van de bouwfase(n) is 
onbekend, evenals de vereerde godheid. 

                                                 
22 Cozza 1888, 415; Comella 1986, 201. 
23 Colonna 1992, 111-112; Torelli 1993, 289. 
24 Colonna 1992, 106, pl. IV a, H. 
25 Colonna 1992, pl. I; Cristofani 1992, pl. II a, VI; Torelli 1993, 284-285 fig. 6-8. 
26 Torelli 1993, 284. 
27 Cristofani 1992, pl. III, IV, VII, VIII; Torelli 1993, 285-287 fig. 9-13. 
28 Torelli 1993, 287-289. 
29 Stefani 1909, 195-197. 
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Bibliografie 
Stefani 1909. 
 
Vignale  
 
Locatie 
De resten van het heiligdom van Vignale zijn gelegen op het centrale deel van het plateau van 
Vignale (afb. II.1, nr. 4 en II.2).  

Deze hoogvlakte ten noordoosten van het huidige stadsplateau was, naar algemeen wordt 
aangenomen, de arx van de stad30. Hij bleef deel uitmaken van het urbane centrum, ook toen de 
nederzetting rond de 7de eeuw v.Chr. werd verplaatst naar het huidige stadsplateau, een 
ontwikkeling die zich ook in andere plaatsen in Zuid-Etrurië voordeed31. In elk geval vanaf het eind 
van de 6de eeuw v.Chr. werd het plateau van Vignale gebruikt voor cultusdoeleinden32. Zowel op 
het stadsplateau als op de heuvel van Vignale zijn delen van contemporaine en technisch verwante 
verdedigingsmuren aangetroffen (de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr.), zodat sprake kan zijn 
geweest van enige relatie tussen de twee hoogvlaktes33. Ook het feit dat juist op het plateau van 
Vignale voor de eerste maal in het Faliskisch gebied architectonische terracotta's werden gebruikt, 
duidt op de prominente functie ervan (arx)34.  
 
Bouwresten  
Vele architectonische terracotta's, votiefmateriaal, en twee grote bassins, georiënteerd op het 
zuidoosten of het noordwesten (regio 7 of 15 en 6/7 of 14/15), die vanwege hun inhoud van 
aardewerk, architectonische elementen en enkele votiefgaven zeker tot een heiligdom behoorden35, 
vormen het bewijs van het bestaan van tenminste één maar waarschijnlijk zelfs twee tempels, de 
zogenaamde Tempio Maggiore en Tempio Minore. De bouwstructuren hiervan zijn totnogtoe niet 
teruggevonden36. Aan de hand van het materiaal kan worden vastgesteld dat het heiligdom in 
gebruik was vanaf het eind van de 6de tot en met de 3de eeuw v.Chr. Het oudste architectonische 
materiaal van de Tempio Maggiore is door A. Andrén gedateerd in de 6de en 5de eeuw v.Chr., dat 
van de Tempio Minore in de 4de en 3de eeuw v.Chr.37. Van de frontons rest slechts een Mercurius-
kop afkomstig uit de Tempio Maggiore, door G. Colonna gedateerd in de periode rond 380 v.Chr.38. 
Bij de ontmanteling van de tempel(s) is het materiaal in de bassins gedeponeerd39. Na de Val van 
Falerii Veteres in 241 v.Chr. bleef het heiligdom in bescheiden vorm bestaan tot in de 2de eeuw 
v.Chr., zoals blijkt uit late votiefgaven40.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
Inscripties met de namen van goden 
Een fragment van een Attische kylix met de Faliskische inscriptie met de naam van Apollo dateert 
uit de periode tussen circa 500 en 450 v.Chr. (cat. ApF 1)41.  
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Veruit de meeste offergaven zouden tot de Tempio Maggiore behoren42. Het merendeel dateert uit 
de periode vanaf het begin van de 5de tot en met de 2de eeuw v.Chr.43. Het gaat om onder meer circa 

                                                 
30 F. Melis in: Colonna 1985a, 85; Moscati 1990, 153. 
31 Comella 1986, 194; Moscati 1990, 153.  
32 Moscati 1990, 156. 
33 Moscati 1990, 154-155 en fig. 8. 
34 Riis 1967, 82-83. 
35 Moscati 1983, 69-78; P. Moscati in: Colonna 1985a, 86. 
36 Op een oude reliëftekening van R. Mengarelli (Moscati 1983, 58, fig. 2) is een muur ingetekend, die tot de (grote) tempel behoorde (Moscati 1983, 
65-66).  
37 Andrén 1940, 93-104. 
38 Colonna 1992, 113 en pl. XII b, c. 
39 P. Moscati in: Colonna 1985a, 86. 
40 P. Moscati in: Colonna 1985a, 86. 
41 P. Moscati in: Colonna 1985a, 86, nr. 1 (datering: 500-475 v.Chr.); De Lucia Brolli 1991, 70 (datering: 475-450 v.Chr.). 
42 M.A.Rizzo in: Colonna 1985a, 86, nr. 4.9 A 2-3; Comella 1986, 158-162.  
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80 terracotta koppen van vrouwen (33 exemplaren; vanaf circa 500 tot en met de 2de eeuw v.Chr.), 
mannen (39 exemplaren; vanaf circa 450 tot en met de 2de eeuw v.Chr.), en kinderen (3 exemplaren; 
vanaf circa 300 tot en met de 2de eeuw v.Chr.), 15 terracotta maskers (gedateerd in de 5de eeuw 
v.Chr.), anatomische votiefterracotta's: ogen, oren, handen, vingers, onderlichamen, voeten van 
volwassenen en kinderen, borsten, mannelijke en een paar vrouwelijke genitaliën, uteri, organen 
(vanaf de 4de tot en met de 2de eeuw v.Chr.), één wikkelkindje (gedateerd in de 3de of de 2de eeuw 
v.Chr.), één kourotrophos (gedateerd in de 5de of de 4de eeuw v.Chr.), een matrix van een 
standbeeldje van een zittende vrouw, één duif (gedateerd tussen de 4de en de 2de eeuw v.Chr.), 
enkele cippetti (vanaf het eind van de 4de tot en met de 2de eeuw v.Chr.), twee arulae (vanaf het eind 
van de 4de tot en met de 3de eeuw v.Chr.), een terracotta schijf, 25 nooit goed samenhangend 
gepubliceerde beeldjes van hurkende kindjes44, Attisch en Faliskisch aardewerk.  

Met de Tempio Minore kunnen slechts twee weefgetouwgewichten (vanaf de 4de tot en met 2de 
eeuw v.Chr.) en vier speren in verband worden gebracht45.  
 
Bibliografie 
Camporeale 2004, 241; Comella 1981, 736-737, nr. 58; Comella 1986, passim; Colonna 1992, 113; De Lucia Brolli 
1991, 66-70; Edlund 1987, III, V.1, 73; F. Melis/P. Moscati/M.A. Rizzo in: Colonna 1985a, 4.9A, 85-86; Moscati 1983; 
Moscati 1990, 141-165; Steingräber 1981, 506-507. 
 
Suburbaan 
 
1. Celle 
 
Locatie 
Het suburbane heiligdom van Celle (afb. II.1, nr. 5 en II.4) is gesitueerd op een terras ten noorden 
van de heuvel van Vignale laag tegen de helling van de hoogvlakte van Celle 46. De Rio Maggiore 
kruist bij het heiligdom de rivier Celle. Bovendien passeren hier vier wegen: één in de richting van 
de stad, één naar Corchiano, één westwaarts en één naar het bescheiden heiligdom van Cappuccini 
(Ninfeo Rosa), dat hieronder aan bod zal komen.  
 
Bouwresten  
In de Late Bronstijd bevond zich een necropolis op het terrein47. De oudste resten van het heiligdom 
dateren uit de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr. Het gaat om een sacellum (3,60 x 6,20 m.) in de 
vorm van een oikos, georiënteerd op het zuidwesten, op de grens tussen regio 10 en 11, dat op een 
basement (alfa) (4,90 x 9,60 m.) is geplaatst. In het sacellum zijn de kop van een tufstenen 
vrouwelijk cultusbeeld, bekranst met bronzen bladeren, en twee tufstenen gevleugelde zittende 
leeuwen aangetroffen, die mogelijk als poortwachters fungeerden48. Het sacellum kan worden 
gedateerd op grond van deze drie beelden. Tot het sacellum behorende architectonische terracotta's 
dateren uit de laat-Archaïsche periode49. Een cuniculum, waar twee zijkanaaltjes op uitkomen, 
leidde naar een tegenwoordig verdwenen bekken bij het genoemde sacellum50.   

Te oordelen naar de architectonische terracotta's werd in de tweede helft van de 4de eeuw v.Chr. 
een monumentale tempel (28 x 36 m.) gebouwd op een basement (28 x 50 m.)51. Lange tijd heeft 
men gediscussieerd over de juiste reconstructie van deze tempel52. Recente opgravingen hebben 
echter aangetoond dat de tempel, die aansluit op de voorzijde van het sacellum is gericht op het 

                                                                                                                                                                  
43 Moscati 1983, 66, 86, nr. 100; P. Moscati in: Colonna 1985a, 86; De Lucia Brolli 1991, 68. 
44 Bentz/Steinbauer 2001, 73, n. 19. 
45 Comella 1986, 163. 
46 Edlund 1987, 73: extra-urbaan. 
47 Haynes 2000, 211. 
48 T. Dohrn in: Helbig 1969 4, nr. 2836: de kop van het cultusbeeld; ook: De Lucia Brolli 1991, 75 fig. 50. 
49 G. Colonna in: Colonna 1985a, 111. 
50 G. Colonna in: Colonna 1985a, 111. 
51 G. Colonna in: Colonna 1985a, 111. Een antefix met de kop van een Sileen zou duiden op het bestaan van een archaïsche tempel (Andrén 1940, 
88). 
52 Comella 1986, 178-181; 183: uiteenzetting van de diverse theorieën. 
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zuidoosten, op de grens tussen regio 6 en 753. Het sacellum, dat behouden bleef, kwam hierbij exact 
in het midden van de noordoostelijke zijmuur te liggen.  

Van de frontons is slechts een fragment uit het eind van de 4de of het begin van de 3de eeuw v.Chr. 
teruggevonden, waarop de benen van twee personen - waarschijnlijk een man en een vrouw - 
zichtbaar zijn54.  

Het heiligdom werd niet verlaten na de Val van Falerii Veteres in 241 v.Chr. gezien de 
architectonische terracotta's uit de 2de of zelfs het begin van de 1ste eeuw v.Chr.55. 
 
Votief- en cultusmateriaal 
Godenbeelden en -beeldjes 
Het enige beeldje van een god is een terracotta Apollo met lier van het type zoals frequent in Veii 
voorkwam in de 4de eeuw v.Chr.56.  
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Er zijn onder meer pijlpunten, messen van obsidiaan, bijlen, een speld met een grote kop uit de 
protohistorie aangetroffen57. Jonger zijn de bronzen figuurtjes, waaronder een laat-archaïsche 
gewapende krijger58. In het bassin achter het sacellum is miniatuuraardewerk aangetroffen van het 
type dat vanaf de 7de eeuw v.Chr. in Latiale en Romeinse votiefdepots voorkwam. Vanaf de 7de 
eeuw v.Chr. dateren bronzen objecten, veelal uit de mundus muliebris, zoals fibulae en andere 
sieraden, onderdelen van cisten, en ook 41 stuks aes rude, en munten uit de Republikeinse periode 
en de Keizertijd. Terracotta votiefkoppen uit diverse perioden komen voor: koppen uit de eerste 
helft van de 5de eeuw v.Chr. waarvan het geslacht onduidelijk is, al dan niet gesluierde 
vrouwenkoppen uit de 5de eeuw v.Chr. (13 exemplaren), mannenkoppen uit de 4de tot en met de 2de 
eeuw v.Chr. (10 exemplaren), en twee kinderkopjes uit de 3de en 2de eeuw v.Chr. Voorts is er een 
terracotta beeldje van een vrouw gezeten op een troon uit de 5de of 4de eeuw v.Chr. aangetroffen, 
een terracotta arula met drie koppen uit het eind van de 4de of het begin van de 3de eeuw v.Chr., 
enkele anatomische votiefterracotta's (fragmenten van een hand, voeten, maskers, en misschien nog 
enkele slechts uit de literatuur bekende votiefgaven zoals borsten, benen en torso's59, genitaliën (één 
mannelijk en één vrouwelijk exemplaar) en een uterus), alle uit het eind van de 4de tot en met de 2de 
eeuw v.Chr.,  een terracotta beeldje van een biddende gelovige dat dateert uit de 3de of de 2de eeuw 
v.Chr., en een oinochoe uit dezelfde periode. Uit de tijd na de inname van Falerii Veteres door de 
Romeinen dateert de kop van een wikkelkindje (2de eeuw v.Chr.). Tenslotte dient de vondst van 
maar liefst 23 weefgetouwgewichten niet onvermeld te blijven (gedateerd tussen de 4de en de 2de 
eeuw v.Chr.). Het materiaal is gevonden in de buurt van het sacellum60.  
 
Literatuur 
Dionysius van Halicarnassus (I, 21, 2) schrijft dat de Iuno-tempel in Falerii op dezelfde manier is 
gebouwd als die van Argos. Zoals hieronder uiteengezet zal worden, is het op basis van Ovidius' 
Amores III, 13 niet onaannemelijk dat het heiligdom van Celle kan worden geïdentificeerd als Iuno-
heiligdom, zodat Dionysius' vergelijking mogelijk het heiligdom van Celle betreft. 
 
Bibliografie 
Camporeale 2004, 241; G. Colonna/F. Melis/G. Perina Begni in: Colonna 1985a, 5.2, 110-113; Comella 1981, 734-735, 
nr. 58; Comella 1986, passim; De Lucia Brolli 1991, 72-74; De Lucia Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 35-37; Edlund 
1987, V.1.1, 73; Steingräber 1981, 503-504; Torelli 1985, 43-44. 
 

                                                 
53 G. Colonna in: Colonna 1985a, 111-112. 
54 F. Melis in: Colonna 1985a, 112 A 2. F. Melis meent dat het wellicht om een schakinsgsscène gaat. 
55 G. Perina Begni/F. Melis in: Colonna 1985a, 110-111; Comella 1986, 184. 
56 Overzicht van het votiefmateriaal van Celle: Comella 1986, 153-156.  
57 Volgens A. Cherici zijn de pijlpunten naar het heiligdom gebracht, aangezien de locatie in die periode niet in gebruik was (1989, 368, n. 25). 
58 T. Dohrn in: Helbig 1969 4, nr. 2840. Krijger: Rome, Museo di Villa Giulia 2547. 
59 Comella 1986, 181 en n. 496. 
60 Comella 1986, 181-182. 



 39 

Cappuccini (Ninfeo Rosa) 
 
Locatie 
Het heiligdom is gelegen op een afstand van circa 300 m. van het Celle heiligdom, in de Fosso dei 
Cappuccini, een van de vele rotskloven die het gebied rijk is (afb. II.1 nr. 6). Door de kloof 
stroomde een beekje61.  
 
Bouwresten 
Een tempel ontbreekt. Wel zijn er een bassin, een 'altaar' en twee grotopeningen met votiefgaven 
aangetroffen62. H. Blanck identificeert het 'altaar' echter als een dijk die het water moet 
tegenhouden63.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
Een duidelijke en volledige publicatie van het materiaal ontbreekt. Bovendien is veel ervan 
verspreid en verloren gegaan. Het archief van het Duits Archeologisch Instituut te Rome verschaft 
ons tekeningen van een deel van de vondsten64. Het gaat om miniatuurvaasjes uit de 6de en 5de eeuw 
v.Chr. en miniatuur-ollae uit de 4de eeuw v.Chr., een bronzen kouros-beeldje uit het midden van de 
6de eeuw v.Chr., een terracotta beeldje van een zittende acefale figuur uit de 5de eeuw v.Chr., een 
bronzen beeldje van een man met een zwaard (400-380 v.Chr.), twee bronzen beeldjes van 
biddende vrouwen (430-400 en 4de eeuw v.Chr.), bronzen en terracotta koppen van mannen en 
vrouwen (vanaf de 5de tot en met het begin van de 3de eeuw v.Chr.), een bronzen masker met ogen, 
neus en bovenlip, uniek vanwege het feit dat alle andere ons bekende exemplaren van terracotta 
zijn, en een in draperieën gehulde terracotta figuur die met een lengte van 45 cm. groter is dan de 
overige beeldjes (circa 9-19 cm.).  

In een stratum onder de bovengenoemde materialen zijn objecten aangetroffen die hetzij uit het 
Neolithicum hetzij uit de Bronstijd afkomstig zijn: vuurstenen, messen, pijlpunten en 
dierenbotten65.       

Andere vondsten, waarvan niet meer rest dan een beschrijving, zijn anatomische votieven van 
terracotta zoals benen en voeten, borsten, een tong, mannelijke genitaliën, uteri, ogen, ogen en neus, 
aardewerk, waaronder een skyphos met een uiltje en geld, zowel aes rude als munten uit de 
Republikeinse periode, waaronder munten van Griekse origine66. Ook zijn er lampjes gevonden, 
waarvan een deel zeker uit de Keizertijd dateert. Deze lampjes en de munten vormen het bewijs dat 
ofschoon de stad in 241 v.Chr. werd verlaten, de cultus in dit kleine heiligdom werd 
gecontinueerd67.     
 
Literatuur 
Ovidius (Amores III, 13) beschrijft een jaarlijks feest ter ere van Iuno in Falerii. Dit begint in het 
oude, donkere, heilige bos (Stat vetus et densa praenubilus arbore lucus (vs. 7)) op een niet 
gemakkelijk bereikbare plek (…difficilis clivis huc via praebet iter (vs. 6)). Bij een oud, simpel 
altaar worden offers gebracht aan de godin (accipit ara preces votivaque tura piorum - ara per 
antiquas facta sine arte manus (vss. 9-10)). Van daaruit vertrekt een processie over een bedekte 
weg naar het Iuno-heiligdom (it per velatas annua pompa vias (vs. 12)).  

De locatie, het altaar, de weg die tussen het heiligdom van Cappuccini (Ninfeo Rosa) en het 
monumentale heiligdom van Celle loopt en de datering van de vondsten tot in de Keizertijd - 

                                                 
61 Blanck 1990, 224. Blanck baseert zich op zijn eigen waarnemingen (ibidem 225). Edlund 1987, 73: extra-urbaan. 
62 Kieseritzky 1880, 108. 
63 Blanck 1990, 225 en n. 6. 
64 Blanck 1990 passim; pl. I-V. 
65 Blanck 1990, 225. Daar de objecten zijn verdwenen en tegenwoordig moet worden afgegaan op de beschrijvingen van G. Kieseritzky uit 1880, is 
het niet mogelijk exactere dateringen te verschaffen. 
66 Kieseritzky 1880; Comella 1986, 1-2. 
67 Blanck 1990, 229. 
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Ovidius leefde van 43 v.Chr. tot 18 na Chr. - hebben doen vermoeden dat Cappuccini (Ninfeo Rosa) 
het heiligdom in het bos was en Celle het Iuno-heiligdom68. 
 
Bibliografie 
Blanck 1990; Edlund 1987, III, V.1.2, 73-75; Kieseritzky 1880; Steingräber 1981, 504; Torelli 1985, 44.  
  
Sassi Caduti  
 
Locatie 
Langs de weg die van de stad naar het heiligdom van Celle loopt, en vlak naast de Rio Maggiore 
onder aan het westelijke Colonette-plateau ligt het heiligdom van Sassi Caduti (afb. II.1, nr. 7 en 
II.5)69.  
 
Bouwresten 
Het interpreteren van de diverse bouwstructuren die tijdens de opgraving in 1901-1902 aan het licht 
zijn gekomen, is praktisch onmogelijk vanwege de onvolledigheid ervan. Waarschijnlijk bestond 
het complex uit een aantal gebouwen en werd het omringd door een temenos-muur70. De 
hoofdoriëntatie lijkt het zuidzuidwesten (op de grens tussen regio 9 en 10) te zijn. Ook zijn er 
diverse cunicula, putten en bekkens uit diverse perioden aangetroffen. De oudste architectonische 
decoratie dateert uit de periode rond 480 v.Chr., ofschoon een eerdere fase in de 6de eeuw v.Chr. (?) 
niet kan worden uitgesloten71. Het heiligdom was in functie tot in de hellenistische periode. Een 
Romeinse villa (?) die op de resten van het sacrale complex is gebouwd, dateert uit de Augusteïsche 
tijd72.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
De bescheiden hoeveelheid votiefgaven dateert uit de 4de en 3de eeuw v.Chr. en is aangetroffen in de 
noordwestelijke hoek van het terrein73. Het aantal objecten is te laag en de variëteit te gering om 
van een votiefdepot te spreken74. Offergaven uit de vroegste fasen van het heiligdom ontbreken 
geheel. Het oudst is een thymiaterion in de vorm van een vrouwenkop, gedateerd in de periode 
tussen 375 en 350 v.Chr.75. Een fragment van een beeld dat mogelijk diende als akroterion, stelt 
Mercurius voor, te oordelen naar de gevleugelde schoenen (4de-3de eeuw v.Chr.)76. Uit de tweede 
helft van de 4de tot en met de 3de eeuw v.Chr. dateren 38 vaak fragmentarisch overgeleverde 
exemplaren black-gloss aardewerk. Op 14 hiervan is de Faliskische inscriptie met onder meer de 
naam van Mercurius geschilderd of ingekerfd (cat. TsF 1-14; gedateerd in de eerste helft van de 3de 
eeuw v.Chr.)77. Onder de andere inscripties bevinden zich tenminste drie met een religieuze 
strekking sacra, sa, en sta (stat of statuo)78. Vijf fragmenten dragen inscripties met getallen (10, 15, 
50, 1000)79. Drie terracotta arulae, waarvan één met een Medusa en één met een vrouwenkop, 
dateren uit het eind van de 4de of de 3de eeuw v.Chr., evenals 13 bases met een rond oppervlak die 
wel als altaartjes zijn geïnterpreteerd80. Zes weefgetouwgewichten worden gedateerd in de periode 
vanaf de 4de tot en met de 2de eeuw v.Chr.81. De votiefgaven waren op twee van de drie plaatsen 
gemengd met as en dierenbotten, in het bijzonder van rammen, en met tanden van everzwijnen82.   

                                                 
68 Zie onder meer G. Perina Begni/F. Melis in: Colonna 1985a, 110. M.C. Biella (2003, 141) is van mening dat door gebrek aan bewijs Cappuccini 
(Ninfeo Rosa) en Celle niet zonder meer met een Uni-cultus mogen worden verbonden.   
69 Edlund 1987, 73: extra-urbaan. 
70 Stefani 1948, passim; Comella 1986, 188-189; De Lucia Brolli 1991, 74-75. 
71 F. Melis in: Colonna 1985a, 113. 
72 F. Melis in: Colonna 1985a, 113. 
73 Stefani 1948, 107 en fig. 2: Z;  P. Moscati in: Colonna 1985a, 113 B; De Lucia Brolli 1991, 75. 
74 Comella 1986, 190. 
75 Comella 1986, D4I, pl. 28 d-e. 
76 Andrén 1940, 117, pl. 44: 143; F. Melis in: Colonna 1985a, nr. 5.3 A 2; Comella 1986, 192. 
77 Op een enkel exemplaar is de tekst dusdanig fragmentarisch dat het alleen vanwege de parallellen toegestaan is ook daar de betreffende tekst te 
reconstrueren.  
78 CIE 8050-8052. 
79 CIE 8057-8059, 8061-8062. 
80 Comella 1986, H1II, H2I, H2II; De Lucia Brolli 1991, 76. 
81 Comella 1986, I II-I III. 
82 Stefani 1948, 107-108. 
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Overige inscripties met godennamen 
 
In een graf in de necropolis van La Penna niet ver van de heuvel van Vignale is een inscriptie met 
de naam van Apollo (cat. ApF 2) aangetroffen op een Faliskische pot83. Uit de 6de eeuw v.Chr. 
dateert een terracotta urn met een Faliskische inscriptie die begint met de naam van Ceres (cat. VeF 
1)84. De urn is in graf 62 van een necropolis op contrada Le Colonette in Civita Castellana 
gevonden.  
 
Narce 
 
Narce is strategisch gelegen in het dal van de Treia, de belangrijkste zijrivier van de Tiber, en was 
het belangrijkste centrum van het zuidelijke gedeelte van het Faliskisch gebied85. De vondst van 
diverse Etruskische inscripties (vanaf 630 v.Chr.) duidt op nauwe banden met het Etruskische 
gebied, met name Veii86. 
 
Monte Li Santi 
 
Locatie 
In Narce zijn sporen van twee heiligdommen aangetroffen87. Beide zijn gelegen aan de voet van de 
heuvel van Monte Li Santi aan de oever van de Treja. Vanwege de povere opgravingsresultaten is 
een diepgaande behandeling van het oudste heiligdom op dit moment niet mogelijk88. Het tweede - 
suburbane - heiligdom biedt ons daarentegen wel voldoende materiaal voor nadere bestudering89.  
 
Bouwresten 
Op het terrein zijn de fundamenten van een gebouw gesitueerd, waarvan de omheiningsmuur is 
opgetrokken uit rechthoekige blokken van rode en grijze tufsteen. De structuur kan mogelijk als 
tempel worden geïdentificeerd. Het basement meet 32 x 38,50 m.90. De tempel lijkt te zijn 
georiënteerd op het oostzuidoosten (regio 5). Aan de westkant van dit gebouw is één niveau lager 
(1.40 m.91) een smaller gebouw gelokaliseerd, bestaande uit vijf ruimten (afb. II.6 A-E). Te 
oordelen naar het archeologische materiaal was het complex in gebruik vanaf het eind van de 6de tot 
en met de 2de eeuw v.Chr.92. Mogelijk bestond er echter al een sacellum in de 7de eeuw v.Chr.93. In 
het bijgebouw bevinden zich een put, altaren, cippus-altaren of votiefplaatsen, aardewerk en 
votiefgaven94. In ruimte D zijn twee blokken gelegen met een holte aan de bovenzijde. In deze holte 
zijn sporen van verbranding zichtbaar. Onder de blokken liggen de resten van een ritueel offer95. 
Door een gedeelte van het bijgebouw loopt een waterkanaal. Om beschadiging van structuren en 
heilige materialen tegen te gaan, werden bij de ontmanteling van het heiligdom de vijf ruimten van 

                                                 
83 Ross-Taylor 1923, 78; CIE 8182. 
84 Volgens E. Peruzzi (1964, 136-137) wordt mogelijk ook Liber genoemd. 
85 De antieke naam van Narce is onbekend. Mogelijk kan de stad worden geïdentificeerd als Fescennium (De Lucia Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 19). 
86 De contacten met Veii waren zodanig dat sommigen een kolonisatie van Narce door Veii in de 8ste eeuw v.Chr. vermoeden (De Lucia 
Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 22). 
87 De Lucia Brolli 1990a, pl. I a. 
88 De Lucia Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 25. Een van de weinige vondsten betreft een antefix met de kop van een sileen uit de eerste helft van de 5de 
eeuw v.Chr. (De Lucia Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 25, fig. 16). 
89 Suburbaan: De Lucia Brolli 1990b, 65; De Lucia Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 22. Edlund 1987, 67-68: extra-urbaan. 
90 Benedettini/De Lucia Brolli 1995, 433. 
91 De Lucia Brolli 1990b, 67. 
92 De Lucia Brolli 1990b, 67; De Lucia Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 23. 
93 Benedettini/De Lucia Brolli 1995, 433. 
94 Zie onder meer De Lucia Brolli 1990b, passim; De Lucia Brolli 1992, passim. 
95 De Lucia Brolli 1992, 541. 
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het bijgebouw afdekt96. Het materiaal verschaft hierbij de terminus ante quem van de 2de eeuw 
v.Chr., dus na de Romeinse verovering97. Brandsporen op het terrein voor de mogelijke tempel 
vormen volgens M.A. De Lucia Brolli een indicatie van de oorzaak die achter het einde van het 
heiligdom schuilt98.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
  
Godenbeelden en -beeldjes 
Uit de 4de eeuw v.Chr. dateert een terracotta beeldje van een halfnaakte Turan die met een sierlijk 
gebaar van de rechterhand haar gewaad, dat tegelijkertijd als sluier dient, openslaat 99.  
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Tussen de put en het altaar van ruimte A zijn haardijzers en ijzeren vuurtangen en een impasto 
schaal zorgvuldig begraven100. Verder zijn er in het bijgebouw ijzeren en bronzen snij-instrumenten 
zowel op ware grootte als in miniatuurformaat en twee runderschedels aangetroffen 101. Fragmenten 
van dierenbotten als voedseloffers, voor het merendeel bewaard in mini-aardewerken, black-gloss 
kopjes of op de bodem van kleiner gemaakte potten, waren populaire offeranden102. Gezien het 
grote aantal votieven in ruimte A lijkt het waarschijnlijk dat deze aanvankelijk werd gebruikt voor 
cultusdoeleinden en dat in een later stadium, toen de ruimte vol raakte met wijgeschenken van de 
gelovigen, op deze plaats een votiefdepot werd ingericht103. Het aardewerk - impasto, onbeschilderd 
en (Faliskisch) black-gloss - dateert voornamelijk uit de periode van de tweede helft van de 4de tot 
en met de 3de eeuw v.Chr.104. Enkele exemplaren dateren uit de 2de eeuw v.Chr. Ook is er laat-
oriëntaliserend impasto105, bucchero en Attisch roodfigurig aardewerk aangetroffen106. Verspreid 
over de ruimte ligt een groot aantal voornamelijk Romeinse munten vanaf de oudste typen tot aan 
typen uit de laatste decennia van de 2de eeuw v.Chr.107. Opmerkelijk is de vondst van enkele 
Griekse munten108. Onder de offergaven zijn ook veel terracotta vrouwenkoppen uit de periode van 
het begin van de 5de tot en met de 2de eeuw v.Chr., voor een klein deel gesluierd, en dikwijls getooid 
met sieraden, en een minder groot aantal terracotta mannenkoppen die dateren vanaf het eind van de 
4de tot en met de 2de eeuw v.Chr., enkele anatomische votieven (uteri, borsten, mannelijke 
genitaliën (één exemplaar)), wikkelkindjes en hurkende kinderen, een togatus, koppels of vrouwen 
op een troon zonder of met kind (kourotrophos), alle van terracotta109. De laatstgenoemde categorie 
heeft antecedenten in Veii in eerste helft van de 5de eeuw v.Chr.110. Ook zijn er terracotta beeldjes 
van dieren gevonden, waaronder een viervoeter met gezwollen uiers111. Verder zijn er een 
weefgetouwgewicht, een hand die een duif vasthoudt112, en (fragmenten van) levensgrote terracotta 
beelden van dedicanten aangetroffen (3de-1ste helft 2de eeuw v.Chr.)113.  
  
Bibliografie 
Benedettini/De Lucia Brolli 1995; De Lucia Brolli 1986; De Lucia Brolli 1990a; De Lucia Brolli 1990b; De Lucia 
Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 22-25; De Lucia Brolli 1992.  

                                                 
96 De Lucia Brolli 1990b, 67; De Lucia Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 24; Benedettini/De Lucia Brolli 1995, 434. 
97 De Lucia Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 24. 
98 De Lucia Brolli 1990b, 67; De Lucia Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 24. 
99 De Lucia Brolli 1990b, 69-70, fig. 13. Dit gebaar kan mogelijk worden geïnterpreteerd als teken van een huwelijk (cf. Hera/Uni in het zogenaamde 
Godenvergaderingfries te Murlo (zie: Säflund 1993, 78)). 
100 De Lucia Brolli 1990b, 68; De Lucia Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 25. Cf. het heiligdom van Pozzarello in Bolsena (Acconcia 2000), dat vanwege 
de late datering echter buiten het huidige onderzoek valt. 
101 De Lucia Brolli 1990b, 68. 
102 De Lucia Brolli 1990b, 68. 
103 De Lucia Brolli 1990b, 68. 
104 De Lucia Brolli 1990b, 69. 
105 Benedettini/De Lucia Brolli 1995, 433. 
106 De Lucia Brolli 1990b, 69. 
107 Catalli 1990, 246; De Lucia Brolli 1990b, 68-69. 
108 De Lucia Brolli 1990b, 69. 
109 De Lucia Brolli 1990b, 69; De Lucia Brolli 1992, 541. 
110 De Lucia Brolli 1990b, 69. 
111 De Lucia Brolli 1990a, 192; 195 en pl. VIII d. 
112 De Lucia Brolli 1990a, 195 en pl. VIII e. 
113 De Lucia Brolli/Gallavotti/Aiello 1991, 25. 
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Overige inscripties met godennamen 
 
In graf 5 van de necropolis van Monte in Mezzo ai Prati in Narce is de voet van een bucchero kelk 
of patera aangetroffen uit het eind van de 7de of het begin van de 6de eeuw v.Chr. met daarop een 
inscriptie waarin de namen van de godinnen Achavisur, Ithavusva en Turan herkenbaar zijn (cat. 
AchE 1 - IthE 1 - TnE 1). 
 
 

Etrurië 
 
Veii  
 
Veii 
 
Urbaan 
 
Contrada Campetti  
 
Contrada Campetti is gelegen in de noordwestelijke hoek van het stadsplateau. Op twee plaatsen 
zijn resten van heiligdommen aangetroffen, in het vervolg aangeduid met Campetti I en II, (afb. 
II.7).  
 
Campetti I 
 
Locatie 
Van de twee heiligdommen op Contrada Campetti is Campetti I (afb. II.8) het meest noordelijke 
complex. Het is gelegen op korte afstand van de Porta Formello in een licht glooiend landschap. Net 
ten noorden van de Porta Formello tussen deze poort en de rivier Cremera (Valchetta) is een 
mogelijk votiefdepot aan het licht gekomen, dat wellicht toebehoorde aan het heiligdom Campetti I, 
daar van een cultusgebouw elk spoor ontbreekt114.  
 
Bouwresten 
Tot dit heiligdom behoren een ommuurd openluchtterrein A (20 x 17 m.115), een hoger gelegen 
structuur B en een bothros. Ten zuiden van A ligt bovendien een artificiële grot. A is georiënteerd 
op de cardinale assen (op de grens tussen regio 16 en 1 en tussen 8 en 9 of op de grens tussen regio 
4 en 5 en tussen 12 en 13), terwijl B - waarvan slechts de noordwesthoek bekend is - afhankelijk 
van de plaats van de ingang is georiënteerd op het zuidzuidoosten (regio 8) of op het 
westzuidwesten (regio 12). Een nauwkeurig opgravingsverslag ontbreekt. Derhalve is het niet 
mogelijk uitspraken te doen omtrent de lay-out van het heiligdom. Op grond van het votiefmateriaal 
kan worden vastgesteld dat Campetti I bestond vanaf het eind van de 6de tot en met de 2de eeuw 
v.Chr.116. De vondst van Italo-Geometrisch en Etrusco-Korinthisch aardewerk, dat kan worden 
gedateerd in de 7de en 6de eeuw v.Chr. en van bucchero uit de 7de eeuw v.Chr. duidt erop dat de 
locatie al in de 7de eeuw v.Chr. werd bezocht117. De bothros was gezien de aard van het 
votiefmateriaal vanaf circa 500 tot de 3de eeuw v.Chr. in gebruik. 

                                                 
114 Ward-Perkins 1961, 31; Bouma 1996 III, 107, nr. 125b. 
115 Structuur A heeft vrijwel de verhouding 6 : 5, volgens Vitruvius (De Arch., IV, 7, 1) kenmerkend voor de Etruskische tempel. Er zijn ook enkele 
architectonische terracotta's gevonden. Het ontbreken van interne muren en de geringe dikte van de muren maken het echter minder waarschijnlijk dat 
structuur A een tempel was. Bovendien zijn de architectonische terracotta's samen met votiefgaven in kuilen gedeponeerd. Het lijkt A. Comella 
waarschijnlijker dat zij afkomstig zijn van een niet nader gespecificeerd naburig gebouw (Comella/Stefani 1990, 199-200; zie ook: Pallottino 1938-
1939, 402; contra Vagnetti 1971, 17). 
116 Comella/Stefani 1990, 173-191, 202. 
117 Vagnetti 1971, 105-106. 111-114; Comella/Stefani 1990, 178-179; Bouma 1996, III, 104-105 en n. 1148. Er is echter geen stratigrafische 
informatie beschikbaar met betrekking tot de bucchero, zodat het onmogelijk is een datering toe te kennen (Vagnetti 1971, 114). 
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Het materiaal uit het mogelijke votiefdepot ten noorden van de Porta Formello dateert uit het eind 
van de 6de of de 5de eeuw v.Chr.118. Het overgrote deel van de vondsten bestaat uit ongespecificeerd 
aardewerk, waartoe ook vazen in miniatuurformaat behoren. 
 
Votief- en cultusmateriaal 
Bij de diverse opgravingen (1937-1938, 1947 en 1969) is een grote hoeveelheid votiefmateriaal aan 
het licht gekomen. Het merendeel is aangetroffen direct ten westen van structuur A, terwijl een 
aantal objecten in kuilen in A zelf is gevonden. Ook in gebouw B bevond zich votiefmateriaal, 
evenals in de bothros, en in de grot die mogelijk pas bij de ontmanteling van het heiligdom als 
votiefdepot werd gebruikt. De aldaar gevonden votiefmaterialen dateren namelijk vrijwel alle uit de 
laatste periode van het heiligdom119.  
 
Godenbeeldjes 
Alle godenbeeldjes van het heiligdom dateren van na de Romeinse inname van Veii in 396 v.Chr. 
Het merendeel van de - terracotta - godenbeeldjes betreft Apulu/Apollo Kitharoidos: meer dan 400 
figuurtjes (vanaf het begin van de 4de eeuw v.Chr.)120. Verder gaat het om één beeldje van Hercle 
(3de eeuw v.Chr.)121, één Eroot (3de eeuw v.Chr.)122, één fragmentarisch beeldje van Menerva (3de-
2de eeuw v.Chr.)123, één fragmentarisch figuurtje dat Aritimi voorstelt (datering onbekend)124, en 
mogelijk twee beeldjes van Turms, waarvan één in brons (3de eeuw v.Chr.)125.  
 
Inscripties met de namen van goden 
In het heiligdom zijn enkele objecten aangetroffen waarop - mogelijk - inscripties met godennamen 
voorkomen: een onbeschilderde beige-roze oinochoe met de Latijnse inscriptie met de naam van 
Ceres, die uit de periode tussen 350 en 300 v.Chr. dateert (cat. VeL 1)126, en een black-gloss 
kannetje met een inscriptie uit de 3de eeuw v.Chr., tegenwoordig gelezen als mi tiu, vertaald met 'ik 
(ben van) Tiu(r)' (de maangodin) (cat. TivE 1). Uit de directe omgeving van het heiligdom is een 
votiefbeen afkomstig dat de inscriptie mi f(…) bevat uit de 5de eeuw v.Chr., die C. Ambrosetti leest 
als mi f[leres] en G. Colonna als mi f[uflunsl] 'ik ben van Fufluns'127.  
 
Inscripties met de namen van dedicanten 
Behalve de reeds genoemde Latijnse inscriptie VeL 1 zijn er geen inscripties met de namen van 
dedicanten aan het licht gekomen. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Het overige votief- en cultusmateriaal bestaat uit opmerkelijk veel terracotta krijgers (vanaf het eind 
van de  6de of het begin van de 5de eeuw v.C met een groeiend aantal aan het eind van de 5de eeuw 
v.Chr. en een hoogtepunt gedurende de 4de eeuw v.Chr.), meer dan 1400 zittende terracotta 
vrouwenfiguren, sommige met baby op schoot (kourotrophoi; vanaf eind 6de of begin 5de tot en met 
de 2de eeuw v.C), terracotta koppels man-vrouw, terracotta koppen (90 % vrouwenkoppen, vanaf 
het eind van de 6de of het begin van de 5de eeuw v.Chr.; 10 % mannenkoppen, pas vanaf circa 450 
v.Chr.128), een terracotta vrouwenbuste (tussen 450 en 400 v.Chr.), enkele hurkende kindjes van 
terracotta (haverwege de 5de eeuw v.Chr., 3de-2de eeuw v.Chr.); terracotta beeldjes van gelovigen 
(voornamelijk vrouwelijke, de mannelijke exemplaren zijn zeldzaam, zeker in de vroegste periode 

                                                 
118 Bouma 1996 III, 107 en n. 1177. 
119 Pallottino 1938-1939, 402-403; Vagnetti 1971, 17; Comella/Stefani 1990, 200-202; Bouma 1996, III, 105 en n. 1149. Er is niet meer precies te 
achterhalen welke vondsten in de grot zijn gedaan en welke erbuiten. 
120 Comella/Stefani 1990, E1 I. 
121 Comella/Stefani 1990, E1fr1. 
122 Comella/Stefani 1990, E1VI. 
123 Comella/Stefani 1990, E1fr2. 
124 Comella/Stefani 1990, E1fr3. 
125 Comella/Stefani 1990, E1V; L 2. 
126 Santangelo 1948, 455-459 fig. 3 en 5; Vagnetti 1971, 176-177; F. Coarelli in: Coarelli 1977, 334-335, nr. 484.3; Comella/Stefani 1990, 159 M 180, 
204. 
127 Ambrosetti 1954, 5; C. Ambrosetti in StEtr 23 (1954) 402-403; G. Colonna, L'ideologia funeraria e il conflitto delle culture, Archeologia Laziale 
IV (1981) 231, n. 13; Comella/Stefani 1990, 213.  
128 Comella/Stefani 1990, 211. 
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van het eind van de 6de tot het midden van de 5de eeuw v.Chr.129), waaronder een vrouw met een 
duif in de hand (gedateerd tussen het eind van de 6de en het begin van de 5de eeuw v.Chr.) en twee 
beeldjes van een offerende vrouw met een zwijntje in de armen waarvan er één afkomstig is uit de 
bothros (gedateerd in de 5de en de 4de eeuw v.Chr.). Gelijksoortige beeldjes zijn bovendien reeds in 
de 5de eeuw v.Chr. in hetzelfde heiligdom geofferd130. Ook is er een terracotta beeldje van Aeneas 
die zijn vader Anchises draagt in het heiligdom aangetroffen (gedateerd in de 5de of de 4de eeuw 
v.Chr.)131. 

Met name uit de tijd na de val van Veii stammen de anatomische votiefterracotta's (handen, 
voeten, borsten, vanaf het eind van de 4de tot en met de 2de eeuw v.Chr.), maskers, vrouwelijke 
genitaliën (vanaf het eind van de 4de tot en met de 2de eeuw v.Chr.), zittende kindjes (vanaf het 
midden van de 5de tot in de 3de of 2de eeuw v.Chr.), enkele wikkelkindjes (gedateerd in de 3de en 2de 
eeuw v.Chr.), cippi (vanaf het eind van de 4de tot en met de 2de eeuw v.Chr.), enkele 
weefgetouwgewichten en spinklosjes, en beeldjes van dieren (vanaf de 5de tot en met de 3de of 2de 
eeuw v.Chr.). 

Ten slotte dient de vondst van pijlpunten, munten en aes rude, en het reeds behandelde aardewerk 
(Italo-Geometrisch, Etrusco-Korinthisch, Attisch zwart- en roodfigurig, Etruskisch: voornamelijk 
bucchero en impasto vooral in de vorm van miniatuuraardewerk) niet onvermeld te blijven132.  

Bibliografie 
Bouma 1996, 104-106, nr. 125a; Camporeale 2004, 222; Carosi 2002; Comella 1981, 734-735, nr. 55; Comella/Stefani 
1990; Cristofani-Martelli 1971; F. Melis in: Cristofani 1985a, 279-280, nr. 10.23; Pallottino 1938-1939; Santangelo 
1948; Santangelo 1952; Steingräber 1981, 489; Torelli 1973; Torelli 1985, 19; Vagnetti 1971; Ward-Perkins 1961, 31. 
 
Campetti II 
 
Locatie 
Vlakbij de Porta Caere, een van de noordwestelijke poorten van de stad, bevindt zich een tweede 
heiligdom, Campetti II (afb. II.9). Slechts de zuid- en oostkant zijn aan het licht gekomen.  
 
Bouwresten 
De oudste resten van het heiligdom dateren mogelijk van rond 600 v.Chr.133. Men vermoedt dat in 
het noorden van het heiligdom een tempel was gelegen. Hiervan zijn slechts architectonische 
elementen gevonden in de put in het westen van de opgraving. De datering van dit materiaal ligt 
tussen het eind van de 6de en het tweede kwart van de 5de eeuw v.Chr.134. Een plattegrond of 
oriëntatie van de tempel zijn niet bekend. Ofschoon het votiefmateriaal duidt op voortzetting van de 
cultus tot in de 2de of 1ste eeuw v.Chr. ontbreken architectonische elementen uit deze latere 
periode135. Na de destructie van de tempel lijkt deze niet te zijn herbouwd. De cultusactiviteiten zijn 
mogelijk voortgezet rond een altaar in de open lucht136. 

In het opgegraven gedeelte van het heiligdom, gelegen op een groot plateau, zijn behalve de 
genoemde put nog een kleine put (afb. II.9 'pozzetto') en een klein bassin (afb. II.9 'vasca') 
aangetroffen. De temenos-muur, die van het noordoosten naar het zuidwesten loopt (afb. II.9 T), is 
waarschijnlijk na de bouw van de tempel aan het begin (?) van de 5de eeuw v.Chr. aangelegd, en 
mogelijk rond het midden van de 5de eeuw v.Chr. gerestaureerd137. In het bassin, dat zelf mogelijk 
uit de 6de eeuw v.Chr. dateert en daarmee ouder zou zijn dan de tempel, is votiefmateriaal uit de 5de 
tot en met de 1ste eeuw v.Chr. gedeponeerd138. Ter egalisering van het oostelijke deel van het terrein 

                                                 
129 Comella/Stefani 1990, 212. 
130 Santangelo 1952a, 50-53, pl. XV; Vagnetti 1971, 60 pl. XXV; Comella/Stefani 1990, 49. 
131 Cristofani-Martelli 1972, 576. T. Dohrn in: Helbig 1969 4, nr. 2562: datering eerste helft 5de eeuw v.Chr.; F. Canciani, Aineias nr. 96, LIMC I,1 
(1981) 388: eerste helft 5de eeuw v.Chr. of na 387 v.Chr.; Coarelli 1977, nr. 485: vanaf 387 v.Chr. 
132 Pallottino 1939, 369; Vagnetti 1971 passim; Comella/Stefani 1990, passim; lijst: 173-191; Bouma 1996, III, 105 en n. 1153. 
133 Een impasto paardenhoofd-protoom duidt echter mogelijk al op activiteiten in de 8ste of 7de eeuw v.Chr. (Bouma 1996, III, 106-107). 
134 Bouma 1996, III, 106 en n. 1168. 
135 Torelli/Pohl 1973, 63. 
136 Torelli/Pohl 1973, 63. 
137 Torelli/Pohl 1973, 53. 
138 De situatie is zeer complex. Torelli/Pohl 1973, 53 en fig. 20; Bouma 1996, III, 106. 
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werd een laag votiefmateriaal vermengd met as en verbrande organische resten gestort139. Hier zijn 
resten van een langwerpige ruimte aangetroffen uit de Romeinse periode, gebouwd tussen 50 en 30 
v.Chr. en verwoest rond 50 na Chr. (afb. II.9 gearceerde blokken)140.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
Godenbeeldjes 
Drie in de laat-Republikeinse tijd gedateerde terracotta votiefbeeldjes, afkomstig uit de bovenste 
twee strata van het bassin, zijn bruikbaar bij de identificatie van de in het heiligdom Campetti II 
vereerde godheid141: Venus, half naakt door het openslaan van haar mantel, Minerva met schild, 
waarvan slechts fragmenten zijn gevonden, en Minerva zittend op een troon. Op de achterzijde van 
deze troon is een caduceus aangebracht142.    
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Het votiefmateriaal, waarvan het merendeel dateert uit de periode na de val van Veii, komt overeen 
met dat van het heiligdom Campetti I. Ook in het heiligdom Campetti II zijn terracotta beelden en 
beeldjes (voornamelijk van vrouwelijke dedicanten, waarvan enkele met een granaatappel in de 
hand) gevonden, koppen van mannen, vrouwen (al dan niet gesluierd) en kinderen, en een grote 
hoeveelheid anatomische votiefterracotta's, meer dan in Campetti I143. Hieronder bevinden zich 
maskers, een oog, enkele oren, ledematen, uteri, mannelijke en vrouwelijke genitaliën en borsten. 
Ook ingewandenplateaus komen voor. Verder is er een weefgetouwgewicht aan het licht gekomen, 
diverse soorten aardewerk (voornamelijk uit de Romeinse periode, zoals terra sigillata, maar ook 
bijvoorbeeld bucchero en Attisch zwartfigurig aardewerk (type "Band-cup" (tussen 550 en 525 
v.Chr.)144)), glaswerk, Romeinse olielampjes en munten.  
 
Bibliografie 
Bouma 1996, 106-107; G. Colonna in: Colonna 1985a, 68; Comella 1981, 734-735, nr. 55; Comella/Stefani 1990, 214-
215; Steingräber 1981, 489; Torelli/Pohl 1973; Torelli 1985, 19.  
  
Etruskisch gebouw (tempel?) op een heuvel binnen de stadsmuren 
 
Op een prominente heuvel binnen de stadsmuren, die uitkijkt over de Piazza d'Armi zijn onder de 
overblijfselen van een Romeinse villa tufstenen blokken aangetroffen die hoogstwaarschijnlijk 
dateren uit een eerdere periode (afb. II.7)145. Iets ten westen was een grote ronde cisterne 
gesitueerd146. Op basis van antieke bronnen (Liv. 5, 21 en Plut., Cam. 5) heeft M. Torelli 
voorgesteld om de heuvel als arx te interpreteren en de nog niet teruggevonden tempel als die van 
Iuno Regina147. Architectonische en votiefterracotta's duiden inderdaad op een Etruskisch 
heiligdom148. De architectonische terracotta's dateren uit de 6de en 5de eeuw v.Chr.149. Onder de 
vondsten bevinden zich een beeld van een genezingsgodin met een slang om de arm en een 
schaaltje in de hand en fragmenten van louteria en thymiateria, eveneens uit de 6de en 5de eeuw 
v.Chr.150. Louteria konden worden gebruikt bij purificatieriten151. Vondsten van bucchero en niet 
nader gedefinieerd, fijn aardewerk uit het eind van de 5de eeuw v.Chr. en black-gloss aardewerk uit 
de Romeinse Keizertijd duiden op gebruik van de locatie gedurende een zeer lange periode tot na de 
val van Veii, wellicht zelfs tot in de Augusteïsche tijd toen het gebouw een restauratie onderging152.  

                                                 
139 Bouma 1996, III, 106. 
140 Torelli/Pohl 1973, 55. 
141 Torelli/Pohl 1973, 248-250, nr. 1-3, fig. 127-129. 
142 Torelli/Pohl 1973, 249, fig. 127b. 
143 Bouma 1996, III, 106-107. Een uitgebreide catalogus van het votiefdepot is opgenomen in Torelli/Pohl 1973, 227-258.  
144 Cf. Torelli/Pohl 1973, 113 nr. 259; 128 nr. 2. 
145 Ward-Perkins 1961, 27. 
146 Torelli 1982b, 125. 
147 Zie Belelli Marchesini 2001, 23. 
148 Belelli Marchesini 2001, 24. 
149 Belelli Marchesini 2001, 24, 26-28. 
150 Belelli Marchesini 2001, 24-26. 
151 Belelli Marchesini 2001, 25. 
152 Torelli 1982b, 125. 
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Overige heiligdommen 
 
In de Macchia Grande (afb. II.7), het terrein in het noordoosten van het stadsplateau, vlakbij de 
Porta Capena, duiden architectonische elementen uit de 5de eeuw v.Chr. op het bestaan van een 
heiligdom voorafgaand aan de fase van de 3de en de 2de eeuw v.Chr., waartoe een verzameling 
votiefmateriaal behoort van aardewerk, beelden en beeldjes, enkele bronzen munten, een altaartje, 
een fragment van een offertafel met de inscriptie her[…] (hercoles?) (cat. HeL 1), gedecoreerd met 
een jachtscène en een vrouwenprotoom, en anatomische votieven: handen, benen, en uteri153. Na de 
val van Veii in 396 v.Chr. werd in Macchiagrande een rij van zes altaren opgericht met de 
Romeinse godennamen: Apollo, Minerva, Victoria, Iupiter Libertas en de Di Deae154. 

Ten zuidoosten van contrada Campetti is contrada Vignacce gelegen. Op deze locatie is een 
aantal architectonische elementen aan het licht gekomen die duiden op het bestaan van een tempel 
vanaf de 6de of de 5de tot in de 4de of de 3de eeuw v.Chr.155. In de directe nabijheid is een votiefdepot 
gesitueerd, waarin onder meer een vinger van een laat gedateerde votiefhand en een dolium zijn 
aangetroffen156.    

Van een mogelijk cultusgebouw in de Quarto della Comunità rest slechts één architectonisch 
element uit de 6de of de 5de eeuw v.Chr. en tevens een paar uit de 3de of de 2de eeuw v.Chr.157. Een 
figuur gezeten op een troon en een 300 m. verderop gevonden beeldje van een baardeloze man 
vormen de enige bekende votiefgaven158. 

In de Fosso dei Due Fossi is een fragment van een terracotta standbeeld gevonden, terwijl in Isola 
Farnese votiefvondsten - twee votiefvoeten en een aantal andere anatomische votieven, een 
fragment van een terracotta leeuwenkop en een fragment van een beeld van een paard - lijken te 
duiden op een heilige plaats in de 3de en de 2de eeuw v.Chr.159. 
 
Bibliografie 
Bouma 1996 III, 111-112 nr. 125 e-i; Giglioli 1923, 167-172; Stefani 1922, 386-389. 
 
Suburbaan 
 
Oikos op de Piazza d'Armi   
 
Locatie 
Op de Piazza d'Armi (afb. II.7), een heuvel ten zuiden van het stadsplateau, zijn sporen van hutten 
aangetroffen en een min of meer orthogonaal stratenplan met huizen langs de straten, die dateren uit 
het begin van de 6de eeuw v.Chr., maar ook een bescheiden tempel, de z.g. oikos (15,35 x 8,07 
m.160) (afb. II.10-11), die uit dezelfde periode dateert161.  
 
Bouwresten 
Het gebouw (15,35 x 8,07 m.162) is georiënteerd op het zuidwesten (op de grens tussen regio 10 en 
11). Er zijn architectonische terracotta's aangetroffen uit de tweede helft van de 6de eeuw v.Chr., 
waaronder friezen die processies tonen waaraan krijgers lopend, te paard en met paard en wagen 

                                                 
153 Bouma 1996 III, 111 nr. 125e. Offertafel: Stefani 1922, 389 fig. 10.   
154 Stefani 1922, 386-388 fig. 4-9. 
155 Giglioli 1923, 167-168; Bouma 1996 III, 111 nr. 125f. 
156 Giglioli 1923, 168 nr. 8-9. Het materiaal waarvan de votiefhand gemaakt is, vermeldt G.Q. Giglioli niet. 
157 Giglioli 1923, 168 nr. 1-4. Bouma 1996 III, 111 nr. 125g. 
158 Giglioli 1923, 168 nr. 5-6; Bouma 1996 III, 111 n. 1252. 
159 Giglioli 1923, 171-172; Bouma 1996 III, 112 nr. 125h-i. 
160 F. Melis in: Colonna 1985a, 58. 
161 Torelli 1982b, 124; F. Melis in: Colonna 1985a, 58; Bouma 1996, III, 107 en n. 1182. 
162 Steingräber 1981, 490. 
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deelnemen163. Tegenwoordig wordt de oikos wel gedateerd in de fase tussen het eind van de 7de en 
de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr.164. De tempel zelf bestaat uit niet meer dan een verlengde 
cella met daarin een pilaar. De tempel had één of twee toegangen aan de voorzijde165. Ten 
noordwesten van de tempel ligt een rechthoekige ruimte, die door een muurtje met de tempel is 
verbonden. In de noordelijke hoek van deze ruimte is een kleine cisterne gelegen, evenals voor de 
tempel166.  

Het heiligdom zou zijn verlaten rond het begin van de 5de eeuw v.Chr. Na een onderbreking 
zouden in de midden- en laat-Republikeinse tijd weer cultusactiviteiten hebben plaatsgevonden op 
de Piazza d'Armi, zoals materiaal uit clandestiene opgravingen aantoont167. 
 
Votief- en cultusmateriaal 
Bij de tempel zijn aardewerk, en enkele objecten in been - een dobbelsteen - en terracotta gevonden, 
zoals spinklosjes, een weefgetouwgewicht en een schijf 168. Het materiaal van het votiefdepot 
bevond zich in de beide cisternen en in het bijgebouw. In het bijgebouw is temidden van materialen 
afkomstig van het dak een ramskop van rood impasto gevonden169. In het bassin voor de tempel zijn 
primitieve tegels en dakpannen, serviesgoed van rossige en heldere klei, bucchero en enkele 
fragmenten van Attisch zwartfigurig aardewerk aangetroffen170. Opmerkelijk is het klein bucchero 
haardijzer met acht gaatjes in de steel en een protoom in de vorm van een ramskop171.  

Uit de periode na de onderbreking dateren anatomische votiefterracotta's, enkele terracotta 
beeldjes van dieren, wikkelkindjes, koppen en figuurtjes172. 
 
Bibliografie 
Bartoloni e.a. 2001; Boitani/Cataldi/Pasquinucci 1973, 234; Bouma 1996 III, 107-108; Camporeale 2004, 221; F. Melis 
in: Colonna 1985a, 58-59 nr. 2.4; Stefani 1944-1945; Steingräber 1981, 490-491; Torelli 1982b; Torelli 1985, 20-21; 
Ward-Perkins 1961, 27-28. 
  
De z.g. Stipe di Comunità 
 
Op de helling van de Piazza d'Armi, in de smalle doorgang die naar de stad leidt, is exceptioneel 
veel votiefmateriaal aangetroffen, dat uit de 4de tot en met de 2de eeuw v.Chr. dateert173. Het depot 
wordt Stipe di Comunità genoemd. Hiertoe behoren circa 450 gesluierde en ongesluierde terracotta 
vrouwenkoppen zowel frontaal als en profil uitgevoerd, jongens- en mannenkoppen, oorbellen, 
halskettingen, terracotta bovenlichamen van mannen en vrouwen op ware grootte waarvan de 
ingewanden zichtbaar zijn, vrouwenbeeldjes met opengesneden buik, mannen- en vrouwentorso's, 
handen, voeten, armen, benen, oren, maskers en halve maskers, ingewandenplateaus, uteri, 
mannelijke genitaliën, borsten, beeldjes van vrouwen met een diadeem op het hoofd en een kind op 
schoot (kourotrophoi), wikkelkindjes op ware grootte, handen met appels, beeldjes van muizen, 
everzwijnen, varkens, runderen, paarden, schapen, ramkoppen, koppen van het everzwijn, appels, 
een rechthoekig gewicht en munten174.  
 

                                                 
163 Stefani 1944-1945, cc. 241-242, 245-258, fig. 43-bis, 45-62; Ward-Perkins 1961, 28; F. Melis in: Colonna 1985a, 59 2.4.2. 
164 G. Bartoloni, in: Bartoloni e.a. 2001, 30; Camporeale 2004, 221. 
165 Stefani 1944-1945, c. 277 en fig. 88, 88a, 89, 89a; F. Melis in: Colonna 1985a, 58. 
166 Stefani 1944-1945, cc. 261-262, 264-266, fig. 65-67; 69, 69-bis. In de rechthoekige ruimte zijn twee graven van een volwassene en een kind 
gesitueerd, die door het ontbreken van bijgiften moeilijk zijn te dateren. Slechts de elliptische vorm van de graven duidt op een datering in de 
Romeinse periode (Stefani 1944-1945, cc. 263-264). 
167 Bouma 1996, III, 107. 
168 Bouma 1996, III, 108. 
169 Stefani 1944-1945, c. 266. 
170 Stefani 1944-1945, cc. 266, 269-271. 
171 Circa 50 m. ten zuiden van de tempel en in het centrum van de Piazza d'Armi is een grote elliptische onderaardse uitholling (7de-6de eeuw v.Chr.) 
gelegen, die mogelijk diende als bassin voor de opvang van regenwater ten behoeve van de omringende huizen (Stefani 1944-1945, c. 185). Aan de 
rand ervan zijn brandsporen, resten van dierenbotten en scherven aangetroffen, onder meer van een dolium (Stefani 1944-1945, cc. 184-185).  
172 Bouma 1996, III, 108. 
173 Torelli 1982b, 125; Vagnetti 1971, 20; Bouma (1996 III, 108).  
174 Lanciani 1889a, 30-31; 1889b, 63-65. Veel van het materiaal is tegenwoordig verdwenen. Foto's of tekeningen van de vondsten zijn er niet of 
nauwelijks. 
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Portonaccio  
 
Locatie 
Het suburbane heiligdom van Portonaccio (afb. II.7 en 12) is strategisch gesitueerd op een plateau 
tegen de westelijke helling van de heuvel waarop de stad was gelegen, dichtbij de weg die vanuit de 
zuidwestelijke stadspoort naar de monding van de Tiber leidde, en met uitzicht op de lager gelegen 
Fosso della Mola175. Wellicht was de nabijheid van een bron met (geneeskrachtig) water - een 
belangrijke factor in de cultus van het heiligdom - van invloed op de keuze van de locatie176.  
 
Bouwresten 
Getuige de vondst van onder meer hutsporen op de helling ten noorden van het heiligdom en op het 
plateau zelf werd het terrein aanvankelijk bewoond, wellicht al vanaf de 9de eeuw v.Chr.177. Het is 
evenwel mogelijk dat deze hutten een religieuze functie vervulden178. Bewijs hiervoor is echter niet 
geleverd.  

De oudste fase van het heiligdom dateert uit de eerste helft van de 7de eeuw v.Chr.179. Het gaat om 
een openluchtcultus aan de oostkant van het terrein. In de tweede helft of aan het eind van de 7de 
eeuw v.Chr. vonden de eerste bescheiden bouwactiviteiten plaats en werden aan de oostkant onder 
andere een plateautje met bijbehorend gebouwtje en mogelijk een altaar neergezet. In de buurt van 
het gebouwtje is het meest aanzienlijke votiefdepot uit de laat-oriëntaliserende en vroeg- en 
midden-Archaïsche periode in Etrurië aangetroffen180. Een enigszins trapezoïdale, semi-onderaardse 
ruimte aan de westkant van het terrein dateert waarschijnlijk uit dezelfde periode. Het deed volgens 
G. Colonna dienst als residentie van de orakelpriesters en als hestiatorion, een gebouw waar rituele 
maaltijden werden genuttigd181. De identificatie is gebaseerd op het grote aantal dierlijke resten.  

De eerste monumentale structuren verrezen in de tweede fase, die kan worden gedateerd tussen 
540/530 en 510/500 v.Chr.182. Er werd een terrasmuur aan de kant van het ravijn gebouwd en een 
oikos aan de oostzijde van het heiligdom, die met deze muur in verbinding stond. Hierbij werd een 
groot deel van het votiefdepot uit de vorige fase afgedekt. Bij de oikos werden een altaar met 
bothros, waarin plengoffers konden worden gebracht183, een porticus, een afvoergoot en een trap 
naar de lager gelegen weg aangelegd. Enkele jaren later werd in het westelijke deel naast de dan 
afgebroken semi-onderaardse ruimte een grote structuur geplaatst. Het gebouw wordt door G. 
Colonna geïdentificeerd als substituut van de semi-onderaardse ruimte met dezelfde functie van 
zetel van de orakelpriesters en mogelijk ook een soort regia184. De architectonische terracotta's die 
tot dit gebouw behoren, kunnen rond 530 v.Chr. worden gedateerd. De grote cisterne in het centrum 
van het heiligdom is waarschijnlijk gerelateerd aan dit gebouw.   

Aan het eind van de 6de eeuw v.Chr. vond een radicale herstructurering van het heiligdom plaats, 
het begin van de derde fase, die in directe relatie staat tot de openstelling van de verbindingsweg die 
vanuit westelijke richting naar het heiligdom voert185. De regia werd afgebroken om plaats te 
maken voor een driecellige tempel (18,50 x 18,50 m.186) op een podium, georiënteerd op het 

                                                 
175 Edlund 1987, 67: Extra-muraal en daarom ook extra-urbaan. Men dient zich te realiseren dat de stadsmuur pas in de tweede helft van de 5de eeuw 
v.Chr. werd gebouwd, toen het Portonaccio heiligdom al enige tijd in gebruik was. 
176 Stefani 1953, 33; Ward-Perkins 1961, 28. 
177 Stefani 1953, 103; Bouma 1996, III, 108 en n. 1203. 
178 De vroegste fase van het heiligdom dateert mogelijk uit het eind van de 8ste eeuw v.Chr. vanwege de aanwezigheid van (Proto-)Korinthisch 
aardewerk (Bouma 1996, III, 108). 
179 Colonna 2001b, 38-39.  
180 Colonna 2001b, 38-39. 
181 Colonna 2001b, 39 
182 Colonna 2001b, 39-40. 
183 Stefani 1953, 43 en fig. 20;  G. Colonna in: Colonna 1985a, 101. 
184 Colonna 2001b, 40. 
185 Colonna 2001b, 40-43 en fig. 2. 
186 G. Colonna in: Colonna 1985a, 101. 
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oostzuidoosten (op de grens tussen regio 5 en 6)187. Naast de tempel werd een groot rechthoekig 
bassin gebouwd, dat van water werd voorzien via cuniculum A. De tempel was voorzien van 
kwalitatief hoogstaande architectonische decoraties, waaronder een serie nokbeelden. In het tweede 
kwart van de 5de eeuw v.Chr. werden de bekleding en de antefixen van de tempel vervangen. 
Tegenover de tempel werd vermoedelijk een altaar opgericht, ofschoon hiervan geen spoor is 
teruggevonden vanwege de verwoesting van het centrum van het plateau door een groeve uit de 
laat-Republikeinse periode188. Aan de westkant van het plateau werd een temenos-muur 
opgetrokken, begrensd door de weg aan de noordkant. 

De vierde fase van het heiligdom begon kort na 450 v.Chr.189. Dit is de fase die tot en met de 
Romeinse verovering en daarna bleef bestaan. De tempel lijkt te zijn verwaarloosd, terwijl aan de 
oostkant van het plateau een monumentaal altaar werd gebouwd dat het oude verving. Alleen de 
opening van de bothros van het oude altaar bleef behouden. Het monumentale altaar is georiënteerd 
op het oosten (op de grens tussen regio 4 en 5). In het nieuwe altaar is een vierkante bothros / fossa 
dei sacrifici gesitueerd. Op het moment van de ontdekking was in het midden van de bothros een 
ronde donkerrode vlek van vettige as gemengd met verbrande organische resten zichtbaar190. De 
oikos werd afgebroken en vervangen door een ommuurde entreehof, en er werden een tweede 
porticus en een nieuwe temenos-muur die het gehele heiligdom aan de kant van de straat begrenst, 
aangelegd.    

De laatste fase van het heiligdom begon na de Romeinse verovering van de stad in 396 v.Chr. G. 
Colonna is van mening dat de Romeinen in tegenstelling tot de opinio communis geen objecten 
hebben meegenomen of beschadigd191. Tempel en bassin bleven in functie, ofschoon zij steeds 
verder in verval raakten. Mogelijk niet eerder dan het begin van de 3de eeuw v.Chr. werd de tempel 
ontmanteld en het bassin volgestort met architectonische terracotta's van de tempel en 
votiefmateriaal dat in de tempel werd bewaard. Een groot deel van de nokbeelden werd tezamen 
met een groep votiefbeelden buiten het heiligdom langs de van oost naar west lopende temenos-
muur begraven192. De structuren aan de oostkant van het plateau bleven wel in gebruik, in elk geval 
tot aan het begin van de 2de eeuw v.Chr., toen de porticus werden afgebroken en het altaar 
ontmanteld. De cisterne werd volgestort. In het centrum van het plateau werd een tufsteengroeve 
geopend, waardoor het middelste deel van het heiligdom werd verwoest, terwijl de resten van de 
structuren aan de west- en oostkant van het plateau gespaard bleven193. In de vroege Keizertijd 
werden onder meer op het terrein van de tempel graven aangelegd. 

Omtrent de interpretatie van de serie nokbeelden die het dak van de tempel uit de derde fase 
sierden, bestaat enige onenigheid. Ik gebruik hier de meest recente interpretatie van N.A. Winter194. 
De afgebeelde mythen kunnen worden geassocieerd met Hercle en Apulu. Weergegeven is de 
vangst van de Kerynische hinde. Hercle krijgt hierbij hulp van Turms in plaats van de gebruikelijke 
Menerva. Apulu zou als kind in de armen van zijn moeder Latona zijn weergegeven. Hier zou de 
stichtingsmythe van het Delphische orakel zijn verbeeld, waarbij Apulu de Python verslaat. N.A. 
Winter interpreteert deze groep echter als Leukothea en Palaimon195. Onder de fabeldieren zijn de 
Hydra van Lerna, een van Hercle's Werken, de Python, die Apulu moest doden om het heiligdom 
van Delphi te verkrijgen, en de sfinx. Mogelijk zou Tin ook aanwezig zijn, gezeten op een 
wolkentroon, zoals een van de bases is geïnterpreteerd196.  

                                                 
187 Totnogtoe was onduidelijk of het om een tempel met drie cellae of met één cella en twee alae ging. De aanwezigheid van twee kroonlijsten van 
deuren met een iets afwijkend formaat pleiten voor de aanwezigheid van drie cellae (Colonna 2001b, 40). 
188 Colonna 2001b, 42. Volgens G. Colonna is het niet aannemelijk dat het altaar aan de oostkant van het plateau tot de tempel behoorde, aangezien 
het op circa 30 m. afstand was gelegen. 
189 Colonna 2001b, 43. 
190 Stefani 1953, 40 fig. 16. 
191 Colonna 2001b, 43-44. 
192 M.P. Baglione, in: Colonna 2001b, 69. De groep die is geïdentificeerd als Apollo en Latona of als Leukothea en Palaimon is begraven onder het 
plaveisel van het monumentale altaar aan de oostkant van het plateau (Colonna 2001b, 43). 
193 G. Colonna in: Colonna 1985a, 100. 
194 Winter 2005, 247-250. 
195 Winter 2005, 249. 
196 Colonna 2001b, 42 en I.F.2.7. 
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Tenminste 16 beschilderde platen die de wanden aan de binnenzijde van de tempel sierden, zijn 
fragmentarisch bewaard gebleven197. Op de best bewaarde exemplaren zijn de volgende scènes 
zichtbaar: twee strijdende gewapende vrouwen (helm, lans en schild); een vrouw (?) gewapend met 
harpoen die vis vangt. Zij wordt omgeven door vissen waaronder een rog, een dolfijn en enkele 
weekdieren; twee mannen staande tegenover elkaar in ontspannen houding; een man staand 
tegenover een vrouw, eveneens in rustpose. De vrouw heeft een doorzichtig gewaad aan; een ruiter 
te paard; een vrouwenkop; een waterslang, waarvan diens prooi waarschijnlijk op een volgende 
(ontbrekende) plaat was weergegeven. Totnogtoe heeft men de sierplaten niet naar tevredenheid 
kunnen interpreteren198. 

Een reliëf dat ook onderdeel was van de tempeldecoratie stelt een gevleugeld paard voor. Slechts 
het achterste gedeelte van het paard is teruggevonden199. Mogelijk stelt de scène Bellerophon (of 
Hercle200) voor die op het gevleugelde paard Pegasos de Chimaira doodt. Bij deze interpretatie is 
het overigens vreemd dat het paard eerder in een ontspannen pose staat dan in een 
aanvalshouding201. Menerva assisteerde Bellerophon - in de Etruskische versie wellicht Hercle - bij 
zijn opdracht de Chimaira te doden. 

Water lijkt een belangrijk motief, gezien een groep antefixen met de kop van Acheloös en het 
frequent afbeelden van dolfijnen, zowel in het reliëf van de hoek-mutuli, alsmede op een groot deel 
van de bases van de nokbeelden, terwijl ook enkele van de reeds genoemde beschilderde platen aan 
de binnenzijde van de tempel van maritieme thema's zijn voorzien202. 
 
Votief- en cultusmateriaal  
Het votief- en cultusmateriaal, dikwijls van zeer grote kwaliteit, is verspreid over het complex 
aangetroffen, doch hoge concentraties zijn gevonden aan de oostkant, te weten rondom het 
monumentale altaar en in de oikos, en door latere verzakkingen ook in het Cannetacciodal één 
niveau lager dan het plateau met het heiligdom, en op de tussenliggende helling. In een 
monumentaal heiligdom als dat van Portonaccio met diverse bouwstructuren geconcentreerd in een 
oostelijke en een westelijke sector kan de exacte vindplaats van votiefmateriaal van belang zijn. 
Derhalve zullen de vondsten in de altaarzone (oostelijke sector), bij de tempel en het bassin 
(westelijke sector), en in de cisterne (centrale sector) afzonderlijk worden behandeld. Een 
uitgebreide overzichtspublicatie over het gehele terrein ontbreekt. Daarom is het dikwijls 
onduidelijk of men in de diverse publicaties één en hetzelfde object behandelt, zeker wanneer foto's 
of tekeningen ontbreken. Bovendien is in sommige verslagen de vindplaats ondergeschikt gemaakt 
aan de categorisering. Derhalve begin ik met een kort overzicht van votiefgaven waarvan de 
vindplaats hierdoor onduidelijk blijft203. 
 
Votiefgaven waarvan de vindplaats onduidelijk is 
Godenbeelden en -beeldjes 
De godin Menerva is gerepresenteerd in vele terracotta beelden en beeldjes. De oudste drie 
exemplaren, die dateren uit de 6de en de 5de eeuw v.Chr. zijn zorgvuldig met de hand gemaakt op 
driekwart van de ware grootte, terwijl de 15 à 20 kleinere exemplaren uit de 4de en de 3de eeuw 
v.Chr. van mindere kwaliteit zijn204. Van eerstgenoemde categorie is het martiale karakter in twee 
van de drie gevallen benadrukt door een pantser.  

Ook Apulu is ruim vertegenwoordigd met een half levensgroot terracotta beeld (Apollo 
Kitharoidos) uit het eind van de 5de eeuw v.Chr., en circa 50 terracotta beeldjes eveneens van een 

                                                 
197 Stefani 1951, 138-143; Stefani 1953, 70-80; F.R. Fortunati in: Colonna 1985a, 107 5.1 E 1-2. 
198 Colonna 1987b, 444. 
199 F. Melis in: Colonna 1985a, 104-105 5.1 D 5. 
200 Cf. Hercle als berijder van Pegasus op een spiegel uit Cortona (App. Co 2). 
201 Stefani 1953, 67 en fig. 46; F. Melis in: Colonna 1985a, 104-105, 5.1 D 1.  
202 Colonna 2001b, 43. 
203 Zie tevens Baglione 1987 passim voor de problemen in de huidige stand van het onderzoek in Portonaccio. 
204 Colonna 1987b, 423 en fig. 3-8, 25. Voor de oudste Menerva beelden zie onder de vondsten bij het altaar. 
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staande Apulu met lier uit de 4de eeuw v.Chr., waarvan in elk geval zeven exemplaren in de vulling 
van het monumentale altaar zijn aangetroffen205. 

Verder zijn er enkele terracotta beeldjes die Aritimi voorstellen aangetroffen waarvan de datering 
onbekend is, een fragment van een terracotta votiefbeeld of akroterion dat Turms voorstelt (circa 
500 v.Chr.)206, en een terracotta beeldje uit de 4de of de 3de eeuw v.Chr. van Hercle207. 
 
Inscripties met de namen van dedicanten 

In vergelijking met andere heiligdommen in Etrurië zijn in het heiligdom van Portonaccio veel 
inscripties met de namen van dedicanten aan het licht gekomen, waarvan hieronder in 
chronologische volgorde de meest volledige worden genoemd: 
[-?- l]arice vest[iricina- -?-] (7de of 6de eeuw v.Chr.)208 
] amanas[? (7de of 6de eeuw v.Chr.)209 
mini muluvanice mamarce apuniie venala (begin van de 6de eeuw v.Chr.)210 
[min]e mulvenice aville acvilnas (tweede kwart van de 6de eeuw v.Chr.)211 
min[i m]ulvanice laris apaiaes (eerste helft van de 6de eeuw v.Chr.)212 
[mini mulu]vanice larice hvuluves (eerste helft van de 6de eeuw v.Chr.)213 
mini mulvanice mamarce quthaniie[ (midden van de 6de eeuw v.Chr.)214 
[mini mulu]vanice larice k[ (6de eeuw v.Chr.)215 
[mini muluv]anice larice -[ (6de eeuw v.Chr.)216 
[-?- h]ermenaie mulvanic[e -?-] (6de eeuw v.Chr.)217 
mini alice velthur ve-[ (6de eeuw v.Chr.)218 
mini thanirsiie turice hvuluves / mi mla[ch] mlakas (6de eeuw v.Chr.)219  
?] mi nunar [-?-] (6de eeuw v.Chr.)220 
[-?- lari ]s teithurn[a- -?-] (6de eeuw v.Chr.)221 
]thena raisina[- -?-] (6de eeuw v.Chr.)222 
De formulering mini muluvanice kan worden vertaald met 'mij heeft gewijd'. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Tot de oudste votiefgaven van het heiligdom behoren fragmenten van potten (onder meer aardewerk 
met geometrische decoratie, bucchero, Attisch), terracotta beeldjes van mannen en vrouwen, en 
terracotta koppen223. Met betrekking tot de diverse votiefkoppen in het heiligdom dient te worden 
opgemerkt dat er maar liefst 25 verschillende typen vrouwenkoppen zijn onderscheiden tegen 
slechts 4 typen de mannenkoppen224.  

Rond het midden van de 6de eeuw v.Chr. verschenen er beeldjes van krijgers. De hoogste 
concentratie dateert echter tussen het eind van de 5de en het begin van de 4de eeuw v.Chr.225.  

                                                 
205 Colonna 1987b, 429-433; Cioncoloni Ferruzzi, Marchiori 1989-1990, 710; Colonna 2002, 202 nr. 691-697. Voor het grote Apollobeeld: I. 
Krauskopf, Apollon/Aplu nr. 89, LIMC II,1 (1984) 348; de Apollobeeldjes: I. Krauskopf, Apollon/Aplu nr. 90-91, LIMC II,1 (1984) 348.  
206 M. Harari, Turms nr. 18, LIMC VIII,1 (1997) 100. 
207 Colonna 1987b, 437. 
208 ET Ve 3.3. 
209 ET Ve 3.4. 
210 ET Ve 3.5. 
211 ET Ve 3.7. 
212 ET Ve 3.8. 
213 ET Ve 3.9. 
214 ET Ve 3.12. 
215 ET Ve 3.16. 
216 ET Ve 3.17. 
217 ET Ve 3.19. 
218 ET Ve 3.28. 
219 ET Ve 3.30. 
220 ET Ve 3.35. 
221 ET Ve 3.37. 
222 ET Ve 3.38. 
223 Stefani 1953, 80-81. 
224 Cioncoloni Ferruzzi/Marchiori 1989-1990, 717. 
225 Colonna 1987b, 429; Cioncoloni Ferruzzi/Marchiori 1989-1990, 708-709. G. Colonna dateert de opkomst van de krijgerbeeldjes aan het eind van 
de 6de eeuw v.Chr., terwijl R. Cioncoloni Ferruzzi en S. Marchiori deze dateren aan het eind van de 5de eeuw v.Chr.  
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Verder is er een beeldje van een jager uit de tweede helft van de 6de eeuw v.Chr. aan het licht 
gekomen226, ledematen, borsten, en enkele aan vruchtbaarheid gerelateerde objecten als 
lotusbloemen en granaatappels. 
 
Zone van het altaar 
Godenbeelden en -beeldjes 
In de buurt van het altaar zijn fragmenten van drie terracotta beeldengroepen van Menerva en 
Hercle gevonden (circa 530, circa 500 en circa 470 v.Chr.), die mogelijk de apotheose van Hercle 
weergeven227. Het gaat volgens P.S. Lulof echter om nokakroteria met parallellen in het heiligdom 
Vigna Parrocchiale II in Cerveteri, het noordelijke heiligdom van Pyrgi, de tempel van Mater 
Matuta in Satricum en het heiligdom van Sant'Omobono in Rome228. 

Terracotta beeldjes die Menerva voorstellen ontbreken niet, zowel van het vroeg-klassieke als 
hellenistische type, evenals terracotta Apulu-beeldjes, die echter niet vóór de 4de eeuw v.Chr. 
kunnen worden gedateerd229.  

Onder het plaveisel van rondom het monumentale altaar is een terracotta torso van een groot 
archaïsch standbeeld aan het licht gekomen, dat wellicht Hercle voorstelt230. Het is een van de 
oudste beelden in Etrurië met dergelijke afmetingen.  
 
Inscripties met de namen van goden 
Uit de directe omgeving van het altaar en de oikos zijn diverse inscripties afkomstig231. Een 
inscriptie op een fragment van een bucchero vaas uit de 6de eeuw v.Chr. noemt de godennaam Rath 
(cat. RaE 1), en een fragment van een bucchero oinochoe met op het handvat een protoom in de 
vorm van een vrouwenkop is voorzien van een inscriptie met de naam van de verder onbekende 
godin *Venai (cat. VenE 1) uit de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr. Een inscriptie uit de 6de eeuw 
v.Chr. op een fragment van een bucchero vaas noemt de namen van de godinnen Aritimi en Turan 
(cat. ArE 1 - TnE 2). Menerva wordt genoemd in vijf Etruskische en twee Latijnse inscripties uit de 
periode van de 6de tot en met de 3de eeuw v.Chr. (cat. MeE 1-6; MeL 2). De oudste van de Menerva-
inscripties (cat. MeE 1), die dateert uit de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr., staat op een 
fragmentarisch bucchero kistje, dat wel is geïnterpreteerd als een orakelkistje. 
 
Inscripties met de namen van dedicanten 
In de altaarzone zijn twee inscripties aan het licht gekomen met de naam van de gens Tulumnes: 
één uit het laatste kwart van de 7de eeuw v.Chr. die luidt: velthur tulumnes pesn(a n)uzinalie mene 
mul[uvanice]232, en één uit de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr.: mine mulvanice karcuna 
tulumnes233. De offerenden zijn waarschijnlijk afkomstig uit dezelfde familie als Lars Tolumnius, 
die in de 5de eeuw v.Chr. koning van Veii was234. De gelatiniseerde naam Tolonios is aangetroffen 
in een inscriptie gevonden in de cisterne, gewijd aan Menerva (cat. MeL 1). 

Ook de inscriptie mine muluv[an]ece a:vile vipiien:as (gedateerd in de eerste helft 6de eeuw 
v.Chr.)235 is in het kader van de identiteit van de gelovige noemenswaardig. Het zou gaan om Avle 
Vipinas, een held uit Vulci, wiens metgezel Servius Tullius (Macstarna) de voorlaatste koning van 
Rome werd236.  

In de altaarzone is een aantal wij-inscripties aangetroffen: 

                                                 
226 L.M. Michetti, in: Colonna 2001b, 49-50, I.F.1.20. 
227 Colonna 1987b, 436-437; Colonna 2001b, 40-41; Colonna 2002, 247 n. 371. 
228 Lulof 1997, passim.  
229 Menerva: Colonna 2002, 202 nr. 686-690; 241;  L.M. Michetti, in: Colonna 2001b, 52, I.F.1.26. Apollo: L.M. Michetti, in: Colonna 2001b, 51-52, 
I.F.1.25; Colonna 2002, 202 en 241 nr. 691-697 (zelfde type als in Veii Campetti en Falerii Celle). 
230 Colonna 2001b, 65-66. 
231 Bijna alle inscripties van het heiligdom, hooguit rond 530 v.Chr. begraven, zouden oorspronkelijk afkomstig zijn uit een votiefdepot of een 
thesaurus (Colonna 1987b, 444). De inhoud ervan zou rond 530 v.Chr. zijn begraven. Een gedeelte zou zijn gebruikt als ophoging van de oikos 
bijvoorbeeld. De exacte vondstsituatie van de materialen in de altaarzone is zeer complex. Uitvoerige beschrijving hiervan is irrelevant voor de 
huidige studie. G. Colonna (2002) verschaft deze gegevens tot in detail. 
232 ET Ve 3.2.  
233 ET Ve 3.6; Colonna 2002, 267 nr. 210, pl. 40, 77, fig. 29. 
234 Cf. Liv. IV. 17 ev. Colonna 2002, 267 nr. 210, fig. 29, pl. 40 en 77. 
235 ET Ve 3.11 (datering: rond het midden van de 6de eeuw v.Chr.). 
236 Colonna 2002, 262-264 nr. 82, fig, 26, pl. 74. 
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m[i]ni muluvanice venalia:. s:.larinas:. e:n mipi kapi m[i(r)] n[u]nai (gedateerd in de 6de eeuw 
v.Chr.)237, mini mulvanice velthur qurtiniie (gedateerd in de 6de eeuw v.Chr.)238, mine mulvanice 
larice ves.tricin[as?] (gedateerd in de 6de eeuw v.Chr.)239, [m]ini muluvanice laris: lethaies: 
(gedateerd in eind van de 6de eeuw v.Chr.)240. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Het oudste materiaal uit de zone van het altaar dateert uit het laatste kwart van de 7de eeuw v.Chr., 
het merendeel uit de 6de eeuw v.Chr.241. Beelden en beeldjes van terracotta, brons en ivoor, die 
kourotrophoi en gelovigen voorstellen, zijn in groten getale aangetroffen in de zone van het altaar. 
Zij bestrijken een periode vanaf de tweede helft van de 7de tot en met de 3de eeuw v.Chr. Zowel 
vrouwen als gewapende en ongewapende mannen komen voor242. Wapens daarentegen zijn 
nauwelijks gevonden: slechts twee lanspunten zijn er bekend uit de opgraving van M. Pallottino243. 

Veel votiefgaven zijn gerelateerd aan de mundus muliebris en aan het ambacht: kourotrophos-
beeldjes, beeldjes van een vrouw gezeten op een troon (vanaf circa 450 tot en met de 4de eeuw 
v.Chr.), een koppel zittend op een troon, staande vrouwen vaak met een duif of met vruchten in de 
hand (gedateerd rond 450 v.Chr.), weefgetouwgewichten, klosjes en kralen244. Van de categorie 
anatomische votieven biedt de zone van het altaar handen, voeten, een been en een uterus245.   

Ook dieren zijn vertegenwoordigd: een bucchero ram, Etrusco-Korinthische balsemflesjes in de 
vorm van een ram, van een zwijn en van één respectievelijk twee aapjes; een terracotta schildpad, 
de snuit van een bok of een kameel, een katachtige en twee vogels (duiven?), die alle dateren uit de 
periode tussen 450 en 350 v.Chr.246. Tenslotte kunnen een beeldje van een Muze, aes rude, munten, 
een tempelgebouwtje (gedateerd in de 6de of de 5de eeuw v.Chr.), sieraden, waaronder ivoren 
hangers in de vorm van een kore, en een grote hoeveelheid aardewerk worden genoemd, zowel 
lokaal (bucchero, imitatie Grieks-oriëntaals aardewerk - met name lydia en lekythoi - mogelijk uit 
Cerveteri) als (met name Grieks) importaardewerk247. 

De fossa dei sacrifici van het monumentale altaar bevatte eveneens veel votiefmateriaal dat kan 
worden gedateerd in de 7de en de 6de eeuw v.Chr., waaronder sieraden als ringen, fibulae, kralen en 
scarabeeën, en aes rude248. Vermengd met de aarde van de vettige asvlek konden ook resten van 
botjes van geroosterd vlees worden onderscheiden249.  
 
Tempel en bassin 
In het westelijke gedeelte van het heiligdom is minder votiefmateriaal gevonden250. Bij de 
zuidelijke muur van de tempel is een pinax uit de 5de of de 4de eeuw v.Chr. aangetroffen die Hercle 
voorstelt in gevecht met Acheloös251.  

                                                 
237 ET Ve 3.13; Colonna 2002, 267, nr. 222, pl. 78, fig. 30. 
238 ET Ve 3.14; Colonna 2002, 271, nr. 363, pl. 79, fig. 29. 
239 M. Pallottino in: StEtr 13 (1939) 461, nr. 6-7; ET Ve 3.15 en 3.40; Colonna 2002, 270, nr. 223, pl. 78, fig. 30. 
240 ET Ve 3.44; Colonna 2002, 271, nr. 347, pl. 44, 79, fig. 29. 
241 L.M. Michetti, in: Colonna 2001b, 45. 
242 L.M. Michetti, in: Colonna 2001b, 49-53 (altaarzone); 69-77 (diverse vindplaatsen binnen het heiligdom); Colonna 2002: bijv. kouros 
votiefbeeldjes: 180 nr. 339-346 (tweede helft van de 7de eeuw v.Chr.) en 205-206 nr. 746-749 (derde kwart van de 6de eeuw v.Chr.); korai: 206 nr. 
750-751 (derde kwart van de 6de eeuw v.Chr.); krijger: 206 nr. 752 (circa 550 v.Chr.) en 201 nr. 674-681 (hetzelfde type als in Veii Campetti) (eind 
van de 6de en de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr.); zeer fragmentarische grote beelden: 197 nr. 585-592d (4de  en 3de eeuw v.Chr.); koppen van 
vrouwenbeelden: 200-201 nr. 646-672 (uit de laat-archaïsche tot en met de hellenistische periode). 
243 Colonna 2002, 227 nr. 1243-1244. 
244 Colonna 2002: 194-200; vindplaats mij onbekend: beeldjes van vrouwen met spoel- of spinklosje (Cioncoloni Ferruzzi, Marchiori 1989-1990, 709 
fig. 2). 
245 Colonna 2002, 203 nr. 703-710a. Cioncoloni Ferruzzi/Marchiori 1989-1990, 708 en n. 16: in de zone van het altaar en op het Cannetaccio-plateau 
zijn votiefgaven gevonden die zijn gerelateerd aan de voortplanting. 
246 Cioncoloni Ferruzzi/Marchiori 1989-1990, 710 en n. 30; L.M. Michetti, in: Colonna 2001b, 46, 48,52, I.F.1.4, 10-13, 27; Colonna 2002, 203 nr. 
711-714, 241. 
247 L.M. Michetti, in: Colonna 2001b, 45-49, 54-56; Colonna 2002; muse: 202 nr. 698; aes rude: 227 nr. 1245-1248; munten: 227 nr. 1249-1255; 
tempelgebouwtje: 204 nr. 723; sieraden: 206-222; aardewerk: 161-194. Voor het tempelgebouwtje zie ook M.D. Gentili in: Colonna 1985a,  107 5.1 
G 1. 
248 Stefani 1953, 81-87. G. Colonna (2002, 151 n. 82) corrigeert de datering van E. Stefani, die de inhoud van de kuil dateerde in de 6de en 5de eeuw 
v.Chr. 
249 Stefani 1953, 82, 87 nr. 35. 
250 Voor de diverse dateringen van de tempel: Bouma 1996, III, 109 n. 1204. 
251 Colonna 1987b, 437, 439 fig. 26; Concioloni Ferruzzi/Marchiori 1989-1990, 714, fig. 5. 
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In het midden van de trapezoïdale semi-onderaardse ruimte ten westen van de tempel lag een 
hoop bestaande uit sloopmateriaal. In deze hoop zijn donkere aarde en verbrande organische resten 
aangetroffen en ook elders op de vloer zijn sporen van brand zichtbaar252. Er zijn dakpannen 
gevonden uit een moeilijk dateerbare vroege fase, en diverse resten van dierenoffers: botjes van 
geroosterd vlees, ribben en stukjes dijbenen van runderen, kaken van zwijnen en schapen, een 
dwars doorgesneden hoorn van een kalf en van een geit. Verder was er een grote hoeveelheid 
aardewerk uit de 7de en de 6de eeuw v.Chr., bucchero, en ook Proto-Korinthisch en Korinthisch 
aardewerk.   

In de vulling van het bassin is het grootste deel van het Attisch zwart- en roodfigurig aardewerk 
van het heiligdom gevonden: voornamelijk kylikes, circa 20 in getal, waaronder één toegeschreven 
aan de Colmar-schilder. Deze werden mogelijk gebruikt voor cultusdoeleinden. Verder gaat het om 
een dinos uit de kring van de Antimenes-schilder, om één uit de kring van de Pan schilder en om 
een volutenkrater van de Nikoxenos schilder 253. 
 
Cisterne 
Inscripties met de namen van goden 
In de cisterne is een onbeschilderde miniatuur olpe uit de periode tussen 350 en 300 v.Chr. 
aangetroffen waarop een Latijnse inscriptie met de naam van Menerva staat (cat. MeL 1). 
 
Inscripties met de namen van dedicanten 
In de Latijnse Menerva-inscriptie wordt een offerende L. Tolonios genoemd, de gelatiniseerde naam 
van de reeds genoemde gens Tulumnes254. Een tweede onbeschilderde minatuur-olpe bevat een 
inscriptie paco, aan te vullen tot Paconius255. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Het merendeel van het materiaal uit de cisterne dateert uit de periode vanaf de 5de tot en met de 3de 
eeuw v.Chr., ofschoon sommige vondsten uit het midden van de 2de eeuw v.Chr. stammen256. Uniek 
is een terracotta votiefgeschenk uit de periode tussen het eind van de 4de en de eerste helft van de 
3de eeuw v.Chr., bestaande uit een ronde basis waarop tenminste een kleine en een grote olifant en 
een Cerberus bevestigd waren257. Ook zijn er stenen werktuigen uit het Palaeolithicum, een bronzen 
beeldje van een staande vrouw (540-530 v.Chr.)258, en twee bronzen oinochoai (Schnabelkanne; 
475-450 v.Chr. en de 3de eeuw v.Chr.) gevonden259. Er is een aantal goed geconserveerde potten aan 
het licht gekomen, waaronder een Etrusco-Korinthische pyxis uit de Cyclus van de Vogels - Groep 
van Pavia (560-550 v.Chr.), een skyphos met een uiltje (glaux; 375-325 v.Chr.)260, impasto, 
fragmenten van thymiateria, bucchero, Etruskisch zwart- en roodfigurig aardwerk, rood en black-
gloss en beschilderd black-gloss aardewerk, kleurloos gezuiverd aardewerk, Coarseware, en ollae 
in de categorie Internal Slip Ware, ofschoon niet geheel zeker is of alles werkelijk tot de vulling van 
de cisterne behoort261.   
 

                                                 
252 Stefani 1953, 104. 
253 Baglione 1989-1990, 656. 
254 Cf. een inscriptie uit Veii Campetti I, die dezelfde L. Tolonios noemt als offerende aan Ceres (cat. VeL 1). 
255 L. Ambrosini, in: Colonna 2001b, 79, 84, I.F.7.8; Ambrosini 2005, 141. 
256 L. Ambrosini, in: Colonna 2001b, 79-80. 
257 Ambrosini 2005, passim; L. Ambrosini, in: Colonna 2001b, 86-88, I.F.7.12. 
258 L. Ambrosini, in: Colonna 2001b, 85-86, I.F.7.11. 
259 L. Ambrosini, in: Colonna 2001b, 85, I.F.7.9-10. 
260 L. Ambrosini, in: Colonna 2001b, 82, I.F.7.4. 
261 L. Ambrosini, in: Colonna 2001b, 79-86;  Ambrosini 2005, 142-143. 
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Caere 
 
Cerveteri 
 
Urbaan 
 
Manganello 
 
Locatie 
Het heiligdom is gesitueerd op een plateautje aan de westelijke rand van het stadsplateau in de 
nabijheid van een van de stadspoorten, met uitzicht op de Manganello, die in het dal stroomt (afb. 
II.13).  
 
Bouwresten 
Tot het complex (afb. II.14) behoort een tempel op een podium met een lengte van maximaal 15,50 
m.262 die is georiënteerd op het zuidzuidoosten (op de grens tussen regio 7 en 8), drie putten, en een 
cisterne263. De temenos wordt begrensd door een sleuf met een diepte tot ongeveer 1 m.264 In het 
centrum van het terrein, onder de tempel, is een onregelmatige, bijna rechthoekige lege ruimte 
gesitueerd die waarschijnlijk diende als steengroeve om materiaal te winnen voor de tempel, en die 
bij de bouw van de tempel is opgevuld. Daarbij bleef een bestaande cisterne met een afwijkende 
oriëntatie (van het noordoosten naar het zuidwesten: op de grens tussen regio 2 en 3 en regio 10 en 
11) misschien behouden265. Dergelijke cisternen kwamen volgens R. Mengarelli voornamelijk voor 
in steden die niet over voldoende bronwater konden beschikken266. Ook in de buurt van de z.g. 
Hera-tempel van Vigna Parrocchiale (I) te Cerveteri is een dergelijke cisterne aangetroffen. Aan de 
westzijde van de tempel is een 10.70 m. diepe put gelegen, die oorspronkelijk waarschijnlijk diende 
als waterput, maar waarin een groot aantal votiefgaven is aangetroffen267. Een tweede diepe put is 
gelegen ten oosten van het tempelterrein aan de overzijde van de begrenzende sleuf. De derde put 
zou volgens R. Mengarelli een graanput zijn uit een fase voorafgaand aan die van de tempel268. 

Aan de hand van de datering van het votiefmateriaal - van het laatste kwart van de 4de tot en met 
het eind van de 2de eeuw v.Chr. - kan worden vastgesteld dat het heiligdom in die periode in gebruik 
was, ofschoon de jongste architectonische decoratie uit de 3de eeuw v.Chr. stamt269.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
De votiefgaven, die veelal in fragmentarische staat verkeren, zijn zowel in het heiligdom zelf als in 
het ravijn aangetroffen270. Het gaat om terracotta koppen van mannen (met en zonder sluier), 
vrouwen en kinderen, een terracotta beeldje van twee zittende vrouwen met in totaal vier naakte 
kinderen, de kop van een wikkelkindje, vrouwelijke hermen, figuurtjes van schapen, runderen en 
duiven, alle van terracotta, veel anatomische votiefterracotta's (handen, benen, oren, vingers, 

                                                 
262 Mengarelli 1935, 85. 
263 Mengarelli 1935, pl. XV, 88 fig. 1 (reconstructie van de tempel). 
264 Mengarelli 1935, 86. 
265 Mengarelli 1935, 86 en pl. XVI sectie GH. 
266 Mengarelli 1935, 86. 
267 Mengarelli 1935, 87. 
268 Mengarelli 1935, 86. 
269 Gentili 1989-1990, 728;  Proietti 1986, 268. 
270 Mengarelli 1935, 85.  
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borsten, mannelijke genitaliën, uteri, ingewandenplateaus) weefgetouwgewichten, een terracotta 
arula met de kop van een vrouw met bekranst hoofd, oorringen en een halsketting, en aardewerk271. 
De put ten oosten van het tempelterrein bevatte een laag van resten van offerdieren (waaronder die 
van een lam en de dieren waarvan zoals hierboven vermeld ook beeldjes zijn gevonden in het 
heiligdom) vermengd met as272.  
 
Bibliografie 
M.D. Gentili in: Colonna 1985a, 38-41, 1.26; Gentili 1989-1990; Mengarelli 1935; Nardi 1989, 65-66, nr. 21; Proietti 
1986, 268-270, 109a. 
 
Sant'Antonio 
 
Locatie 
Het heiligdom van Sant'Antonio is strategisch gelegen aan de zuidoostelijke rand van het 
stadsplateau, nabij het punt waar de oude weg vanuit de vallei van de Fosso della Mola op het 
plateau uitkomt (afb. II.13)273.  
 
Bouwresten 
Het terrein werd reeds in de IJzertijd bezocht, maar werd waarschijnlijk pas rond 500 v.Chr. voor 
religieuze doeleinden gebruikt. Uit de vroegste periode dateren enkele (vrouwen)graven, vrijwel 
zonder bijgiften, die in latere fasen intact zijn gelaten274. De locatie van deze graven - binnen de stad 
- is niet gebruikelijk, doch vergelijkbaar met de vondst van enkele skeletten in Pian di Civita te 
Tarquinia275. De graven zijn georiënteerd van het noordoosten naar het zuidwesten en van het 
noordwesten naar het zuidoosten276. Een van de graven is later geïncorporeerd in de oostmuur van 
tempel A en A. Maggiani en A.M. Rizzo vermoeden derhalve dat het om een heroon ging277. Uit 
die periode dateren ook enkele ovale hutten. 

Rond 500 v.Chr. werden twee parallel aan elkaar gelegen tempels gebouwd (afb. II.15), die 
uitkijken over het lager gelegen land en die zijn georiënteerd op het zuidwesten (op de grens tussen 
regio 10 en 11)278. In tegenstelling tot tempel A (circa 24 x 16,5 m.), waarvan de fundering van alle 
muren, een deel van de treden aan de voorzijde bewaard zijn gebleven, resteren van tempel B (circa 
20 x 25 m.) slechts de muren die samen de zuidwestelijke hoek vormen, en een muur die parallel 
aan de voorzijde van de tempel liep en die de twee tempels met elkaar verbond279. Aan de voorzijde 
van tempel A bevindt zich een onderaardse structuur, wellicht een bassin dat geheel of deels buiten 
gebruik raakte bij de bouw van de tempel280. Deze structuur is toegankelijk door middel van een uit 
het tufsteen uitgehakte trap. Aan deze structuur was mogelijk een bescheiden gebouwtje 
verbonden281. Aan de noordwestkant van de tempel bevindt zich een grote overdekte cisterne uit de 
archaïsche tijd, terwijl zich ook elders op het terrein grote en diepe holtes (cisternen?) en 
afwateringskanaaltjes uit diverse perioden bevinden282. Tempel B is gebouwd op de locatie van de 
elliptische en de rechthoekige structuren uit de eerste respectievelijk tweede fase. Dit is de richting 
waar volgens V.E. Izzet mogelijk ook de opening van de structuur uit de eerste fase kan worden 
gelokaliseerd283. Er lijkt dus sprake van een zekere continuïteit, ofschoon onduidelijk blijft of de 

                                                 
271 M.D. Gentili in: Colonna 1985a, 38-40. Een volledig corpus van de votiefgaven uit Manganello ontbreekt vooralsnog.  
272 Mengarelli 1935, 87; Gentili 1989-1990, 727-728. 
273 Cf. Cristofani 1996, 40, fig. 17. 
274 Cristofani 1997, 54; Izzet 1999-2000, 134; Izzet 2000, 323; Maggiani/Rizzo 2001, 145. 
275 Izzet 1999-2000, 134. 
276 Maggiani/Rizzo 2001, 145. 
277 Maggiani/Rizzo 2001, 145. 
278 Izzet 1999-2000, 133, 141-145; Izzet 2000, 326-328, 331. Voor de datering van de tempels zie ook: Maggiani/Rizzo 2001, 144, en A. 
Maggiani/A.M. Rizzo, in: Maggiani/Rizzo 2005, 179. 
279 Izzet 1999-2000, 142; Izzet 2000, 334. Voor de afmetingen van tempel A en B zie Maggiani/Rizzo 2001, 143 en A. Maggiani/A.M. Rizzo, in: 
Maggiani/Rizzo 2005, 178-179. 
280 Maggiani/Rizzo 2001, 144; A. Maggiani/A.M. Rizzo, in: Maggiani/Rizzo 2005, 179 en n. 20, fig. 5-6. 
281 Maggiani/Rizzo 2001, 145 en A. Maggiani/A.M. Rizzo, in: Maggiani/Rizzo 2005, 181. 
282 Maggiani/Rizzo 2001, 144, 145 en A. Maggiani/A.M. Rizzo, in: Maggiani/Rizzo 2005, 180, 181. 
283 Izzet 1999-2000, 135; Izzet 2000, 327. 
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locatie reeds in de IJzertijd voor cultusdoeleinden werd gebruikt284. Voor tempel B is een 
rechthoekige put met een diepte van 1,15 m. uitgehakt uit de rotsbodem met dezelfde oriëntatie als 
de tempel. Deze put, gevuld met aardewerk en dierenbotten, staat deels loodrecht op een put uit de 
tweede fase285. Tussen de twee tempels in bevindt zich een structuur in tufstenen blokken, 
waarschijnlijk een altaar286. Naast de tempel zijn terracotta antefixen gevonden, die tot de 
tempeldecoratie behoorden287.  

Aan het eind van de 4de eeuw v.Chr. vond in elk geval een radicale transformatie van tempel A en 
het plein ervoor plaats288. Een bothros bracht een grote hoeveelheid fragmenten van votiefgaven aan 
het licht die dateren uit de periode tussen circa 500 v.Chr. en het begin van de hellenistische 
periode. 

In de hellenistische periode raakte het heiligdom in verval, ofschoon enkele structuren uit de 2de 
of 1ste eeuw v.Chr. erop lijken te duiden dat het in bescheiden vorm bleef voortbestaan289. Een 
magische spijker uit de 2de of 3de eeuw na Chr. die bij het heiligdom is gevonden, duidt er volgens 
G. Colonna op dat op de plaats ook lang na het einde van de officiële cultus nog oraculaire 
activiteiten plaatsvonden290.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
Inscripties met de namen van goden 
Op een fragment van een bucchero kop uit de tweede helft van de 6de eeuw v.Chr. staat de iscriptie 
apas (cat. ApaE 1). 

Aan Hercle is een kwalitatief hoogstaande Attisch roodfigurige kylix gewijd (cat. HeE 1), die 
wordt toegeschreven aan Onesimos, een leerling van Euphronios291. Derhalve kan de kylix worden 
gedateerd tussen 500 en 490 v.Chr. De naam van de dedicant is onbekend. Zowel aan de binnen- als 
aan de buitenzijde is de kylix gedecoreerd met scènes uit de Trojaanse Oorlog292. De herkomst van 
de kylix is lange tijd onbekend geweest. Recent palaeografisch onderzoek heeft echter uitgewezen 
dat het exemplaar afkomstig is uit Cerveteri, mogelijk uit het heiligdom van Sant'Antonio293, gezien 
de aanwijsbare connectie tussen Hercle en het heiligdom: een ovalen, bronzen weegschaalgewicht 
met een kern van lood (716,28 gram volgens de nieuwe weging). Het object kan op palaeografische 
gronden wordt gedateerd in de 4de of het begin van de 3de eeuw v.Chr. Het is gevonden in het puin 
aan de voet van de helling die het heiligdom aan de zuidoostkant begrenst en bevat een tienregelige 
inscriptie (cat. HeE 2 - RaE 2 - TsE 1) waarin de godennamen Rath, Turms en Hercle voorkomen. 
De beide eerstgenoemde namen zouden vanwege nevenplaatsing en congruerende vorm, tezamen 
de naam van één god vormen, waarbij rath volgens M. Cristofani en A. Maggiani als epitheton bij 
Turms zou moeten worden beschouwd294. Aan deze god(en) is het gewicht gewijd. In r. 5 stelt A. 
Maggiani de lezing masani.hercles voor295. Masani zou volgens hem kunnen refereren aan een 
plaats of gebeurtenis/feestdag waaraan Hercle zijn naam verleende.  

Uit een Londense privécollectie is een illegaal opgegraven bronzen knots bekend. Het object, dat 
aan Hercle is gewijd (cat. HeE 3), zou afkomstig zijn uit het heiligdom van Sant'Antonio296. Het is 
66 cm. lang en is zo zwaar, dat wordt vermoed dat de kern van lood is297. Op basis van de inscriptie 
vermoedt G. Colonna dat de knots in de tweede helft van de 3de eeuw v.Chr. is gemaakt in het 
gebied tussen Tarquinia, Vulci en Orvieto. V.E. Izzet dateert het rond het midden van de 5de eeuw 

                                                 
284 Izzet 1999-2000, 136-137. V.E. Izzet meent dat het niet ondenkbaar is dat het gebouwtje uit de IJzertijd zowel als woonhuis als voor 
cultusdoeleinden is gebruikt.  
285 Izzet 2000, 328, fig. 5. 
286 Maggiani/Rizzo 2001, 144 en A. Maggiani/A.M. Rizzo, in: Maggiani/Rizzo 2005, 178. 
287 Izzet 1999-2000, 142. 
288 Maggiani/Rizzo 2001, 144 en A. Maggiani/A.M. Rizzo, in: Maggiani/Rizzo 2005, 180-181. 
289 Maggiani/Rizzo 2001, 144-145 en A. Maggiani/A.M. Rizzo, in: Maggiani/Rizzo 2005, 181. 
290 Colonna 2001a, 168. 
291 Sgubini Moretti 1999, 7. 
292 Voor een uitvoerige beschrijving zie Williams 1991; Sgubini Moretti 1999. 
293 Sgubini Moretti 1999, 8-9. 
294 Cristofani 1996, 43-45; Maggiani 2002b, 167, n. 13. 
295 Maggiani 2002b, 167, n. 13. 
296 Colonna 1989-1990, 894-898; Cristofani 1996, 54 en n. 29, fig. 29; Izzet 1999-2000, 142. 
297 Colonna 1989-1990, 894. 
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v.Chr. Zowel M. Cristofani als V.E. Izzet hebben het object echter inmiddels toegeschreven aan het 
- Caeretaanse - heiligdom Sant'Antonio298. 
 
Inscripties met de namen van dedicanten 
De knots is gewijd door Tite Utaves, de zoon van Vel, een vrijgelatene (l(autni)). 

De naam van degene die het weegschaalgewicht (cat. HeE 2) wijdde, is Vel Ucs Luvchmsal in r. 
2, volgens A. Maggiani iemand van de gens Ucs, in archaïsche vorm Uchus, een naam die in 
Cerveteri voorkomt299. luvchmsal is de genitivus van het praenomen Luvchmes en dient hier als 
patronymicum. In dezelfde inscriptie worden nog drie namen genoemd: in r. 8-9 L(ar)c(e)(?) 
Penthni en Vel [L]ape(?) of Vel Ave, die niet nader worden toegelicht in de inscriptie, en in r. 9-10 
wordt gerefereerd aan het zilath-schap van La(r)th Nulathes. A. Maggiani wijst op de overeenkomst 
met de Romeinse wereld, waar op weegschaalgewichten de magistraten worden genoemd die belast 
zijn met de controle over de plaats waar de betreffende gewichten worden bewaard, in de regel een 
tempel of een heiligdom300. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
In het heiligdom is nog een weegschaalgewicht aangetroffen. Het gaat om een bronzen blok van 
11,465 gram301. Het gewicht wordt gedateerd in de tweede helft van de 6de eeuw v.Chr. Het is 
gevonden aan de voet van de trap die leidde naar een onderaardse ruimte, verbonden met een 
archaïsch gebouw, dat geheel was gevuld met architectonische terracotta's en dakbedekking en met 
vele aardewerkfragmenten niet later dan de laatste decennia van de 6de eeuw v.Chr.  

Uit de 4de en 3de eeuw v.Chr. dateren enkele fragmenten van terracotta beeldjes, waaronder vier 
figuren op een troon, één kourotrophos, en een zwijntje302. 

Tot de aardewerkvondst - zowel op de vloerniveaus als in de putten - behoren bucchero sottile, 
gepolijst rood impasto, Etrusco-Korinthisch, Attisch zwart- en roodfigurig, black-gloss, en slechts 
weinig ruw aardewerk303. Ook zijn er vegetale resten aangetroffen en botresten van zwijnen, 
runderen en schapen of geiten. Het merendeel van de botten is slechts fragmentarisch bewaard 
gebleven. Grotere stukken zijn gevonden in de putten uit de tweede en derde fase304.  
 
Bibliografie  
Cristofani 1996; Izzet 1999-2000; Izzet 2000; Maggiani/Rizzo 2001; A. Maggiani/A.M. Rizzo, in: Maggiani/Rizzo 
2005, 177-182; Nardi 1989, 64, nr. 18.  
 
Vignaccia  
 
Locatie 
Het heiligdom is gelegen in het zuidwesten van het stadsplateau (afb. II.13). 
 
Bouwresten 
Slechts het votiefdepot is overgeleverd. De vondst van architectonische terracotta's duidt op het 
bestaan van een cultusgebouw, dat echter nooit aan het licht is gekomen305. Het heiligdom was 
gezien het materiaal in gebruikt vanaf de laat-archaïsche periode tot en met de 2de eeuw v.Chr.306. 
 

                                                 
298 Izzet 1999-2000, 142; Cristofani 1996, 54. 
299 Maggiani 2002b, 167, n. 13; ET Cr 2.51. 
300 Maggiani 2002b, 167-168. Contra Cristofani 1996, 50.  
301 Maggiani 2002b, 168-169, nr. 7. 
302 G. Colonna in: StEtr 41 (1973) 540. De vondsten zijn het resultaat van een clandestiene opgraving; foto's of tekeningen van de betreffende 
objecten zijn mij niet bekend.  
303 Izzet 2000, 330. 
304 Izzet 2000, 330. 
305 Nagy 1989-1990, 729. 
306 Nardi 1989, 65, nr. 20. 
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Votief- en cultusmateriaal 
Godenbeelden en -beeldjes 
Het heiligdom heeft een groot aantal terracotta godenbeeldjes prijsgegeven. De oudste exemplaren 
stammen uit de 5de en de 4de eeuw v.Chr., de jongste uit de 2de eeuw v.Chr. of iets later. De oudste 
beeldjes representeren Menerva (in totaal tenminste 8 exemplaren307) en krijgers (Laran?). De 
overige goden van wie beeldjes zijn aangetroffen, zijn Artumes/Aritimi (tenminste 9 exemplaren), 
Apulu, Turan (tenminste 2 exemplaren), Hercle (4 exemplaren; ook in lood) en Lasa, en misschien 
waren ook Demeter en Persefone vertegenwoordigd308. Uniek is een terracotta beeldje van Menerva 
zittend op een kline met mogelijk een vrucht in de linkerhand uit de 4de eeuw v.Chr.309. Ook 
ongebruikelijk is een terracotta beeldje van Aritimi, halfnaakt weergegeven als Turan, maar met pijl 
en boog310. Een terracotta beeldje van een koppel van man en vrouw, waarin de man een lier 
vasthoudt en de vrouw een arm om de schouder van de man legt, is geïnterpreteerd als Apulu en 
Aritimi 311. Tussen hen in is een vogel weergegeven. Ook dit beeldje wordt gedateerd in de 4de eeuw 
v.Chr.312. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
De vele terracotta beeldjes, waaronder de reeds genoemde godenbeeldjes dateren uit de tijd tussen 
de 5de en de 2de eeuw v.Chr. of zelfs iets later. Bij een groot aantal exemplaren zijn Griekse 
stijlinvloeden zichtbaar313. De grootste categorie beeldjes betreft kourotrophoi, zowel enkele 
figuren als koppels (vrouw-vrouw of man-vrouw met klein of groot kind). Eén beeldengroepje geeft 
twee identieke vrouwelijke figuren weer die in een simpele naiskos zitten314. De vrouwen hebben 
een rond hoofddeksel en een sluier. Op schoot heeft elk van beiden een vogel. Het tweetal wordt 
geflankeerd door een fluit- en een lierspeler, beiden een stuk kleiner dan de vrouwen. H. Nagy 
vermoedt dat het gaat om een verdubbelde godin315. Omdat het beeldengroepje overeenkomsten 
vertoont met een exemplaar uit het heiligdom van Manganello in Cerveteri, en men wel aanneemt 
dat Uni daar werd vereerd, ook al is daar geen enkel epigrafisch bewijs voor, zou de verdubbelde 
godin volgens H. Nagy mogelijk Uni voorstellen316. Ook beeldjes van één of twee vrouwen met een 
patera in de hand tijdens een plengoffer en met een palmboom op de achtergrond komen voor. Op 
basis van Griekse parallellen wordt de enkele vrouw geïdentificeerd als Aritimi. Het koppel 
interpreteert men wel als Aritimi en Letun, onder meer vanwege de palmboom317. Een liefdevol 
koppel van een man die een vrouw omarmt, waarbij beider schoot is bedekt met een doek, terwijl de 
vrouw een patera umbilicata in de hand houdt, is wel geïnterpreteerd als een hieros gamos of als 
adoptie zoals in de 'adoptie van Hercle'-scènes op Etruskische spiegels318. Onder de jongste beeldjes 
zijn ook Silenen en figuren uit het gevolg van Fufluns319. Verder zijn er beeldjes van muzikanten 
(lierspelers met bulla om de nek en bespelers van een dubbele fluit320), beeldjes van vrouwen met 
vogels en van vogels afzonderlijk, en een fragment van een ramsbeeldje aangetroffen321. Uit de 5de 
tot en met het eind van de 4de eeuw v.Chr. dateren enkele rijkelijk met Italische sieraden 
gedecoreerde terracotta votiefkoppen, terwijl ook votiefkoppen uit de periode daarna - tot in de 2de 
eeuw v.Chr. zijn gevonden322. De votiefkoppen zijn op twee uitzonderingen na van het vrouwelijke 
geslacht, evenals het merendeel van de beeldjes323. Van het grote aantal anatomische votieven, dat 

                                                 
307 Aantallen gebaseerd op de met zekerheid identificeerbare exemplaren in het Lowie Museum of Anthropology, University of California, Berkeley, 
dat een groot deel van de vondsten uit het heiligdom bezit. 
308 Nagy 1988, 26 (Demeter en Persephone), 28-34, Appendix I, 285-286 (overige goden); Nagy 1989-1990, passim. 
309 G. Colonna, Athena/Menerva nr. 125, LIMC II,1 (1984) 1060; Nagy 1988, 29, IIB16c; Nagy 1989-1990, 731, fig. 1. 
310 Nagy 1989-1990, 738 en n. 45, fig. 10. 
311 Nagy 1988, 31; Nagy 1989-1990, 738, fig. 11. 
312 I. Krauskopf, Apollon/Aplu nr. 83, LIMC II,1 (1984) 347; I. Krauskopf, Artemis/Artumes nr. 37, LIMC II,1 (1984) 780. 
313 Nagy 1989-1990, 729-730. 
314 Nagy 1989-1990, 732-733, fig. 3. 
315 Nagy 1989-1990, 737.  
316 Nagy 1989-1990, 737 en n. 41. 
317 I. Krauskopf, Artemis/Artumes nr. 40, LIMC II,1 (1984) 780; Nagy 1989-1990, 734-738. 
318 Nagy 1989-1990, 736 en n. 40.  
319 Naagy 1988, 43; Nagy 1989-1990, 732 en n. 17. 
320 Nagy 1988, 40-41. 
321 Comella 1981, 733; Nagy 1988, 273-282. 
322 Nagy 1988, 15-19; Nagy 1989-1990, 730 en n. 6. 
323 Nagy 1989-1990, 730-731. 
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in het rapport van de vondst van het depot wordt genoemd, ontbreekt - op twee exemplaren na - 
tegenwoordig elk spoor324.  
 
Bibliografie 
Camporeale 2004, 232; Comella 1981, 732-733, nr, 52; Nagy 1988; Nagy 1989-1990 (+ lit.); Nardi 1989, 65, nr. 20. 
 
Vigna Parrocchiale  
 
Locatie 
In de Vigna Parrocchiale, gelegen in het centrum van het antieke stadsplateau (afb. II.13), zijn de 
resten van tenminste twee heiligdommen aan het licht gekomen: de in 1912-1913 door R. 
Mengarelli opgegraven z.g. Hera-tempel, die hier Vigna Parrocchiale I zal worden genoemd, en het 
van 1983 tot en met 1989 blootgelegde heiligdom, hier Vigna Parrocchiale II, direct ten noorden 
van eerstgenoemd heiligdom.  
  
Vigna Parrocchiale I 
 
Bouwresten 
Het heiligdom (afb. II.16) bestaat uit een cultusgebouw en watervoorzieningen, bestaande uit een 
serie kanalen, cisterne-openingen, cilindrische putten, en een diep bassin dat is georiënteerd op het 
zuidoosten en het noordwesten (regio 7 en 15). De vorm van het cultusgebouw is onbekend. 
Volgens R. Mengarelli was het aanvankelijk bescheiden van omvang om in een tweede fase te 
worden vervangen door een groter gebouw325. De oudste architectonische terracotta's die tot het 
cultusgebouw behoorden, dateren uit het eind van de 6de eeuw v.Chr.326. Een dubbele oven ten 
noorden van het bassin diende voor de productie van architectonische en votiefterracotta's. 

Het heiligdom werd enkele malen voorzien van nieuwe architectonische terracotta's, en bleef in 
gebruik tot in de 3de eeuw v.Chr.327.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
Inscripties met de namen van goden 
Op een aantal Genucilia-schaaltjes (gedateerd in de 4de of de 3de eeuw v.Chr.) is de Griekse 
inscriptie hera geschilderd (cat. HeG 1 / UnG 1), wat doet vermoeden dat de potten zijn gewijd aan 
Hera, het Griekse equivalent van Uni, ofschoon M. Cristofani en M. Martelli het waarschijnlijker 
achten dat de inscripties dienen te worden aangevuld tot hera[kles], Herakles, vanwege het 
voorkomen van Hercle in het nabij gelegen mogelijke heiligdom Vigna Parrocchiale II en ook 
elders in de stad328.   
  
Overig votief- en cultusmateriaal 
Het votiefmateriaal bestaat naast bucchero en Etrusco-Campaans black-gloss aardewerk uit twee 
terracotta arulae van het type dat vanaf het eind van de 4de tot en met de 3de eeuw v.Chr. 
voorkwam: één met een vrouwenkop, omgeven door vegetale krullen, en één met een voorstelling 
van Europa en de stier329. Tevens is een fragment van een plooi van het himation van één groot 
standbeeld van terracotta aangetroffen, waarschijnlijk uit de 4de eeuw v.Chr., een deel van een 
matrix van een jongenskop, het bovenste deel van een acefaal terracotta beeld van een jonge vrouw, 
volgens R. Mengarelli waarschijnlijk een dansende maenade, en een fragment van nog een 
terracotta beeld van een jonge vrouw. De drie laatstgenoemde exemplaren dateren alle uit de 
hellenistische periode330.  
 

                                                 
324 Nagy 1989-1990, 730. 
325 Mengarelli 1936, 73. 
326 Proietti 1986, 169. 
327 Mengarelli 1936, 74. 
328 Martelli 1991, 619; Cristofani 1996, 53 en n. 31. 
329 Mengarelli 1936, 82-83, fig. 5-6. 
330 Mengarelli 1936, 81-82, fig. 4, pl. 26, 4. 
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Bibliografie 
Camporeale 2004, 232; Cristofani 2000, 399; Marconi Cosentino/Gallavotti/Aiello 1995, 51; Mengarelli 1936; Nardi 
1989, 55-57, nr. 3; Proietti 1986, 168-169, nr. 71. 
 
Vigna Parrocchiale II 
 
Bouwresten 
Het terrein was in gebruik vanaf de Vroege IJzertijd tot in de Romeinse periode, maar kreeg pas in 
de eerste decennia van de 5de eeuw v.Chr. een sacrale functie331. In de archaïsche periode was er 
naar alle waarschijnlijkheid onder meer een residentieel complex gevestigd, opgetrokken uit 
tufsteen, afkomstig uit de naastgelegen grote ondergrondse groeve332. Deze groeve lijkt daarna 
enige tijd te zijn gebruikt voor de opvang van water, dat via een leiding daarheen werd geleid333.  
Rond 500 v.Chr. werden de gebouwen op het terrein afgebroken. Het puin werd in de groeve 
gestort. Hiertoe behoren tevens gebruiksvoorwerpen uit de huiselijke sfeer en uit werkplaatsen 
(bijv. oventjes, kolenbekkens, ollae, kommen, klosjes, weefgetouwgewichten), veel aardewerk, 
zowel geïmporteerde stukken als lokaal Etruskische exemplaren334. Vervolgens werd een 
monumentale tempel gebouwd met een breedte van circa 24,5 m. en een lengte van ongeveer 20 m. 
(afb. II.17). Aangezien de tempel vooralsnog niet geheel is opgegraven, zijn de definitieve vorm en 
de oriëntatie niet bekend. De mogelijkheden omtrent de oriëntatie beperken zich evenwel tot het 
zuidoosten (op de grens tussen regio 6 en 7) en het noordwesten (op de grens tussen regio 14 en 15). 
De eerste optie is gezien de oriëntatie van Etruskische tempels in het algemeen de meest 
waarschijnlijke335. Het merendeel van de architectonische terracotta's behoort tot de periode van 
circa 475 tot 450 v.Chr. of tot de periode rondom 400 v.Chr.336. Grote hoeveelheden architectonisch 
materiaal uit midden en laat-hellenistische periode ontbreken. Derhalve kan worden aangenomen 
dat de tempel in die tijd buiten gebruik raakte. Zijn functie werd wellicht overgenomen door een 
naastgelegen elliptisch gebouw, dat volgens A. Maggiani vergelijkbaar is met het Griekse 
bouleuterion of het Romeinse comitium337.  

Op het terrein is een deel van een levensgroot terracotta beeldengroep van Hercle en een vrouw 
aangetroffen (circa 500 v.Chr.), dat mogelijk tot het gebouw behoorde338. P.S. Lulof herkent hierin 
Menerva en Hercle met contemporaine parallellen in het heiligdom van Portonaccio in Veii, het 
noordelijke heiligdom van Pyrgi, de tempel van Mater Matuta in Satricum en het heiligdom van 
Sant'Omobono in Rome339. Ook een akroterion van Eos en Tithonos behoorde tot het heiligdom340. 
   
Votief- en cultusmateriaal 
Inscripties met de namen van goden 
Op twee bucchero kommen uit de tweede helft van de 6de eeuw v.Chr. zijn inscripties met de 
benaming voor 'vader' aangebracht (cat. ApaE 2-3)341. Gezien de vroege datering is het echter 
mogelijk dat deze inscripties niet behoren tot de fase van het heiligdom, maar tot de 
gebruiksvoorwerpen in de huiselijke sfeer die rond 500 v.Chr. in de groeve zijn gestort. Op een 
fragment van een cilindrisch-ovoïde olletta van lokaal impasto uit het eind van de 6de of de 5de eeuw 
v.Chr. staat een inscriptie met de naam Vei (cat. VeE 1). Laatstgenoemde inscriptie is aangetroffen 

                                                 
331 A. Maggiani, in: Maggiani e.a. 2001, 121; A. Maggiani, in: Maggiani/Rizzo 2005, 176. 
332 A. Maggiani, in: Maggiani e.a. 2001, 121 en fig. 2. 
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Cristofani 2000, 407. Zie tevens A. Maggiani, in: Maggiani/Rizzo 2005, 176 en n. 5. 
336 A. Maggiani, in: Maggiani e.a. 2001, 122; A. Maggiani, in: Maggiani/Rizzo 2005, 176. Zie voor een meer gedetailleerde indeling: A. Guarino, in: 
Maggiani e.a. 2001, 132-133. 
337 A. Maggiani, in: Maggiani e.a. 2001, 122; A. Maggiani, in: Maggiani/Rizzo 2005, 177. Voor het elliptische gebouw zie ook: Cristofani 1986, 15; 
G. Colonna, Strutture teatriformi in Etruria, in: Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique (Actes Paris 1991) Rome 1993, 343-
347; Marconi Cosentino, Gallavotti/Aiello 1995, 51. 
338 Cristofani 1986, 15 pl. 3 c; Martelli 1991, 619. 
339 Lulof 1997, passim. 
340 Cristofani 2000, 404. 
341 Pandolfini Angeletti 1989, 74, nr. 9-10; Cristofani e.a. 1993, 504, nr. 10, 16. 
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op de bodem van een open ruimte uit de archaïsche periode, op een plaats die later door de tempel 
werd ingenomen, waarna de ruimte waarschijnlijk als waterreservoir dienst deed342.  
 
Bibliografie 
Cristofani 1986, 12-17; Cristofani e.a. 1992; Cristofani e.a. 1993; Maggiani e.a. 2001; A. Maggiani, in: Maggiani/Rizzo 
2005, 175-177; Marconi Cosentino/Gallavotti/Aiello 1995, 51; Nardi 1989, 52-55, nr. 1; Pandolfini Angeletti 1989. 
 
Suburbaan 
 
Valle della Mola 
  
Locatie 
Het heiligdom ligt aan de voet van de zuidoostkant van het stadsplateau, op een terras langs de 
toegangsweg die bij het Sant'Antonio heiligdom de stad binnenkomt (afb. II.13). Hier zijn ook de 
necropolis van Greppe S. Angelo en daaraan grenzend enkele recent ontdekte kamergraven uit de 
periode tussen het eind van de 7de en de 3de of de 2de eeuw v.Chr. gesitueerd343.  
 
Bouwresten 
De oudste fase dateert uit de laat-archaïsche periode, zoals kan worden afgeleid uit de vondst van 
architectonische terracotta's344. Enkele resten in het centrum van het terrein duiden echter mogelijk 
op een cultusgebouwtje uit de 6de eeuw v.Chr.345, terwijl enkele stenen werktuigen en bruin, hand 
gevormd impasto, bewerkt met een stokje, duiden op menselijke aanwezigheid op het terrein in een 
nog eerder stadium346. De tempel (afb. II.18), een peripteros sine postico, meet ongeveer 24 bij 20 
m. en is georiënteerd op het zuidwesten (op de grens tussen regio 10 en 11). 

Een tweede serie architectonische terracotta's dateert uit de hellenistische periode, wat duidt op 
een grootschalige renovatie in die tijd347. Na deze herstructurering werd een thermaal complex 
aangelegd, deels over de oude laag heen. Het is niet duidelijk of de tempel behouden bleef348. Water 
speelde echter een belangrijke rol in alle perioden, getuige de kanaaltjes, cunicula, cisternen, 
bekkens, en de kalkstenen leeuwenkopprotoom uit de periode tussen 400 en 350 v.Chr. die als 
mond van een monumentale fontein moet hebben gediend349. Het terrein bleef continu in gebruik tot 
in de middeleeuwen350. 
 
Votiefgaven 
Onder de materialen die op het terrein zijn aangetroffen en die mogelijk voor rituele of 
votiefdoeleinden kunnen zijn gebruikt, behoren het schild van een schildpad351, black-gloss en 
beschilderd aardewerk, de bodem van enkele balsemflesjes, een fragment van een 
weefgetouwgewicht, fragmenten van amforen, van ollae, van fijn bucchero en van een grote 
roodfigurige kylix, fragmenten van thymiateria, een fragment van een laat-archaïsche polychrome 
kop, één van een gesluierde kop van terracotta, fragmenten van nog twee koppen, en van een op een 
troon gezeten vrouw, gehuld in een mantel352. 
 
Bibliografie 
Nardi 2001b; Nardi 2005a; Nardi 2005b, 188. 
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Overige heiligdommen 
 
Op diverse locaties op en rond het stadsplateau zijn votiefmaterialen en resten van architectonische 
decoratie aangetroffen. Beide categorieën materiaal kunnen wijzen op het bestaan van een tempel of 
in elk geval een heiligdom. G. Nardi verschaft in twee artikelen uit 1989 en 2001 een overzicht van 
oude en nieuwe vondsten. Het gaat om 23 urbane locaties, waaronder de in het bovenstaande 
behandelde. Aangezien er geen inscripties met namen van goden noch godenbeeldjes zijn 
aangetroffen, zal op deze plaats niet dieper op de vondsten worden ingegaan.   
 
Bibliografie 
Nardi 1989, passim; Nardi 2001a, passim. 
 
Montetosto 
 
Locatie 
Het extra-urbane heiligdom van Montetosto (afb. II.19) is gelegen aan de zuidwestkant van de weg 
tussen Cerveteri en Pyrgi op een afstand van 4 km. van Cerveteri, in de directe nabijheid van een 
groot tumulus-graf uit het eind van de 8ste eeuw v.Chr.353. Deze weg had naast een 
verbindingsfunctie, mogelijk tevens een sacraal karakter354. Ten oosten van het heiligdom stroomt 
de Fosso di Zambra. 
 
Bouwresten 
Het complex is niet geheel opgegraven. Het gebouw bestond mogelijk uit vier vleugels rondom een 
binnenplaats. Mogelijk was zelfs een drie-cellige tempel onderdeel van het gebouw355. Vlakbij de 
tempel bevindt zich een waterbron (Fontanile della Tomba). Aan de hand van de bouwstructuren en 
architectonische terracotta's kan het heiligdom worden gedateerd in de periode vanaf de tweede 
helft of het laatste kwart van de 6de tot en met de 2de of de 1ste eeuw v.Chr., dus tot in de Romeinse 
periode356.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
Onder het materiaal bevinden zich een loden gewicht in de vorm van een amfoor, een vaasfragment 
met Etruskische letters en Romeinse bronzen munten357.  
 
Literatuur 
Volgens Herodotus gaf de Delphische Pythia de burgers van Caere (Cerveteri) opdracht om spelen 
en paardenwedstrijden te organiseren als boetedoening voor het doden van de Phocaeërs na de Slag 
van Alalia in circa 540 v.Chr.358. Theoretisch zou het heiligdom om deze reden kunnen zijn gesticht 
en zouden de spelen hier hebben kunnen plaatsvinden359. Het doden van de Phocaeërs zou volgens 
M. Torelli kunnen worden geïnterpreteerd als het verzoenen van de zielen van de gesneuvelde 
Caeretanen, die mogelijk worden vertegenwoordigd door de in de tombe begraven persoon360. 
 
Bibliografie 
Colonna 1963; Colonna 1968; Edlund 1987, 70-71, IV.2; Giuliani/Quilici 1964; Protani - Frau 1989, 74-76; Steingräber 
1981, 462; Torelli 1985, 106. 
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(Rome 1981) 1-3; M. Torelli, Polis e 'palazzo'. Architectura. ideologia e artigianato greco in Etruria tra VII e VI sec. a.C., in: div. aut., Architecture et 
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Pyrgi (Santa Severa) 
 
Extra-urbaan 
 
Locatie 
Het sacrale terrein is gelegen aan de weg tussen Cerveteri en Pyrgi met uitzicht op de Tyrrheense 
Zee in de buurt van een waterbron (afb. II.20)361.  

Mogelijk zijn er twee heiligdommen naast elkaar gelegen: één in het noorden met onder meer 
twee tempels (A en B), en één in het zuiden, dat bestaat uit een aantal kleine bouwstructuren. De 
twee terreinen worden van elkaar gescheiden door een kanaaltje.  
 
Het noordelijke heiligdom 
 
Bouwresten 
Het sacrale terrein, dat nog niet geheel opgegraven is, beslaat ongeveer 9000 vierkante meter362. Het 
heiligdom (afb. II.21) werd omringd door een temenos-muur, waarvan slechts het noordoostelijke 
en zuidoostelijke deel resteert. De oudste resten van een tempel – enkele antefixen - dateren uit de 
6de eeuw v.Chr. Deze tempel is echter nog niet getraceerd363. Rond 510 v.Chr. werd de eerste van de 
twee tempels, de peripteros-tempel B op een podium (28,41 x 18,64 m.364) opgericht365, met een 
oriëntatie op het zuidwesten (op de grens tussen regio 10 en 11), tezamen met een langgerekte 
bouwstructuur met ongeveer twintig cellae tegen de temenos-muur aan de zuidoostzijde en het 
aangrenzende terrein C aan de noordwestzijde van de tempel (afb. II.22). Voor het gebouw met de 
vele cellae bevindt zich een (onregelmatige) rij van kleine altaren. Op het rechthoekige, 
waarschijnlijk onoverdekte terrein C bevinden zich een rond tufstenen altaar op een rechthoekig 
plateau, met in het altaar een centraal gat dat in verbinding staat met een onderaardse sleuf van circa 
2 m. diepte (bothros), de resten van een rechthoekig tweede altaar van peperijn, een diepe offerput 
in de westelijke hoek van het altaarplateau, een ommuurde hof uit de eerste helft van de 3de eeuw 
v.Chr. en een 'bassin', voorzien van architectonische terracotta's die oorspronkelijk behoorden tot 
tempel B, waarin onder meer de plaatjes van goud en brons zijn aangetroffen die hieronder zullen 
worden behandeld366. Het altaarplateau is enkele graden meer naar het westen gericht dan de tempel 
en was waarschijnlijk toegankelijk vanaf het noordoosten367.  

Rond 470/460 v.Chr. werd ten noorden van tempel B een tweede tempel op een laag podium (A) 
gebouwd, groter dan tempel B (24,05 x 34,40 m.)368.  

Tempel B werd ontmanteld nog voor het begin van de hellenistische periode gezien het ontbreken 
van architectonische terracotta's uit die tijd369. Het complex werd verwoest in de 3de eeuw v.Chr.370. 
Het antepagmentum dat aan het begin van de klassieke periode (circa 460-455 v.Chr.) aan de 
achterzijde van tempel A was bevestigd, toont een mythologische scène die wordt geïnterpreteerd 
als een combinatie van diverse climaxscènes uit de mythe van de Zeven tegen Thebe: in het 
centrum staat Tydeus op het punt om Melanippos in de schedel te bijten, uiterst links staat Athena 
(Menerva) met een emmer in de hand. Zij weigert, om haar lieveling Tydeus met de inhoud van 
deze emmer onsterfelijk te maken, verbijsterd als zij is door de wrede daad. Op de achtergrond 
wordt Kapaneus door de bliksem van Zeus (Tin) getroffen371. Ook zijn er resten bewaard gebleven 

                                                 
361 Edlund 1987, 75: ook extra-muraal. 
362 G. Colonna in: Colonna/Baglione 1998, 127. 
363 G. Colonna in : Colonna 1985a, 128; Colonna/Baglione 1998, 127. 
364 Marconi Cosentino/Gallavotti/Aiello 1995, 65. 
365 G. Colonna in: Colonna/Baglione 1998, 127. 
366 G. Colonna in: NSc 1970, suppl. II, 597-604, fig. 446-454; G. Colonna in: Colonna/Baglione 1998, 128. 
367 G. Colonna in: NSc 1970, suppl. II, 590. 
368 G. Colonna in: NSc 1970, suppl. II, 267; G. Colonna in: Colonna 1985a, 129. Afmetingen in: Protani/Frau 1989, 46; G. Colonna in: 
Colonna/Baglione 1998, 128. 
369 A. Rallo in: NSc 1970, suppl. II, 424.  
370 Protani/Frau 1989, 49, 51. 
371 G. Colonna in: NSc 1970 suppl. II, 48-82; Proietti 1986, 208-213, nr. 94; Colonna 1996b, 21-24; G. Colonna in: Colonna/Baglione 1998, 128-129. 
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van het gevelreliëf uit de periode rond 350 v.Chr.372. Het gaat onder meer om de kop van 
Leukothea, de vergoddelijkte koningin van Thebe373. 

Van de originele geveldecoratie van tempel B (circa 510 v.Chr.374) zijn de mutuli geïnterpreteerd 
als de paardenspannen van Herakles (Hercle) en zijn vriend Iolaos en hun wagenmenners. Aan de 
hand van andere architectonische terracotta fragmenten - onder meer twee koppen van de Hydra van 
Lerna die worden gegrepen door een linkerhand, een rechterhand met een sikkel, de gehelmde kop 
van Athena (Menerva) - kan worden afgeleid dat aan beide korte zijden scènes uit de Werken van 
Herakles waren weergegeven375.  

P.S. Lulof herkent in enkele fragmenten de beeldengroep van Menerva en Hercle van het type 
waarvan  contemporaine parallellen zijn gevonden in het heiligdom van Portonaccio in Veii, het 
heiligdom Vigna Parrocchiale II in Cerveteri, de Mater Matuta tempel in Satricum en het heiligdom 
van Sant'Omobono in Rome376. Deze groep deed mogelijk dienst als centraal akroterion van tempel 
A377. 

De unieke antefixen uit de periode rond 510 v.Chr. die mogelijk toebehoren aan het gebouw met 
de vele cellae zijn alle gerelateerd aan het aanbreken van de dag378: het zijn 1. de opkomende Zon, 
die gezien het geslacht als Usil en niet als Cautha dient te worden geïdentificeerd379, 2. 
Aurora/Thesan met witte paarden, de Maan of een Meesteres van de Paarden, 3. Lucifer met 
hanenkop of een dauwgod, en 4. de Nacht die vlucht met sterren onder de jas of Thesan die de 
Morgenster en de Avondster draagt380. Ook zijn er een figuur tussen twee paarden, die wegens de 
leontè wordt geïnterpreteerd als Hercle in een soort apotheose, en een figuur die wordt beschouwd 
als Leukothea oftewel Astarte-Afrodite381.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
Godenbeelden en -beeldjes 
Opmerkelijk is de totale afwezigheid van godenbeelden en -beeldjes. 
 
Inscripties met de namen van goden 
In de bovenste laag van het puin afkomstig van de verwoeste tempel B en direct onder het nieuwe 
plaveisel in de ommuurde hof binnen terrein C zijn drie gouden plaatjes en de fragmenten van een 
bronzen plaatje aangetroffen, en spijkers met bronzen koppen om de plaatjes te bevestigen382. Eén 
bronzen plaatje is buiten de hof aangetroffen383. Alle dateren van rond 500 v.Chr. Op een van de 
twee gouden plaatjes met Etruskische tekst wordt Uni genoemd (cat. UnE 2), in de Punische tekst 
vertaald met 'Astarte' (cat. UnP 1).  

Op het fragmentarische bronzen plaatje staan de namen van Tin en Uni (cat. TiE 1 - UnE 3), en op 
het tweede bronzen plaatje die van Etra, Thesan (?) en Uni (cat. EtE 1 - TheE 1 - UnE 1).  

Uni komt tevens voor op drie Etruskisch black-gloss potten uit de eerste helft van de 5de eeuw 
v.Chr. (cat. UnE 4-6). Twee zijn gevonden in relatie tot tempel A, en één in relatie tot tempel B. 
Op de bodem van de put op de zuidoosthoek van tempel A is een bronzen simpulum gevonden met 
het masker van een Sileen met Gorgo-trekken en een inscriptie met de naam van Farthan (cat. FaE 
1). Het object wordt gedateerd in de tweede helft van de 4de eeuw v.Chr.  

Eveneens uit de 4de eeuw v.Chr. dateert een graffito nex[---], volgens G. Colonna eventueel te 
lezen als net[uns] (cat. NeE 2)384.  

                                                 
372 G. Colonna in: Colonna/Baglione 1998, 129. 
373 G. Colonna in: Colonna/Baglione 1998, 129. 
374 F. Melis in: Colonna 1985a, 133. 
375 G. Colonna in: NSc 1970, suppl. II, 290-306; G. Colonna in: Neppi Modona/Prayon 1981, 25; F. Melis in: Colonna 1985a, 133. 
376 Lulof 1997, passim. 
377 Lulof 1997, 318. 
378 Als eerste: O.W. von Vacano, in: Neppi Modona/Prayon 1981, 153-160.  
379 Colonna 1984-1985, 63, n. 15. 
380 De eerste optie van elk van de antefixen: zie onder meer: Colonna 1984-1985, 62-64, fig. 4; G. Colonna in: Colonna 1985a, 133, nr. 7.1 D (+ 
bibl.); de tweede en derde optie: Simon 2005, passim en Simon 2006, 47 en fig. IV.3.  
381 Colonna 1984-1985, 63. 
382 G. Colonna in: NSc 1970, suppl. II, 600-604, fig. 455-460, pl. 4. 
383 NSc 1970, suppl. II, 597, fig. 426-427, 601. 
384 Colonna 2000, 272 en n. 64. 
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In de ophoging van de fundering van tempel B is een fragment van de voet van een bucchero open 
vaasvorm aangetroffen waarop volgens G. Colonna mogelijk een inscriptie met de naam Vei staat 
(cat. VeE 2)385. 
 
Inscripties met de namen van dedicanten 
Op de gouden plaatjes wordt Thefarie Velianas genoemd als koning of zilac (praetor) van Caere 
(Cerveteri). Hij laat in het derde jaar van zijn regering (een sacrarium in?) een tempel voor Uni-
Astarte bouwen in het heiligdom, en wijdt één of meer beelden. 

De inscriptie op het bronzen plaatje (cat. EtE 1 - TheE 1 - UnE 1) noemt Thanachvil Catharnai, 
een vrouw uit de ons onbekende gens Catharnai. De naam vertoont volgens M. Pallottino 
overeenkomsten met Etruskische namen als Caturus, Catha, Cathis386.   
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Het votief- en cultusmateriaal dat is aangetroffen op het tempelterrein verkeert voor een groot deel 
in zeer fragmentarische staat387. Het bestaat uit Griekse munten uit Athene, Syracuse, Messana, 
Leontinoi, alle uit de 5de eeuw v.Chr., Punische munten (vanaf circa 350 tot en met 320 v.Chr.), 
Romeinse munten uit de laatste decennia van de 4de en de 3de eeuw v.Chr., en enkele uit de 
Keizertijd388, weefgetouwgewichten, klosjes en gewichtjes389. Een groot aantal terracotta 
anatomische votieven zoals benen, wikkelkindjes, uteri, een borst, fragmenten van beelden van 
naakte mannen, en koppen voornamelijk van mannen dateren volgens F.R. Serra uit de periode 
vanaf het midden van de 2de tot en met de 1ste eeuw v.Chr.390. Derhalve vallen zij buiten het bereik 
van het huidige onderzoek, evenals een paar lampjes uit ongeveer 200 v.Chr., en beeldjes van het 
Tanagra-type uit de 2de eeuw v.Chr.  

Verder is er een aantal bronzen en ijzeren objecten aan het licht gekomen, zoals pijlpunten, een 
vishaakje, ringetjes, een fibula, drie grote schijven, en een groot aantal loden projectielen391.  

In de put van terrein C zijn onder meer een tufstenen altaartje en dierenbotten aangetroffen 
(voornamelijk resten van runderen, maar ook van andere dieren, zoals biggetjes, een zwijn, een deel 
van een haan, een raaf, een kraai, een kauw, een uil en een kikker)392.   

Het aardewerk dat in het heiligdom is gevonden, betreft onder meer Attisch zwart- en roodfigurig, 
Etruskisch zwartfigurig, niet-figuratief Attisch aardewerk, Etrusco-Korinthisch aardewerk, 
archaïsch Etruskisch black-gloss aardewerk, bucchero, en diverse soorten impasto aardewerk393.  
 
Het zuidelijke heiligdom 
 
Bouwresten  

Monumentale bouwstructuren lijken te ontbreken in het zuidelijke heiligdom (afb. II.23). Het 
bestaat onder meer uit gebouwtjes met een eenvoudige lay-out (alfa, bèta en gamma) en altaren 
(delta, epsilon, iota, zeta, labda). De structuren hebben verschillende oriëntaties. De bouwfasen 
lijken ongeveer parallel te lopen aan die van het noordelijke heiligdom394. Een temenos-muur en 
dakdecoraties, wel aanwezig in het noordelijke heiligdom, ontbreken.  

Sacellum bèta in het centrum van het terrein, georiënteerd op het zuidwesten (op de grens tussen 
regio 10 en 11, is gebouwd rond 530-520 v.Chr. en werd verwoest bij de Syracusaanse 
plunderingen van 384 v.Chr.395. Het sacellum heeft twee cellae van ongelijke grootte en een open 
vestibule aan de achterzijde, gericht op het noordoosten (op de grens tussen regio 2 en 3).  

                                                 
385 Colonna 2000, 275, n. 84. Voorheen las men vel, wat naar mijn mening de beste lezing is. 
386 Pallottino 1967, 339. 
387 F. R. Serra, NSc 1970, suppl. II, 552. 
388 G. Colonna in: NSc 1970, suppl. II, 263-266; 440; 578-582; 647. 
389 NSc 1970, suppl. II, passim. 
390 F. R. Serra, NSc 1970, suppl. II, 553. 
391 M.T. Falconi Amorelli in: NSc 1970, suppl. II, 441; 582-586. 
392 G. Colonna in: NSc 1970, suppl. II, 595 n. 1, 597; L. Cardini in: NSc 1970, suppl. II, 616-625. 
393 NSc 1970, suppl. II, passim. 
394 Colonna/Baglione 1998, 130. 
395 Colonna/Baglione 1998, 130-131. 
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Rond 480-470 v.Chr. werd een vierkant altaar delta toegevoegd, gericht op de regionenkoppels 1 
en 9, en 5 en 13, afhankelijk van wat als voorzijde werd beschouwd396. Het werd gelijktijdig met 
sacellum bèta verwoest397. Ook het vierkante altaar epsilon en een aangrenzende bothros werden in 
de periode 480-470 v.Chr. geplaatst398. Het altaar is gericht op de regionenkoppels 2/3 en 10/11, en 
6/7 en 14/15. De lage circulaire altaren zeta en iota (laatstgenoemde met aangrenzende bothros) 
werden beide aan de oostelijke rand van het heiligdom gebouwd, terwijl aan de zuidoostelijke zijde 
het vierkante altaar labda werd gebouwd op een rond basement en met een toegang op het 
westnoordwesten (regio 13). Ook dit altaar werd bij de Syracusaanse plunderingen verwoest399. In 
de buurt van labda is votiefdepot kappa aangetroffen. Omstreeks 460 v.Chr. werd sacellum gamma 
gebouwd, dat is gericht op de regionenkoppels 6/7 en 14/15400. Rond 450 v.Chr. of iets later werd in 
de zuidwesthoek van het heiligdom sacellum alfa gebouwd, een rechthoekig gebouw met een 
oriëntatie op het zuidwesten (op de grens tussen regio 10 en 11). In het sacellum bevonden zich 
twee altaartjes voor plengoffers.    

In het noorden van het zuidelijke heiligdom bevindt zich een geëgaliseerd plein, voorzien van een 
drainagesysteem. In de vullaag van deze locatie is votief- en cultusmateriaal aangetroffen401. Een 
deel van dit materiaal is afkomstig uit het zuidelijke deel van het terrein, dat na de plunderingen in 
384 v.Chr. werd verlaten. Dit kan worden afgeleid uit de vondst van twee fragmenten van één 
votiefgave (cat. CaE 4 - SuE 3), waarvan de één in het zuidelijke en de ander in het noordelijke deel 
is aangetroffen402. 

Van de architectonische terracotta's resteren fragmenten van antefixen uit de periode rond 530 
v.Chr. en vier akroteria met een torso van Acheloös met een mensenkop403. Het oudste dateert uit 
circa 530 v.Chr., de andere uit circa 500 v.Chr. Ook zijn er fragmenten van akroteria van rammen 
en stieren aangetroffen. 

Na de verwoesting van het heiligdom door de Romeinen in 270 v.Chr. werden de 
cultusactiviteiten nog tot het eind van de 3de eeuw v.Chr. voortgezet in sacellum alfa en bij altaar 
zeta, gezien de in die periode dateerbare muntvondst in een offerkuil404.    
  
Votief- en cultusmateriaal 
Inscripties met de namen van goden 
Het merendeel van de inscripties met namen van goden zijn gewijd aan Cav(a)tha (cat. CaE 1-19) 
en Suri (cat. SuE 1-4, SuE 5). Alle dateren uit de 5de eeuw v.Chr. en zijn aangebracht op 
voornamelijk Attische potten. Aan [?] kor[a of -è of -#a], Kore, de dochter van Demeter (cat. CaG 
1) is een fragment van de wand van een kleine Attisch (?) zwartfigurige lekythos uit het eind van de 
6de eeuw v.Chr. gewijd, aan Apa één Attische kylix uit de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr., één 
Etrusco-Korinthische patera umbilicata in miniatuurformaat uit de 5de eeuw v.Chr., en mogelijk een 
Attisch black-gloss skyphos (?) en een impasto olla uit de 5de of de 4de eeuw v.Chr. (cat. ApaE 4-5, 
ApaE 6-7), aan de Fuflunische (cat. FuraE 1), volgens G. Colonna epitheton bij Suri, de in het 
onderstaande te behandelen kolonettenkrater van de Tyszkiewicz-schilder (480-470 v.Chr.), in 
Dorisch Grieks aan Hercle een Attisch black-gloss stemless kylix uit ongeveer 450 v.Chr. (cat. HeE 
4), aan Menerva waarschijnlijk fragmenten van drie Attische potten uit de 5de eeuw v.Chr. (cat. 
MeE 7, MeE 8-9), aan Damater - Dorisch Grieks voor Demeter - (VeG 1) een Attisch black-gloss 
vaas (olpe?) uit de 5de eeuw v.Chr., aan Rath een Etruskisch black-gloss skyphos uit ongeveer 400 
v.Chr. (cat. RaE 3), aan Astarte, een van de godinnen die ook in het noordelijke heiligdom werd 
vereerd, een fragment van een Etruskisch black-gloss skyphos uit de eerste helft van de 4de eeuw 
v.Chr. (cat. UnE 7), en aan Veive (Vetis) mogelijk een Campaanse black-gloss kop uit het Atelier 
des petites Estampilles uit het eind van de 4de of het begin van de 3de eeuw v.Chr. (cat. VetE 1).  
                                                 
396 Colonna/Baglione 1998, 131. 
397 Colonna/Baglione 1998, 132. 
398 Colonna/Baglione 1998, 131. 
399 Colonna/Baglione 1998, 132. 
400 Baglione 1997, 2-4 n. 4. 
401 Colonna/Baglione 1998, 132. 
402 Colonna/Baglione 1998, 132. 
403 Colonna 2000, 268-269 en fig. 10-12. 
404 Colonna/Baglione 1998, 132. 
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Ook een groot aantal afkortingen verwijzen volgens G. Colonna naar theoniemen of goddelijke 
epitheta405. Het gaat onder meer om Cau(thas) (cat. CaE 10) op de voet van een Attisch black-gloss 
skyphos uit de 5de eeuw v.Chr., en The(san) (cat. TheE 2) op de voet van een impasto schotel uit 
dezelfde periode. Bovendien zouden volgens G. Colonna lapse (cat. LapE 1-2) op twee bronzen 
plaatjes uit het begin van de 3de eeuw v.Chr., ecile (cat. EcE 1) op een schotel uit het eind van de 4de 
eeuw v.Chr., en de hapax-vorm mi chavex(x) (cat. ChaE 1) in Noord-Etruskische spelling en 
Chiusinisch alfabet uit de 6de of de 5de eeuw v.Chr. op een fragment van een Attisch black-gloss 
kolonettenkrater, evenals Apa, Fuflunusra en Veive mogelijk epitheta van Suri zijn406. In lapse zou 
volgens G. Colonna wellicht de obscure Iuppiter Laprius uit een passage van Euhemerus van 
Ennius, samengevat door Lactantius kunnen doorklinken407. De inscriptie ]inth[-]xs[---] op de voet 
van een Attische black-gloss skyphos uit de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr. kan volgens D.F. 
Maras worden aangevuld tot isminthians, een epitheton bij Maris, en ook herkenbaar in de Griekse 
Apollon Smintheus408. Met de Griekse inscriptie duo e[i….], 'twee…' op een deel van de bodem van 
een Attisch roodfigurige kylix uit de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr. worden ofwel twee 
voorwerpen ofwel twee goden - Kore en Demeter of het koppel Suri/Cavatha - bedoeld409.   
 
Inscripties met de namen van dedicanten 
In het zuidelijke heiligdom zijn enkele namen van dedicanten aangetroffen. Het gaat om luecies: op 
een black-gloss schaal van de 'Spurinas Groep' uit het eind van de 6de of het begin van de 5de eeuw 
v.Chr., larzasmaias (larz asmaias of larzas maias) op een lokale black-gloss kylix uit het eerste 
kwart van de 5de eeuw v.Chr., ause/l(i)e op een gelijksoortig exemplaar, carucra op een Attisch 
black-gloss stemless kylix uit circa 450 v.Chr. (cat. HeE 4), en LI m[-] thanetuvthi (m[i] thane 
tuvthi) op een Attisch roodfigurige glaux uit de periode na 450 v.Chr.410.  

Op een black-gloss schaal van de 'Spurinas Groep' staat de inscriptie arphial. Dit zou de genitivus 
van de naam van een god of van een vrouw kunnen zijn411. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Het materiaal dateert voornamelijk uit de 5de en de 4de eeuw v.Chr. In het noordelijke heiligdom 
ontbreken vondsten uit deze periode vrijwel geheel412.   

Als stichtingsoffer bij de bouw van sacellum bèta (530-520 v.Chr.) was een pot met gouden oren 
begraven onder de linker cella413. Het stichtingsoffer van altaar epsilon en de bijbehorende bothros 
(480-470 v.Chr.) is een kistje en een baar lood414. Zeven baren lood  waren op diverse punten van 
het basement labda (480-470 v.Chr.) begraven415. In sacellum alfa zijn onder meer één baar lood en 
juwelen aangetroffen416. De vondsten uit depot kappa kunnen worden onderscheiden in drie 
groepen offergaven: ten eerste een bronzen bekken met een groep parfumflesjes van albast en 
glaspasta, ten tweede een aantal voornamelijk Attische potten, gewijd door de bovengenoemde Larz 
Asmaias, Auselie (?) en Lucvie, waaronder een Ianus-vormige kantharos met protomen van een 
sileen en maenade, die kan worden toegeschreven aan het atelier van de Syriskos-schilder (circa 
480-470 v.Chr.), en tenslotte een groep met onder meer een stel terracotta vrouwenbusten en een 
Attisch roodfigurige kolonettenkrater van de Tyszkiewicz-schilder met een voorstelling van 
Herakles als symposiast (circa 480-470 v.Chr.)417.  

In de vulling van het plein aan de noordkant van het terrein zijn de volgende objecten aan het licht 
gekomen: sieraden, parfumflesjes in glaspasta, terracotta vrouwenfiguren gezeten op een troon, 

                                                 
405 G. Colonna, REE 69 (2003) 307.  
406 G. Colonna, REE 64, 1998 [2001] 419-421. 
407 G. Colonna, REE 69 (2003) 337. Lactantius: I. Vahlen (ed.), Ennianae poesis reliquae, Lipsiae 1903, 227, r. 122. 
408 D.F. Maras, REE 69 (2003) 323-324, nr. 32.  
409 D.F. Maras, REE 69 (2003) 310-311, 337, nr. 21 (Ps 88) XXIII, 4/7 Bγ inv. nr. 01A1. 
410 D.F. Maras, REE 64, 1998 [2001] 377-380, 390-392, nr. 38-40, 57. Omtrent de van oorsprong Griekse naam Carucra zie hoofdstuk III s.v. Hercle. 
411 D.F. Maras, REE 69 (2003) 315-316, nr. 25. (Ps 92). XXIII, 6/23 inv nr 01A2. 
412 Colonna/Baglione 1998, 130. 
413 Colonna/Baglione 1998, 131. 
414 Colonna/Baglione 1998, 131. 
415 Colonna/Baglione 1998, 131. 
416 Colonna/Baglione 1998, 132. 
417 Colonna/Baglione 1998, 133-134. 
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ijzeren pijl- en speerpunten, fijn aardewerk, zowel lokaal geproduceerde exemplaren zoals kleine 
olpai, als ook een concentratie Attisch aardewerk, voornamelijk uit de eerste helft van de 5de eeuw 
v.Chr. maar ook nog uit de tweede helft van die eeuw418. Veel van de aangetroffen Attische 
vaasvormen zijn ongebruikelijk in Etruskische heiligdommen: onder meer epinetra, gebruikt bij het 
spinnen, een vorm die meestal aan bruiden werd gegeven, lekythoi en alabastra. Onder de Attische 
potten zijn exemplaren die kunnen worden toegeschreven aan belangrijke kunstenaars als Douris en 
de Berlijn-schilder419. Een topstuk waarvan fragmenten over het hele plein zijn aangetroffen, is een 
Attisch roodfigurige phiale met een scène van de vrijermoord van Odysseus, door M.P. Baglione 
toegeschreven aan de Brygos-schilder (circa 470 v.Chr.)420. Aan de binnenzijde is een normaal 
symposion weergegeven.  

Op het noordelijke plein is een terracotta beeld van een krijger gevonden met een schild, en naast 
de hoekmuur pi is een been van een terracotta standbeeld van een krijger op ware grootte aan het 
licht gekomen421. In de nabijheid hiervan is bovendien een grote schelp van het Triton-type 
aangetroffen, die fungeert als of een toespeling maakt op een concha, een primitieve trompet422.  
In het zuidelijke heiligdom is bovendien een laat-archaïsche lamp van het Griekse type gevonden, 
waarvan ook in Gravisca een exemplaar is aangetroffen423, en verder een terracotta schildpad van 
hetzelfde type als uit het heiligdom van Portonaccio in Veii424, en twee kleine terracotta handen met 
fakkels425. In de context van votiefgaven aan Cavatha zijn dunne bronzen of ijzeren doorboorde 
laurierblaadjes gevonden die mogelijk als sortes werden gebruikt426.  
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Santa Marinella, loc. Punta della Vipera 
 
Heiligdom van Punta della Vipera 
 
Locatie 
Loc. Punta della Vipera is gelegen op een afstand van 2 km. ten noorden van Santa Marinella. Het 
heiligdom van Punta della Vipera (afb. II.24) heeft uitzicht op zee en ligt langs de door de 
Romeinen aangelegde kustweg, de Via Aurelia. Het is volgens I. Edlund niet ondenkbaar dat deze 
weg een Etruskische voorganger had, die toegang gaf tot onder meer Pyrgi en Cerveteri428. 
Ofschoon het karakter van het complex anders doet vermoeden, lijkt het heiligdom aan geen enkel 
urbaan centrum te kunnen worden gerelateerd. Het was waarschijnlijk een plattelandsheiligdom 
voor de boeren uit de omliggende pseudo-urbane nederzettingen429.  
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427 Gezien het grote aantal publicaties over Pyrgi beperk ik mij hier tot de recente (overzichts)publicaties op het gebied van de opgravingsgegevens en 
de cultus (vanaf circa 1970). 
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Bouwresten 
Het complex bestaat uit een ommuurde temenos met een tempel en een altaar. Er kunnen drie 
bouwfasen worden onderscheiden. Aardewerk uit de werkplaats van de Little Masters duidt erop dat 
het heiligdom werd gesticht tussen 540 en 520 v.Chr. Het terrein was echter al in vroegere perioden 
in gebruik430. De tempel (11,80 m. lang en 7,80 m. breed en een pronaos met een lengte van 3,80 
m.431) (B) is gericht op het zuidzuidwesten (op de grens tussen regio 9 en 10). Voor de afvoer van 
regenwater van het dak van de tempel is een cuniculum aangelegd432. In het zuidwesten, op de as 
van deze tempel, is een archaïsche bothros (G) gesitueerd, met daarin  fragmenten van Etruskisch 
black-gloss aardewerk, verbrande organische resten, schelpen en botten, wellicht geïncorporeerd in 
een later ontmanteld altaar433. Ten oosten van de tempel ligt een 3,30 m. diepe put (F) met daarin 
materiaal dat de gehele eerste fase van het heiligdom bestrijkt434.  

De tweede fase kan rond het midden van de 4de eeuw v.Chr. worden gedateerd435. Volgens M. 
Torelli kan de verwoesting van de tempel en de daaropvolgende restauratie wellicht in verband 
worden gebracht met de raids van Dionysius van Syracuse in 384 v.Chr. of met de oorlog tussen 
Rome en Tarquinia in 358 v.Chr.436. Het monumentale altaar (C) met een centraal gat voor offers 
(afb. I.4b), dat is georiënteerd op het zuidzuidoosten (op de grens tussen regio 7 en 8), dateert uit 
deze fase437. De derde fase dateert uit de 3de eeuw v.Chr. en hangt, wederom volgens M. Torelli, 
wellicht samen met de stichting van Castrum Novum, colonia maritima civium Romanorum in 264 
vC, op circa 700 m. afstand van het heiligdom438. Vanwege het feit dat een aantal terracotta platen 
van voornamelijk de architraaf ontbreekt, wordt verondersteld dat slechts de platen die kapot waren, 
werden vervangen439. Uit de laatste fase van het heiligdom dateren resten van een terracotta 
frontondecoratie, waaronder een kop van Menerva en één van een Sileen (2de eeuw v.Chr.). M. 
Torelli suggereert de mogelijkheid van een scène waarin Menerva en Marsyas voorkomen of een 
Dionysische scène440. Ook zijn er enkele Campana-platen gevonden uit de 1ste eeuw v.Chr.441. 

Vanaf de 3de eeuw v.Chr. raakte het heiligdom langzaam in verval. In de Augusteïsche periode 
werd op het terrein een Romeinse villa gebouwd met gebruikmaking van materialen van het 
heiligdom, die tot in de 2de eeuw na Chr. in gebruik bleef442. In het zuidoostelijke deel van het 
sacrale terrein zijn resten van de pars rustica van de villa aangetroffen, terwijl de pars urbana meer 
in de richting van de zee was gelegen443. 
 
Votief- en cultusmateriaal 
Godenbeelden en -beeldjes 
Alle godenbeeldjes die in het heiligdom zijn gevonden, kunnen worden gedateerd in de 3de en de 2de 
eeuw v.Chr.444. Het gaat om drie godenbeeldjes die Menerva voorstellen, ofschoon de interpretatie 
van een van deze drie onzeker is, en de koppen van vijf andere Menervabeeldjes; verder om een 
beeldje van Turan en één van een Eroot, en om één beeldje van Apollo met lier, dat volgens M. 
Torelli echter ook als Muze kan worden geïnterpreteerd445. A. Comella prefereert de Apollo-
interpretatie vanwege het karakter van het heiligdom446.  
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432 Torelli 1967, 331. 
433 Torelli 1967, 331-332; Pfiffig 1968, 11; Comella 2001, 127, 131. 
434 Torelli 1967, 335. 
435 Torelli/Pallottino 1966, 284 (eerste helft van de 4de eeuw v.Chr.); Torelli 1970, 650 (eerste helft van de 4de eeuw v.Chr.); Stopponi 1979, 270; S. 
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441 Torelli 1985, 109; Comella 2001, 126. 
442 Torelli 1967, 347. 
443 Torelli 1967, 336; Torelli 1985, 110-111; Comella 2001, 127-128. 
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Inscripties met de namen van goden 
Drie inscripties met de naam van de godin Menerva op aardewerkfragmenten dateren uit de periode 
rond 525-500 v.Chr. (fragment van een bucchero vaas), 490-480 v.Chr. (voet van een Attisch 
roodfigurige kylix) en de 3de eeuw v.Chr. (handvat van een amfoor) (cat. MeE 10-12). Een lange 
religieuze inscriptie in miniatuurformaat op een loden plaatje uit het eind van de 6de eeuw v.Chr. 
noemt mogelijk Apa, Lur en Suri (cat. ApaE 8 - LrE 1 - SuE 6). 
 
Inscripties met de namen van dedicanten 
Recent heeft R. Tomassucci een bijpassend fragment bij de inscriptie voor Menerva op de voet van 
een Attisch roodfigurige kylix gepubliceerd (cat. MeE 11), waarop een deel van de naam van de 
gelovige is te lezen: [---v]elthur pl[---], volgens R. Tomassucci mogelijk aan te vullen tot plavtanas, 
een Caeretaans gentilicium447. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Naast aardewerkfragmenten (waaronder ook Attische) en architectonische terracotta's zijn in put F 
een Etruskische scarabee met daarop de voorstelling van een atleet met enkele attributen uit de 
palaestra (530-520 v.Chr.), en het reeds genoemde loden plaatje aangetroffen met een lange 
Etruskische inscriptie uit het eind van de 6de eeuw v.Chr. De inhoud van de tekst blijft voor een 
groot deel onbekend. Het zou volgens G. Colonna om een votiefinsciptie kunnen gaan en volgens 
Comella om een orakeluitspraak448. Dichtbij de put is een kleine loden schijf gevonden, een 
orakellot (sors) uit de 5de eeuw v.Chr. met een gat in het centrum. Op de voorzijde staat de 
inscriptie mevelces (me velces?) en op de achterzijde waarschijnlijk zaruaa449.  

Een Romeinse lamp die zich temidden van de materialen in de put bevond, duidt op schending 
van de put in de Romeinse periode450.  

Het merendeel van de terracotta votiefgaven dateert echter uit de 4de tot en met de 2de eeuw v.Chr. 
met een enkel exemplaar uit de 5de eeuw v.Chr.451. Het gaat om kleine vrouwenkoppen, beeldjes 
van zittende vrouwen, mannen- en vrouwenkoppen, (8 resp. 3 exemplaren en enkele fragmenten), 
beeldjes van mannen, vrouwen, een staande vrouw met een kind op de arm, wikkelkindjes, een 
beeldje van een krijger, een beeldje van een rund, anatomische votieven (vanaf het eind van de 4de 
tot en met de 2de eeuw v.Chr.), waaronder uteri, vrouwelijke en mannelijke genitaliën (1 resp. 30 
exemplaren),  borsten (twee paar dubbele en één enkelvoudige), ledematen, ingewanden en 
ingewandenplateaus, een masker (fr.), een oor en tenslotte enkele weefgetouwgewichten, een 
contragewicht van een vissersnet, een honingraat, stenen schoteltjes met een gat om als gewicht te 
dienen, een stenen basis voor een beeldje, een vork voor de (vis)netten, een bronzen vishaakje, een 
olijfvormig loden voorwerp, een bronzen fibula, een kraal en twee ivoren priemen.  
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Tolfa 
In Pian de' Santi bij Tolfa is in een votiefdepot met objecten uit de 3de eeuw v.Chr. aangetroffen bij 
de opening van een waterleiding. Het gaat om aardewerkfragmenten en mannelijke genitaliën van 
terracotta. Op een fragmentarisch Etrusco-Campaans schaaltje staat een inscriptie voor Flere (cat. 
FlE 1).  
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San Giovenale 
In relatie tot een gebouwtje (sacellum?) bij een brug over de rivier Pietrisco in San Giovenale zijn 
een terracotta weefgetouwgewicht en fragmenten van een aantal bucchero potten, van een Etrusco-
Korinthische kom, van een Red-ware dolium, en van impasto of Coarse-ware potten, alle met 
inscripties, aan het licht gekomen. Slechts zes inscripties zijn compleet of kunnen worden 
gereconstrueerd. Eén groep kan worden gedateerd rond 600 v.Chr., de overige inscripties dateren 
uit de periode tussen circa 550 en 500 v.Chr.452. Er wordt een aantal namen genoemd: de gens-naam 
Urcenas, volgens G. Colonna en Y. Backe Forsberg mogelijk de familie die heeft zorg gedragen 
voor de bouw van de brug, de naam van een vrouw Fasthi Alsi, de naam van een man Larz, en 
tenslotte de naam van de god Lur (?) Larunita (cat. LarE 1 - LrE 2)453. Y. Backe Forsberg dateert de 
bucchero pot waarop de godennaam is aangebracht in de eerste helft van de 7de eeuw v.Chr.454, 
terwijl G. Colonna de inscriptie onder meer op palaeografische gronden niet eerder dan 500 v.Chr. 
dateert455.  
 
Inscripties met godennamen zonder archeologische context  
In een lange inscriptie met een terminus ante quem rond het eind van de 7de eeuw v.Chr. zijn de 
namen van de godinnen Achuvizer en Turan te herkennen (cat. AchE 2 - TnE 3). De inscriptie is 
aangebracht op een bucchero aryballos, bekend onder de naam 'aryballos Poupé'. 

Op een black-gloss oinochoe uit de categorie van de pocola deorum uit de 3de eeuw v.Chr. wordt 
Nethuns genoemd (cat. NeE 1). Bijzonder aan deze inscriptie is dat de schrijfrichting van links naar 
rechts is, maar de letters en de taal Etruskisch, dit in tegenstelling tot de andere pocola deorum, 
waarvan de inscriptie in het Latijn zijn gesteld456. De tweede naam is volgens G. Colonna ofwel een 
epitheton bij Nethuns, ofwel de naam van een tweede god (?)457. 
 
 
 
Tarquinii en de Ager Tarquiniensis  
 
Tarquinia 
 
Urbaan 
 
Ara della Regina / Tempel van de Gevleugelde Paarden  
 
Locatie 
Het heiligdom van de Ara della Regina is gelegen op het oostelijke gedeelte van de stadsplateau 
(afb. II.25) tussen twee wegen die de berg op respectievelijk de vallei in lopen, en is van ver 
zichtbaar. M. Torelli heeft ontdekt dat het heiligdom oorspronkelijk extra-urbaan was, maar dat het 
na de bouw van nieuwe stadsmuren (in de 5de eeuw v.Chr.?) tot het urbane gebied ging behoren458.  
 
Bouwresten 
De tempel van de Ara della Regina (afb. II.26) is een van de grootste tempels in Etrurië, volgens G. 
Colonna wellicht een federaal heiligdom, een functie die later werd overgenomen door het Fanum 
Voltumnae459. Het heiligdom is gelegen op een aardophoging van 34 bij 77 m.460. De eerste 
bouwfase dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr. Opgravingen in de 
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zuidoostelijke hoek van het heiligdom bevestigen echter wat M. Bonghi Jovino reeds vermoedde461, 
dat het heiligdom ouder was dan de 'eerste fase', en bestond vanaf tenminste het eind van de 7de 
eeuw v.Chr. (zie muur gamma met een afwijkende oriëntering, die behoorde tot een monumentale 
structuur)462. De tweede fase dateert uit de tweede helft van de 6de eeuw v.Chr.463. Van de tempel uit 
de eerste fase, die bestond uit een pronaos en een cella, resteren diverse muurstructuren en enkele 
architectonische terracotta's, van de tempel uit de tweede fase, toen er alae werden toegevoegd, 
resteren alleen muurstructuren464. De derde bouwfase - toen de tempel van een podium van 100 bij 
176 voet465 werd voorzien - wordt tegenwoordig gedateerd in de eerste helft van de 4de eeuw v.Chr. 
M. Bonghi Jovino is van mening dat het op het zuidzuidoosten (regio 8) georiënteerde altaar alfa, 
dat voorheen werd beschouwd als archaïsch466, in werkelijkheid uit deze periode dateert467. Onder 
altaar alfa is een kist van macco aangetroffen, vernield door een ophoging bestaande uit aardewerk 
uit de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr.468. De vierde en laatste bouwfase vond plaats in de eerste 
helft van de 3de eeuw v.Chr.469. Uit deze periode dateert volgens Bonghi Jovino mogelijk de kleine 
hof bèta die aan altaar bèta grenst en een gelijke oriëntatie heeft470. De tempel met cella, die vanaf 
de tweede bouwfase voorzien van alae en die 39,35 x 25,25 m. meet471, is op het oostzuidoosten is 
georiënteerd (regio 5). 

In de Romeinse periode werden standbeelden en monumenten op het terrein van het heiligdom 
geplaatst. Er zijn fragmenten van de elogia van de gens Spurinna aangetroffen en fragmenten van 
de fasti van het priestercollegium van de LX haruspices472.  

Van de geveldecoratie - geen frontonreliëf, maar een open fronton - resteren onder meer een span 
van twee gevleugelde paarden dat zich naar links beweegt, bevestigd op de linker mutulus473, en 
fragmenten van een vrouw, gekleed in een lang gewaad, bevestigd op de rechter mutulus, volgens 
M. Cataldi gedecoreerd met vierbladige bloemen474. Naar mijn mening gaat het echter om sterren, 
als aanduiding van het kosmische karakter van de voorstelling: een godin in combinatie met de 
zonnewagen als decoratie voor een tempel die gericht is op de opkomende zon475. Het reliëf kan 
worden gedateerd in de eerste helft van de 4de eeuw v.Chr.476. 
 
Votief- en cultusmateriaal 
Bij de tempel is een klein aantal cultusgerelateerde objecten gevonden. Het belangrijkste is een 
fragment van een bronzen sors die aan de noordzijde van de tempel is aangetroffen, voorzien van 
een inscriptie met de naam van Artumes (cat. ArE 2)477. De sors dateert uit de 4de eeuw v.Chr.478. 
Daarnaast is ook onder meer een vergulde bronzen lanspunt afkomstig uit het sacrale terrein479. 

Op een fragment van een bronzen plaatje, gevonden in loc. Ara della Regina dichtbij de fontein 
van Cossuzio leest G. Colonna als eerste woord [c]ul[sans] (cat. CuE 1). In Tarquinia bestonden 
cultores Culianenses, wat een argument zou kunnen zijn voor de voorgestelde lezing480. 
Opgravingen hebben een grote variëteit van aardewerk uit de gehele bestaansperiode van het 
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 75 

heiligdom aan het licht gebracht, waaronder Attisch zwart- en roodfigurig en Attisch black-gloss 
aardewerk481.  

Volgens mondelinge testimonia van herders zou er een votiefdepot ten zuiden van het heiligdom 
zijn gelegen. Uit deze omgeving is ook het gevleugelde paardenspan afkomstig482.  
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Votiefdepot 'toebehorend aan de Ara della Regina' 
 
Op circa 240 m. ten noordwesten van de Ara della Regina is een votiefdepot gelokaliseerd dat 
aanvankelijk werd beschouwd als het votiefdepot van de Ara della Regina (afb. II.25, nr. 6). 
Vanwege de grote afstand tussen beide locaties lijkt deze veronderstelling echter minder 
waarschijnlijk, zoals M. Cataldi mijns inziens terecht opmerkt483. L. Marchese stelt bovendien dat 
het votiefdepot wellicht toebehoorde aan een naastgelegen cultusgebouw, getuige de resten van 
muurstructuren484.   
Het votiefdepot was gezien de vondsten in gebruik tussen het eind van de 4de en het begin van de 
1ste eeuw v.Chr.485. 
 
Godenbeelden en -beeldjes 
Een bronzen beeldje stelt Apulu met de lier voor486. 
 
Inscripties met de namen van dedicanten 
Een votiefknie uit de 3de of de 2de eeuw v.Chr. is voorzien van de inscriptie alce: vel: tiples. De 
naam is een overzetting van het Griekse Diphilos, en derhalve oorspronkelijk een slavennaam487.   
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
In het votiefdepot bevonden zich verder terracotta beelden van offerenden, staande en hurkende 
kinderen, wikkelkindjes, koppen en halve koppen van mannen, vrouwen en kinderen, busten, 
anatomische votieven: maskers (terracotta en brons), armen, benen (waaronder één van brons), 
bekkens, voeten, vingers, borsten, mannelijke en vrouwelijke genitaliën (elk één: eerstgenoemde 
van brons, de tweede van terracotta), uteri, ingewandenplateaus, harten, en bronzen beeldjes, een 
neus (brons), oor (brons), vingers (terracotta en brons) en benen. 

Ook zijn er beeldjes van dieren (terracotta en brons), botten, vruchten, terracotta arulae, 
weefgetouwgewichten, lichtjes, munten, architectonische terracotta's, en voornamelijk black-gloss 
aardewerk488.  
 
Bibliografie 
Cataldi 1994, 67-68; M. Cataldi in: Colonna 1985a, 77-78, nr. 4.4 C; Comella 1981, 728-731, nr. 46; Comella 1982.  
 

                                                 
481 C. Ridi in: Sgubini Moretti 2001a, 54-56. 
482 Cataldi 1994, 68. 
483 Cataldi 1994, 67. 
484 Zie Cataldi 1994, 67. Er zouden overigens wel antefixen van hetzelfde type als van de tempel van de Ara della Regina zijn aangetroffen (A. 
Comella in: Colonna 1985a, 78).  
485 Comella 1982, 224-225; M. Cataldi in: Colonna 1985a, 78. 
486 Comella 1982, 158, E 1, pl. 94 a; Colonna 1984a, 572. 
487 G. Colonna, REE 34 (1966) 321-322, pl. 51; Comella 1982, D9 Fr. 1, 112, 115, 226 pl. 77c (Diphulos).  
488 Comella 1982, passim. 
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Heiligdom op de grens tussen Pian di Civita en Pian della Regina 
 
Een rechthoekig nenfro blok van 52 x 74 x 20 cm., aangetroffen op de grens tussen het westelijke 
en het oostelijke deel van de stad, respectievelijk Pian di Civita en Pian della Regina (afb. II.25, nr. 
7), is voorzien van een inscriptie op kant A die Suri en Selvans noemt en op kant B Selvans (cat. 
SeE 1 - SuE 7). Op basis van de lettervorm wordt het object door A. Maggiani gedateerd in de 4de 
of de 3de eeuw v.Chr.489. De functie van het blok is onduidelijk: het kan volgens M. Cataldi hebben 
gediend als grenssteen van een heiligdom of als onderdeel van de temenos-muur490. Dichtbij de 
vindplaats van het blok zijn enkele muurstructuren aan het licht gekomen die toebehoorden aan een 
groot gebouw. Daaronder bevindt zich een in de rots uitgehakte ronde grot. Ook zijn er enkele 
waterleidingen aanwezig. In de buurt zijn bovendien archaïsche en hellenistische antefixen 
aangetroffen. Votiefgaven ontbreken echter, zodat onzeker blijft of de structuren mogen worden 
geïdentificeerd als heiligdom491. Wel is er in de buurt van de stadsmuur waartoe de Porta Romanelli 
(afb. II.25, nr. 2) behoort een grote hoeveelheid aardwerk gevonden uit de eerste helft van de 6de 
eeuw v.Chr., waaronder ollae, schotels, bekkens en dolia, delen van vuurstandaards, bucchero, 
waaronder veel open vormen (miniatuur kelken, kantharoi, kyathoi ook  in miniatuurformaat), en 
Etrusco-Korinthische schaaltjes. Een aantal potten behoort tot de kring van de Schilder zonder 
Graffito (590-565 v.Chr.)492.  

In Tarquinia is nog een testimonium met de naam van Selvans aangetroffen (cat. SeE 2 - SuE 8). 
Het gaat om een bronzen votiefbeeld van een hurkend kind ('Putto Carrara') uit circa 300 v.Chr. M. 
Cataldi vermoedt dat –is selvansl in het licht van de nenfro steen kan worden aangevuld tot [śur]is 
selvansl493. Ofschoon de exacte vindplaats van het beeld niet bekend is, vermoedt M. Cataldi dat het 
geschenk afkomstig is van het heiligdom waartoe ook de steen behoorde494. 
 
Bibliografie 
Cataldi 1994; F. Roncalli in: Colonna 1985a, 37-38, nr. 1.24; M. Cataldi/G. Baratti/L. Mordeglia, in: Sgubini Moretti 
2001a, 73-75. 
 
Overige heiligdommen 
Tussen de Porta Romanelli en de vindplaats van de reeds besproken aan Selvans en Suri gewijde 
nenfro cippus is in gebouw D een bronzen object aangetroffen met een inscriptie uit de 3de eeuw 
v.Chr. van ene Murila Hercna aan Thufltha (cat. ThuE 1) (afb. II.25, nr. 3) 495. De functie van het 
object is onduidelijk: het is geïnterpreteerd als handvat,496 als deel van een kandelaber497 of als 
lans498.  

Ten noordoosten van de Ara della Regina zou volgens E. Westphal en L. Canina een kleine 
Dorische tempel zijn getraceerd, evenals in de noordoostelijke uitloper van het stadsplateau, 
Castellina499. Meer dan enkele kapitelen zijn echter niet aangetroffen500.  
    
Bibliografie  
Cataldi 1994, 67-68; Romanelli 1948, 232. 
 

                                                 
489 A. Maggiani in: A. Prosdocimi, Le Tavole Iguvine, Firenze 1984, 220 evv. 
490 Cataldi 1994, 63. 
491 Cataldi 1994, 66. 
492 L. Mordeglia, in: Sgubini Moretti 2001a, 73. 
493 Cataldi 1994, 65. 
494 Cataldi 1994, 65. 
495 Romanelli 1948, 232 fig. 23.  
496 Romanelli 1948, 232; Cataldi 1994, 67. 
497 Romanelli 1948, 232. 
498 ET Ta 3.6. 
499 E. Westphal, in: AnnInst, 1830, 37; L. Canina, L'antica Etruria marittima, II, Roma 1849, 36 pl. 76; Cataldi 1994, 67-68 en n. 23.  
500 Romanelli 1948, 200 fig. 3. 
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Suburbaan 
 
Sporen van diverse suburbane heiligdommen 
 
Aan de zuidwestelijke rand van het stadsplateau, buiten de stadsmuur, is een halfrond basement, 
vermoedelijk van een sacraal gebouw, aan het licht gekomen (afb. II.25, nr. 1). Vlakbij is 
votiefmateriaal uit de hellenistische periode aangetroffen - onder meer terracotta koppen van 
mannen en vrouwen, bronzen maskers, een terracotta masker, een terracotta arm met zweren, 
terracotta voeten, benen, lampjes, gewichten - en architectonische terracotta's uit de 6de tot en met 
de 3de en de 2de eeuw v.Chr.501.  

Net buiten de Porta Romanelli, aan de westzijde ervan, is een groot aantal terracotta votiefgaven 
gevonden in de vorm van menselijke koppen, voornamelijk bifrontes (Culsans), die door P. 
Romanelli op zijn vroegst in de 3de eeuw v.Chr. worden gedateerd, maar die waarschijnlijk uit de 
2de of de 1ste eeuw v.Chr. stammen502. In de buurt zijn bovendien diverse niet nader gedateerde 
objecten aangetroffen, waaronder een bronzen beeldje van een vrouwelijke dedicant, een archaïsch 
bronzen beeldje van een aanbidder, een terracotta kinderkopje, een fragment van een Attisch 
roodfigurige kylix, een fragment van een terracotta kopje van een roofdier in archaïsche stijl, een 
terracotta acefaal haantje waarvan ook de staart ontbreekt, en een antefix503.  
 
Bibliografie 
Cataldi 1994, 67; Comella 1981, 730-731, nr. 46; Romanelli 1948, 209-218.  
 
Gravisca 
 
Locatie 
Het extra-urbane heiligdom (afb. II.27) is gelegen aan de rand van de antieke haven van Tarquinia, 
de latere Romeinse kolonie Graviscae. 
 
Bouwresten 
Het complex kende zes bouwfasen504. De eerste fase ving aan rond 580 v.Chr.505. Het heiligdom 
bestond toen uit een klein, rechthoekig cultusgebouw met een ingang op het westzuidwesten (op de 
grens tussen regio 11 en 12), op de plaats van het latere gebouw gamma, en een muur die mogelijk 
tot een hof behoorde. Het heiligdom werd in deze periode voornamelijk gebruikt door Griekse 
gelovigen. Er zijn ook sporen aangetroffen van metallurgische activiteiten506. De tweede fase begon 
rond 550 v.Chr. Het kleine cultusgebouw werd afgebroken en vervangen door een megaron, 
georiënteerd op het westzuidwesten (op de grens tussen regio 11 en 12), een stoa, een hof met een 
put, en een tweede rechthoekig cultusgebouw, mogelijk gericht op het zuidzuidoosten (op de grens 
tussen regio 7 en 8)507. Rond 530 v.Chr. werd het heiligdom door brand verwoest508. In de derde 
fase, die volgde op de brand, werd een dubbel sacellum gebouwd met een ingang in het 
zuidzuidoosten (op de grens tussen regio 7 en 8), en ten noorden daarvan mogelijk een overdekte 
ruimte en een porticus509. In de vierde fase, die begon rond 480 v.Chr., werd de basis gelegd voor 
het grote complex met oikoi van de laatste twee fasen510. Het aantal bouwstructuren werd uitgebreid 
en doorsneden door een nieuwe noord-zuidverbinding met de Etruskische stad Gravisca. Het 
heiligdom verloor onder invloed van politieke, economische en sociale veranderingen zijn 
emporiumkarakter en werd van nu af aan voornamelijk door de lokale bevolking bezocht511. Uit 
                                                 
501 Romanelli 1948, 214-218; Cataldi/Ricciardi 1993, 91. 
502 Romanelli 1948, 209-212 fig. 8-9. 
503 Romanelli 1948, 212-214. 
504 Voor een zeer gedetailleerde beschrijving van de zes bouwfasen: zie Fiorini 2005, 181-199.  
505 Fiorini 2005, 182. 
506 Fiorini 2005, 183-184. 
507 Fiorini 2005, 185. 
508 Fiorini 2005, 186-187. 
509 Fiorini 2005, 187. 
510 Fiorini 2005, 188. 
511 Fiorini 2005, 190-191. 
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deze periode dateert ook een hof met daarbinnen een nenfro kist, geïdentificeerd als het graf van 
Adonis, waarvan de lange zijden zijn gericht op het noordoosten en het zuidwesten (op de grens 
tussen regio 2 en 3, en 10 en 11)512. Op de plaats waar in de volgende fase gebouw alfa zou worden 
gebouwd, bevond zich in deze periode een klein cultusgebouw, gericht op het zuidzuidoosten (op de 
grens tussen regio 7 en 8)513. De metallurgische activiteiten werden niet voortgezet514. Aan de 
zuidzijde van het terras is een votiefdepot aan het licht gekomen met 1241 objecten, voor het 
merendeel lampjes en cups515. In de vijfde fase, die begint rond 400/380 v.Chr., kreeg het heiligdom 
zijn definitieve omvang. De bestaande gebouwen werden herbouwd en nieuwe bouwstructuren 
toegevoegd, zowel cultusgebouwen als serviceruimten516. Aan de oostzijde van de weg zijn nu de 
gebouwen gamma (met in elk geval een cultus voor Turan517), delta ('Adonion'518) en epsilon 
(servicegebouw of magazijn519) gelegen, aan de westkant de gebouwen alfa (waar Fiorini een op 
basis van de gegevens uit de voorafgaande fasen een Apollo-cultus lokaliseert520) en bèta (Demeter-
cultus521). De hof ten westen van gebouw bèta zou als verzamelplaats van gelovigen hebben 
gediend522. De nenfro kist van het graf van Adonis in oikos delta werd vervangen door een 
exemplaar van macco, ofschoon de oude kist onder de nieuwe behouden bleef. M. Torelli 
interpreteert de hof met de kist en een waterput als kepos van Adonis523. In diverse ruimten van de 
oikos gamma, alfa en bèta bevonden zich nu putten en/of altaren. De laatste bouwfase dateert uit het 
eind van de 4de eeuw v.Chr. In deze periode werden enkele veranderingen en aanvullingen 
doorgevoerd, maar de opzet bleef grotendeels hetzelfde524. 

Rond 280 v.Chr. werd het heiligdom vrijwel geheel verwoest, waarna circa 30 jaar later delen van 
het heiligdom weer in gebruik werden genomen tot aan het eind van de 3de eeuw v.Chr., maar ook 
in de 1ste eeuw na Chr. werd er nog op enigerlei wijze gebruik van gemaakt525.  

Nieuwe opgravingen vanaf 1994 hebben ten noorden van het heiligdom een geïsoleerd complex 
blootgelegd, waarvan mogelijk een deel kan worden geïdentificeerd als sacraal complex526. Het 
complex is nog niet geheel opgegraven. Het gaat onder meer om een aantal rechthoekige gebouwen, 
het tufstenen basement van een altaar en een ronde put, en een votiefdepot dat door zijn inhoud met 
chthonische culten in verband zou kunnen worden gebracht. De vondsten dateren uit de periode 
tussen het midden van de 6de en het eerste kwart van de 3de eeuw v.Chr. In de eerste decennia van 
de 4de eeuw v.Chr. werd het complex beschadigd door brand, waarna de activiteiten hervat werden 
tot het eind van de 3de eeuw v.Chr.527.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
Godenbeelden en -beeldjes 
Twee bronzen beeldjes uit de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr.528 en één laat-hellenistisch 
terracotta beeldje uit gebouw gamma representeren een gewapende Aphrodite/Turan, in het 
verleden wel geïnterpreteerd als Athena. Ook zeven terracotta beeldjes uit de 4de eeuw v.Chr. stellen 
de godin voor. In hetzelfde gebouw zijn twee terracotta beeldjes van het zittende koppel Apulu (met 
lier en vogel (raaf?) op de schouder) en Aritimi uit de 4de eeuw v.Chr. aan het licht gekomen529, en 
                                                 
512 Fiorini 2005, 188-189. 
513 Fiorini 2005, 190. 
514 Fiorini 2005, 188. 
515 Fiorini 2005, 190. 
516 Fiorini 2005, 192. 
517 Volgens L. Fiorini (2005, 192-193) is een deel aan Uni gewijd. Het epigrafische bewijs voor een cultus voor Uni in dit gebouw is slechts één 
inscriptie (cat. UnE 8). Fiorini baseert zijn hypothese op de gegevens uit de archaïsche fase.  
518 Fiorini 2005, 193-195. 
519 Fiorini 2005, 195. 
520 Fiorini 2005, 195. 
521 Fiorini 2005, 196-197. 
522 Fiorini 2005, 197. 
523 Torelli 1997, passim. 
524 Fiorini 2005, 197-199. 
525 Fiorini 2005, 199-201. 
526 Boitani/Fortunelli/Fiorini 2001; Fiorini 2005, 24. 
527 F. Boitani in: Boitani/Fortunelli/Fiorini 2001, 126. 
528 Fiorini 2005, 48 en fig. 18. Torelli 1977, 433, fig. 11. M. Torelli identificeert de beeldjes reeds als Afrodite Enoplia; contra: G. Colonna, 
Athena/Menerva nr. 47, LIMC II,1 (1984) 1055. 
529 Comella 1978, 54, CIV 1; I. Krauskopf, Apollon/Aplu nr. 83 e, LIMC II,1 (1984) 347; I. Krauskopf, Artemis/Artumes nr. 37 e, LIMC II,1 (1984) 
780. 
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één terracotta beeldje (3de eeuw v.Chr.530) representeert Aritimi in jachttenue531. De vele beeldjes 
van koppels van twee vrouwen zouden wellicht kunnen worden geïnterpreteerd als Vei en haar 
docher, ofschoon de identificatie van dergelijke beeldjes in het algemeen niet gemakkelijk is532. Het 
merendeel is gevonden in ruimte G van gebouw bèta. 

In het noordelijke complex zijn beeldjes van het type Athena Lindia aangetroffen, afkomstig uit 
Sicilië en gedateerd in het laatste kwart van de 6de eeuw v.Chr.533. Ook is er een bronzen beeldje 
gevonden van een krijger die oorspronkelijk een lans in de hand hield. Het gaat mogelijk om 
Laran/Mars534. Het beeldje wordt gedateerd in de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr.  
 
Inscripties met de namen van goden   
De inscripties met de namen van goden in de eerste fasen van het heiligdom zijn voor het grootste 
deel Griekstalig, geschreven in het Ionische alfabet en dialect535. Twee van de in totaal drie 
inscripties met de naam van Apollon zijn geschreven in Dorisch dialect in het Aeginetische alfabet 
(cat. ApG 2-3)536.  

De godin met het grootste aantal inscripties is Hera, het Griekse equivalent van Uni (cat. UnG 2-
47). De oudste hiervan, op de voet van een Ionische pot, dateert uit de periode tussen circa 560 en 
550 v.Chr. Het merendeel is echter gedateerd tussen 550 en 530 v.Chr. en is op Ionische en Attische 
potten aangebracht. Eén inscriptie is aangebracht op een bucchero oinochoe (cat. UnG 34). 

Aan Afrodite, het Griekse equivalent van Turan, zijn zes potten gewijd (cat. TnG 1-6), gedateerd 
tussen 550 en 500 v.Chr. De potten zijn van Ionische en Attische makelij; het oudst is een fragment 
van een kylix uit het atelier van de Little Masters (cat. TnG 4). Uit dezelfde fase dateren tevens drie 
Etruskische inscripties aan Turan, één op een fragment van een Lakonische krater (575-550 v.Chr.), 
één op de voet van een Attische kylix type B (circa 500 v.Chr.), en nog één op de voet van een 
Attisch black-gloss kylix uit 500-450 v.Chr. (cat. TnE 4-6). De vindplaats van de inscripties is 
gebouw gamma537.  

Tot Apollon, het Griekse equivalent van Apulu, zijn zoals reeds vermeld drie inscripties gericht: 
één uit de periode tussen 550 en 530 v.Chr. op een kylix van het atelier van de Little Masters (cat. 
ApG 1), en twee uit de periode tussen circa 530 en 480 v.Chr., één op een Attisch zwartfigurige 
kantharos en één op een marmeren anker (cat. ApG 2-3). Twee van de drie inscripties zijn 
gevonden in gebouw alfa, één in gebouw gamma. 

Aan Demeter, het Griekse equivalent van Vei, is één Attisch zwartfigurige kylix uit de periode 
tussen circa 530 en 500 v.Chr. gewijd (cat. VeG 2). Op een bucchero kelk uit de eerste helft van de 
6de eeuw v.Chr. staat de inscriptie met de naam van Vei (cat. VeE 3), evenals op een Attische 
skyphos uit het eind van de 6de eeuw v.Chr. (cat. VeE 4) en op een Attisch roodfigurige kylix uit de 
eerste helft van de 5de eeuw v.Chr. (cat VeE 5). 

Tot de Dioskouroi is mogelijk één inscriptie gericht op een kylix die dateert tussen 520 en 500 
v.Chr. (cat. TCG 1).  

Vanaf de vierde fase ontbreken Griekstalige inscripties met de namen van goden. Van Uni, wier 
Griekse equivalent tijdens de eerste fase van alle goden het meest werd genoemd in inscripties, zijn 
daarna slechts twee inscripties bekend, die beide dateren uit de 4de eeuw v.Chr. (cat. UnE 8-9), 
waarvan één op een bronzen phiale en één op een ondefinieerbaar object. 

Turan lijkt de rol van belangrijkste god te hebben overgenomen: aan haar zijn tussen circa 480 en 
250 v.Chr. elf of twaalf inscripties gewijd, voornamelijk op Attische kylikes en andere vaasvormen 
(cat. TnE 4-16). Ook deze inscripties zijn, evenals de Afrodite-inscripties, in gebouw gamma 
aangetroffen. 

                                                 
530 I. Krauskopf, Artemis/Artumes nr. 27, LIMC II,1 (1984) 779.  
531 Comella 1978, CI 1-9. 
532 Comella 1978, 53. Voor beeldjes van het type zie Nagy 1994, passim. 
533 S. Fortunelli in: Boitani/Fortunelli/Fiorini 2001, 128, fig. 178. 
534 S. Fortunelli in: Boitani/Fortunelli/Fiorini 2001, 127, fig. 169. 
535 Torelli 1982a, 315. 
536 Torelli 1982a, 315. 
537 Niet van alle Afrodite/Turan-inscripties is de exacte vindplaats vermeld in de publicaties. Gezien het feit dat alle Afrodite/Turan-inscripties 
waarvan de vindplaats wel bekend is, in gebouw γ zijn gevonden, lijkt het mij waarschijnlijk dat ook de overige daar zijn aangetroffen. 
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Na 480 v.Chr. komt Vei in nog slechts één inscriptie voor, op een Attisch roodfigurige schaal van 
de Londen D 12-schilder (cat. VeE 6), terwijl inscripties voor Apulu ontbreken.  

Er is één Etruskische inscriptie met de naam van Aritimi aangetroffen, onder de voet van een 
Attische pot uit de 5de eeuw v.Chr. (cat. ArE 3). 

Uit de Romeinse fase van het heiligdom - gebouw delta - zijn behalve een Latijnse inscriptie voor 
Adonis (Adon) op een Aretijns aardewerkfragment uit de vroege Keizertijd geen inscripties met de 
namen van goden aan het licht gekomen538.  
  
Inscripties met de namen van dedicanten  
Van een aantal Griekse gelovigen is de naam bekend uit inscripties539. Eén is gesteld in het Attische 
of Dorische dialect met gebruikmaking van het Ionische alfabet, Themistagoras op de voet van een 
Attische kylix uit het begin van de 5de eeuw v.Chr., twee in het Aeginetische alfabet, Euarchos en 
Sostratos, in de reeds genoemde inscripties voor Apollon op een Attisch zwartfigurige kantharos 
(530-480 v.Chr.) en een marmeren anker (circa 510-500 v.Chr.) (cat. ApG 2-3), en de andere zijn 
geschreven in het Ionische dialect540. Dèliadès is geschreven op de rand van een Ionische kop (560-
530 v.Chr.); uit het atelier van de Little Masters (550-530 v.Chr.) zijn afkomstig; Aleksandros op de 
voet van een Attische kylix, Moschos op een Attische kop, Paktuès op de rand van een Attische lip-
cup, Hyblèsios op de rand van een Attische Band-cup;  op de voet van Attisch zwartfigurige kylikes 
(550-530 v.Chr.) staan de namen van Eudèmos, Lèthaos en Ombrikos; op een  Attisch zwartfigurige 
pot uit dezelfde periode staat Irasas of Phrasas; op Attisch roodfigurig aardewerk staan de namen 
van Leiakos (?) (circa 480-460 v.Chr.) en Kyiphak(è) (circa 430-420 v.Chr.). Het gaat voor het 
merendeel om mensen uit een lage sociale klasse, met name met de status van slaaf541. 

Uit de Etruskische inscripties is slechts één naam van een gelovige bekend, die van Ramtha 
Venatres die in de 4de eeuw v.Chr. aan Turan een Attisch black-gloss pot wijdt (cat. TnE 15). 
Volgens M. Torelli gaat het om een slavin542.  

Op een black-gloss kopje uit het atelier van de Petites Éstampilles is de Latijnse inscriptie T. 
Gavio(s) C.f. aangebracht. De naam Gavios is een bekend gentilicium in Tarquinia in de eerste helft 
van de 3de eeuw v.Chr.543. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Het is ondoenlijk om van de vondsten de exacte locatie weer te geven. Hiervoor zij verwezen naar 
Fiorini 2005, waar per gebouw en per ruimte meer of minder precies de vondsten zijn beschreven. 
Op deze plaats slechts een globaal overzicht. In het heiligdom zijn drieduizend lampjes gevonden, 
waardevolle objecten zoals beeldjes van brons en ivoor, Ionische terracotta balsempotjes en 
beeldjes, waaronder veel zittende godinnen, offerenden, banketterenden, duiven, apen, Egyptische 
en Egyptiserende faïence die Bes en Horus voorstellen, een struisvogelei, referenties aan de liefde, 
gerelateerd aan de cultus voor Aphrodite, en objecten uit de mundus muliebris zoals juwelen544. 
Ook zijn de resten gevonden van een ivoren kist met een voorstelling van een zittende godin op een 
stoel en een gelovige (?)545, en schelpen met resten van rouge546. Voorts zijn er mogelijk vier 
bronzen pijlpunten aangetroffen. Verder is er een grote hoeveelheid Grieks aardewerk aangetroffen 
onder meer Midden- en Laat-Korinthisch aardewerk, 'Aeolisch' bucchero, een Lakonische krater, 
een 'Pontische' kelk, Ionische kylikes van het type B2 en B 3 Vallet-Villard, een Attische kylix met 
erotische scènes, Etrusco-Korinthische vaasjes in miniatuurformaat, een aantal amforen van 
Korinthische, Ionische en lokale makelij. In een put is de bovenste helft van een amfoor uit de 6de 

                                                 
538 Torelli 1982a, 306 en n. 8. 
539 Zie: Torelli 1982a, 314-315. Hier zijn slechts de namen die (vrijwel) volledig zijn, genoemd, terwijl Torelli ook enkele onvolledige namen 
vermeldt. 
540 Torelli 1977, 407. 
541 Fiorini 2005, 183. 
542 Torelli 1977, 422. 
543 Torelli 1977, 422 en n. 16. 
544 Torelli 1977, 403-404; F. Boitani in: Colonna 1985a, 142, 144; M. Torelli in Coarelli 1977, 69, nr. 41; Fiorini 2005, 186-187. 
545 Torelli 1977, 403-404, fig. 2. M. Torelli denkt dat de voorstelling mogelijk kan worden geïnterterpreteerd als de schaking van Helena. 
546 Torelli 1977, 404. 
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eeuw v.Chr. gevonden met de inscriptie hydriè metriè, 'een juiste hydria' in Ionisch Grieks547. Een 
dolium  draagt de Etruskische tekst vinun (< vinum, wijn) op de schouder548. 

Verder zijn er ijzeren ploegpunten aanwezig549. Drie terracotta maskers van vrouwenkoppen 
dateren uit de 5de eeuw v.Chr.550. Voor deze maskers zijn parallellen te vinden op Sicilië. Uit de 
laatste twee fasen van het heiligdom dateren een groot aantal terracotta koppen, beelden en beeldjes, 
voornamelijk van staande en zittende vrouwen, wikkelkindjes, kleine cippi (fallische symbolen?551) 
en bronzen beeldjes van vrouwen552. Over het algemeen domineert het vrouwelijke element. Van de 
koppen zijn er slechts twee mannelijk: die van een satyr en sileen553. De voornaamste categorie 
votiefgaven is die van de uteri. Verder gaat het om anatomische votieven in de vorm van handen, 
voeten, oren, maskers, borsten en vrouwelijke genitaliën. Ook zijn er enkele terracotta beeldjes van 
maenaden aangetroffen554. Apart is het terracotta beeldje van een komische acteur555. In een bothros 
in ruimte delta is een grote krater gevonden met daarin een stuk koraal556.  

Het merendeel van de votiefgaven uit de derde en vierde fase is afkomstig uit gebouw bèta en 
gamma, terwijl ook in de put-cisterne ten noordwesten van gebouw alfa een grote hoeveelheid 
terracotta uteri is aangetroffen557. Verder zijn er geen votiefdepots aan het licht gekomen. De 
votiefgaven zijn over het algemeen gevonden op de plaats waar zij door de gelovigen waren 
geplaatst.   

In het votiefdepot van het noordelijke complex is een groot aantal objecten gevonden558. Het gaat 
om onder meer een bronzen kouros uit het midden van de 6de eeuw v.Chr., circa 90 wapens van 
ijzer en brons, waaronder punten van speren, lansen en pijlen, soms in miniatuurformaat, een 
miniatuur scheenplaat van een type dat vanaf circa 500 v.Chr. in de Etrusco-Italische wereld werd 
verspreid, een aantal duiven, een terracotta kweeappel, enkele beeldjes van een godin op een troon 
uit de tweede helft van de 6de eeuw v.Chr., twee terracotta maskers, afkomstig uit Sicilië en 
gedateerd in het eind van de 6de respectievelijk de eerste decennia van de 5de eeuw v.Chr., en 
Attisch aardewerk uit het eind van de 6de tot en met het eerste kwart van de 5de eeuw v.Chr. en 
lokaal aardewerk, dikwijls naar Grieks voorbeeld gemodelleerd. Het gaat om lekythoi, kyathoi, 
olpai, (miniatuur) skyphoi en oinochoai, waaronder een Attisch roodfigurig exemplaar uit de 
periode rond 500 v.Chr. in de vorm van een vrouwenkop.  
 
Bibliografie 
F. Boitani in: Cristofani 1985a, 181-186, nr. 7.1; Boitani/Fortunelli/Fiorini 2001,125-140; Camporeale 2004, 251; 
Colivicchi 2004; Comella 1978, passim; Comella 1981, 730-731, nr. 47; Fiorini 2005 (+ bibl.); Haynes 2000, 172-174; 
Huber 1999, passim; Johnston/Pandolfini 2000; Pianu 2000, passim; Steingräber 1981, 403-405; Torelli 1971; Torelli 
1977; Torelli 1982a; Torelli 1985, 158-162.  
 
Overige inscripties met godennamen 
 

Uit Tarquinia en zijn territorium zijn diverse inscripties bekend met de namen van goden. De 
oudste dateren uit de 6de eeuw v.Chr. Een tufstenen blok uit de uiterste oostelijke hoek van de 
necropolis van Tarquinia, loc. Poggio del Forno is voorzien van een inscriptie met de naam van 
Menerva (6de eeuw v.Chr.) (cat. MeE 13).  

De inscriptie op een fragment van een kelk, eveneens uit de 6de eeuw v.Chr. luidt: tiniia: Tinia 
(cat. TiE 2). De vindplaats is onbekend. 

                                                 
547 Torelli 1977, 400-401. 
548 Torelli 1977, 425, 455. 
549 Torelli 1977, 411. 
550 Comella 1978, 12-14 A 3-5. 
551 Comella 1978, 83. 
552 Torelli 1977, 422; Comella 1978, passim. 
553 Comella 1978, 13, A 1-2. 
554 Comella 1978, 29, CI 10-11. 
555 Comella 1978, 50, CII 10. 
556 Torelli 1977, 443-444 en n. 83; Torelli 1997, 254, fig. 21 a-b. 
557 Comella 1978, 9-10 (gedetailleerde beschrijving van de vindplaatsen); 90-91 (tabel). 
558 S. Fortunelli in: Boitani/Fortunelli/Fiorini 2001, 126-134. 
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In de necropolis van Monterozzi in een zone genaamd Ripagretta is een prachtige Attisch 
roodfigurige kylix aangetroffen. De schaal is een product van pottenbakker Euxitheos en schilder 
Oltos, waardoor hij kan worden gedateerd tussen 510 en 500 v.Chr. Op de A-zijde is een 
godenvergadering weergegeven, op de B-zijde een thiasos, en aan de binnenkant een krijger met 
pantervel en een leeuw op zijn schild. De schenker heet Venel Atelinas, de ontvangers zijn de zonen 
van Zeus, de Tinas Cliniiar (Dioskouroi) (cat. TCE 1). 

Uit een kamergraf in de necropolis van loc. Pian delle Vigne in Norchia is een schotel uit het eind 
van de 4de eeuw v.Chr. afkomstig met een inscriptie met de naam van Vei (VeE 7). 

Een loden weegschaalgewicht uit het eind van de 4de of de eerste helft van de 3de eeuw v.Chr. 
wellicht in de vorm van een bloem in de knop, is volgens A. Maggiani op paleografische gronden 
afkomstig uit Zuid-Etrurië, mogelijk uit Tarquinia559. In de inscriptie wordt ati Catha, moeder 
Catha, genoemd, aan wie deze votiefgaven is gewijd door Laris Thefries (cat. AtiE 1 - CaE 20).  

Een bronzen plaatje uit Sorrina, in de Ager Tarquiniensis, gedateerd in de 4de of 3de eeuw v.Chr. is 
voorzien van een inscriptie met de namen van Savcne en Suri (cat. SaE 1 - SuE 9). Het gaat om een 
sors van Suri, gevonden tezamen met nog enkele exemplaren.  
 
 
Ager Hortanus 
 
De enige inscriptie uit de Ager Hortanus die de naam van een god noemt, is aangetroffen in 
Ferento, S. Francesco. Het gaat om de inscriptie tinia (TiE 3) op een archaïsche bucchero vaas. 
 
 
Volsinii   
 
Orvieto  
 
Urbaan 
 
Belvedere  
 
Locatie 
Het heiligdom van Belvedere is gelegen op de meest noordoostelijke rand van het stadsplateau (afb. 
II.28, nr. 1).  
 
Bouwresten 
De tripartiete tempel (21 m. lang en 16,90 m. breed560) (afb. II.29), is gericht op het zuidoosten 
(regio 7). In de buurt van de tempel zijn nog enkele bouwstructuren aan het licht gekomen, 
waaronder een deel van de temenos-muur en een bijna vierkante ruimte die is uitgehakt in de 
tufsteen ten noorden van de tempel. De functie van deze ruimte is niet duidelijk. De oriëntatie is 
echter dezelfde als de tempel - de entree is georiënteerd op het zuidoosten - zodat het waarschijnlijk 
is dat de ruimte tot het heiligdom behoorde, wellicht zelfs als onderaardse cultusruimte561. De 
onderste laag van de oostelijke muur van de tempel wordt onderbroken door een niet dateerbaar 
kindergrafje, en ook op andere plaatsen op het terrein zijn niet dateerbare graven aangetroffen562.  

De oudste architectonische decoratie dateert uit het begin van de 5de eeuw v.Chr.563. De tweede 
groep architectonische terracotta's dateert uit het eind van dezelfde eeuw of de eerste decennia van 

                                                 
559 Maggiani 2002b, 166, nr. 4. Er zou een Catha-heiligdom in Tarquinia zijn gelokaliseerd. Deze aanname is gebaseerd op de inscriptie op de 
sarcofaag van Laris Pulenas uit Tarquinia, waarin de naam van de godin voorkomt (ca. 275-250 v.Chr.; L.B. van der Meer, Myths and more on 
Etruscan sarcophagi, Louvain-Dudley, MA 2004, 84).  
560 S. Stopponi in: Colonna 1985a, 81. 
561 Pernier/Stefani 1925, 137-139 fig. 2 (T 1), 4; Colonna 1985b, 116; S. Stopponi in: Colonna 1985a, 82-83. 
562 Pernier/Stefani 1925, 146-147. L. Pernier dateert het kindergraf in 'età barbarica', wat volgens B. Klakowicz niet te bewijzen is vanwege het 
ontbreken van grafgiften (Klakowicz 1976, 49). Dit argument geldt ook voor de andere graven (Klakowicz 1976, 50).  
563 Enkele votiefgaven worden echter al in de 6de eeuw v.Chr. gedateerd. 
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de 4de eeuw v.Chr.564. Hiertoe behoort ook het frontonreliëf. Het grootste gedeelte van dit reliëf is 
achter de tempel aangetroffen in een in de rots uitgehakte sleuf565. Het blijft onzeker welke scène is 
voorgesteld. Wel kunnen enkele goden worden onderscheiden op basis van passende attributen: 
Menerva (aegis), Turms (gevleugelde petasus), en Aritimi (vrouwenfiguur met chiton en himation 
bedekt door een nebris caprina, en met een voet op een rots, vergelijkbaar met de houding van 
Aritimi op een spiegel in Bomarzo)566. Menerva was volgens M.J. Strazzulla wellicht uitgerust met 
een paar vleugels567. Verder zijn er krijgers en jonge en oude mannen en vrouwen weergegeven. F.-
H. Pairault Massa heeft op grond van een fragment van een door een hand opgehouden helm de 
scène trachten te interpreteren als de uitdaging door Hektor, zoals in Homerus' Ilias VII, 92-205 is 
beschreven568. Diverse Griekse helden - Agamemnon, Diomedes, de twee Aianten, Idomeneus, 
Merionès, Eurypylos, Thoas, Odysseus - trekken sortes uit de helm van Agamemnon, vastgehouden 
door Nestor, om te bepalen wie het tegen Hektor zal opnemen. Het onderwerp is vergelijkbaar met 
een beeldengroep van negen Griekse gewapende helden, een tussen 470 en 460 v.Chr. gedateerd 
wijgeschenk van de Grieken in het Panhelleense heiligdom in Olympia. Zoals door Pausanias 
beschreven, was dit wijgeschenk op een basis naast de Zeus tempel geplaatst569. S. Stopponi en M.J. 
Strazzulla vermoeden beiden dat er een relatie bestaat met de situatie in de stad en het ommeland in 
de tijd van de herstructurering van de tempel570. Men kan denken aan de dreiging van de Galliërs in 
het noorden, de oorlog met Rome, de Val van Veii, maar ook aan de bloei van de Etruskische 
stedenbond waarvan het federale heiligdom zich waarschijnlijk bij Orvieto bevond571. De 
vergadering van Etruskische principes is volgens M.J. Strazzulla vergelijkbaar met de vergadering 
van Griekse helden op het fronton van de tempel572.   
 
Votief- en cultusmateriaal 
Godenbeelden en -beeldjes 
Bij de noordelijke muur van de tempel is een bronzen beeldje van Menerva met een lans in de 
linkerhand uit het begin van de 3de eeuw v.Chr. aangetroffen573. Een bronzen kop waarvan de 
datering onbekend is, is geïnterpreteerd als die van een stroomgod574. 
 
Inscripties met de namen van goden 
Twee graffiti op bucchero potten uit het eind van de archaïsche periode noemen Apa (cat. ApaE 9-
10). Een derde graffito noemt sur, wellicht Suri (cat. SuE 10)575. Op een patera van black-gloss 
roze klei uit de 3de of de 2de eeuw v.Chr. staat een inscriptie met de naam Tinia Calusna (cat. TiE 4). 
Calusna is ofwel afgeleid van Calu, een Etruskische onderwereldgod, ofwel de naam van een 
onbekende familie. Gezien de andere inscripties lijkt mij de eerste mogelijkheid de meest 
waarschijnlijke. 
 
Inscripties met de namen van dedicanten 
Op een nenfro basis voor een bronzen beeld uit de tweede helft van de 6de eeuw v.Chr. is de 
inscriptie larth paithunas / prezu turuce aangebracht: 'Larth Paithunas Prezu heeft gegeven'. De 
benaming in tria nomina is zeldzaam in de archaïsche periode, doch komt vaker voor in de 
omgeving van Orvieto576. Namen die aan Paithunas verwant zijn, komen vaker voor in Orvieto: 
Pethunei en Pethn577. Eveneens uit de 6de eeuw v.Chr. dateert een inscriptie op een patera van 

                                                 
564 S. Stopponi in: Colonna 1985a, 82: eind 5de eeuw v.Chr.; Pairault Massa 1985, 45: 480-460 v.Chr.; Strazzulla in Civiltà 1985, 377: eind 5de of 
begin 4de eeuw v.Chr.; Strazzulla 1989, 980: waarschijnlijk aan het begin van de 4de eeuw v.Chr. 
565 S. Stopponi in: Colonna 1985a, 83. 
566 S. Stopponi in: Colonna 1985a, 83; Strazzulla 1989, 976-977. 
567 Strazzulla 1989, 977-978. 
568 Pairault Massa 1985, 46; Strazzulla 1989, 975 en n. 19, pl. 1a. 
569 Strazzulla 1989, 979; Paus. V, 25, 8. 
570 S. Stopponi in: Colonna 1985a, 83; Strazzulla 1989, 980. 
571 Strazzulla 1989, 980. 
572 Strazzulla 1989, 980. 
573 Pernier/Stefani 1925, 143 fig. 8; Pairault Massa 1985, 45; Strazzulla 1989, 981. 
574 Klakowicz 1976, 58; S. Stopponi in: Colonna 1985a, 83. 
575 G. Colonna in: Gaultier/Briquel 1997, 178. 
576 Minto 1934b, 79, fig. 8; G. Colonna in: Colonna 1985a, 83, nr. 4.7 C. 
577 Minto 1934b, 79. 
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bucchero, die luidt: aranth kalisenas578. Een inscriptie op een impasto patera uit de 5de eeuw v.Chr. 
luidt umuces thafna,579 en een onbekend type pot zonder nadere datering bevat de inscriptie 
larna580. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Het votiefdepot bevatte verder ijzeren wapens (lansen581), bronsjes, een fragment van een 
votiefmodel van een gebouw, nenfro bases, waaronder één met de bovengenoemde inscriptie, 
lichtjes, weefgetouwgewichten582. Een bronzen beeldje dat waarschijnlijk een kandelaar bekroonde, 
stelt een dansende maenade met castagnettes voor583. Ook is er een ovoïde steen met een bliksem in 
reliëf aangetroffen in een laag as, analoog aan exemplaren die in necropolen en mogelijk ook in 
relatie tot het suburbane heiligdom van Cannicella in Orvieto zijn gevonden584. Verder zijn er 
kegelvormige piramidale blokken aan het licht gekomen, voorzien van een centraal gat, 
geïnterpreteerd als plengaltaren585, waarvan nog enkele exemplaren bekend zijn uit Orvieto, 
Bolsena en Bagnoregio. Een aantal van die exemplaren is voorzien van een inscriptie die Tinia 
noemt (cat. TiE 5-6; hellenistisch); de exemplaren uit Belvedere zijn overigens anepigrafisch. 

Het merendeel van het aardewerk bestaat uit bucchero, verder komt onder meer impasto voor, 
enkele Attisch zwart- en roodfigurige vazen (waaronder een aantal met Dionysische 
voorstellingen)586, en veel fragmenten van Etrusco-Campaans black-gloss aardewerk587. Botresten 
van zwijnen, schapen en runderen, en slagtanden van zwijnen en asresten duiden op dierenoffers588.  
 
Bibliografie 
Boitani/Cataldi/Pasquinucci 1973, 271-272; Della Fina 1998; Klakowicz 1976, 37-86 (418-419: eerdere lit.); Minto 
1934b; Pairault-Massa 1985, 41-47; Pernier/Stefani 1925; Roncalli 1985; Steingräber 1981, 278-283; S. Stopponi/G. 
Colonna in: Colonna 1985a, 80-83 nr. 4.7; M.J. Strazzulla in: Cristofani 1985a 1985, 376-380 nr. 16.1; Strazzulla 1989. 
 
Overige tempels 

In de stad wordt het bestaan van tenminste nog zeven tempels vermoed589. Van de meeste zijn niet 
of nauwelijks resten getraceerd. Bij de San Giovanni Evangelista kerk (afb. II.28, nr. 8) zijn een 
tufstenen plengaltaar uit de hellenistische periode met een inscriptie die Tinia noemt (cat. TiE 5), en 
de koppen van een sileen, een jongen en een vrouw aangetroffen, mogelijk toebehorend aan de 
akroteria of aan grote antefixen van een tempel590. In elk geval de sileen wordt gedateerd rond 460 
v.Chr.591. De kerk is gesitueerd ten oosten van de westelijke poort.  

Bij de Dom van Orvieto (afb. II. 28, nr. 3) is een tweede hellenistisch plengaltaar met de naam 
van Tinia (cat. TiE 6) aan het licht gekomen. 

Bij de San Leonardo kerk is een terracotta kop van Tin gevonden die dateert uit het eind van de 
5de eeuw v.Chr.592, een partiële kopie van het door Phidias gemaakte standbeeld van Zeus in 
Olympia593. In de Via San Leonardo (afb. II.28, nr. 4) is een inscriptie met de naam van de godheid 
Pethan op een tufstenen basis aangetroffen, die dateert uit de archaïsche periode (cat. PeE 1).   
 
Bibliografie 
G. Colonna in: Colonna 1985a, 80 4.6 (+ spreidingskaartje); Klakowicz 1976, passim, overzicht op 493; Roncalli 1985; 
Steingräber 1981, 273, 283-284. 

                                                 
578 CIE 10555. 
579 CIE 10556; G. Colonna in: AC 25-26, 1973-1974 [1975] 133, nr 5. 
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581 Colonna 1991-1992, 104 en n. 110. 
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584 S. Stopponi in: Colonna 1985a, 83; P. Tamburini in: Corbucci 1991, 276. 
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591 G. Colonna in: Colonna 1985a, 80, nr. 4.6. 
592 G. Camporeale, Zeus/Tinia, LIMC VIII,1 (1997) 409, nr. 115. 
593 Jannot 1998, 164-165, fig. 92. 
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Suburbaan 
 
Campo della Fiera 
 
Locatie 
Het heiligdom is gelegen ten zuiden van het stadsplateau van Orvieto op de Giardino della Regina, 
een terrein binnen de Campo della Fiera.  

Het complex, waar sinds 2000 jaarlijks opgravingscampagnes plaats hebben, is nog nauwelijks 
gepubliceerd594. In een kuil is een groot aantal architectonische terracotta's aangetroffen, tezamen 
met fragmenten van grijs bucchero. Het gaat hierbij mogelijk om ritueel begraven resten van sacrale 
gebouwen. De terracotta's kunnen worden gedateerd in de periode vanaf de 6de of 5de tot en met de 
3de eeuw v.Chr.595. Een Etruskische muur uit de 6de of de 5de eeuw v.Chr. met een lengte van meer 
dan 12 m. die van noord naar zuid loopt, maakte mogelijk deel uit van een tempel. Deze tempel was 
vermoedelijk op het zuiden gericht, op de grens tussen regio 8 en 9.  

Op het terrein zijn vele weefgetouwgewichten aangetroffen, waarvan een aantal in 
miniatuurformaat. 

Ook in de Romeinse periode (na de verovering van de stad in 264 v.Chr.) was het terrein nog in 
gebruik, getuige onder meer de muurstructuren en de vondst van een bronzen fibula uit het begin 
van de Romeinse Keizertijd.  
 
Bibliografie 
Andrén 1940, 190-194; Bruschetti 1999; Klakowicz 1976, 15-19; Stopponi 2002; Stopponi/Bizzarri 2003. 
 
Cannicella 
 
Locatie 
In de necropolis van Cannicella op de oostelijke helling van de heuvel met het stadsplateau bevond 
zich een heiligdom (afb. II.28, nr. 9).   
 
Bouwresten 

Het heiligdom is een complex geheel (afb. II.30). De terrasmuur loopt van het noordoosten naar 
het zuidwesten, parallel aan de helling van de heuvel. Tegen het centrale gedeelte van deze muur is 
een klein altaar gesitueerd. Aan de rechter zijde hiervan is een waterbekken gelegen dat is 
verbonden met twee kanaaltjes, waarvan één water vanaf de berg geleidt. Aan weerszijden van het 
bekken en het altaar staan tegen de terrasmuur twee banken. Verderop zijn nog enkele bekkens, ook 
voor het persen van druiven en het bereiden van wijn596, altaren, bases, en een put aangetroffen. De 
ruimte, die lijkt te zijn onderverdeeld in vier sectoren, is georiënteerd op het zuidoosten, op de grens 
tussen regio 6 en 7. Architectonische terracotta's in de tweede sector, geïdentificeerd als het 
eigenlijke tempelgebouw, getuigen van het bestaan van het heiligdom in de loop van de eerste 
decennia van de 5de eeuw v.Chr., terwijl enkele vondsten lijken aan te tonen dat het gebouw reeds 
bestond aan het eind van het derde kwart van de 6de eeuw v.Chr.597. 

Ook na de Val van Volsinii Veteres (Orvieto) in 264 v.Chr. bleef het heiligdom bestaan: er zijn 
Romeinse structuren geïdentificeerd uit de laat-Republikeinse periode en uit de Keizertijd met 
onder meer bekkens, en zelfs een middeleeuwse fase, die volgens S. Stopponi getuigen van een 
continuïteit van de locatie, die te maken moet hebben gehad met de functie van belangrijk 
heiligdom598.  

                                                 
594 In 1876-1877 zijn ook opgravingsactiviteiten verricht (zie Klakowicz 1976, 15-19 (+ bibl.)).  
595 Een deel van de architectonische terracotta's is reeds in de 19de eeuw opgegraven en verkocht aan de Staatliche Museen te Berlijn. 
596 M. Torelli in: Pugliese Carratelli 1986, 183. 
597 S. Stopponi in: Colonna 1985a, 117. 
598 S. Stopponi in: Colonna 1985a, 117. 
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Van twee identieke akroteria van de tempel zijn fragmenten over, die op stilistische gronden 
waarschijnlijk in de periode tussen 490 en 480 v.Chr. kunnen worden gedateerd599. Waarschijnlijk 
zijn zij reeds in de oudheid vernietigd en ritueel begraven600. Het gaat om een gewelddadige scène 
waarin een krijger een vrouw aanvalt of offert, mogelijk Neoptolemos die Polyxena doodt op het 
graf van Achilleus, of Orestes die Klytaimnestra vermoordt601. In de Griekse en Etruskische 
iconografie komt een dergelijke compositie dikwijls voor, zodat interpretatie niet gemakkelijk is. 
Volgens S. Stopponi komt een aantal mythologische scènes in aanmerking, waaronder de 
moedermoord van Orestes en - volgens haar wellicht nog passender - het offer van Polyxena op het 
graf van Achilleus602. 
 
Votief- en cultusmateriaal 
Godenbeelden en -beeldjes 
Een beeld van Grieks marmer stelt een naakte vrouw voor, bekend geworden onder de naam 'Venus 
van Cannicella'. Tegenwoordig wordt zij soms geïnterpreteerd als de godin Vei, met name vanwege 
de inscriptie die hieronder zal worden behandeld603. Het beeld, dat is gevonden in de buurt van het 
altaar604, wordt rond het midden van de 6de eeuw v.Chr. gedateerd605.  

In het heiligdom zijn twee beeldjes van Hercle aangetroffen. Een bronzen, geërodeerd exemplaar 
uit de laat-archaïsche periode stelt Hercle in aanvallende houding voor606. Een terracotta beeldje uit 
de eerste helft van de 4de eeuw v.Chr., gevonden in de buurt van het altaar, toont de leontè607.  
 
Inscripties met de namen van goden 
De enige inscriptie met de naam van een god in het heiligdom behoorde mogelijk tot de basis 
waarop het bovengenoemde beeld van de naakte vrouw misschien stond, ofschoon de inscriptie 
later is gedateerd: in de 4de eeuw v.Chr.608. De inscriptie, die op een bronzen plaatje is geschreven, 
noemt Vei (cat. VeE 10).  
 
Overig votief- en cultusmateriaal 

Verder is in het heiligdom allerhande votief- en cultusmateriaal aan het licht gekomen, onder meer 
een niet nader gedateerd terracotta model van een tempel, weefgetouwgewichten, enkele klosjes, 
een Priapus-beeldje, een masker van Pan (gedateerd in de 3de of de 2de eeuw v.Chr.609), enkele 
vrouwenkoppen, waarschijnlijk behorend tot beeldjes (vanaf de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr. 
610), een beeldje van een naakte vrouw, een bronzen beeldje van een man en één van een vrouw, een 
bronzen idooltje (gedateerd in de 6de eeuw v.Chr.611), een mannelijk geslachtsdeel, een 
fallusvormige cippus, één hart, twee terracotta lampjes, gewichten(?), aes rude en Romeinse 
munten. Dierenbotten en -tanden en verkoolde resten duiden op offeractiviteiten612. Over de soorten 
aardewerk bestaat onduidelijkheid: er zou Attisch zwart- en roodfigurig en Etrusco-Campaans 
aardewerk zijn gevonden, maar onder het materiaal zijn Italo-Korinthische vazen, zwarte en rode 
impasto, bucchero, terwijl de eerstgenoemde categorieën afwezig zijn. A. Andrén is van mening dat 
deze zaken niet uit het heiligdom maar uit de necropolis van Cannicella afkomstig zijn613.  

                                                 
599 Stopponi 1991, 1137. 
600 Stopponi 1991, 1104 n. 2. 
601 Stopponi 1991, fig. 24; Haynes 2000, 147-148. 
602 Stopponi 1991, 1137-1154. 
603 S. Stopponi in: Colonna 1985a, 116; Edlund 1987, 70. 
604 Roncalli 1994, 100 en n. 5 + bibliografie.  
605 Edlund 1987, 70. 
606 Andrén 1967, 69, nr. 40, pl. 40; S. Stopponi in: Colonna 1985a, 120, nr. 6.1 C 3.  
607 Andrén 1967, 66, nr. 29, pl. 29 c-d; S. Stopponi in: Colonna 1985a, 120, nr. 6.1 C 2. 
608 G. Colonna in: Colonna 1985a, 121, nr. 6.1 D. 
609 Andrén 1967, 64-65 nr. 23. 
610 Andrén 1967,  passim, datering, zie 64. 
611 Andrén 1967, 68 nr. 37 pl. 32 a. 
612 Andrén 1967, passim; Klakowicz 1974, passim. 
613 Andrén 1967, 76-77. 
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Een ovoïde steen met daarop een bliksem in reliëf aangebracht, moet volgens P. Tamburini 
waarschijnlijk worden verbonden met dit heiligdom. Het gaat om het type waarvan ook in het 
Belvedere heiligdom een exemplaar is aangetroffen614. 
 
Bibliografie 
Andrén 1967, passim; Atti Orvieto 1987, passim; Boitani/Cataldi/Pasquinucci 1973, 273; Colonna 1987a, passim; 
Comella 1981, 728-729; Edlund 1987, 70 III.IV.1; Haynes 2000, 146-148; Klakowicz 1974, 88-129 pl. 3; Roncalli 
1994, passim; Steingräber 1981, 288-289; S. Stopponi/G. Colonna in: Colonna 1985a, 116-121 6.1; Stopponi 1991.  
 
Overige inscripties met godennamen 
 
Een incomplete Attisch roodfigurige skyphos van de Splanchnoptes-Schilder uit circa 450 v.Chr. 
waarvan de vindplaats onbekend is, is voorzien van een inscriptie met de naam van Cavutha (cat. 
CaE 21). 

Uit de omgeving van Orvieto is een bronzen spiegel uit circa 300 v.Chr. afkomstig, die mogelijk 
is gewijd aan Ati (cat. AtiE 2). 

Uit Orvieto is een hellenistische oinochoe afkomstig met een inscriptie die Apulu noemt (cat. ApE 
1).  
 
 
Bolsena 
 
Na de Val van Volsinii Veteres (Orvieto) werd een nieuwe stad gesticht op korte afstand van de 
oude stad: Volsinii Novi, Bolsena (afb. II.31). De heiligdommen in Bolsena zijn vrijwel alle van na 
deze inname. Enkele Etruskische inscripties met de namen van goden uit deze late periode zijn in 
het kader van dit onderzoek echter wel vermeldenswaard. Derhalve worden de heiligdommen waar 
zij zijn gevonden kort besproken, ofschoon de inscripties niet zijn opgenomen in de catalogus. Ook 
het suburbane, funeraire heiligdom van Poggio Pesce-Poggio Battaglini, dat wel binnen de 
chronologische grenzen van dit onderzoek valt, zal wordt behandeld. 
 
Urbaan  
 
Urbane heiligdommen 
 
Op de top van de heuvel van Casetta aan de noordoostzijde van de stad (afb. II.31, nr. 3) is een 
hellenistisch heiligdom blootgelegd met een tempel (17,20 x 13,40 m.) georiënteerd op het 
zuidzuidoosten (op de grens tussen regio 9 en 10)615. Het heiligdom is waarschijnlijk tot aan het 
eind van de 2de eeuw v.Chr. in functie geweest616. In de cella is een aantal fragmentarische 
antefixen uit het eind van de 3de of het begin van de 2de eeuw v.Chr. aangetroffen. Van 
gelijksoortige antefixen waarvan de exacte vindplaats onbekend is, is een exemplaar met de 
voorstelling van de godin Menerva (mera) en een tweede vrouw (cilens), één met de voorstelling 
van twee togati met de inscriptie thuluter, en één met de inscriptie uitanices huśur, waarvan de 
identificatie onzeker blijft617. De opgraver van La Casetta, R. Bloch, is van mening dat ook deze 
antefixen in het heiligdom zijn gevonden618.  
 
Bij het heiligdom van Pozzarello, dat op de zuidwestelijke helling van dezelfde heuvel is gelegen 
(afb. II.31, nr. 4), is een tufstenen cippus met de inscriptie selvans sanchuneta cvera 

                                                 
614 Tamburini 1991, 274-276, nr. 6.5. 
615 Jolivet 2002, 371. Datering: contra: P. Tamburini (1998, 101 en n. 238) dateert het ontstaan van het heiligdom van Casetta in de 6de-5de eeuw 
v.Chr.  
616 Jolivet 2002, 371. 
617 mera cilens: Florence, MA 79074. A. Rastrelli in: Prima Italia (tent. cat. Brussel 1980-1981) 1980, 221 fig. 144; thuluter: Florence, MA 79065. 
Morandi 1990, 90 B; Strazzulla 1993, 343-345; uitanices huśur: Morandi 1990, 90 A. 
618 Bloch 1950, 88. 
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aangetroffen619. Deze wordt gedateerd in de 3de of de 2de eeuw v.Chr., maar gezien de 
stichtingsdatum van het heiligdom, volgens V. Jolivet aan het begin van de 2de eeuw v.Chr.620, lijkt 
een vroegere datering dan 200 v.Chr. onwaarschijnlijk. In het heiligdom is bovendien een altaar uit 
de Romeinse Keizertijd aangetroffen met de Latijnse inscriptie Cereri. sacr(um) / C. Paetius. 
Fir (mus) / v(otum) s(olvit)621. Ook zou er volgens P. Tamburini een inscriptie voor Bona Dea uit 
dezelfde tijd zijn gevonden622. Het cultusgebouw zonder centraal gepositioneerde opening is gericht 
op de diagonale assen (de lange zijden op de grens tussen regio 2 en 3 en regio 10 en 11, de korte 
zijden op de grens tussen regio 6 en 7 en regio 14 en 15). 
 
In het heiligdom van Poggetto, dat bij de zuidwestelijke stadspoort is gelegen (afb. II.31, nr. 9), is 
een peperijnen altaar met een centraal gat voor plengoffers aangetroffen, dat is voorzien van de 
inscriptie tinia: tinscvil s. asil. sacni (cf. Orvieto)623. Het altaar kan worden gedateerd in de tweede 
helft van de 3de of de 2de eeuw v.Chr.624.   
 
De inscriptie thval methlumes ('van de stad hier') uit het eind van de 4de of het begin van de 3de 
eeuw v.Chr. is aangetroffen in de bedding van de  Fosso Brutto, in het zuidwesten van de stad, 
vlakbij de grens (afb. II.31, nr. 11)625.  
 
Bibliografie 
Acconcia 2000; Bloch 1950; Bloch 1972; Camporeale 2004, 312; Gabrici 1906a; Gabrici 1906b; Jolivet 2002; Morandi 
1989-1990; A. Rastrelli in: Prima Italia (tent. cat. Brussel 1980-1981), Brussel 1980, 220-221, nr. 144 (+ lit.); 
Steingräber 1981, 294-295; Tamburini 1998, 100-107; Torelli 1985, 217.  
 
Suburbaan 
 
Poggio Pesce-Poggio Battaglini 
 
Op twee aangrenzende heuvels ten zuidwesten van de stad is een necropolis met graven uit de 
archaïsche en hellenistische tijd aangetroffen. In het centrum van deze necropolis is het plaveisel 
van een gebouw gelokaliseerd dat men heeft geïnterpreteerd als een archaïsche tempel (afb. II.31, 
nr. 12). Daarbij bevond zich een laag met bucchero en impasto aardewerk. Op de cultusplaats waren 
bovendien votiefkuilen en mogelijk een altaar aanwezig. De situatie is enigszins vergelijkbaar met 
de necropolis van Cannicella in Orvieto. 
 
Bibliografie 
Jolivet 2002, 373; Tamburini 1998, 75-76; Timperi/Berlingò 1994, 69. 
  
Overige inscripties met godennamen  
 
In de necropolis van Civita sul Fosso in Arlena is een altaartje van zandsteen uit de tweede helft van 
de 6de eeuw v.Chr. aan het licht gekomen met daarop twee inscripties: farx (FaE 2), wat mogelijk 
kan worden gelezen als farth, duidend op de godennaam Farthan, en aratiia[---]. De eerste 
inscriptie is van recenter datum dan de tweede, die volgens G. Colonna mogelijk de voornaam Arat 
is in een archaïsche genitivus626.  

                                                 
619 TLE 900; G. Colonna, REE 1964, 161-163; Colonna 1968, 165-172; Acconcia 2000, 128; Bentz 199 en n. 192; P. Tamburini in: Colonna 1985a, 
45 nr. 1.35; ET Vs 4.8; M. Rendeli in StEtr 59, 1993 [1994] 164 en n. 9; Tamburini 1998, 103-104.  
620 Jolivet 2002, 368-369 contra Acconcia 2000, 144: rond het midden van de 3de eeuw v.Chr. 
621 P. Tamburini in: Colonna 1985a, 85; Acconcia 2000, 128 en n. 206. 
622 P. Tamburini in: Colonna 1985a, 85. 
623 TLE 205; CIE 5168; P. Tamburini in: Colonna 1985a, 45, nr. 1.33; Tamburini 1998, 106-107. 
624 P. Tamburini (in: Colonna 1985a, 45, nr. 133) dateert het altaar tussen de 3de en de 2de eeuw v.Chr. Volgens V. Jolivet (2002, 373) is al het 
votiefmateriaal van het heiligdom van Poggetto dateerbaar tussen het midden van de 3de en de 2de eeuw v.Chr. Derhalve acht ik het waarschijnlijk dat 
ook dit altaar binnen deze periode kan worden gedateerd.  
625 Zie Morandi 1990, 64-67, nr. 16 (+ bibl.); Tamburini 1998, 100 en fig. 186. 
626 G. Colonna in: Colonna 1985a, 33, nr. 1.14. 
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Op een bronzen beeldje uit de 3de eeuw v.Chr. dat volgens C. De Simone mogelijk uit Bolsena 
komt, staat een inscriptie met de naam van Selvans Tularia (cat. SeE 3).   
 
 
Volci en de Ager Vulcentanus 
 
Vulci 
 
Urbaan 
 
Grote Tempel 
 
Locatie 
De Grote Tempel in Vulci is centraal gesitueerd in het hooggelegen deel van de stad (afb. II.32, nr. 
1) aan de noordzijde van de hoofdweg die de Oostpoort met de Westpoort verbindt.  
 
Bouwresten 
De monumentale tempel (afb. II. 33), die is georiënteerd op het zuidzuidwesten (regio 9), is een 
peripteros (cf. Pyrgi tempel B). Het terras waarop de tempel stond, heeft een lengte van 42,60 m. en 
een breedte van 28 m.627. De stereobaat is 36,40 x 24,60 m. Aan de hand van de vondst van 
architectonische terracotta's kan de eerste bouwfase worden gedateerd in de laat-archaïsche 
periode628. De tweede bouwfase kan worden gedateerd in de tweede helft van de 4de eeuw v.Chr. Na 
de Romeinse verovering van de stad vonden restauratiewerkzaamheden plaats. In de vroege 
Keizertijd heeft de tempel in elk geval een verbouwing ondergaan, waarbij de houten architraaf 
werd vervangen door een travertijnen exemplaar met de Latijnse inscriptie …esa…/…ret… Ook 
het dak werd vervangen629.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
In de buurt van de tempel is een acefaal bronzen beeld van een spinnende vrouw aangetroffen630. 
Het gaat om een mogelijk Etruskische kopie van een van oorsprong Grieks beeld uit ongeveer 330 
v.Chr. Het dateert uit de 3de of de 2de eeuw v.Chr.631. Vanwege de helmkam die tezamen met het 
beeld is gevonden, wordt het beeld wel geïnterpreteerd als Athena Ergane632. Volgens S. Haynes is 
deze helmkam echter afkomstig van een marmeren standbeeld633. Nadat het beeld door de bliksem 
was getroffen, is het begraven tussen de temenos-muur en de treden aan de voorzijde van de tempel 
in een travertijnen kist. Daarop is een inscriptie uit de eerste eeuw na Chr. geplaatst met de woorden 
fulg[ur c]onditum634. Een votiefdepot ontbreekt, evenals votiefmateriaal. G. Colonna acht het 
mogelijk dat een nenfro steen uit de hellenistische periode met een inscriptie die Suri noemt (cat. 
SuE 12), gevonden in het nabij gelegen Camposcala aan de rechter oever van de Fiora, afkomstig is 
uit de Grote Tempel, evenals een in diezelfde omgeving aangetroffen archaïsche basis van nenfro, 
die door G. Colonna is geïnterpreteerd als steun van een drievoet635. De basis is gewijd aan vhlere 
(Flere) (cat. FlE 2)636.  
 
Bibliografie 
Bartoccini 1963; Massabò 1979, 380 fig. 42-45, 56; Haynes 2000, 360-361; A.M. Sgubini Moretti/G. Colonna in: 
Colonna 1985a, 78-80 4.5; Sgubini Moretti/Gallavotti/Aiello 1993, 72; Sgubini Moretti/Ricciardi 2001, 179-182; 
Steingräber 1981, 187.  

                                                 
627 G. Colonna in: Colonna 1985a, 79. 
628 Sgubini Moretti/Ricciardi 2001, 179.  
629 A.M. Sgubini Moretti in: Colonna 1985a, 78; G. Colonna in: Colonna 1985a, 80. 
630 Haynes 2000, 360, fig. 282. 
631 Haynes 2000, 360. 
632 G. Colonna in: Colonna 1985a, 79.  
633 Haynes 2000, 360-361. 
634 Haynes 2000, 361. 
635 Colonna 1984-1985, 84. 
636 Colonna 1991-1992, 112. 
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Sacellum bij de Oostpoort 
 
Aan de zuidkant van dezelfde hoofdweg waaraan ook de Grote Tempel ligt, bevindt zich bij de 
Oostpoort een sacellum (afb. II.32, nr. 2). Dit bestaat uit een rechthoekige ruimte die is uitgehakt uit 
de rots. Het merendeel van het materiaal, waaronder een terracotta beeld van Hercules gezeten op 
een troon, is gedateerd in de 2de eeuw na Chr. Een aantal hellenistische votiefbronsjes waaronder 
een groep die Hercules met de hinde voorstelt, is echter afkomstig uit een dieper gelegen eerdere 
fase van het sacellum637.  
 
Bibliografie 
De Cazanove 1986; Sgubini Moretti/Gallavotti/Aiello 1993, 40, 82.  
 
Overige urbane heiligdommen 
 
Langs de oostlijke helling van het stadsgebied is een aantal votiefmaterialen en architectonische 
terracotta's aan het licht gekomen, de zgn. 'Area I'638. De resten zouden behoren tot een heiligdom 
ten zuidwesten van de arx. Het merendeel van het materiaal kan worden gedateerd in de 
hellenistische periode, ofschoon ook enkele elementen uit de laat-archaïsche periode stammen.  

Bij de Oostpoort, vlakbij het eerder genoemde sacellum, is een bassin aangetroffen met daaraan 
gerelateerd votiefmateriaal, waaronder enkele terracotta exemplaren van mannelijke genitaliën639.  
 
Bibliografie 
Sgubini Moretti/Ricciardi 2001, 179; S. Costantini, in: Sgubini Moretti/Ricciardi 2001, 182-185.  
 
Suburbaan 
 
Fontanile di Legnisina 
 
Locatie 
Het heiligdom van Fontanile di Legnisina (afb. II.32, nr. 6, afb. II.34) is gelegen buiten de 
Zuidoostpoort van de stad ten oosten van de rivier de Fiora. Vanuit de stad was het heiligdom 
waarschijnlijk bereikbaar via een weg die over een brug naar de necropolis van Polledrara 
voerde640. Fontanile di Legnisina was volgens B. Massabò zeker verbonden met de nabijgelegen 
bron641.  
 
Bouwresten 
Het heiligdom bestaat uit een naar alle waarschijnlijkheid tripartiete tempel op een basement met 
een breedte van circa 17,50 m. en een mogelijke lengte van circa 25 m.642, die op het zuidwesten 
(regio 10) is georiënteerd, en ten zuidoosten daarvan een monumentaal altaar dat op het 
oostzuidoosten (op de grens tussen regio 5 en 6) is gericht. Mogelijk bevinden zich ten oosten van 
de tempel resten van andere tot het heiligdom behorende gebouwen. Dit deel van het terrein is 
echter nog niet opgegraven en de verwachting is dat deze resten evenals die van de reeds 
blootgelegde structuren zwaar zijn beschadigd door ploegwerkzaamheden643. Overstromingen van 
de Fiora hebben de strata vermengd en verwoest, wat stratigrafisch onderzoek bemoeilijkt644.   

Analyse van vondsten (architectonische terracotta's, aardewerk en votiefmateriaal) en 
bouwstructuren maakt duidelijk dat het heiligdom in de loop van de 5de eeuw v.Chr. werd gesticht 

                                                 
637 Sgubini Moretti/Gallavotti/Aiello 1993, 82.  
638 Sgubini Moretti/Ricciardi 2001, 179; S. Costantini, in: Sgubini Moretti/Ricciardi 2001, 182-185, III.A.3.1-11. 
639 Sgubini Moretti/Ricciardi 2001, 179; S. Costantini, in: Sgubini Moretti/Ricciardi 2001, 185, III.A.4.1-3. 
640 Massabò 1988-1989, 103-104 en n. 5. 
641 Massabò 1988-1989, 104. 
642 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 28. 
643 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 27; Massabò/Ricciardi 1992, 104.  
644 Massabò/Ricciardi 1992, 105. 
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en in gebruik bleef tot lang na de Romeinse verovering van de stad in 280 v.Chr., wellicht tot in de 
1ste eeuw na Chr.645. Het votiefdepot, dat zich in en om een grot bij het monumentale altaar bevond, 
kan worden gedateerd in de periode vanaf het eind van de 4de tot en met de eerste helft van de 3de 
eeuw v.Chr.646. Het materiaal is echter niet voldoende om de tempel exact te dateren noch om 
eventuele bouwfasen ervan te onderscheiden, voornamelijk wegens de incomplete staat van de 
bouwresten en de geringe hoeveelheid vondsten647. Overigens zijn de architectonische terracotta's 
gedateerd in de periode vanaf het begin van de 5de tot en met de 3de of 2de eeuw v.Chr.648. Het is 
echter onduidelijk of zij tot de tempel of tot een van de andere gebouwen van het heiligdom 
behoorden, daar zij voor een groot deel in het votiefdepot zijn aangetroffen649. 
 
Votief- en cultusmateriaal 
Het votiefmateriaal was geconcentreerd in de noordoosthoek van de ommuurde ruimte met het 
altaar, in en om de reeds genoemde grot, die zich in die hoek bevindt, ofschoon ook onder meer ten 
noorden van de omheiningmuur rond het altaar en bij de tempel enkele votiefgaven zijn 
gevonden650. 
 
Godenbeelden en -beeldjes 
Het oudste godenbeeldje dat totnogtoe in het heiligdom is aangetroffen, is een bronsje van Hercle 
uit de centrale decennia van de 4de eeuw v.Chr.651. Twee terracotta beeldjes uit de 3de eeuw v.Chr. 
stellen Menerva/Minerva voor652. Ook is er een terracotta beeldje van Apulu/Apollo met kithara aan 
het licht gekomen653.   
 
Inscripties met de namen van goden 
Een bronsje van een offerende man in tunica is ter hoogte van zijn benen voorzien van een 
inscriptie met de naam van de godin Uni (cat. UnE 11). Het beeldje dateert uit het derde kwart van 
de 4de eeuw v.Chr. of iets later654.  
Verder zijn er temidden van vele uteri twee exemplaren aangetroffen die blijkens de inscriptie (cat. 
VeE 11-12) zijn gewijd aan de godin Vei. De exacte datering is onbekend, ofschoon het merendeel 
van de uteri aan het eind van de 4de en in de 3de eeuw v.Chr. kan worden gedateerd655. 

Niet dateerbaar is een fragment van een bronzen plaatje (sors?) met de onvolledige inscriptie [---] 
ur [---], mogelijk te lezen als śuri (cat. SuE 13)656. 
 
Inscripties met de namen van dedicanten 
In de inscriptie voor Uni wordt ook de naam van de dedicant genoemd, Pive Patrus, een hapax657. 
G. Colonna stelt dat het mogelijk is dat pive is geschreven in plaats van vipe, een naam van Italische 
herkomst658. Patrus lijkt eveneens volgens G. Colonna te zijn afgeleid van het archaïsche nomen 
gentilicium patara uit Veii. Ook is patrus mogelijk gerelateerd aan patacs, mogelijk een term voor 
een bloedverwantschap659. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 

                                                 
645 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 28-29; Massabò/Ricciardi 1992, 135. 
646 Ricciardi 1988-1989, 209. 
647 Massabò 1988-1989, 135.  
648 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 28. 
649 Massabò 1988-1989, 117. 
650 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, fig. 19; Massabò/Ricciardi 1992, fig. 9.  
651 Massabò 1988-1989, 152-154 nr. 29 fig 18; L. Ricciardi in: Acqua 2003, 127. 
652 Massabò 1988-1989, 152, 162-163 nr. 52-53 fig. 26. 
653 Massabò 1988-1989, 152, 164-165  nr. 61 fig. 29.  
654 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 23. 
655 Ricciardi 1988-1989, 209. 
656 Ricciardi 1988-1989, 195, nr. 88, fig. 14, 53. 
657 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 23. 
658 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 23. 
659 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 23. 
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Het overgrote deel van het votiefmateriaal bestaat uit de reeds genoemde terracotta uteri, en uit 
kleine conische cippi660. Ook zijn er bronzen beeldjes van voornamelijk mannelijke gelovigen 
aangetroffen die uit de 4de en de 3de eeuw v.Chr. dateren, ofschoon de oudste twee exemplaren uit 
de 5de eeuw v.Chr. stammen, en verder (fragmenten van) beelden die ofwel als akroteriale beelden 
ofwel als votiefstandbeelden dienen te worden beschouwd661, terracotta vrouwenkoppen vanaf het 
eind van de 4de of de 3de eeuw v.Chr., wikkelkindjes uit hellenistische periode, borsten, enkele 
voeten, een ingewandenplateau en een blaas, alle van terracotta, een Siciliaans-Punische munt 
waarschijnlijk uit de periode tussen 330 en 253 v.Chr., terracotta vrouwenbeeldjes van het Tanagra-
type, een terracotta beeldje van een hurkend kind, en lampjes uit het begin van de Keizertijd. Een 
terracotta kop uit de 4de eeuw v.Chr. behoorde mogelijk tot een cultusbeeld662. Tenslotte zijn er 
twee niet dateerbare weefgetouwgewichten en ijzeren spijkers gevonden663.  

Het merendeel van het aardewerk in het heiligdom - onder meer black-gloss aardewerk, 
onbeschilderd aardewerk, aardewerk versierd met roodgeglazuurde banden en enkele fragmenten 
terra sigilata - dateert uit de periode vanaf de 4de eeuw v.Chr. tot en met de 1ste eeuw na Chr., terwijl 
er ook zwarte en grijze bucchero en Attisch zwart- en roodfigurig aardewerk uit het eind van de 6de 
en de 5de eeuw v.Chr. aan het licht is gekomen664.  
 
Bibliografie 
Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 23-39; Massabò 1985; Massabò 1988-1989, 103-209; Massabò/Ricciardi 1992; 
Ricciardi 1988-1989; L. Ricciardi in: Acqua 2003, 125-131; S. Costantini, in: Sgubini Moretti/Ricciardi 2001, 185-186. 
 
Carraccio dell'Osteria 
 
Locatie 
Ten noorden van de stad temidden van de necropolis van de Osteria is een heiligdom gelokaliseerd 
(afb. II.32, nr. 3). Het terrein wordt doorkruist door een beek. Het heiligdom ligt op ongeveer 100 
m. afstand van het votiefdepot van de Noordpoort.    
 
Bouwresten 
De beek, die in de loop der tijd waarschijnlijk van koers is veranderd, heeft onherstelbare schade 
aangericht aan de bouwstructuren665. Onder de vondsten in het bewaard gebleven gedeelte bevinden 
zich diverse votiefgaven. Derhalve is het terrein geïnterpreteerd als heiligdom. Er kunnen twee 
structuren worden onderscheiden: A en B (afb. II.35). A, waar het votiefmateriaal is aangetroffen, 
bestond volgens de opgravers uit een aantal waterbekkens666. Op één antefix uit de 4de eeuw v.Chr. 
na ontbreken resten van de architectonisch decoratie667.  

Het heiligdom was in gebruik tussen circa 550 v.Chr. tot aan het eind van de 3de of het begin van 
de 2de eeuw v.Chr.668. De genoemde antefix duidt op een nieuwe bouwfase669.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
Inscripties met de namen van goden 
De inscriptie op één 'Spurinas' schaal (uit het eind van de 6de of de 5de eeuw v.Chr.670) luidt ve, door 
G. Colonna gelezen als ve(i) (cat. VeE 13), wat duidt op een cultus voor de godin Vei671.  
 

                                                 
660 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 28; Ricciardi 1988-1989, 171-191. 
661 Bijv. S. Costantini, in: Sgubini Moretti/Ricciardi 2001186, III.A.5.4-5 (4de eeuw v.Chr.). 
662 S. Costantini, in: Sgubini Moretti/Ricciardi 2001, 186, III.A.5.3. 
663 Massabò/Ricciardi 1988-1989, passim. 
664 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 28; Massabò/Ricciardi 1992, 114; 142. 
665 Buranelli 1994, 47 
666 Buranelli 1994, 49. 
667 Buranelli 1994, 49, 51 pl. 89. 
668 Buranelli 1994, 49. Enkele fragmenten van impasto aardewerk dateren reeds uit de 8ste eeuw v.Chr. Waarschijnlijk uit dezelfde periode dateren zes 
spoeltjes en een klosje. Deze vondsten duiden op een fase die ouder is dan het heiligdom. Mogelijk gaat het om bewoning (Buranelli 1994, 53).  
669 Buranelli 1994, 51. 
670 J.D. Beazley, Etruscan Vase Painting, Oxford 1947, 24. 
671 G. Colonna in: Colonna 1985a, 99. 
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Inscripties met de namen van dedicanten 
Diverse 'Spurinas' schalen zijn voorzien van geschilderde inscripties, waaronder enkele met de 
enkelvoudige naam - voornaam of familienaam - van een gelovige. 
luvcie, calies, mutus, aulu, [--]rnax[--], zimarus672.  
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Er is veel aardewerk aangetroffen in het heiligdom: lokaal en importaardewerk, zoals Attisch zwart- 
en roodfigurig aardewerk, waaronder een groot fragment van een roodfigurige skyphos met een 
offerscène waarbij een vrouw een oinochoe en een zwijntje vasthoudt (470-460 v.Chr.), fragmenten 
van glaukes van de Groep van de Uil (geïmporteerd in Etrurië tot aan het derde kwart van de 5de 
eeuw v.Chr.), black-gloss aardewerk en vasa argentata673.  Uit de archaïsche periode dateert een 
Attische of Oost-Griekse lamp vergelijkbaar met een type dat in het heiligdom van Gravisca tussen 
550 en 500 v.Chr. werd gewijd674.  

Uit de laatste fase van het heiligdom dateert een groep anatomische votiefterracotta's, waaronder 
22 harten, 4 uteri, een paar voeten, een hand en mogelijk enkele mannelijke genitaliën675. Ook zijn 
er één terracotta arula en één weefgetouwgewicht aangetroffen676.   
 
Bibliografie 
Buranelli 1994. 
 
Overige heiligdommen 
 
Ten oosten van de stad zijn sporen van nog drie mogelijke tempels aangetroffen. Het gaat van noord 
naar zuid om een van oorsprong funerair tempeltje bij de Ponto Rotto (afb. II.32, nr. 4), waarvan 
slechts enkele architectonische terracotta's resten van rond het midden van de 3de eeuw v.Chr. aan 
het licht zijn gekomen677, om een tempel van de necropolis van Polledrara, waarvan enkele 
architectonische terracotta's zijn aangetroffen uit de periode vanaf de 5de tot en met de 1ste eeuw 
v.Chr. en een votiefhart (vanaf de 4de tot en met de 1ste eeuw v.Chr.)678 en tenslotte om een 
mogelijke tempel ten noorden van de Ponte Sodo, waarvan een muurfragment en een 
architectonisch terracotta fragment zijn gevonden, dateerbaar vanaf de laat-archaïsche periode tot in 
de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr.679. Andere niet nader genoemde materialen van het laatste 
mogelijke heiligdom zouden van hetzelfde type zijn en uit dezelfde periode dateren als de vondsten 
in het heiligdom van Fontanile di Legnisina680. Gezien de oriëntatie van het muurfragment zou de 
tempel evenals het heiligdom van Fontanile di Legnisina op het zuidwesten kunnen zijn gericht681.  

Direct buiten de Noordpoort van de stad ten westen van de weg bevindt zich een votiefdepot. Het 
materiaal dateert uit de periode vanaf de 2de eeuw v.Chr. tot en met circa 80 v.Chr.682. 

Van een vroeg-hellenistische nenfro cippus, een votiefgeschenk, is de vindplaats niet bekend. Op 
de cippus staan vier figuren: Apulu met lier, Aritimi in jagerstenue, hun moeder Letun en nog een 
vrouw, volgens G. Colonna mogelijk Turan683. 
 
Bibliografie  
Bartoccini 1961, 261; Bonamici 1992, 128-141; Colonna 1984-1985, 81-84; Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 40; 
Massabò 1985, 20-23; Massabò 1988-1989, 104 en nt. 7; Pautasso 1994. 
 

                                                 
672 M.T. Falconi Amorelli, REE 31 (1963) 213-218 passim; Buranelli 1994, 52 en appendix, 55-62 passim. 
673 Buranelli 1994, 49-51. 
674 Buranelli 1994, 49-50, pl. 88. 
675 Buranelli 1994, 51. 
676 M.T. Falconi Amorelli, REE 31 (1963) 217 nr. 29; Buranelli 1994, 62, nr. 181. 
677 W. Helbig in: BullInst 1880, 146-147; Bonamici 1992, 137-138; Massabò/Ricciardi 1992, 104 n. 7 fig. 1 nr. 3. 
678 B. Massabò 1985, 20-23; Colonna/Massabo/Ricciardi 1988, 40; Massabò/Ricciardi 1992, 104 n. 7 fig. 1 nr. 2. 
679 Bartoccini 1961, 261; Colonna/Massabo/Ricciardi 1988, 40; Massabò/Ricciardi 1992, 104 n. 7 fig. 1 nr. 4. 
680 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 40. 
681 Colonna/Massabò/Ricciardi 1988, 40. 
682 Pautasso 1994, 108-109. 
683 Colonna 1984-1985, 81-84 en fig. 21-23. 
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Overige inscripties met godennamen 
 
In Vulci zijn ook diverse inscripties met de namen van goden aangetroffen die niet aan een 
heiligdom kunnen worden gerelateerd. Het gaat om vier Fufluns-inscripties op Attisch roodfigurig 
aardewerk uit de 5de eeuw v.Chr. (cat. FuE 1-4), waarvan één afkomstig is uit de necropolis van 
Doganella (cat. FuE 3) en één uit een gebied dichtbij de Westpoort (cat. FuE 1). Van de overige 
twee Fufluns-inscripties is de vindplaats onbekend. Op cat. FuE 2 zijn op de binnenzijde Apollon en 
Tityos en op de buitenkant efeben weergegeven684. De binnenzijde van cat. FufE 3 toont een satyr 
op een hert, terwijl op de buitenzijde een mythologische scène zichtbaar is685. Op de buitenzijde van 
cat. FufE 4, een rhyton in de vorm van een muilezel, is tevens Eros weergegeven686. 

De naam Suri wordt genoemd in een inscriptie op een votiefbronsje dat mogelijk een satyr 
voorstelt, en dat dateert in de periode rond 300 v.Chr. (cat. SuE 11 - ThuE 2). De herkomst van het 
beeldje is onbekend. Suri wordt vergezeld door de naam Thufltha. De dedicant is een zekere Arnth 
Muras. 

Uni komt behalve in het heiligdom van Fontanile di Legnisina ook voor op een loden plaatje dat 
in de buurt van de Zuidpoort in urbaan gebied is aangetroffen, en dat volgens R.A. Staccioli kan 
worden gedateerd in de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr.687. De functie van het plaatje is niet 
bekend. Doorgaans werden loden plaatjes gebruikt als sors in een orakelcontext, als votiefgave of in 
een funeraire context. Ofschoon de lezing van de fragmentarische inscriptie niet zeker is, zijn 
volgens M. Cristofani de godinnen Uni, Cel en Etra (Gr. Aithra, 'zij die stralen stuurt', de moeder 
van Eos) genoemd (cat. CeE 1 - EtE 2 - UnE 10)688. Een Griekse inscriptie op een Attisch 
roodfigurige stemless cup uit het begin van het derde kwart van de 5de eeuw v.Chr. noemt de naam 
Hera in het Ionisch Grieks (cat. UnG 48). De herkomst is onbekend.  

Uit Poggio Olivastro dat is gelegen op enkele kilometers ten noordoosten van Vulci, is een 
bronzen arula of basis aangetroffen met een inscriptie voor Lurmica (cat. LmE 1) die mogelijk uit 
de 4de maar waarschijnlijk uit de 3de eeuw v.Chr. dateert. 

In Le Murelle in Regae, het emporium van Vulci, zijn een impasto en een bucchero patera 
gevonden uit de periode vanaf het eind van de 6de tot en met de 5de eeuw v.Chr., beide voorzien van 
de naam van de godin Vei (cat. VeE 8-9). 

Een bronzen spiegel uit Vulci met een conversatiescène tussen drie naakte baardloze mannen met 
lans689 (uit de 4de of de 3de eeuw v.Chr.) is blijkens de inscriptie door Vipia Alsinas, een uit Umbrië 
afkomstige naam, gewijd aan Versena (cat. VerE 1).  
 
Talamone 
 
Locatie 
De extra-urbane tempel van Talamone (afb. II.36) is gelegen bovenaan de zuidoostelijke helling van 
de Talamonaccio-heuvel, met uitzicht op de Tyrrheense Zee. Ten oosten van de tempel loopt de 
weg tussen Orbetello en Grosseto, vanaf de Romeinse tijd de via Aurelia. 
 
Bouwresten 
De tempel, die is gelegen op een basement van 12,84 x 19,40 m., is georiënteerd op het 
zuidzuidoosten (op de grens tussen regio 7 en 8). Recht voor de tempel moet volgens O.W. von 
Vacano een altaar hebben gestaan, ofschoon tegenwoordig elk spoor hiervan ontbreekt690. Naast de 
oostmuur van de tempel is een cisterne gelegen, die een ouder waterbekken doorsnijdt691. De vondst 
van aardewerk van goede kwaliteit uit de periode vanaf de tweede helft van de 4de eeuw v.Chr. 

                                                 
684 Maggiani 1997b, fig. 72-74. 
685 Maggiani 1997b, fig. 79-80. 
686 Maggiani 1997b, Vulci A 3, 23, fig. 88. 
687 R.A. Staccioli in: REE 48 (1980) 395. 
688 M. Cristofani in: REE 48 (1980) 412-413. 
689 ES 56,2: 'drie Kabeiroi'. 
690 Von Vacano/Von Freytag 1982, 29. 
691 Von Vacano 1972, 143-147, fig. 6-7. 
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duidt tezamen met antefixen uit dezelfde tijd op de stichting van het heiligdom in die periode692. 
Ook zijn er andere architectonische terracotta's uit deze tijd aangetroffen. Een type antefixen dat 
verschilt van die uit de eerste fase dateert uit de periode rond 300 v.Chr., wat erop duidt dat de 
tweede fase in die tijd aanving. Deze fase duurde tot ongeveer 150 v.Chr., toen de tempel werd 
geherstructureerd693. Uit deze tijd dateert waarschijnlijk een monumentaal gevelreliëf met 
dramatische climaxscènes uit de mythe van de Zeven tegen Thebe694. De laatste fase van het 
heiligdom duurde van ongeveer 150 tot 100 v.Chr. Ook uit deze fase zijn antefixen aan het licht 
gekomen. Brandsporen duiden op de verwoesting van de tempel die daarna niet meer werd 
herbouwd695.   
 
Votief- en cultusmateriaal 
Godenbeelden en -beeldjes 
Een hellenistisch terracotta beeldje van een half naakte bebaarde god op een zetel waarvan de 
armen ontbreken, kan worden geïnterpreteerd als Tin, maar omdat niet bekend is wat de man in de 
hand had (een lans, een scepter, een bliksem, een drietand?), kunnen volgens O.W. von Vacano ook 
Nethuns, Aita of Satre voorgesteld zijn696. Zijn houding en heroïsche naaktheid maken het 
onwaarschijnlijk dat de man een sterveling is. Naast de god zat vermoedelijk een godin. Van haar 
zijn echter geen resten gevonden.  

Vanwege de laurierkrans op het hoofd is een terracotta kop geïnterpreteerd als Apulu697. De kop, 
die behoort tot een beeld of een beeldengroep, mogelijk van een antepagmentum, wordt door O.W. 
von Vacano gedateerd tussen het eind van de 3de en het midden van de 2de eeuw v.Chr.698.  

Een hellenistische terracotta bebaarde kop met een leeuwen- of wolfsmantel kan worden 
geïnterpreteerd als Hercle of Aita699. Het behoorde mogelijk toe aan een votief- of cultusbeeld. In 
het heiligdom duiden echter nog twee vondsten op de aanwezigheid van Hercle: een fragment van 
een hellenistische votiefpinax met daarop een zittende man met een knots tussen de benen700, en een 
fragment van een schouder omkleed met een leeuwenmantel701. 
 
Inscripties met de namen van dedicanten 
Op een fragment van een terracotta votiefbeeld dat een deel van een schouder toont, is de 
fragmentarische inscriptie [ca]vinas: alu leesbaar702. Cavinas is een gentilicium uit Volterra en 
Arezzo en is éénmaal genoemd in een inscriptie waarvan de herkomst onbekend is. Het cognomen 
Alu komt voor in Chiusi703. Het object kan in de 3de of de 2de eeuw v.Chr. worden gedateerd. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Er is een groot aantal weefgetouwgewichten en spinklosjes aangetroffen704, en twee arulae: één met 
een kop met een gevleugelde Phrygische muts uit de 3de eeuw v.Chr.705, en één niet nader gedateerd 
exemplaar met een Atlas-figuur: volgens Vitruvius in de Romeinse architectuur Telamon 

                                                 
692 Von Vacano/Von Freytag 1982, 29-31. 
693 Von Vacano/Von Freytag 1982, 31. 
694 Von Vacano/Von Freytag 1982, 30-31; 47-48. Problematisch is dat de compositie in het gevelreliëf ook voorkomt op een albasten askist uit Chiusi 
(G. Körte, I rilievi delle urne Etrusche II (Roma-Berlino 1890) 24, 8), die op stilistische gronden tussen 250 en 225 v.Chr. dient te worden gedateerd 
(zie N.L.C. Stevens, Dating proposal concerning Hellenistic alabaster urns from Chiusi. A chronological appendix to E. Brunn-G. Körte, I rilievi 
delle urne etrusche I-III in BABesch 76 (2001), 101-113).  Men zou verwachten dat het gevelreliëf als inspiratie voor de voorstelling op de askist 
diende, wat gezien de datering onmogelijk is. Wel kunnen beide voorstellingen zijn geïnspireerd op hetzelfde voorbeeld (Von Vacano/Von Freytag 
1982, 46). 
695 Von Vacano/Von Freytag 1982, 30. 
696 Von Vacano/Von Freytag 1982, 88-90, nr. 67, fig. 129. 
697 Von Vacano/Von Freytag 1982, 90-92, nr. 68, fig. 130-132. 
698 Von Vacano/Von Freytag 1982, 92. 
699 Von Vacano/Von Freytag 1982, 92-93, nr. 69, fig. 133. 
700 Von Vacano/Von Freytag 1982, 93, nr. 70, fig. 134. Alleen de onderste helft resteert. 
701 Von Vacano/Von Freytag 1982, 93-94, nr. 71, fig. 135. 
702 Von Vacano/Von Freytag 1982, 95, nr. 74, fig. 138-139. 
703 Voor literatuur omtrent cavinas alu zie Von Vacano/Von Freytag 1982, 95. 
704 Von Vacano/Von Freytag 1982, 90. 
705 Von Vacano/Von Freytag 1982, 94, nr. 72, fig. 136.  
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genoemd706. Deze figuur kan mogelijk worden geïnterpreteerd als toespeling op de Etruskische 
naam van de stad (*Telmun/Telamon)707.  

Op het tempelterrein is een grote hoeveelheid aardewerk aangetroffen. Het verkeert in zeer 
fragmentarische staat en stratigrafische gegevens ontbreken, waardoor het niet gemakkelijk is het 
materiaal te dateren708. Het oudste aardewerk dateert uit de periode tussen het eind van het tweede 
millennium en de 6de eeuw v.Chr.709. Bucchero ontbreekt, evenals ander aardewerk uit de periode 
tussen het begin van de 6de en de 4de eeuw v.Chr.710. Het aardewerk uit de periode van de tempel 
dateert vanaf ongeveer het midden van de 4de eeuw v.Chr.711. Het gaat om onder meer Etruskisch 
roodfigurige kylikes uit de 4de eeuw v.Chr., pseudo-roodfigurig aardewerk van rond 350 v.Chr., 
duck askoi uit de laatste decennia van de 4de of de 3de eeuw v.Chr. en een grote reliëfvaas, 
waarschijnlijk van rond 300 v.Chr. 

In de buurt van de tempel zijn diverse resten van bronzen en ijzeren (miniatuur) wapens en 
landbouwwerktuigen aangetroffen712. 
 
Bibliografie 
Boitani/Cataldi/Pasquinucci 1973, 117; Mazzolai 1977, 75-78; Steingräber 1981, 170-171; Von Freytag 1986; Von 
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Ghiaccio Forte 
 
Urbaan 
 
Votiefdepot op de westelijke heuvel 
 
Locatie 
De heuveltop van Ghiaccio Forte is gelegen op korte afstand van de rivier Albegna. De aldaar 
gevestigde stad was omringd door een stadsmuur. Op de westelijke heuveltop is op de weg naar de 
Noordwestpoort in en om een put een urbaan votiefdepot aangetroffen (afb. II.37).  
  
Bouwresten 
Totnogtoe zijn er geen sporen van een cultusgebouw aangetroffen, ofschoon te verwachten valt dat 
er een tempel op de top van de heuvel was gelokaliseerd. Het heiligdom was gezien de vondsten in 
gebruik vanaf de archaïsche periode tot in de hellenistische tijd, ofschoon het merendeel van het 
materiaal vanaf de klassieke periode dateert. Een Romeinse munt, gedateerd tussen 280 en 270 
v.Chr.713. kan volgens M.A. del Chiaro dienen als terminus post quem van de gewelddadige 
verwoesting van de stad en daarmee van het votiefdepot714.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
Godenbeelden en -beeldjes 
Twee bronzen beeldjes van jongemannen met een snoeimes uit het eind van de 4de of de eerste 
decennia van de 3de eeuw v.Chr. stellen mogelijk Selvans voor715.   
 

                                                 
706 Vitr. De Arch. VI 151, 6-8. 
707 Von Vacano/Von Freytag 1982, 94-95, nr. 73, fig. 137. 
708 Von Vacano/Von Freytag 1982, 96. 
709 Von Vacano/Von Freytag 1982, 96-102. 
710 Von Vacano/Von Freytag 1982, 102. 
711 Von Vacano/Von Freytag 1982, 102-109. 
712 A. Talocchini in StEtr 18 (1944) 301-307; Von Vacano 1965, 33-34; Steingräber 1981, 170; Torelli 1985, 179. 
713 Del Chiaro 1976, 38-39. Andere opties: tussen 312 en 290 v.Chr. of zelfs in 235 v.Chr. 
714 Del Chiaro 1976, 39. Meer opgravingen en onderzoek zijn echter noodzakelijk om met zekerheid het eind van de stad te bepalen, wellicht in de 2de 
of 1ste eeuw v.Chr. 
715 Del Chiaro 1976, 18-19 nr. 4-5; Firmati 2002. 
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Overig votief- en cultusmateriaal 
Het overige materiaal bestaat uit bronzen beeldjes (vanaf de 6de tot en met de eerste decennia van de 
3de eeuw v.Chr.) en bronzen en terracotta koppen van gelovigen (vanaf de tweede helft van de 5de 
tot en met de eerste helft van de 4de eeuw v.Chr., respectievelijk vanaf het eind van de 4de tot en met 
de eerste decennia van de 3de eeuw v.Chr. met een enkel exemplaar uit de tweede helft van de 5de 
eeuw v.Chr. of het begin van de 4de eeuw v.Chr.), bronzen en terracotta beeldjes van dieren 
(terracotta koeien met kalf, bronzen stieren (uit de tweede helft van de 6de eeuw v.Chr.) en een 
everzwijn), anatomische votiefterracotta's zoals armen, benen, handen, voeten, mannelijke en 
vrouwelijke genitaliën, uteri, en harten716. Ook is er een niet nader gedateerd terracotta beeldje 
aangetroffen dat waarschijnlijk kan worden geassocieerd met de Vei-cultus: een vrouw draagt een 
biggetje, een oinochoe en een fakkel717.     
 
Bibliografie 
Camporeale 2004, 295; Comella 1981, 726-727, nr. 28; Del Chiaro 1973; Del Chiaro 1974; Del Chiaro 1976; Firmati 
2002; P. Rendini in: Carandini 1985, 132; Rendini 2000; Steingräber 1981, 168-169;  Talocchini/Del Chiaro 1973; A. 
Talocchini in: Colonna 1985a, 157-159 nr. 8.4; Talocchini 1986; Torelli 1985, 182-183. 
 
Heiligdom op de oostelijke heuvel? 
 
M.A. del Chiaro verwacht dat op de oostelijke heuveltop eveneens een votiefdepot en een 
heiligdom waren gelokaliseerd718. In een waterafvoer bij de Zuidpoort is een terracotta uterus 
aangetroffen die mogelijk afkomstig is van deze heuveltop. 
 
Bibliografie 
Del Chiaro 1976, 35. 
 
Magliano 
 
In Magliano is een loden schijfje gevonden met een lange Etruskische inscriptie (cat. AiE 1 - CaE 
22 - LrE 3 - MaE 1 - SuE 14 - ThaE 1 - TiE 7 - TivE 2). Het object dateert uit de periode rond het 
midden van de 5de eeuw v.Chr. In de tekst worden diverse godennamen genoemd: Cautha, Maris, 
Thanr, Calu (waarschijnlijk een onderwereldgod), Suri, Tiur (?), Tin (?) en Lur. Ook wordt de term 
voor goden, aiser, gebruikt. 
 
Sovana 
 
Op een tegelfragment uit Sovana - mogelijk uit Tolline of rond Poderone - waarvan de datering 
onbekend is, staat een zeer fragmentarische, onvertaalbare inscriptie, waarin ook [---]lurx[---]  (cat. 
LrE 4) leesbaar is719. Het blijft echter onduidelijk of op deze plaats de god Lur wordt bedoeld, mede 
ook wegens het ontbreken van de vondstcontext.  
 
 

                                                 
716 Del Chiaro 1976, 15-30; A. Talocchini in: Colonna 1985a, 158-159. 
717 Del Chiaro 1974, 389 pl. 78 fig 13; Del Chiaro 1976, 29-30 nr. 43 pl. XII. Een Punische munt toont bovendien de dochter van Demeter (Kore) met 
een krans van korenaren. 
718 Del Chiaro 1976, 35. 
719 A. Maggiani, REE 38 (1970) 296, nr. 6. 
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Rusellae 
 
Roselle 
 
Urbaan 
 
Roselle is gesitueerd op een hoog gelegen locatie en is verdeeld in een noordelijke en een zuidelijke 
heuvel met een tussenliggend dal (afb. II.38). Op diverse plaatsen zijn resten van culten 
aangetroffen.  
 
Noordelijke heuvel 
Op de noordelijke heuvel zijn in de rots twee putten uitgehakt met een vulling van aardewerk 
(bucchero, impasto) uit het eind van de 7de en de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr.720. De ene is 
langwerpig van vorm, de andere onregelmatig. Een groot gebouw is deels over beide putten heen 
gebouwd. Vanwege de vondst van een plak met twee vingers en een mannelijk geslachtsdeel, beide 
van terracotta, in een ondiep gat naast de langwerpige put, bestaat het vermoeden dat de putten 
kunnen worden gerelateerd aan een cultus. 
 
Zone van het Romeinse forum 
Op de locatie waar in de Romeinse periode het forum was gesitueerd - aan de westkant van het dal 
tegen de zuidelijke helling van de noordelijke heuvel - zijn resten van muurstructuren van bakstenen 
uit de 7de en 6de eeuw v.Chr. gevonden721. Deze resten behoren tot een huis/tempeltje (?) dat rond 
650 v.Chr. is gebouwd (afb. II.39 a) en een ten oosten daarvan gelegen huis/tempel (?) uit de eerste 
helft van de 6de eeuw v.Chr. (afb. II.39 c). Het oudste gebouwtje is rond van binnen en rechthoekig 
van buiten en heeft een diameter van circa 4,50 m. Het is gelegen in een hof  van 26 x 7,50 m. De 
opening lijkt te zijn gericht op het oosten (regio 5). Het tweede gebouw is rechthoekig en door een 
muur in twee ruimten verdeeld. Beide ruimten zijn afzonderlijk toegankelijk via een opening aan de 
oostkant. In en om het oudste gebouwtje zijn aardewerk voor huiselijk gebruik gevonden, resten van 
een haard, veel impasto vazen in diverse vormen en formaten uit de eerste helft van de 7de eeuw 
v.Chr., waaronder een olla waarvan de rand is voorzien van de wij-inscriptie min[i] mulvanik[e] 
venel rapaleś laiven[asi?] 'mij heeft Venel (van?) Rapale gewijd aan Laivena'722. Ook is er een 
grote hoeveelheid weefgetouwgewichten gevonden, en verder bucchero, fragmenten van een proto-
Korinthische kotyle, Ionisch en Attisch zwart- en roodfigurig aardewerk, en de bodem van een 
impasto schaal met een inscriptie die aiser 'goden' noemt (cat. AiE 2). De schaal kan worden 
gedateerd rond 500 v.Chr.723. 

Voorts zijn op het terrein diverse resten van archaïsche architectonische terracotta's aangetroffen.  
 
Zone van het 'Tempelterras' 
Op een terras aan de zuidwestkant van de zuidelijke heuvel zijn architectonische terracotta's en 
aardewerk uit de archaïsche periode aan het licht gekomen, wat mogelijk duidt op nog een 
cultusgebouw, ofschoon muurstructuren hiervan ontbreken724. Hier is ook de voet van Attisch 
roodfigurige stemless cup ontdekt die wordt toegeschreven aan de Marlay-schilder en die dateert uit 
de periode tussen circa 440 en 430 v.Chr. Onder de voet staat een inscriptie met de naam van 
Aritimi (cat. ArE 4). Op de binnenzijde zijn twee efeben die elkaar aanvallen weergegeven. 
 

                                                 
720 Donati 1984-1985, passim. 
721 Melani/Vergari 1974, 74; P. Bocci Pacini in: Roselle 1975, 21-33; Mazzolai 1977, 41-42; P. Bocci Pacini in: Colonna 1985a, 53--57; Torelli 1985, 
271-273; Camporeale 2004, 348-349.  
722 P. Bocci Pacini in: Roselle 1975, 24 en n. 92; P. Bocci Pacini in: Colonna 1985a, 56, nr. 2.1 A 7. 
723 Laviosa 1965, 86; P. Bocci Pacini in: Colonna 1985a, 53; Camporeale 348. 
724 D. Canocchi in: Roselle 1975, 36-37; Mazzolai 1977, 42. 
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Overige inscripties met godennamen  
 
Op de zuidelijke heuvel in een wooncontext is in een ruimte725 met twee archaïsche ovens een 
fragment van een dolium van rood impasto met de inscriptie tina (cat. TiE 8) gevonden. Tezamen 
met het fragment zijn ook diverse fragmenten van Attisch zwartfigurig aardewerk aangetroffen die 
uit het eind van de 6de eeuw v.Chr. stammen. 

Bij de westelijke stadsmuur is een weefgetouwgewicht van klei uit de hellenistische periode 
aangetroffen met een inscriptie die Vei noemt (cat. VeE 14). 
 
Bibliografie  
P. Bocci Pacini in: Colonna 1985a, 53-57, nr. 2.1; Camporeale 2004, 348-349; Donati 1984-1985, passim; Mazzolai 
1977, 41-42; Melani/Vergari 1974, passim; Roselle 1975, passim; Torelli 1985, 271-273.  
 
 
Vetulonia 
 
Vetulonia 
 
In loc. Costa Murata is een grote hoeveelheid aardewerk aangetroffen, waaronder veel 
importaardewerk, dat mogelijk tot een votiefdepot behoorde726. Ook zouden enkele muurstructuren 
aan het licht zijn gekomen. 

Van een tweede heiligdom in Vetulonia, in de necropolis vlakbij de Tomba della Pietrera, is 
slechts weinig bekend727. Er zijn enkele muren en een aantal architectonische en anatomische 
votiefterracotta's aangetroffen, alsmede enkele schematische bronzen beeldjes van gelovigen728. De 
beeldjes kunnen worden onderverdeeld in twee groepen, die tussen het eind van de 5de en de eerste 
helft van de 4de eeuw v.Chr., respectievelijk tussen het eind van de 4de en de gehele 3de eeuw v.Chr. 
zijn gedateerd729. 
 
Bibliografie 
Bentz 1992, 84-88; G. Colonna in: Colonna 1985a, 68; M. Cygielman in: Ombra della Sera 1999, 57-60; Talocchini 
1981, 114-121.  
 
 
Populonia 
 
Populonia 
 
In en om Populonia zijn diverse kleine heiligdommen en votiefdepots uit diverse perioden 
aangetroffen langs stadsmuren, lagunes en meren730. 
 
Urbaan 
 
Heiligdom op de arx 
Volgens Strabo zouden op de arx van Populonia tempels zijn gelegen731. Op de arx, om precies te 
zijn tussen de Poggio del Molino en de Poggio Castello (afb. II.40), is in de zone van het forum 
inderdaad een complex met drie tempels en een grote cisterne aan het licht gekomen (afb. II.41)732. 
Tempel A is gericht op het zuidzuidwesten (de grens tussen regio 9 en 10), tempel B en 

                                                 
725 Roselle 1975, 59 fig. 18 g. 
726 M. Cygielman, Vetulonia, EAA suppl. II (1997) 1026. Zie ook: Talocchini 1981, 114-121 en n. 47. 
727 M. Cygielman in: Ombra della Sera 1999, 57. 
728 Bentz 1992, 84-88; M. Cygielman in: Ombra della Sera 1999, 57-60. 
729 M. Cygielman in: Ombra della Sera 1999, 58. 
730 Zifferero 2006, 420. 
731 Strabo, Geogr. V, 2, 6. 
732 A. Romualdi in: Fedeli/Galiberti/Romualdi 1993, 126-129, fig. 115-121, pl. 4; Gualandi/Mascione 2006, 80, fig. 1. 
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waarschijnlijk ook C op het oostzuidoosten (regio 5). De tempels dateren echter uit de eerste helft 
van de 2de eeuw v.Chr.733. De aanwezigheid van architectonische terracotta's uit de Etruskische 
periode duidt echter op één of meer Etruskische fasen van het heiligdom734. 
 
Bibliografie 
Fedeli 1983, 134; 338-340 nr. 202; Gualandi/Mascione 2006, 79-83; A. Romualdi in: F. Fedeli/A. Galiberti/A. 
Romualdi 1993, 126-129; Zifferero 2006, passim. 
 
Suburbaan 
 
Suburbaan heiligdom 
 
Ten oosten van de stad op loc. Conchino is een rechthoekig votiefdepot aangetroffen met een diepte 
van 8,70 m. en beklede wanden735. Er zouden volgens de opgraver fragmenten van impasto 
aardewerk en bucchero zijn gevonden, waarvan goede tekeningen echter ontbreken. Op een diepte 
van ongeveer 5 m. is een bronzen beeldje van een offerende vrouw aangetroffen met een vrucht, 
mogelijk een granaatappel736. Het beeldje dateert uit de 4de of de 3de eeuw v.Chr. Uit dezelfde kuil 
en contemporain aan het beeldje is een bronzen thymiaterion afkomstig met daarop een inscriptie 
met de naam van de dedicant: siurineś737. Uit de vondst van bucchero in de onderste lagen van de 
kuil kan worden afgeleid dat er reeds in de oriëntaliserende periode een cultus moet hebben bestaan 
op deze locatie738. Op korte afstand van de kuil is een bouwstructuur aan het licht gekomen, die 
waarschijnlijk uit de 3de eeuw v.Chr. dateert739. Deze is echter slechts gedeeltelijk onderzocht. 
 
Bibliografie 
G. Buonamici, REE 2 (1928) 602-603; Fedeli 1983, 135-136, 353, nr. 223 (+ bibl.); Minto 1925, 346-347; Minto 1943. 
 
Overige inscripties met godennamen 
 
In de necropolis van S. Cerbone is een Attisch roodfigurige skyphos aangetroffen die aan de godin 
Catha/Cavtha is gewijd (cat. CaE 23). De pot is van het type glaux met de voorstelling van uilen 
tussen olijftakken en kan rond het midden van de 5de eeuw v.Chr. worden gedateerd740. De naam 
van de godin staat behalve op het centrale deel van de bodem ook op de rand van de bodem in de 
inscriptie kavtha respectievelijk kavza (< kavth(a)za, cf. Arnza < Arnth-za)741. De naam van de 
dedicant Karmu is wellicht afgeleid van het Grieks Charmos, Charmoon742,  of van Karmoon743. Hij 
was waarschijnlijk een slaaf of vrijgelatene.  

Een archaïsche vaas uit dezelfde necropolis is voorzien van de inscriptie thupitula (cat. ThuE 3), 
waarin mogelijk de naam van de godin Thufltha is te herkennen744. 
 
 

                                                 
733 Zifferero 2006, 394. 
734 Zifferero 2006, 394. 
735 Fedeli 1983, 135-136, fig. 71 nr. 223. 
736 Minto 1925, 347, fig. 2; Fedeli 1983, 136. 
737 Minto 1925, 346, fig. 1; G. Buonamici, REE 2 (1928) 602-603,4.0 a; Minto 1943, 235-236; Fedeli 1983, 136. 
738 Fedeli 1983, 136. 
739 Fedeli 1983, 136. 
740 Maggiani 1997b, 23, Populonia A 1. 
741 D.F. Maras, REE 63 (1997) 414. 
742 M. Cristofani Martelli, REE 43 (1975) 215. 
743 D.F. Maras, REE 63 (1997) 414. 
744 In zee voor Punta delle Tonnarelle is een 1,15 m. hoog bronzen Apollo-beeld aangetroffen. (De Agostino 1965, 7; Ridgway 1967, passim; Fedeli 
1983, 47-48 n. 71; fig. op 423.) Mogelijk is het daar terecht gekomen na een schipbreuk of na de verwoesting van de tempel - op de arx? - waaraan 
het toebehoorde. Het beeld zou een boog in de linkerhand hebben gehouden (zie voor de houding van de handen: Ridgway 1967, 64-65). Volgens de 
inscriptie in Dorisch Grieks op de linkervoet is het beeld gewijd aan Athena […]ΟΣ ΑΘΑΝΑΙΑ ∆ΕΚΑΤΑΝ. De datering van zowel het beeld zelf als 
de inscriptie is problematisch. Ofschoon het beeld archaïsch lijkt te zijn, vermoedt B.S. Ridgway dat het in de 1ste eeuw v.Chr. is gemaakt (Ridgway 
1967, 70-71). B.S. Ridgway acht het niet ondenkbaar dat de tekst in de 1ste eeuw v.Chr. is aangebracht met vroeg-Attisch schrift, zoals in Athene wel 
vaker gebeurde (Ridgway 1967, 67). B.S. Ridgway is van mening dat de makers uit de 1ste eeuw v.Chr. een grotere winst op de toenmalige 
antiekmarkt beoogden (Ridgway 1967, 71). Indien de hypothese juist is, valt het beeld zowel wat betreft het subject als de chronologie buiten het 
huidige onderzoek. 



 101 

Volaterrae 
 
Volterra 
 
Urbaan 
 
Arx 
Locatie 
Het heiligdom bevindt zich aan de westkant van de arx (afb. II.42). 
 
Bouwresten 
Het complex met bouwstructuren uit een periode van meer dan vijf eeuwen (afb. II.43) is grondig 
geanalyseerd door de opgravers745. Deze inspanningen hebben geleid tot de volgende interpretatie. 
De oudste bouwstructuur, een temenos-muur, dateert uit het midden van de 7de eeuw v.Chr., 
ofschoon er ook sporen van menselijke activiteiten uit een eerder stadium zijn waargenomen. Het 
oudste cultusgebouw, dat evenals de meeste latere gebouwen in het heiligdom lijkt te zijn 
georiënteerd op het zuidwesten (op de grens tussen regio 10 en 11), stamt uit de laatste decennia 
van de 6de eeuw v.Chr. De datering is gebaseerd op enkele architectonische terracotta's die tot het 
gebouw behoorden. In de eerste decennia van de 5de eeuw v.Chr. werd een nieuwe tempel gebouwd 
ten noordoosten van het eerste gebouw. Een deel van de muur is geïncorporeerd in de midden- en 
laathellenistische tempel A. De tempel werd verscheidene malen gerestaureerd en opnieuw 
gedecoreerd, de laatste keer rond het midden van de 4de eeuw v.Chr. In het eerste en tweede kwart 
van de 3de eeuw v.Chr. werden voor de tempel onder de latere tempel B746 diverse bassins 
aangelegd voor cultusdoeleinden. Wegens het ontbreken van kanaaltjes voor de aan- en afvoer van 
water en de aanwezigheid van een soort filter op de bodem vermoedt M. Bonamici dat er geen 
water maar uitgeperst sap, most in werd bewaard747. Ook elders in Etrurië zijn in de 4de eeuw v.Chr. 
dergelijke wijnpersen bekend748. Het sacrale karakter van de bassins kan behalve aan de locatie in 
het heiligdom worden afgeleid uit de vondst van de hieronder genoemde inscriptie [p]apa. Het 
heiligdom bleef bestaan tot aan het midden van de 3de eeuw na Chr.749. 
  
Votief- en cultusmateriaal 
Inscripties met de namen van goden 
Inscripties met de namen van goden zijn niet aangetroffen in het heiligdom. Wel zijn er twee 
impasto ollae uit de hellenistische periode gevonden: de één met een inscriptie die Apa, 'Vader' 
noemt (cat. ApaE 11), de ander met een inscriptie met Ati, 'Moeder' (cat. AtiE 3). Gezien het feit 
dat er een spoor van een letter vóór apa lijkt te staan, moet het woord volgens M. Bonamici wellicht 
worden lezen als papa, 'grootvader'. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Het merendeel van het gevonden votief- en cultusmateriaal bestaat uit aardewerk. Het gaat om 
onder meer impasto vanaf de Villanova periode, bucchero, Etrusco-Korinthisch, Attisch zwart- en 
roodfigurig, diverse soorten Etruskisch en Arretijns aardewerk750.  

Ander cultus gerelateerd materiaal dat in het heiligdom is aangetroffen, is een aantal verbrande 
stokken (fakkels?), eveneens verbrande dierenbotten, botresten van een jong zwijntje en van een 
haantje, vegetale resten (vitis vinifera en ficus carica), een ingegraven pithos zonder bodem voor 

                                                 
745 Bonamici 2003b, passim; fig. 1.  
746 Aan het eind van de 3de eeuw v.Chr. werd het oude cultusgebouw vervangen door tempel B (22,40 x circa 36 m.) (G. Colonna in: Colonna 1985a, 
96). 
747 Bonamici 2003b, 59. Zie ook Iozzo 2004, 69. 
748 Bonamici 2003b, 59-60 en n. 85-87. 
749 Bonamici 2003b, 84 en n. 183. Tempel A (13 x tenminste 27,50 m. (G. Colonna in: Colonna 1985a, 96)) is rond het midden van de 2de eeuw v.Chr. 
ten oosten van tempel B gebouwd, nadat de onderliggende structuren waren vernietigd, en is georiënteerd op het noordoosten, dus tegengesteld aan 
tempel (B. Bonamici 2003b, 74, 528). Deze afwijkende oriëntatie symboliseert volgens M. Bonamici de cultuurbreuk na de Romeinse verovering van 
de stad. 
750 Cristofani 1973, passim; Bonamici 2003b, passim. 
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het brengen van plengoffers, en enkele weefgetouwgewichten751. Ook is er een bronzen beeldje van 
een krijger uit het laatste kwart van de 7de eeuw v.Chr. gevonden752. 
 
Bibliografie 
Bonamici 1997a; Bonamici 1997b; Bonamici 2003b; Camporeale 2004, 378; Cateni 1981; G. Colonna in: Colonna 
1985a, 95-97 nr. 4.13 (+ bibl.); Cristofani 1973, 18-169; Iozzo 2004; Steingräber/Blanck 2002, passim; Torelli 1985, 
258-259. 
 
Overige heiligdommen (urbaan en suburbaan) 
 
Op de plaats van het latere Romeinse theater in het noorden van de stad werd in de eerste decennia 
van de 5de eeuw v.Chr. een tempel gebouwd753. Van deze tempel resten enkele architectonische 
terracotta's.  

Van andere Volterraanse heiligdommen zijn slechts enkele archaïsche bronzen beeldjes (circa 
650-500 v.Chr.) van gelovigen en enkele van runderen over. De diverse vindplaatsen zijn 
voornamelijk gelokaliseerd langs de uitvalswegen in noordelijke, oostelijke en zuidelijke 
richtingen754. Permanente cultusgebouwen ontbreken755.  
 
Bibliografie 
Bonamici 2003b, 51; Maggiani 1991, 990-993; F.-W. von Hase in: Steingräber/Blanck 2002, 33-35.  
 
Overige inscripties met godennamen 
 
Op de rechterarm en -schouder van een marmeren beeld van een vrouw met kind uit de 
hellenistische periode staat een inscriptie die Selvans noemt (cat. SeE 4). In de inscriptie op een 
loden plaatje uit Ripaie, die door H. Rix wordt gedateerd als 'recent', zijn mogelijk de namen van de 
goden Selvans, Tlusc, Thufltha, en de algemene benamingen voor 'god', ais, en 'moeder', ati, te 
herkennen (cat. AiE 3, AtiE 4, SeE 5, ThuE 5)756.  
 
Stadspoort 
In de Porta all'Arco, de zuidelijke stadspoort van Volterra, is de Etruskische poort verwerkt. Hiertoe 
behoren drie koppen, die door verwering onherkenbaar zijn. Opvallend is dat de poort een andere 
oriëntatie heeft dan de weg, namelijk circa 180°, dus exact op het zuiden.  
 
 
Ager Saenensis 
 

Ager Saenensis 
 
De Ager Saenensis heeft ons enkele inscripties met de namen van goden verschaft, te weten een 
inscriptie die de Flere van Avanathia noemt (cat. AvE 1 - FlE 3) op een bronzen beeldje van een 
halfnaakte vrouw (de godin Avanithia?) uit het eind van de 5de of het begin van de 4de eeuw v.Chr., 
een inscriptie voor Tin, (cat. TiE 9), op een loden beeldje van een priester uit de 4de eeuw v.Chr. en 
een inscriptie die Flere noemt (cat. FlE 4). Twee inscripties voor de godin Thufltha op bronzen 
vrouwenbeeldjes uit Montalcino en Mucigliano dateren uit de hellenistische periode. Het exemplaar 
uit Montalcino dateert uit het midden van de 2de eeuw v.Chr.757 De andere dateert H. Rix als 'recent' 
(cat. ThuE 4)758.  

                                                 
751 Bonamici 2003b, 529; Iozzo 2004, 68-71. 
752 Cristofani 1985b, 17; cf. 262, nr. 13. 
753 Galluccio 2000, 184-185; Bonamici 2003b, 51. 
754 Pod. Pagliaio, pod. Colloreto, S. Lazzaro, S. Ottaviano, Porta S. Felice. Fiumi 1929, 283-288; Maggiani 1991, 990-993 fig. 6 (spreidingskaart). 
755 F.-W. von Hase in: Steingräber/Blanck 2002, 35. Cf. Tertullianus Apol. 25. 
756 ET Vt 4.2. 
757 ET AS 3.4. 
758 ET AS 4.4 
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In Cetamura del Chianti is een heiligdom aangetroffen759. Een monumentaal gebouw waartoe een 
hof, een altaar en een offerput behoren, dateert uit de periode tussen circa 150 en 50 v.Chr. (Zone II, 
Structuur L), maar in dezelfde zone is ook een structuur uit de 3de eeuw v.Chr. aan het licht 
gekomen (Zone II, Structuur K). Hier zijn aardewerkfragmenten met inscripties gevonden, 
waaronder één met de naam van de god Lur (cat. LrE 5).  
 
Clusium 
 
Chiusi en omgeving 
 
Resten van heiligdommen in het territorium van Clusium uit de periode van circa 700 tot 264 v.Chr. 
zijn nauwelijks voorhanden. Op de extramuraal gelegen Rocca Paolozzi zijn enkele cultussporen uit 
diverse perioden aangetroffen. Een fragment van de architectonische decoratie die volgens A. 
Rastrelli mogelijk tot een cultusgebouw behoorde, dateert uit het eind van de 6de eeuw v.Chr.760.  

Ook op diverse andere locaties zijn architectonische terracotta's aangetroffen, waarvan de oudste 
dateren uit de archaïsche periode.761 Soms is er tevens een enkel bronzen beeldje aan het licht 
gekomen762. Uit Badiola zijn behalve architectonische terracotta's grote travertijnen fallussen, 
anatomische votiefterracotta's in de vorm van mannelijke en vrouwelijke genitaliën, en een 
terracotta halvemaan afkomstig763. 

Een loden plaatje met een lange inscriptie uit Poggio Gaiella (550-525 v.Chr.), waarvan de 
echtheid wordt betwijfeld, noemt onder meer de god Suri (cat. SuE 15).  

Verder is de voet van een kantharos met roodbruin vernis aangetroffen uit de 4de eeuw v.Chr. met 
een inscriptie waarin mogelijk de naam van de god Rath te herkennen is, met de nadere specificatie: 
'van Clusium' (cat. RaE 4). 

Een bronzen beeldje van een man uit de periode rond 300 v.Chr. noemt de tot Thufltha behorende 
goden (cat. AiE 4 - ThuE 6), terwijl ook een tweede bronzen beeldje uit de hellenistische periode 
aan Thufltha is gewijd (cat. ThuE 7). De gelovige die dit beeldje wijdde, is een vrijgelatene, lautni. 
Een vaas waarvan geen nadere details bekend zijn behalve de datering tussen de 4de en 1ste eeuw 
v.Chr. is door L(arth?) Eimi gewijd aan Maris Genius de Vader (cat. MaE 2). 
Uit het territorium van Clusium zijn enkele inscripties met de namen van goden bekend.  

Een bronzen maansikkel, die in Città della Pieve is gevonden, is voorzien van een inscriptie voor 
Tiur (cat. TivE 3) en dateert uit de periode rond 500 v.Chr.764. 

Bij Castiglion del Lago aan het Trasimeense Meer (afb. II.44) zijn drie bronzen beeldjes van een 
offerende man en twee van een offerende vrouw gevonden die dateren uit de eerste helft van de 4de 
eeuw v.Chr.765. De beeldjes zijn voorzien van een inscriptie voor Moeder Cel (cat. AtiE 5-9 - CeE 
2-6)766. Van een heiligdom rest echter geen spoor. 

In de buurt van Sarteano is een bronzen beeldje uit de periode tussen ongeveer 375 en 350 v.Chr. 
aangetroffen dat een naakte jongeman voorstelt. Het is door Vel Sapu gewijd aan Selvans, Turan en 
Thanr (cat. SeE 6 - ThaE 2 - TnE 17). 

Bij de thermale bron van Sillene bij Chianciano Terme zijn fragmenten van bronzen beelden 
aangetroffen. Een beeld waarvan slechts de hand en een voet resteren, wordt geïnterpreteerd als 
Apollo met kithara of lier, en gedateerd in de klassieke periode767. Een beeld waarvan het 
hoofdhaar en de schouderpartij bewaard zijn gebleven, wordt gedateerd in de eerste helft of rond het 
midden van de 5de eeuw v.Chr.768. Het werd over het algemeen geïnterpreteerd als Apollo, maar M. 
Bonamici vermoedt dat het om een figuur gaat die onderdeel uitmaakt van een drieledig beeld van 
                                                 
759 De Grummond 2006b. 
760 A. Rastrelli in: Rastrelli 2000, 106. 
761 Zie: Rastrelli 1992, passim; A. Rastrelli in: Rastrelli 2000, 106-107, 119, 174, 183-184. 
762 Zie: A. Rastrelli in: Rastrelli 2000, 119-120. 
763 Rastrelli 1992, 301-302; A. Rastrelli in: Rastrelli 2000, 178. 
764 Rastrelli 1992, 308. 
765 Colonna 1976-1977, passim. 
766 Colonna 1976-1977, 52. 
767 Bonamici 2003a, 51-52. 
768 Zie: A. Rastrelli in: Rastrelli 2000, 112 en fig. 108; Bonamici 2003a, 52. 
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Diana Trivia, godin van bos en jacht, van maan en sterren, en van de nacht en de onderwereld769. 
Een beeld van een vrouw met een paardenspan dateert uit de hellenistische periode770. Te oordelen 
naar de bronzen maansikkel, mogelijk een votiefgeschenk771, het feit dat de tempel bij Aquasanta 
nog tot in de 14de eeuw 'Bagno di Sellene' werd genoemd, en de Griekse, Etruskische en Romeinse 
iconografische parallellen, dient de vrouw met het galopperende tweespan te worden 
geïnterpreteerd als de Maangodin, Selene (Tiv?), Diana772. Er zouden resten van de vloer van een 
gebouw (19 x 17 m.) zijn aangetroffen, dat is georiënteerd op het noordnoordoosten en het zuid-
zuidwesten773. Muurstructuren ontbreken. Wel waren er fragmentarische dakpannen aanwezig. In 
deze mogelijke tempel zijn drie graven aangetroffen: elk van deze graven bevatte zowel menselijke 
resten als die van een paard.774 Sporen van brand en de fragmentarische staat van de beelden duiden 
op gewelddadige verwoesting, mogelijk door Kelten775. Tezamen met deze votiefbeelden zijn ook 
twee bronzen beeldjes van menselijke figuren en één van een paard, een schaaltje van een 
weegschaal, en fragmenten van aes rude gevonden776. 

In Fucoli, eveneens bij een thermale bron in Chianciano Terme, zijn twee bronzen 
weegschaalgewichten met een kern van lood aan het licht gekomen: één met een dubbele 
vrouwenkop (265,82 gr.) en één met een kop van een satyr en een maenade, beide uit de 4de eeuw 
v.Chr. (578,63 gr.)777. Ook een fragment van een bronzen lamp, een schematisch bronzen beeldje en 
de arm van een tweede exemplaar, een groot aantal ijzeren instrumenten, waaronder messen, een 
bijl, een ijzeren kandelaar en een ketting, fragmenten van een loden plaatje, weefgetouwgewichten, 
diverse soorten aardewerk uit de 2de eeuw v.Chr., en tenminste acht schijven van stinksteen van 
verschillende afmetingen behoren tot de vondsten778. Recentelijk zijn er bovendien resten van een 
gebouw gevonden779. De architectonische decoratie dateert echter pas uit het midden van de 2de 
eeuw v.Chr.780. Volgens A. Rastrelli is het denkbaar dat de cultussporen van Fucoli en Sillene tot 
één heiligdom behoorden781. Op beide locaties zijn menselijke resten in combinatie met resten van 
dieren aan het licht gekomen: zoals reeds vermeld paarden in het geval van Sillene en een rund in 
Fucoli782.  
 
Bibliografie 
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Perusia  
 
Perugia 
 
Van de heiligdommen in de stad zijn nauwelijks resten aangetroffen. Over het algemeen gaat het 
slechts om enkele architectonische terracotta's783.  

Uit de laat-archaïsche periode rest alleen een antefix, waarvan de exacte vindplaats onbekend 
is784.   
                                                 
769 Bonamici 2003a, 49-51. 
770 Stibbe Twiest 1977, passim; zie ook onder meer: Paolucci 1997, 19-20 en A. Rastrelli in: Rastrelli 2000, 169 en fig. 222-223; Bonamici 2003a, 
passim. 
771 Bonamici 2003a, 54. 
772 Stibbe-Twiest 1977, 20, 22.  
773 Stibbe-Twiest 1977, 19 en n. 8; Bonamici 2003a, 47. 
774 Bonamici 2003a, 47, 54. 
775 Stibbe-Twiest 1977, 19-20. De Romeinen komen volgens A.G.E. Stibbe-Twiest niet in aanmerking: zij zouden bij verwoesting de beelden zeker 
hebben meegenomen. 
776 Bonamici 2003a, 47. 
777 Rastrelli 1993, 474; Cristofani 1996, 40-41; A. Rastrelli in Rastrelli 2000, 170, fig. 219-220; Maggiani 2002b, 165-166, nr. 2-3. 
778 Rastrelli 1992, 309-310; Rastrelli 1993, passim, pl. 19-25; A. Rastrelli in Rastrelli 2000, 170, fig. 221. 
779 Rastrelli 1992, 309, pl. 10. 
780 Zie: Ratrelli 1992, 309-310, pl. 11-13; Rastrelli 1993, 473; A. Rastrelli in Rastrelli 2000, 182. Het gaat onder meer om Hercle en een thiasos van 
zeewezens. 
781 A. Rastrelli in: Rastrelli 2000, 182. 
782 Rastrelli 1993, 464 en n. 3. 
783 Maggiani 2002a, 268. Aan de zuidoostkant van de stad op een helling zijn ook muurstructuren aangetroffen. A. Maggiani dateert deze 
vermoedelijke tempel in de laatste fase van de stad (tot 40 v.Chr.) (Maggiani 2002a, 269).  
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Appianus en Dio Cassius beschrijven hoe bij de brand tijdens het beleg van de stad in 40 v.Chr. 
slechts de tempel van Vulcanus werd gespaard785. De locatie van deze tempel blijft onvermeld. Dio 
Cassius vermeldt over hetzelfde beleg dat het cultusbeeld van Iuno werd meegevoerd naar Rome786. 
Ofschoon beide goden vanwege de datering rond het midden van de 1ste eeuw v.Chr. in dit 
onderzoek buiten beschouwing dienen te worden gelaten, is het niet onwaarschijnlijk dat een cultus 
voor beide goden reeds één of meer eeuwen bestond in Perugia. 

Het Etruskische reliëf van de Porta Marzia uit circa 200 v.Chr., één van de belangrijkste 
stadspoorten, toont Tin met de Dioskouroi. Zij worden vergezeld door enkele andere goden van wie 
de identiteit niet kan worden achterhaald787.  

Op hooguit enkele kilometers ten oosten, zuidoosten en westen van de stad, langs de uitvalswegen 
naar de Tiber, naar Orvieto en naar het Trasimeense Meer zijn enkele resten van heiligdommen aan 
het licht gekomen788. Wellicht kunnen zij worden beschouwd als grensheiligdommen die direct aan 
de stad zijn gerelateerd789. Ook hier gaat het voornamelijk om architectonische terracotta's790.  

In de necropolis del Palazzone zijn twee bronzen scheenplaten uit het eind van de 6de of de eerste 
decennia van de 5de eeuw v.Chr.791 van Griekse makelij aangetroffen792, die volgens de inscriptie op 
elk van beide exemplaren door Arnth Savpunias aan Menerva zijn gewijd (cat. MeE 14). De 
inscripties dateren uit de periode vanaf de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr. Het gaat volgens A.E. 
Feruglio waarschijnlijk om een trofee, buitgemaakt in de strijd793.  

Een fragmentarische Etruskische inscriptie op een bronzen plaatje uit de 3de of 2de eeuw v.Chr. 
met de naam van de god Lurmita (cat. LmE 2) is de enige met de naam van een Etruskische god in 
Perugia. De vindplaats is onbekend.  

Uit Perugia en zijn territorium is een aantal bronzen beeldjes van goden, krijgers, mannen en 
vrouwen afkomstig. Een groot deel dateert uit de archaïsche periode. De vindplaatsen zijn echter 
dikwijls onbekend794. Een bronzen beeldje van een vrouw of een godin uit het eind van de 6de of 
rond het midden van de 5de eeuw v.Chr. is voorzien van een inscriptie met het woord Flere (cat. FlE 
5). 

In de hier verder buiten beschouwing gelaten bescheiden plattelandsheiligdommen van Monte 
Tezio, Pasticetto en Colle Arsiccio di Magione zijn diverse bronzen beeldjes van Hercle 
aangetroffen die dateren vanaf de 5de eeuw v.Chr.795.  

Uit San Feliciano al lago aan de zuidoostkant van het Trasimeense Meer (afb. II.44) is een 
bronzen handvat van mogelijk een scheplepel afkomstig, met een wij-inscriptie voor Kavtha van 
Avle de zoon van Numna (cat. CaE 24) (begin van de 4de eeuw v.Chr.)796. 

In Bettona, dat is gelegen aan de overzijde van de Tiber, in een gebied waar de invloed van 
Perugia mogelijk sterk was, zijn een travertijnen steen uit de hellenistische periode met een 
inscriptie voor Suri (cat. SuE 16)797 en twee grensstenen voor Laran (cat. LarE 3-4) uit ongeveer 
dezelfde periode aan het licht gekomen. In elk geval de grensstenen voor Laran zijn in een 
necropolis gevonden. 

In San Valentino is een cippus uit de 3de eeuw v.Chr. aangetroffen met een inscriptie waarin de 
godennaam Thanr voorkomt (cat. ThaE 3). De betekenis van de inscriptie is niet geheel duidelijk798. 

Een travertijnen basis uit Corciano (3de-2de eeuw v.Chr.) is gewijd door Aule Curane de zoon van 
Aule uit het dorp Tlenache (Tlenassi bij Perugia) en noemt de god Pethan Calusnei (cat. PeE 2). 

                                                                                                                                                                  
784 Andrén 1940, 262, 313, pl. 88; Maggiani 2002a, 268. 
785 App. BC, V. 49; Dio Cassius XLVIII, 14, 5-6. 
786 Dio Cass. XLVIII, 14, 6. 
787 Maggiani 2002a, 270. 
788 Maggiani 2002a, 269. 
789 Maggiani 2002a, 269 en n. 17. 
790 G. Colonna in: Colonna 1985a, 98; Maggiani 2002a, 268-269. 
791 Feruglio 1991, 1246-1247. 
792 Parallellen zijn afkomstig uit het heiligdom te Olympia (Feruglio 1991, 1243). 
793 Feruglio 1991, 1238. 
794 Maggiani 2002a, 270 en n. 21-22. 
795 Maggiani 2002a, passim. 
796 Van der Meer 1987, 48-49; Maggiani 2002a, 282. 
797 Maggiani 2002a, 285. 
798 Maggiani 2002a, 282-283, fig. 29. 
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Een bronzen beeldje uit het territorium van Perugia waarvan de datering niet kan worden 
vastgesteld, noemt Flere (cat. FlE 6) 

 
Bibliografie 
Maggiani 2002 (+ eerdere lit.). 
 
 
Cortona 
 
Cortona 
 
Overige inscripties met godennamen 
 
In Cortona is totnogtoe geen spoor van heiligdommen aangetroffen. Dat neemt niet weg dat er wel 
enkele inscripties met de namen van goden zijn gevonden, alle daterend vanaf de 4de eeuw v.Chr.   

Twee bronzen beeldjes die door M. Bentz zijn gedateerd tussen 300 en 250 v.Chr. en door V. 
Scarano Ussani en M. Torelli in de eerste helft van de 2de eeuw v.Chr.799, zijn afkomstig uit een 
klein votiefdepot bij de Porta Bifora, de Etruskische stadspoort in het westzuidwesten.800 Het ene 
(bifrons) stelt Culsans voor801, het andere, dat in dezelfde stijl is vervaardigd, heeft slechts één kop. 
Beiden dragen een torques. Op het linker been van beide staat een inscriptie. Het eerstgenoemde 
beeldje is gewijd aan Culsans (cat. CuE 2), het tweede aan Selans (> Selvans) (cat. SeE 7). De 
schenker is een zekere Vel Cvinti, zoon van Arnth.  

Op de bronzen basis voor een standbeeldje staat een inscriptie voor Uni van Cortona (cat. UnE 
12). De datering is onzeker. A. D'Aversa dateert de basis wederom zeer ruim: tussen de 5de en de 
1ste eeuw v.Chr., terwijl H. Rix het predicaat 'recent' geeft802.  

Op een bronzen beeldje van een hond uit de eerste helft van de 3de eeuw v.Chr. staat de inscriptie 
ś: caluśtla, door G. Colonna geïnterpreteerd als ś(elanśl): caluśtla (cat. SeE 8)803. 

Vlakbij Cortona, in Montecchio, zijn vier bronzen objecten aan het licht gekomen bij de aanleg 
van een olijfgaard. Het gaat om een kandelaar uit de 3de eeuw v.Chr. en een beeldje van een kind 
met een datering rond het midden van de 2de eeuw v.Chr.804, een vrouwenfiguur en een schep. De 
beide eerstgenoemde objecten bevatten een wij-inscriptie voor de godin Thufltha (cat. ThuE 8). De 
naam van de schenker van de kandelaar, Arnth Vel Cusu, komt tevens op de Tabula Cortonensis uit 
het eind van de 3de of de eerste helft van de 2de eeuw v.Chr. voor805. De tweede schenker heet Velia 
Fanacnei. Zij wijdt het beeldje aan de godin ten gunste van haar zoon (clen cecha)806. 

Een hellenistisch bronzen beeldje van een hurkend kind met een vogel dat is voorzien van de 
inscriptie die de Flere van Vader Tec noemt (cat. FlE 7 - TeE 1), is waarschijnlijk afkomstig uit 
Sanguineto807.  

Vlakbij Castiglion Fiorentino, bij Fondaccio is een bronzen beeldje van een kind aangetroffen met 
een inscriptie voor de Flere van Mantrns (cat. FlE 8 - ManE 1), dat onder meer op basis van de 
lettervorm rond het midden van de 3de eeuw v.Chr. kan worden gedateerd808. Het beeldje is gewijd 
door Larthia Ateinei. De gens Ateinei is niet bekend in de omgeving van Castiglion Fiorentino809. 

Uit Metigliano is een bucchero patera afkomstig waarvan de datering onbekend is, met een 
inscriptie die Turms en de naam van de gelovige, Arnthia Apunia Apuni, noemt (cat. TsE 2). 

                                                 
799 Bentz 1992, 50; Scarano Ussani/Torelli 2002, 5-6. 
800 Neppi Modona 1977, 138; D'Aversa 1986, 75-76; Van der Meer 1987, 59-63, fig. 22; Bentz 1992, 49 en n. 44; Scarano Ussani/Torelli 2002, 5. 
801 Maggiani 1988, 6-7, fig. 12-13. 
802 D'Aversa 1986, 93-94; ET Co 4.6-4.7. 
803 Cristofani 1985b, 23. 
804 Leiden, RMO C04; CIE 446; Van der Meer 1987, 105, nr. 1; Bentz 1992, 56, 209, nr. 6.2; M.G. Scarpellini, in: Zamarchi Grassi/Scarpellini 2002, 
93, nr. 3 (+ bibl.). 
805 M.G. Scarpellini in: Zamarchi Grassi/Scarpellini 2002, 94. Datering: L. Agostiniani/F. Nicosia, Tabula Cortonensis, Roma 2000, 46: tussen het 
eind van de 3de en de eerste helft van de 2de eeuw v.Chr.; Scarano Ussani/Torelli 2002, 3: 2de meer dan de 3de eeuw v.Chr. 
806 M.G. Scarpellini in: Zamarchi Grassi/Scarpellini 2002, 93. 
807 Buranelli/Sannibale 1998. 
808 P. Bruschetti in: Zamarchi Grassi/Scarpellini 2002, 98. D'Aversa 1986, 96 dateert het beeldje te vroeg: 6de-5de eeuw v.Chr.  
809 P. Bruschetti in: Zamarchi Grassi/Scarpellini 2002, 96. 
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Arretium   
 
Arezzo 
 
Over de heiligdommen van Arezzo is slechts weinig bekend vanwege de continuïteit van de stad. Er 
zijn resten aangetroffen van tenminste drie urbane heiligdommen. Het eerste bevindt zich in de zone 
van de San Lorenzo (afb. II.45 A). Daar zijn muurstructuren gevonden, die zijn geïncorporeerd in 
Romeinse bouwstructuren810. Tot de vondsten behoorden een fragment van een black-gloss skyphos 
uit Volterra van de Groep Ferrara T585, diverse fragmenten van black-gloss pre-Campaanse kylikes 
en een fragment van een Etruskisch roodfigurige kylix van de Clusium Groep811. In een put onder de 
kerk is een bronzen beeld van Menerva aan het licht gekomen. Het beeld vertoont stilistische 
overeenkomsten met de Praxitelische typen van rond 350 v.Chr.812.  

In de zone van de San Bartolomeo en de San Niccolò zijn de resten van een tweede heiligdom 
aangetroffen (afb. II.45 B), waartoe een tripartiete bouwstructuur en een votiefdepot behoorden813. 
Het gaat om onder meer fragmenten van terracotta wikkelkindjes en een weefgetouwgewicht, 
gedateerd in de 2de eeuw v.Chr. De locatie was in gebruik tussen de 4de en de 2ste eeuw v.Chr.   

Op het plein van de San Jacopo en in de Via Roma zijn architectonische terracotta's aangetroffen 
uit 480-470 v.Chr. die misschien tot een zelfde heiligdom behoren814. Het gaat om een sima met 
strijdscènes815, koppen van mannen, delen van krijgers, fragmenten van Turms, Hercle en 
vrouwenfiguren816. 

Een aantal suburbane heiligdommen rond de stad fungeert waarschijnlijk als afbakening van de 
grens817.  

Ten oosten van de stad is bij de bron de Fonte Veneziana een votiefdepot gelegen (afb. II.45 
H)818. Een tempel lijkt te ontbreken. Het materiaal, dat de periode tussen circa 530 en 480 v.Chr. 
beslaat819, bestaat uit een grote hoeveelheid bronzen beeldjes van mannen, vrouwen, dieren en 
anatomische votieven, zoals bronzen armen, benen, voeten, ogen, een fallus, en verder uit 
ingekerfde stenen, ringen van goud en zilver, aardewerk, een grote hoeveelheid aes rude. Het gaat 
samen met de vondsten van het direct te behandelen Falterona om de belangrijkste vondst van 
bronzen objecten in Noord-Etrurië. In het votiefdepot zijn bovendien de botten van zwijnen, 
schapen en runderen aangetroffen820, en de inscriptie arunth pesnaś (CIE 374) op een tufstenen 
steen. 

Direct ten westen van de Fonte Veneziana in Fortezza zijn de resten van muurstructuren en 
architectonische terracotta's aangetroffen, tezamen met een loden sors met de naam van de god 
Suri, dat uit de 3de of de 2de eeuw v.Chr. dateert (cat. SuE 17)821. 

Bij de Mulino delle Gagliarde aan het uiterste zuidpunt van de cardo is een votiefdepot uit het 
eind van de 5de eeuw v.Chr. gevonden met een bronzen beeldengroepje van een ploeger met zijn 
ossen822. Met de groep zou een beeldje van Menerva geassocieerd zijn823.  

                                                 
810 Minto 1934a, 47. 
811 R. Settesoldi, P. Zamarchi Grassi in: Fedeli/Vilucchi/Zamarchi Grassi 1996, 28. 
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819 Zinelli 2003, 103. 
820 Zinelli 2003, 103. 
821 P. Zamarchi Grassi in: Colonna 1985a, 176. 
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Ten westen van de stad, bij de Porta San Lorentino (afb. II.45 F), is een groot bronzen beeld aan 
het licht gekomen dat een Chimaira voorstelt. Het beeld dateert volgens G. Colonna uit het tweede 
kwart van de 4de eeuw v.Chr. terwijl hij dateringen in de 5de en het begin van de 4de eeuw v.Chr. 
verwerpt op basis van de inscriptie tinścvil op de rechter voorpoot824. Het beeld is bekend onder de 
naam 'Chimaira van Arezzo'. Mogelijk behoorde ook een figuur van Bellerophon op zijn 
gevleugelde paard Pegasos tot de beeldengroep825. Dit veronderstelt men op basis van de 
verwondingen die op diverse plaatsen op het lichaam van de Chimaira zichtbaar zijn.  

Het extra-urbane heiligdom van Castelsecco-San Cornelio, dat als enige heiligdom in Etrurië is 
gecombineerd met een theater, valt vanwege de datering - niet vóór het begin van de tweede helft 
van de 2de eeuw v.Chr.826 - buiten mijn onderzoek. Op het terrein zijn overigens twee inscripties met 
de namen van goden aangetroffen: op een kalkstenen en een travertijnen cippus staat fle/re 
respectievelijk tinś / tul827. De inscripties dateren uit de hellenistische periode.  

Een kalkstenen blok uit Marciano (6de eeuw v.Chr.) noemt waarschijnlijk Maris (MaE 3). 
In het opgedroogde Lago degli Idoli van Falterona - ongeveer 50 km. ten noorden van Arretium, 

in het territorium van de stad - is een groot aantal bronzen beeldjes van mensen en dieren (runderen, 
geiten, schapen, paarden), anatomische votieven (handen, armen, benen, voeten, borsten, ogen), 
koppen, grote kettingen, fibulae, een fragment van een bronzen kandelaar, circa 2000 punten van 
pijlen, delen van speren, messen en zwaarden van ijzer, en niet nader geïdentificeerd aardewerk 
aangetroffen828. Het materiaal dateert in elk geval uit de periode tussen de 5de en de tweede helft 
van de 3de eeuw v.Chr. Onder de beeldjes is er ook één van Laran/Mars (?) en één van Hercle, 
gedateerd in de eerste decennia van de 4de eeuw v.Chr. of eerder. Een tempel ontbreekt.  
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Castiglion Fiorentino 
 
Locatie 
Op de centraal in de nederzetting gelegen heuvel waar zich onder meer vanaf de 13de eeuw na Chr. 
de kerk S. Angelo in Cassero bevindt, zijn resten van een tempel aangetroffen (afb. II.46-47).  
 
Bouwresten 
Totnogtoe beperkt de vondst van het heiligdom zich tot de tempel. Een temenos-muur is niet aan het 
licht gekomen829. De tempel (circa 17 x 21/22 m.830) is georiënteerd op het zuidzuidoosten (op de 
grens tussen regio 6 en 7). Aan de hand van onder meer architectonische terracotta's kunnen drie 
bouwfasen worden onderscheiden: de oudste fase vanaf het eind van de 6de eeuw v.Chr., de tweede 
fase, waarvan het meeste materiaal is bewaard, vanaf het eind van de 5de tot aan het begin van de 4de 
eeuw v.Chr. en de laatste fase in de 3de en 2de eeuw v.Chr.831. Daarvoor - tussen het eind van de 7de 
en het begin van de 6de eeuw v.Chr. - was er waarschijnlijk een nederzetting gevestigd op de locatie 
van de latere tempel832.   

In een ruimte in de pars postica van de tempel bevond zich een opzettelijk gehalveerd dolium die 
op de kop in de rots was ingegraven833. Verder zijn in de rots sporen van een rechthoekig bassin 
                                                                                                                                                                  
822 Cristofani 1976, 181, fig. 241. 
823 Camporeale 2004 onderschrift bij pl. 276. Het materiaal waarvan het beeldje is vervaardigd, wordt niet vermeld. 
824 G. Colonna in: Colonna 1985a, 173-174, nr. 10.1. 
825 G. Colonna in: Colonna 1985a, 173; Camporeale 2004, 334. 
826 G. Colonna, Strutture teatriformi in Etruria, in: Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique (Actes Paris 1991) Rome 1993, 343. 
827 Door sommigen gelezen als tinś / lut. Voor tinś tul zie: CIE 371; ET Ar 4.3; TLE 657; voor flere (Arezzo, MA 14188) zie: NRIE 190, A. Romualdi, 
REE 49 (1981) 268-269, nr. 39. 
828 Fortuna/Giovannoni 1975, passim; M.D. Gentili in: Cristofani 1985a, 284-287 nr. 10.30; Edlund 1987, 56-58.    
829 Paoli/Zamarchi Grassi 2002, 26. 
830 Paoli/Zamarchi Grassi 2002, 24. 
831 Paoli/Zamarchi Grassi 2002, 24 en n. 3. 
832 Paoli/Zamarchi Grassi 2002, 24. 
833 Paoli/Zamarchi Grassi 2002, 26.  
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aangetroffen, ofschoon van het bassin zelf niets over is. Een kanaaltje zorgde oorspronkelijk voor 
de toevoer van water naar het bassin834. 
   
Votief- en cultusmateriaal 
Inscripties met de namen van dedicanten 
Een fragment van een bucchero schaaltje uit het eind van de 6de eeuw v.Chr. bevat een inscriptie die 
luidt: mi thanuchviluś, 'Ik ben van Thanaquil'835.  
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Op de voorzijde van een scarabee a globolo in corniola uit de 4de eeuw v.Chr. is Hercle 
weergegeven op een vlot van vijf amforen836. Uit de 2de eeuw v.Chr. dateren miniatuurvaasjes van 
terracotta en enkele sterk gestileerde bronzen beeldjes van offerenden837. Onder de vondsten, zowel 
in als buiten de tempel, zijn verder een scherf Attisch roodfigurig aardewerk uit het midden van de 
5de v.Chr. waarop een naakte krijger zichtbaar is838, fragmenten van Etruskisch roodfigurige kylikes 
uit ongeveer het midden van de 4de eeuw v.Chr.839, en black-gloss aardewerk uit de 3de en 2de eeuw 
v.Chr. Enkele schotels uit laatstgenoemde categorie bevatten offerresten: kootbeentjes, korte botjes 
van de poten van runderen, schapen en geiten840.  
 
Bibliografie 
Paoli/Zamarchi Grassi 2002; Scarpellini 2002, 38-39; P. Zamarchi Grassi, Castiglion Fiorentino, piazzale del Cassero, 
in: Fedeli/Vilucchi/Zamarchi Grassi 1996, 60-63. 
 
Pieve a Socana 
 
Locatie 
Het heiligdom van Pieve a Socana is gelegen ten noorden van Arezzo op de rechteroever van de 
Arno waar deze de Rassina kruist, langs de weg naar Falterona. Het kan volgens I.E.M. Edlund 
worden beschouwd als ofwel een extra-urbaan of extra-muraal heiligdom in de buurt van een 
nederzetting, ofwel als heilige plaats in relatie tot de doorgangsroutes841.    
 
Bouwresten 
Het heiligdom (afb. II.48) bestaat uit een tempel (circa 40 x 18,40 m.) met een monumentaal altaar 
voor de tempel, dat vermoedelijk is gelegen op een terras842. Beide zijn georiënteerd op het 
oostzuidoosten (regio 5). Op de resten van de tempel is de Romaanse Sant'Antonino kerk gebouwd, 
die een tegengestelde oriëntatie heeft. Omdat niet het gehele terrein is blootgelegd, blijft de lay-out 
van het heiligdom onbekend. Sommige antefixen dateren uit circa 470-460 v.Chr. en net na het 
midden van de 5de eeuw v.Chr.843, andere uit de hellenistische tijd (rond het midden van de 2de eeuw 
v.Chr.)844. De tempel vertoont sporen van een gewelddadige verwoesting. Deze had waarschijnlijk 
plaats in de 1ste eeuw v.Chr. Dit kan worden afgeleid uit het ontbreken van aardewerk uit de 
Romeinse periode845.  

In het centrum van het altaar is onder een laag tufsteen een laag aarde met fragmenten van tegels 
en een brandvlek aangetroffen846. Het altaar is reeds in de oudheid beschadigd gezien de vele 

                                                 
834 Paoli/Zamarchi Grassi 2002, 26. 
835 M.G. Scarpellini, REE 63 (1997), 370-371nr 2; M.G. Scarpellini in: Zamarchi Grassi/Scarpellini 2002, 39, fig. 6. 
836 Paoli/Zamarchi Grassi 2002, 27, fig. 9; U. Hansson in: Zamarchi Grassi/Scarpellini 2002, 33-34. 
837 Paoli/Zamarchi Grassi 2002, 27, fig. 13-14. 
838 Paoli/Zamarchi Grassi 2002, 26-27, fig. 6; M.G. Scarpellini in: Zamarchi Grassi/Scarpellini 2002, 39. 
839 Paoli/Zamarchi Grassi 2002, 27, fig. 8. 
840 M.G. Scarpellini in: Zamarchi Grassi/Scarpellini 2002, 39, fig. 8. 
841 Edlund 1987, 78 en n. 163. 
842 Voor het terras zie Bocci Pacini/Zamarchi Grassi in: Colonna 1985a, 166. 
843 P. Bocci Pacini/P. Zamarchi Grassi in: Colonna 1985a, 167 B1-3. 
844 P. Bocci Pacini/P. Zamarchi Grassi in: Colonna 1985a, 165. 
845 P. Bocci Pacini/P. Zamarchi Grassi in: Colonna 1985a, 167. 
846 P. Bocci Pacini/P. Zamarchi Grassi in: Colonna 1985a, 164. 
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blokken afkomstig van het altaar die in een muur onder de fundamenten van de apsis van de kerk 
zijn gevonden847.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
Inscripties met de namen van dedicanten 
Aan de zuidkant naast de tempel zijn diverse grote schijven van stinksteen aangetroffen, waarvan 
twee met een inscriptie. De één, met een diameter van 0,87 m. en een hoogte tussen 0,14 en 0,18 
m., is voorzien van twee inscripties: arut kreinie en [mi] arunthia / merpaśniia, 'ik (ben) van Arunth 
Merpaśni'. De lettervorm duidt op een datering in de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr.848. De 
inscriptie op de andere schijf, die een diameter heeft van 1,12 m. en een hoogte tussen 0,13 en 0,18 
m., luidt: kreinaśi, 'door Kreina (ben ik geschonken)'. Deze inscriptie kan worden gedateerd in de 
4de eeuw v.Chr.849. De gens-naam Kreinie/Kreina is onbekend. G. Colonna merkt echter op dat de 
naam van de stamvader Kraie lijkt op het Griekse 'Graios'850. 

Volgens P. Bocci Pacini en P. Zamarchi Grassi zijn de schijven waarschijnlijk in een later stadium 
- tijdens de verbouwing van de tempel - op deze plaats gedeponeerd. Een van beide is namelijk 
omgekeerd851.  
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Aan de voet van het altaar is een aantal archaïsche fragmenten van grijs bucchero aangetroffen852. 
Op de treden aan de voorzijde van de tempel bevonden zich diverse aardewerkfragmenten (black-
gloss aardewerk, grijs buccheroïde impasto, en een fragment van een Etruskische kylix). Temidden 
van de aardewerkfragmenten lag tevens een bronzen fibula853. 

De reeds genoemde stinkstenen schijven waren bovenop een laag kleigrond geplaatst met daarin 
onder meer fragmenten grijs bucchero, een fragment van een Attische kylix waarvan alleen het 
black-gloss deel over is, en verbrande organische resten met dierenbotten854.  
 
Bibliografie 
P. Bocci Pacini/P. Zamarchi Grassi/G. Colonna in: Colonna 1985a, 164-168 9.3; Boitani/Cataldi/Pasquinucci 1973, 48; 
Cristofani 1976, 170, fig. 227-228; Edlund 1987, 78 III, V.5; Steingräber 1981, 70-71; Torelli 1985, 297. 
 
Overige inscripties met godennamen 
 
Uit Quarata is een bronzen beeldje afkomstig uit de periode tussen circa 475 en 450 v.Chr. Het stelt 
een naakte, bebaarde man met halters voor. Op zijn rechterbeen is een inscriptie met de naam van 
de god Klanin (cat. KlE 1) aangebracht.  
 
 
Faesulae  
 
Fiesole 
 
Urbaan 
 
Tempel in de Zona archeologica 
 
Locatie 
De urbane tempel van Fiesole (afb. II 49) is gelegen in het noordwesten van de stad nabij de 
stadsmuur.  

                                                 
847 P. Bocci Pacini/P. Zamarchi Grassi in: Colonna 1985a, 164. 
848 G. Colonna in: Colonna 1985a, 168 C a. 
849 G. Colonna in: Colonna 1985a, 168 C b. 
850 G. Colonna in: Colonna 1985a, 168 C. 
851 P. Bocci Pacini/P. Zamarchi Grassi in: Colonna 1985a, 166. 
852 P. Bocci Pacini/P. Zamarchi Grassi in: Colonna 1985a, 164. 
853 P. Bocci Pacini/P. Zamarchi Grassi in: Colonna 1985a, 165. 
854 P. Bocci Pacini/P. Zamarchi Grassi in: Colonna 1985a, 166. 
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Bouwresten 
Op het sacrale terrein zijn de resten aangetroffen van een archaïsche bouwstructuur855. De antefixen 
die hiertoe behoorden, zijn van het vanaf circa 530 v.Chr. wijd verbreide type856. Ook een 
monumentaal altaar, dat uit stilistisch oogpunt moet worden gedateerd in de tweede helft van de 6de 
eeuw v.Chr., maakte deel uit van het archaïsche heiligdom857. Het altaar is gericht op het 
oostzuidoosten (regio 5) en versierd met tenminste één leeuwtje van zandsteen858. In de 3de eeuw 
v.Chr. werd een tempel (17,20 x 13,45 m.859) op een podium gebouwd, georiënteerd op het 
oostzuidoosten (op de grens tussen regio 5 en 6). De tempel kende een hellenistische en een 
Romeinse bouwfase860. Een fragment van een terracotta reliëf dat een krijger in gevechtshouding 
voorstelt, maakte deel uit van de decoratie van de hellenistische tempel861. Het altaar of de basis862, 
op enige afstand voor de tempel gelegen, heeft dezelfde oriëntatie, evenals een iets verder gelegen 
Romeins altaar/basis.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
De oudste twee bronzen beeldjes dateren uit de 7de eeuw v.Chr.863. Uit de laat-archaïsche periode 
zijn enkele bronsjes overgeleverd, waaronder een beeldje van een vrouw864. Een hellenistisch 
votiefdepot, aangetroffen in de vulling van de cella en de pronaos van de tempel, bevatte niet exact 
dateerbare bronsjes van offerende vrouwen, munten uit het eind van de 4de of het begin van de 3de 
eeuw v.Chr., waaronder een aantal uit Cales (circa 270 v.Chr.), en één die dateert uit 89-88 
v.Chr.865, enkele koppen uit de 3de of de 2de eeuw v.Chr.866, anatomische votieven, waaronder een 
bronzen been, en een bronzen uiltje867.  

Tussen het hellenistische Etruskische en het Romeinse altaar/basis zijn twee afvoerkanalen 
gelokaliseerd868. In het ene kanaal bevond zich archaïsch materiaal, voornamelijk rood impasto, 
maar ook zwarte bucchero, spoeltjes, restjes brons en veel botresten. Ook is er een stenen mal voor 
wapens aangetroffen. In het andere kanaal is later gedateerd materiaal aangetroffen: bucchero en 
geel aardewerk met roodbruin geglazuurde strepen, misschien uit de 4de eeuw v.Chr., en 
hellenistisch materiaal met fragmenten Campaans aardewerk, beschilderde tegels en 
architectonische terracotta's. 
 
Bibliografie 
Bentz 1992, 52-54 nr. 4; Bocci 1961a; Bocci 1961b; Bruni 1994; Boitani/Cataldi/Pasquinucci 1973, 31-34; Camporeale 
2004, 390; Caputo/Maetzke 1959; Comella 1981, 722-723, nr. 17; Haynes 2000, 252; Maetzke 1955-1956; G. Maetzke 
in: Colonna 1985a, 45, nr. 1.36 en 93-95, nr. 4.12; Steingräber 1981, 46-49; Torelli 1985, 294-296.  
 
Heiligdom (?)  onder de Kathedraal van San Romolo 
 
Locatie 
Op enige tientallen meters ten zuiden van de tempel zijn de resten van een mogelijk heiligdom 
aangetroffen op de plaats waar in de Romeinse tijd het Capitolium was gesitueerd. In de 11de eeuw 
is een christelijke cultusruimte op de antieke resten gebouwd, tegenwoordig de Kathedraal van San 
Romolo869.  
 

                                                 
855 G. Maetzke in: Colonna 1985a, 93-95; Bruni 1994, 56-61. 
856 Bruni 1994, 58. 
857 Bruni 1994, 65; fig. 18, 20. 
858 Bruni 1994, 49-50, 53,57 fig. 1-4, 7-9; reconstructie: 80 fig. 36. 
859 G. Maetzke in: Colonna 1985a, 95. 
860 G. Maetzke in: Colonna 1985a, 95. 
861 G. Maetzke in: Colonna 1985a, 95, 4.12 B 1. 
862 G. Meatzke in: Colonna 1985a, 45, nr. 1.36. 
863 Haynes 2000, 252. 
864 Bruni 1994, 60-61 fig. 19. 
865 Maetzke 1955-1956, 236 n. 18. 
866 Maetzke 1955-1956, 238. 
867 Maetzke 1955-1956, 236-239; Bentz 1992, 52-54 fig. 42-45; Bruni 1994, 61 n. 28. 
868 Bocci 1961a, 61-62 en pl. 1. 
869 De Marinis/Salvini 1992, 593. 
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Bouwresten 
In het apsis-gedeelte van de kathedraal zijn muurresten en een rechthoekige eschara van 1,10 x 0,70 
m. uit het eind van de 4de of het begin van de 3de eeuw v.Chr. aangetroffen870. Ook zijn er 
architectonische terracotta's gevonden waarvan de datering onbekend is. In de loop der tijden werd 
het gebied van de eschara diverse malen opgehoogd tot aan het eind van de 2de eeuw v.Chr.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
In de ophogingen zijn vele dierenbotresten, as en verkoolde resten ontdekt die tot de altaar-
vuurplaats behoren, maar ook Etruskisch roodfigurig aardewerk (tenminste een Volterraanse kelebe 
en een kylix), skyphoi "del cigno rosso" en soortgelijke typen, en fragmenten van drie Attisch 
roodfigurige kylikes, waarvan twee kunnen worden gedateerd rond 450 v.Chr. terwijl de derde uit 
ongeveer 425 v.Chr. stamt871. Bovendien zijn er twee vaasjes in miniatuurformaat aan het licht 
gekomen en twee nog ongepubliceerde inscripties872. 
 
Bibliografie 
De Marinis/Salvini 1992. 
 
Een tempelgebouw bij het voormalige gebouw van de Direzione Didattica  
 
Vlakbij de vuurplaats, in een opgraving bij het voormalige gebouw van de Direzione Didattica, dat 
wordt gebruikt voor de verbreding van het Antiquarium van het museum van Fiesole, zijn diverse 
muurstructuren en een (votief?)put blootgelegd, waaronder delen uit de hellenistische periode (niet 
later dan de 2de eeuw v.Chr.)873. Deze muren zijn gerelateerd aan de resten van een groot gebouw 
dat enkele tientallen meters verder op de heuvel in de tuin van het aangrenzende Palazzina Mangani 
is gelegen en dat wel als tempel wordt geïnterpreteerd. Volgens G. De Marinis vormen de 
structuren tezamen een monumentaal terrasvormig sacraal complex.     
 
Bibliografie 
De Marinis 1987-1988. 
 
Suburbaan 
 
Votiefdepot van de Villa Marchi 
 

Op de zuidelijke heuvel van Fiesole op het terrein van de Villa Marchi is een groep van 44 
archaïsche bronzen beeldjes die offerende mannen en vrouwen voorstellen, en kleine kopjes 
aangetroffen in een votiefdepot tussen de oostkant van een rechthoekig gebouw - het mogelijke 
cultusgebouw - en de temenos-muur874. Het gebouw is georiënteerd in de richting noord-zuid. 
Resten van het dak ontbreken. De aanwezigheid van het votiefdepot is de enige indicatie voor de 
interpretatie van het gebouw als cultusgebouw.  

De beeldjes kunnen worden gedateerd tussen het laatste kwart van de 6de en het begin van de 5de 
eeuw v.Chr. De dedicanten houden in de ene hand voorwerpen als een granaatappel of een 
lotusbloem vast terwijl de andere hand naar de grond is gericht. 

In hetzelfde stratum als de beeldjes is ook aarde vermengd met as, dierenbotten en fragmenten 
van tegels gevonden.  

De locatie van het vermoedelijk sacrale terrein was in de archaïsche periode nog extra-muraal, 
maar na de bouw van de stadsmuur in de 4de eeuw v.Chr. kwam het terrein binnen deze muur te 
liggen. 
 

                                                 
870 De Marinis/Salvini 1992, 595 pl. 104 b. 
871 De Marinis/Salvini 1992, 595, pl. 104 c-d. 
872 De Marinis/Salvini 1992, 595. 
873 De Marinis 1989, 470 en fig. 3. 
874 M. De Marco in: Colonna 1985a, 169. 
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Bibliografie 
Comella 1981, 724-725, nr. 18; M. De Marco in: Colonna 1985a, 168-169, nr. 9.4.  
 
 
Poggio Colla 
 
Locatie 
Poggio Colla, gesitueerd op circa 35 km. ten noordoosten van Florence bevindt zich nabij de 
belangrijkste handelsroutes die Etrurië met het gebied rond Bologna en met de Adriatische kust 
verbond875. Het heiligdom is gelegen op de top van de heuvel, het centrum van de nederzetting. 
 
Bouwresten 
Er kunnen drie fasen worden onderscheiden876. De eerste fase (het eind van de 6de of het begin van 
de 5de eeuw v.Chr.877) bestaat uit een monumentale bouwstructuur - mogelijk een tempel of een 
altaar - met een noordnoordwest-zuidzuidoostelijke oriëntatie (de tegenover elkaar liggende 
regionen 15 en 7) (afb. II.50), waarvan slechts delen van een muur nog op hun plaats staan: de rest 
is in fase twee hergebruikt. Tot de bouwstructuur behoren twee typen podiumblokken, drie 
zandstenen zuilbases en architectonische terracotta's878. De rechthoekige bouwstructuur uit de 
tweede fase die op de plaats van de monumentale bouwstructuur uit de vorige fase verrees, meet 22 
x 10,5 m. De oriëntatie is enigszins veranderd ten opzichte van de vorige bouwstructuur en is 
aangepast aan de rechthoekige vorm van het plateau: noordwest-zuidoost (op de grens van regio 14 
en 15 en op de grens van regio 6 en 7). In de bouwstructuur zijn een altaar en een haard geplaatst. 
Derhalve is men van mening dat het geen tempel kon zijn geweest maar een hof, in de derde fase 
voorzien van omliggende kamers, een hypothese die versterkt wordt door het ontbreken van interne 
ondersteuning en van een substantieel aantal dakpannen. De grond rond het altaar is donker en 
doordrenkt met olie879. Diverse votiefdepots zijn in het westen van de bouwstructuur aangetroffen. 
De rechthoekige bouwstructuur van de derde fase, zoals gezegd geïnterpreteerd als hof met 
omliggende ruimten, is groter dan die van de voorafgaande fase. Deze laatste fase kan dankzij de 
vondst van Campaanse bronzen munten uit circa 275-250 v.Chr. en van Romeinse munten uit de 
periode net na de Tweede Punische Oorlog worden gedateerd vanaf het eind van de 3de of het begin 
van de 2de eeuw v.Chr. tot en met het eerste kwart van de 2de eeuw v.Chr., toen het complex 
waarschijnlijk door de Romeinen werd verwoest. Een natuurlijke spleet loopt onder de westelijke 
muur van de rechthoekige structuur uit de tweede en derde fase naar een grote lege ruimte880. Een 
groot zandstenen blok van het altaar of de tempel van de eerste fase was omgekeerd over dat deel 
van de spleet gelegd dat door de hof liep881.  
 
Votiefgaven 
In een votiefdepot ten westen van het altaar en de haard uit de tweede fase zijn honderden bronzen 
fragmenten aangetroffen, variërend van kleine balletjes tot delen van gegoten bronzen objecten882.  
Naast het omgekeerde blok dat de spleet bedekte, lagen een gouden ring en lange strengen 
gouddraad883. 

Mogelijk bij wijze van stichtingsoffer zijn in een put ten oosten van de westmuur van de hof uit 
de tweede fase een bronzen 'Schnabelkanne' en twee zware bronzen ringen gedeponeerd884. In de 
directe omgeving zijn ook diverse sieraden van goud aangetroffen, alsmede barnsteen en bot, 
waarvan nog niet is vastgesteld of het om objecten uit een votiefdepot gaat. 

                                                 
875 Warden/Thomas/Steiner/Meyers 2005, 265. 
876 Warden/Thomas/Steiner/Meyers 2005, 254-255. 
877 Warden/Thomas/Steiner/Meyers 2005, 256. 
878 Warden/Thomas/Steiner/Meyers 2005, 256. 
879 Warden/Thomas/Steiner/Meyers 2005, 256. 
880 Warden/Thomas/Steiner/Meyers 2005, 256. 
881 Warden/Thomas/Steiner/Meyers 2005, 257 en n. 19. 
882 Warden/Thomas/Steiner/Meyers 2005, 256. 
883 Warden/Thomas/Steiner/Meyers 2005, 257. 
884 Warden/Thomas/Steiner/Meyers 2005, 258 en fig. 6. 
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Ten westen van de muur uit de derde fase is een black-gloss olpe aan het licht gekomen, met daarin 
100 Romeinse Republikeinse victoriati uit de periode rond 200 v.Chr.885. 
 
 
Firenzuola 
 
Een loden plaatje, dat volgens I. Krauskopf afkomstig is uit Firenzuola (tussen Florence en 
Bologna), is gewijd aan Culsans (cat. CuE 3). De naam van de schenker is Vel Prethnsa. De 
datering is onzeker. A. D'Aversa dateert het plaatje zeer ruim: tussen de 5de en de 1ste eeuw v.Chr., 
H. Rix noemt het 'recent'886. 
 
Umbria en de Ager Gallicus  
 
Todi 
 

In Todi zijn geen resten van heiligdommen aangetroffen. De vondsten op het gebied van de religie 
blijven beperkt tot een bronzen staaf uit de hellenistische periode met de inscriptie selva(ns) (cat. 
SeE 9). Vorm en functie van de staaf blijven onbekend omdat de verblijfplaats niet bekend is en een 
foto of tekening ontbreekt887. Twee black-gloss Etrusco-Campaanse schaaltjes uit de 3de eeuw 
v.Chr. dragen de inscriptie fuflunz. Het gaat volgens G. Colonna echter om de naam van de eigenaar 
van de werkplaats waar de schaaltjes zijn gemaakt888.  
 
Carpegna 
 
Uit Carpegna stamt een bronzen beeldje van een offerende jongeman, volgens de inscriptie door 
Ramtha Ufta{ta}vi gewijd aan Selvans (SeE 10). Het beeldje dateert uit de eerste helft van de 4de 
eeuw v.Chr. 
 
 

Po-vlakte 
 
Felsina  
 
Bologna 
 
Urbaan 
 
Villa Cassarini 
 
Locatie 
Het heiligdom van de Villa Cassarini is gelegen aan de zuidelijke rand van de stad op het uiterste 
alluviale terras van de arx. Langs de locatie liep een geul. 
 
Bouwresten 
Er zijn één of meer gebouwen aan het licht gekomen (afb. II.51). In de muren uit de tweede 
bouwfase zijn onder meer cippi van lokale kalksteen, bases voor votiefgaven, uit de eerste bouwfase 
verwerkt889. Het complex kan worden gedateerd in de periode vanaf het midden van de 6de tot en 
met de 4de eeuw v.Chr.890.  

                                                 
885 Warden/Thomas/Steiner/Meyers 2005, 258 en fig. 7. 
886 D'Aversa 1986, 95; ET Co 4.11. 
887 Zie: Bentz 1992, 199 en n. 193. 
888 Colonna 1987a, 129. 
889 Gualandi 1973, 324; Gualandi 1974, 40; Colonna 1985a, 92; Miari 2000, 156. 
890 Miari 2000, 156. 
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Votief- en cultusmateriaal 
Naast diverse soorten bronzen beeldjes van gelovigen en offerenden, mannen en vrouwen (vanaf het 
eind van de 6de eeuw v.Chr.), een bronzen beeldje van een eend (5de eeuw v.Chr.), cippi, plaatjes, 
fibulae, spijkers en bronzen beslag zijn er ook twee bronzen godenbeeldjes aangetroffen: één van 
een naakte Apulu met lier uit de 5de eeuw v.Chr. en één van een naakte Hercle in aanvalspose van 
rond 400 v.Chr.891. Onder het aardewerk zijn fragmenten van Attisch zwart- en roodfigurig 
aardewerk. 
 
Bibliografie 
Colonna 1985a, 92-94, nr. 4.11; Cristofani 1985b, 259-260; Gualandi 1973; Gualandi 1974; Gualandi 1978; Gualandi 
1983; Gualandi 1984; Malnati 2003; Miari 2000, 155-168 (+ bibl.); Sassatelli 1983, 92-93 (+ bibl.). 
 
Overige heiligdommen 
 
Op diverse locaties zijn bronzen beeldjes aan het licht gekomen uit de periode tussen het eind van 
de 7de en de 5de eeuw v.Chr., afkomstig uit urbane en suburbane depots892. In het Palazzo del 
Tribunale is een geïsoleerd bronzen beeldje aangetroffen van een naakte offerende man uit het 
derde kwart van de 5de eeuw v.Chr. Op zijn been staat een inscriptie in Korinthisch alfabet met de 
naam van de god Asklepios (cat. EsG 1)893.   
 
Bibliografie 
Cristofani 1985c; Miari 2000, 147-174 (+ bibl.); Sassatelli 1989-1990, 601. 

 
Marzabotto 
 
Urbaan 
 
Arx 
 
Locatie 
Op de arx van Marzabotto (afb. II.52), die is gelegen in het noordwesten van de stad, is een sacraal 
terrein gesitueerd.  
 
Bouwresten 
Het gaat om vijf bouwstructuren uit de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr.894, waarvan vier in 
koppels van twee zijn geplaatst (afb. II.53): tempel A (van de achtermuur is 8,20 m. bewaard, van 
de westzijde 13,93 m.895) wordt aan de westzijde geflankeerd door podium/altaar B (4,10 x 4,10 
m.896). Tempel C (18,20 m. breed en 21,40 m. lang897), die groter is dan tempel A en die ofwel drie 
cellae ofwel één cella en twee alae heeft, wordt aan de westzijde geflankeerd door het 
monumentale podium D (9,20 x 9,10 m.898). Beide podia/altaren zijn bereikbaar via een trap. Het 
terras wordt aan de zuidkant begrensd door muur E met steunmuren. Eén niveau hoger bevindt zich 
op de hoogste heuveltop een auguraculum (Y). De structuren C en D zijn op het zuiden 
georiënteerd (op de grens tussen regio 8 en 9), terwijl A en B vier graden meer naar het zuidoosten 
zijn gericht. Podium/altaar B is voorzien van een centrale put van 6.55 m. diepte, zodat het wel 
wordt beschouwd als een chthonisch altaar met een waterput of een mundus899. Tussen de trap en de 
oostkant van de perimetrale muur staat een bassin. Podium/altaar D wordt ook wel voorzichtig 

                                                 
891 Colonna 1985a, 92-93, nr. 4.11 B 1 (Hercle) - B 2 (Apulu); Miari 2000, 162, B1 4VIII, pl. 10 c (Aplu); 163, B1 1IX, pl. 10 a (Hercle). 
892 Miari 2000, 147-174. 
893 Cristofani 1985c, pl. 1-3; Miari 2000, 170-171, B 1 1, fig. 13 c. 
894 Datering: Steingräber 1982, 107-108 (monumenten B en D). 
895 D. Vitali in: Colonna 1985a, 89.  
896 D. Vitali in: Colonna 1985a, 89. 
897 D. Vitali in: Colonna 1985a, 90. 
898 D. Vitali in: Colonna 1985a, 91. 
899 Put: D. Vitali in: Colonna 1985a, 89; mundus: o.a. Miari 2000, 201-202. 
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geïnterpreteerd als plaats waar altaartjes, bases van votiefgaven en dergelijke waren 
ondergebracht900. De tegenwoordig niet meer zichtbare structuur Y had een rechthoekig grondplan 
met zijden van ongeveer twee meter en was toegankelijk vanuit het zuiden. Een zesde 
bouwstructuur (E), zou onderdeel uitmaken van de terrasmuur901.    
 
Votief- en cultusmateriaal 
In de put van podium/altaar B zijn voornamelijk dierenbotten aangetroffen, onder meer van rund, 
geit, hert, en varken, waarschijnlijk offerresten.  

Volgens G. Gozzadini zijn in podium/altaar D enkele travertijnen bases aangetroffen, wat de 
bovengenoemde interpretatie zou bevestigen902. Het is echter onzeker of deze bases aldaar zijn 
gevonden of elders, bijvoorbeeld bij het in het onderstaande te behandelen suburbane 
waterheiligdom903.  
 
Bibliografie 
Boitani/Cataldi/Pasquinucci 1973, 308; Camporeale 2004, 397; Haynes 2000, 192; Malnati/Manfredi 1991, 187-197; 
Miari 2000, 200-203 (+ bibl.); Pairault Massa 1981; Sassatelli 1989, 41-47; Steingräber 1981, 547-549; Steingräber 
1982, 107-108; D. Vitali in: Colonna 1985a, 4.10, 88-92.  
 
Tin-heiligdom 
 
Locatie 
Het heiligdom is gesitueerd in het noorden van de stad (afb. II.52), in Insula 5, Regio I vlakbij de 
Noordpoort en langs de noord-zuidas.  
 
Bouwresten 
Het heiligdom, waarvan de opgravingswerkzaamheden nog in volle gang zijn, bestaat uit een 
peripteros-tempel uit het begin van de 5de eeuw v.Chr. met een dubbele cella, en enkele omringende 
structuren aan de zuid- en oostkant waarvan de functie onduidelijk is (afb. II.54)904. Mogelijk gaat 
het om oikoi/schathuizen zoals in de Griekse wereld905.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
De inscriptie op een bucchero-fragment luidt tinx, mogelijk tinś (cat. TiE 10), geïnterpreteerd als de 
naam van de god Tin. Een tweede inscriptie, eveneens op een bucchero-fragment luidt kainua, 
mogelijk de oude naam van Marzabotto906. Verder zijn er twee fragmenten van kouros-beelden van 
Grieks marmer aangetroffen: een kop die dateert van rond 500 v.Chr. en een deel van de onderkant 
van een torso, die dateert uit het begin van de 5de eeuw v.Chr.907. 
 
Bibliografie 
Miari 2000, 204-205; Steingräber 2003. 
   
Suburbaan 
 
Waterheiligdom (Fontile) 
 
Locatie 
Het heiligdom is gelegen bij een waterbron direct ten noorden van het huidige opgravingsterrein 
(afb. II.52).  
 

                                                 
900 F. Castagnoli in BCAR 77 (1959-1960) 12; G. Colonna in AC 18 (1966) 91; Miari 2000, 203. 
901 Steingräber 1982, 107. 
902 G. Gozzadini, Di un'antica necropoli a Marzabotto nel Bolognese (Bologna 1865) 26 pl. 3. 
903 Miari 2000, 203. 
904 Met dank aan dr. E. Govi die mij in de zomer van 2003 gastvrij rondleidde over de site. 
905 Sassatelli/Govi 2005b, 17. 
906 Steingräber, 2003. 
907 Miari 2000, 205 L 1-2. 
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Bouwresten 
Het cultusgebouw is bijna langs de cardinale assen georiënteerd (vrijwel op de grens tussen regio 8 
en 9, tussen regio 16 en 1, tussen regio 4 en 5 en tussen regio 12 en 13 ofschoon de ingang niet 
gelokaliseerd is) (afb. II.55)908. Van het plaveisel is slechts de zuidwestelijke hoek bewaard 
gebleven. De vondst van dakpannen, antefixen en een akroterionfragment duidt erop dat in elk 
geval een deel van het complex overdekt was909. In de zuidmuur van het cultusgebouw is een 
rechthoekig bassin geïncorporeerd van waaruit een kanaal in noordelijke richting loopt. Naast het 
bassin is een vierkante put met een puthoofd gelegen. Het akroterionfragment van een halfnaakte 
man en een spoor van mogelijk een vleugel, dat uit de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr. 
dateert910, wordt door G. Gualandi op basis van iconografische overeenkomsten met voorstellingen 
op spiegels geïnterpreteerd als een groep van koning Proitos met Bellerophon en Pegasos911. G. 
Sassatelli daarentegen interpreteert de man op het fragment als Daidalos in zijn hoedanigheid van 
architect van watersystemen912. Aan de hand van de vondsten kan het heiligdom worden gedateerd 
in de periode vanaf de tweede helft van de 6de tot in de 4de eeuw v.Chr., terwijl het in het begin van 
de 5de eeuw v.Chr. werd gemonumentaliseerd913. Mogelijk was het heiligdom reeds in gebruik vóór 
de aanleg van het orthogonale stadsplan. Dit is mede denkbaar vanwege de ietwat afwijkende 
oriëntering914. 
 
Votief- en cultusmateriaal 
In het heiligdom zijn travertijnen bases voor bronzen votiefbeeldjes en voor bronzen anatomische 
votieven aangetroffen, waarvan één de put afsloot als teken van het buiten gebruik stellen van het 
heiligdom915, enkele bronzen beeldjes, gedateerd tussen het eind van de 6de en de 5de eeuw v.Chr. - 
acht schematische en twee niet-schematische exemplaren van mannelijke gelovigen en zes van 
vrouwelijke gelovigen916 - een bronzen been en een bronzen voet uit de 5de eeuw v.Chr., analoog 
aan de exemplaren van de votiefdepots van de arx917, en marmeren en terracotta bekkens918. Een 
van de terracotta bekkens is voorzien van de wij-inscriptie [---t]uruke lareke niritalu919. De 
inscriptie dateert van rond het midden van de 5de eeuw v.Chr. Het gentilicium is van Padaanse 
origine920. Een bronzen leeuwtje behoorde toe aan een bronzen bekken921.    

Onder het aardewerk zijn enkele belangrijke exemplaren: een zwartfigurige kylix met een 
gevechtscène uit het atelier van een van de Little Masters uit het derde kwart van de 6de eeuw v.Chr. 
en twee Siana cups uit circa 540 v.Chr. Daarnaast zijn er schaaltjes aan het licht gekomen, 
waaronder ook in miniatuurformaat, bronzen serviesgoed, sieraden waaronder een La Tène fibula 
uit de tweede helft van de 4de eeuw v.Chr.922. 
 
Bibliografie 
Colonna 1985a, 113-115, nr. 5.4 (+ bibl.); P. Desantis in: Acqua 2003, 107-110; Edlund 1987, 68-69, III.2; Govi 1995; 
Gualandi 1970; Gualandi 1973, 332-341; Gualandi 1983, passim; Miari 2000, 233-235 (+ bibl.); Sassatelli 1989-1990, 
610-617; E. Govi/G. Sassatelli in: Sassatelli 1994, 51-55. 
 

                                                 
908 De ingang zou zich volgens E. Govi (in: Sassatelli 1994, 51) mogelijk aan de westzijde hebben bevonden.  
909 Gualandi 1970, 219; Colonna 1985a, 114, nr. 5.4 A; Edlund 1987, 69; E. Govi in: Sassatelli 1994, 51; Miari 2000, 234. 
910 Colonna 1985a, 114. 
911 Gualandi 1983, 51. 
912 Sassatelli 1989-1990, 610-617. 
913 E. Govi in: Sassatelli 1994, 52; Miari 2000, 235; P. Desantis in: Acqua 2003, 107. 
914 Edlund 1987, 69 en n. 66. 
915 Gualandi 1970, 219-220, fig. 2; E. Govi in: Sassatelli 1994, 51; Miari 2000, 234.  
916 Gualandi 1970, 221-223; Colonna 1985a, 114, nr. 5.4 B1-5; Miari 2000, 234. 
917 Gualandi 1970, 220-221; Colonna 1985a, 114, nr. 5.4 B 6-7. 
918 E. Govi/G. Sassatelli in: Sassatelli 1994, 51, 54. 
919 G. Colonna, REE 42 (1974) 207 nr. 46; G. Sassatelli in: Sassatelli 1994, 56, n. 66. 
920 Sassatelli 1991, 708-713. 
921 Colonna 1985a, 115, nr. 5.4 C 1; E. Govi in: Sassatelli 1994, 51; P. Desantis in: Acqua 2003, 107. 
922 Miari 2000, 234-235 en n. 159 (lit.). 
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Overige heiligdommen 
 
Aan de oostkant aan de voet van de arx zijn twee verschillende votiefdepots aangetroffen met 
daarin 32 respectievelijk 8 bronzen beeldjes. Uit een verondersteld derde depot in de buurt van en 
waarschijnlijk in relatie tot het zojuist behandelde waterheiligdom zijn 25 bronzen beeldjes en de 
basis van een zuil afkomstig. De beeldjes van de drie depots dateren uit de periode vanaf het eind 
van de 6de tot en met de 5de eeuw v.Chr. Behalve kouros- en korè-beeldjes en schematische beeldjes 
zijn er ook een beeldje van Hercle in aanvalspose, enkele bronzen anatomische votieven (armen en 
benen), enkele bronzen koppen, een beeldje van een eend, en een klein aantal bronzen beeldjes van 
viervoeters, waaronder één rund, alle uit de 5de eeuw v.Chr. 923. Bij nieuwe opgravingen is in deze 
buurt nog meer materiaal aan het licht gekomen, waaronder mogelijk de resten van een 
cultusgebouw, een groot aantal architectonische elementen in de vorm van bewerkte stenen blokken 
in diverse vormen en dakpannen, votiefcippi, merendeels van travertijn, al dan niet schematische 
bronzen beeldjes, waaronder een kwalitatief uitzonderlijk hoogstaande kore met een lotusbloem in 
de hand uit het begin van de 5de v.Chr., die mogelijk Turan voorstelt924, en aardewerk925. Het 
heiligdom zou in gebruik zijn geweest in de periode vanaf het eind van de 6de tot en met de 4de of 
het begin van de 3de eeuw v.Chr. 

Bij de monumentale Oostpoort van de stad zijn verspreid over het terrein tien bronzen figuurtjes 
aangetroffen, die mogelijk behoorden aan een klein suburbaan heiligdom926. 
 
Bibliografie 
Brizzolara e.a. 1980, 105-106; Cristofani 1985b, 258-259; Gualandi 1974, 65; Malnati/Desantis/Losi/Balista 2005; 
Miari 2000, 216-233; D. Vitali in: Colonna 1985a, 92.  
 
 
Spina 
 
Spina 
 
In een extra-urbaan sacellum in loc. Cavallara te Spina zijn tezamen met enkele andere bronsjes 
twee Hercle-beeldjes aangetroffen (4de eeuw v.Chr.)927. De vondst van een bronzen bliksem doet 
vermoeden dat ook een beeldje van Tin tot de groep behoorde928. De muurresten op het terrein 
behoorden mogelijk tot een Romeinse villa929. 
 
Bibliografie 
Colonna 1998a, passim; Miari 2000, 344-345. 
 

Overige inscripties met godennamen 
 
Uit graven van Valle Trebba zijn twee Attisch black-gloss schalen uit de tweede helft van de 5de 
eeuw v.Chr. en een Attisch roodfigurige schijfvormige askos uit het begin van de 4de eeuw v.Chr. 
afkomstig met Griekse inscripties die de namen van goden vermelden. Op de schalen staan de 
namen van Dionysos (cat. FuG 1), respectievelijk Hermes (cat. TsG 1), en op de askos de naam van 
Apollo (cat. ApG 4).  

Een schaal uit het derde kwart van de 5de eeuw v.Chr. met een inscriptie die Thanr noemt (cat. 
ThaE 4), is gevonden in Valle Mezzano. 

In graf 102 C van de necropolis van Valle Pega is een black-gloss schotel uit een niet nader 
gedateerde, late periode aangetroffen met een inscriptie die Thesan noemt (cat. TheE 3).  
                                                 
923 Miari 2000, 217-230. 
924 Malnati/Desantis/Losi/Balista 2005, 97-99 en tav. 4. 
925 Malnati/Desantis/Losi/Balista 2005, passim. Het materiaal wordt nog gerestaureerd en gedocumenteerd. 
926 Miari 2000, 231-233. 
927 Colonna 1998a, passim; Miari 2000, 344-345. 
928 Colonna 1998a, 222; Miari 2000, 344. 
929 Miari 2000, 345. 
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Adria  
 
Adria 
 
In een heiligdom (?) in de archaïsche nederzetting van Adria, loc. S. Maria alla Tomba is een 
Attisch black-gloss kylix (475-450 v.Chr.) aan het licht gekomen met een Griekse inscriptie die 
Apollo noemt (cat. ApG 5). 
 
 
Po-vlakte, overige plaatsen 
 
Op korte afstand van Firenzuola in de vallei van de Santerno zouden de resten van een tempel zijn 
aangetroffen. Onder het materiaal van het votiefdepot zijn twee loden plaatjes met inscriptie, 
waarvan één met de naam van de god: Culsans, en die van de gelovige: Vel Prethnsa: (cat. CuE 3). 
De tweede inscriptie luidt: arcenzios. Ook is er een bronzen beeldje dat Tin met een bliksem in de 
rechterhand voorstelt. Dit beeldje dateert uit het eind van de 6de of de 5de eeuw v.Chr.  

In Ravenna is een bronzen beeld van een aanvallende krijger gevonden, de zogenaamde Mars van 
Ravenna. Het wordt gedateerd tussen 550 en 525 v.Chr. Zijn rechter been bevat een wij-inscriptie 
voor Larun, gegeven door Thucer Hermenas (cat. LaE 1) in Volsinisch lettertype930.   

De godin Vei komt voor op een Etrusco-Campaanse schaal uit de 5de eeuw v.Chr. die is gevonden 
in S. Polo d'Enza bij Reggio Emilia (cat. VeE 15). Op dezelfde locatie is ook een schotel uit de 5de 
eeuw v.Chr. aangetroffen met een inscriptie die de naam van de god Rath noemt (cat. RaE 5). 
Mogelijk bevond zich op de betreffende plaats een heiligdom, aangezien er ook beeldjes en andere 
bronzen votiefgaven aan het licht zijn gekomen931. 
 
Bibliografie 
Miari 2000, passim (+ bibl.). 
 
 

Campania 
 
Capua 
 
Santa Maria Capua Vetere  
 
Ofschoon de Etruskische aanwezigheid in enkele Campaanse steden gedurende de Villanova-
periode en in de archaïsche periode (tot aan de Etruskische nederlaag bij de Slag bij Cumae in 474 
v.Chr.) onomstreden is, met name in Santa Maria Capua Vetere (Capua), dat als Etruskische 
stichting geldt932, is de identiteit van de gelovigen die de heiligdommen bezochten niet met 
zekerheid vast te stellen. In de Apollo-tempel van Pompeii zijn enkele bucchero-fragmenten en 
Etruskische inscripties uit het eind van de 6de en het begin van de 5de eeuw v.Chr. aangetroffen933, 
wat onvoldoende bewijs is om ook de cultus als Etruskisch te beschouwen. Sommige vondsten uit 
de diverse Capuaanse heiligdommen vertonen stilistische overeenkomsten met materiaal uit Etrurië, 
maar ook op basis van deze overeenkomsten is het niet geoorloofd aan te nemen dat het gedurende 
ook maar enige periode om Etruskische heiligdommen ging. Alleen de lange Etruskische inscriptie 
op een terracotta tegel die is aangetroffen op de sub-urbane locatie Quattordici Ponti ten zuidwesten 
van Santa Maria Capua Vetere (afb. II.56) bevat bruikbare gegevens voor dit onderzoek. Deze tegel, 
                                                 
930 Miari 2000, 331 (+ bibl.). TLE 2 709. 
931 Colonna 1987c, 434-435. 
932 Zie: C. Hülsen, PW RE 3, 1 (1897) s.v. Campania cc. 1434-1439; Camporeale 2004, 422-423; 434-442 (+ bibl.). 
933 De Caro 1986, 1. 
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de Tabula Capuana, dateert uit circa 470 v.Chr. (cat. AiE 5 - ApaE 12 - AphE 1 - CaE 25 - FulE 1 - 
LarE 5 - LeE 1 - NaE 1 - SaE 2 - SavlE 1 - SethE 1 - SuE 18 - ThaE 5 - TinuE 1). Het gaat om een 
religieuze feestkalender. De godennamen die in de tekst worden genoemd, zijn [aise?]r (= goden; r. 
37), Aphe (r. 14, 15-16), Calu (r. 15), Fulinusne (r. 5-6, 28-29, 30), Larun (r. 18), Lethams (r. 3, 6, 
8, 12, 19, 21), Natinusnai (r. 30), Papa (r. 32-33), Savcne (r. 2, 6), Savlasie (r. 4, 5), Sethumsai (r. 
28), Suri (r. 3), Thanr (r. 23), en Tinun (r. 28). 

De belangrijkste god is Lethams, die zes keer wordt genoemd. Deze god kan volgens M. 
Cristofani en L. Cerchiai worden geïdentificeerd als Favor, een god wiens naam de Latijnse 
betekenis van Fortuna aanneemt934. Volgens Livius bestond er in 209 v.Chr. in de sub-urbane zone 
van Capua een aedes van Fortuna935, waar zich ook een aedes van Mars bevond en tevens 
grafmonumenten936. Bij Quattordici Ponti, de vindplaats van de Tabula Capuana zijn behalve 
graven uit de archaïsche periode ook graven uit de Samnitische periode aan het licht gekomen, wat 
doet vermoeden dat zich hier het Fortuna-heiligdom bevond. In de buurt van de vindplaats van de 
Tabula Capuana zijn bovendien architectonische terracotta's aangetroffen uit de 5de eeuw v.Chr. 

In de tekst worden twee locaties genoemd die met zekerheid duiden op een cultus gerelateerde 
plaats buiten het heiligdom waar het merendeel van de riten zich afspeelt, te weten Hamae (r. 9, 10: 
hamaithi) en een heiligdom voor Uni (r. 13: unialth(i))937. Op beide locaties vinden volgens de tekst 
religieuze activiteiten plaats in de maand april938. 

Hamae is een plaats in Campanië, volgens Livius939 gelegen op een afstand van drie mijl van 
Cumae, naar men aanneemt ten noorden van de Gaurus mons940, waar zich in elk geval in de 
Samnitische periode een federaal grensheiligdom bevond. In de lente (!) van 215 v.Chr. waren - 
wederom volgens Livius - alle Campaniërs verzameld in Hamae voor een offerceremonie die in de 
avond plaatsvond941. De overeenkomsten met de riten zoals beschreven in de Tabula Capuana zijn 
volgens M. Cristofani treffend: de tijd van het jaar, het gemeenschapskarakter van de ceremonie en 
het offer942. In de gehele zone rondom de vermoede locatie ontbreken echter materiële resten van 
een heiligdom943.  

Omtrent de locatie van het Uni-heiligdom bestaat onduidelijkheid. Tenminste drie plaatsen komen 
volgens Cristofani in aanmerking: een extra-urbaan heiligdom ten westen van Capua (loc. San 
Leucio), een heiligdom in de buurt van de Gaurus mons, wellicht het reeds genoemde heiligdom te 
Hamae, en het heiligdom van Fondo Patturelli ten oosten van Santa Maria Capua Vetere944.  

Op eerstgenoemde locatie, gelegen op korte afstand van de vindplaats van de Tabula Capuana, 
zijn sporen van een gebouw uit het begin van de 5de eeuw v.Chr. aangetroffen - contemporain aan 
de Tabula Capuana - alsmede een groot aantal terracotta beeldjes van mensen en dieren  uit de 
Samnitische periode945. De Latijnse wij-inscripties op twee tufstenen piramidale steles zijn gericht 
aan Iuno Lucina946.  

Wat de tweede locatie betreft wordt in een inscriptie uit 71 v.Chr. de naam van Iuno Gaura 
genoemd, naar de Gaurus mons vlakbij Hamae, zodat het niet onwaarschijnlijk is dat Iuno Gaura 
althans in 71 v.Chr. in Hamae werd vereerd947.  

                                                 
934 Cristofani 1995b, 67-68, 120; Cerchiai 1995, 161. 
935 Liv. XXVII 11, 2: (…) et Capuae murus Fortunaeque aedis, (…) 
936 Liv. XXVII 23, 2: (…) Capuae duas aedes, Fortunae et Martis, et sepulcra aliquot de caelo tacta (…) 
937 Cristofani 1995b, 85. 
938 Zie Cristofani 1995b, 105. 
939 Liv. XXIII, 35, 13: Hamae inde (Cumae) tria milia passuum absunt. 
940 Cristofani 1995b, 107, fig. 5; Cristofani 1998, 169-170 en n. 5. 
941 XXIII, 35, 3: erat Campanis omnibus statum sacrificium ad Hamas. XXIII, 35, 15-16: nocturnum erat sacrum ita ut ante mediam noctem 
compleretur. 
942 Cristofani 1998, 170. 
943 Cristofani 1998, 170. 
944 Cristofani 1995b, 106-108. 
945 Cristofani 1995b, 106-107. 
946 CIL X, 3807-3808. Verder zijn op de locatie een groot aantal terracotta votiefgaven uit de tweede helft van de 4de tot aan de 2de eeuw v.Chr. aan het 
licht gekomen in de vorm van koppen van mannen en vrouwen, (fragmenten van) beeldjes, voornamelijk vrouwen van het Tanagra-type, een 
mannelijk geslachtsorgaan, beeldjes van runderen (niet dateerbaar), fragmenten van arulae, aardewerkfragmenten uit diverse perioden, waaronder 
impasto en Campaans bucchero uit de archaïsche periode, en een grote hoeveelheid dierenbotten. Het vroege materiaal is volgens A. De Franciscis 
waarschijnlijk afkomstig uit de aangrenzende necropolis en niet van het heiligdom zelf. Een muur die van het noordwesten naar het zuidoosten loopt, 
behoort volgens A. De Franciscis waarschijnlijk tot een cultusgebouw uit het eind van de 4de eeuw v.Chr. (De Franciscis 1952, passim). 
947 CIL I 2 686. 
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In het heiligdom van Fondo Patturelli tenslotte zijn diverse tufstenen kourotrophos-beelden948 
aangetroffen waarvan het oudste dateert uit het eind van de archaïsche periode met replica's in de 
5de en voornamelijk de 4de eeuw v.Chr., en ook diverse beelden van staande en zittende 
kourotrophos-beeldjes van terracotta uit de Samnitische periode, wat past bij een godin als 
Uni/Iuno. Derhalve lijkt het nuttig enige aandacht te besteden aan het heiligdom van Fondo 
Patturelli. 
 
Fondo Patturelli 
 
Locatie 
Het heiligdom is gelegen bij een necropolis ten oosten van Santa Maria Capua Vetere (afb. II.56). 
 
Bouwresten 
In de laat-archaïsche periode - ten tijde van de Etruskische overheersing van Capua - bevonden zich 
tenminste twee gebouwen met versierde daken op de locatie949. Vorm en oriëntatie van deze 
gebouwen zijn echter onbekend. De oudste architectonische terracotta's vertonen stilistische 
overeenkomsten met die uit Veii en Murlo950. Uit de hellenistische periode (rond 300 v.Chr. of iets 
eerder) dateert een monumentaal altaar dat op de oost-west-as (op de grens tussen regio 4 en 5  en 
op de grens tussen regio 12 en 13) is georiënteerd951. Op het altaar, dat was voorzien van een 
baldakijn, stond een klein altaar, terwijl in de buurt een dozijn andere kleine ondateerbare altaren 
stond. Verder waren er een aedicula met een altaar en een beeld, een put, een muur met grote 
tufstenen blokken en een ronde constructie aanwezig.  
 
Votief- en cultusmateriaal 
Inscripties met de namen van goden 
In het heiligdom is een loden plaatje met een Oskische inscriptie aangetroffen (cat. VeO 1), volgens 
P. Poccetti met een gebed om gerechtigheid952. Het zou niet om een vloektablet (tabella defixionum) 
gaan. Hierin wordt de godin Ker- (Ceres) Arentika- genoemd. Met de term legi(o)n- wordt het 
godencluster bedoeld dat een rol speelt in de cultus van de godin (onder meer Proserpina en 
Pluto)953.     
 
Godenbeelden en -beeldjes 
In het heiligdom zijn tenminste twee terracotta beeldjes van Menerva aangetroffen. De ene dateert 
uit de 4de de andere uit de 2de eeuw v.Chr.954. 
 
Overig votief- en cultusmateriaal 
Uit de laat-archaïsche periode dateren naast de tufstenen kourotrophos-beelden ook enkele niet 
nader genoemde votiefgaven955. Het merendeel van de votiefgaven - de reeds genoemde terracotta 
kourotrophoi, een terracotta beeldje van een vrouw met een zwijntje in de armen, offerende 
vrouwenfiguren, koppen, en niet nader gespecificeerde objecten, onder meer gerelateerd aan het 
krijgsbedrijf en de natuur - dateert uit de late fase van het heiligdom, vanaf de 4de tot en met de 1ste 
eeuw v.Chr.956. 
 

                                                 
948 Camporeale 2004, 440 en pl. 355. 
949 Zie Cristofani 1995b, 108 en n. 26. M. Bonghi Jovino in: Colonna 1985a, 121, nr. 6.2: architectonische terracotta's zouden reeds uit de eerste helft 
van de 6de eeuw v.Chr. dateren. Volgens J. Heurgon (1942, 331) stonden er in de archaïsche periode diverse gebouwen, waaronder een grote tempel 
met rijk versierd dak.  
950 Camporeale 2004, 439-440 en pl. 352. 
951 Heurgon 1942, 331; M. Bonghi Jovino in: Colonna 1985a, 121.  
952 Poccetti 1998, passim; Vetter 1953, nr. 6.  
953 Poccetti 1998, 183. 
954 G. Colonna, Athena/Menerva, LIMC II,1 (1984) 1058, nr. 106b, 107. 
955 M. Bonghi Jovino in: Colonna 1985a, 122. 
956 M. Bonghi Jovino in: Colonna 1985a, 122, 124-126, nr. 6.2 B. 
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Pontecagnano 
In een emporium-heiligdom in Pontecagnano zijn vier Griekse Apollo-inscripties (cat. ApG 6-9) uit 
diverse perioden957 en een inscriptie met de naam van de god Manth (cat. ManE 2) op een fragment 
van een onbeschilderde olla of amfoor uit de periode tussen 550 en 500 v.Chr. aangetroffen.  

In een kindergraf uit circa 500 v.Chr. (T. 4680) van de necropolis is een black-gloss kothon 
aangetroffen met de naam van Turan (cat. TuE 18). 
 
 

Griekenland 
 
Delphi 
 
In het heiligdom van Delphi is op het terras van de Apollo-tempel een kalkstenen steun van een 
drievoet (500-475 v.Chr.) met Griekse inscriptie aangetroffen, een wijgeschenk van de Etrusken aan 
Apollo (cat. ApG 10).  
 
 
 

                                                 
957 G. Colonna, REE 63, 1997 [1999] 406. De objecten waarop de inscripties staan, worden niet vermeld door G. Colonna, en de publicatie waarnaar 
hij verwijst (L. Cerchiai in AION ArchStAnt VI, 1984, 249, figg. 36 en 39, 1), staat mij op het moment niet ter beschikking. 
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Hoofdstuk III: Goden 
 
Inleiding 

Dit hoofdstuk beoogt voor elk van de goden een overzicht te verschaffen van de volgende zaken: 
in welke delen van Etrurië en daarbuiten inscripties met de naam van de betreffende god of beeldjes 
die de god voorstellen zijn gevonden, op welk type objecten inscripties met de naam van de god zijn 
aangebracht, hoe deze inscripties en beeldjes worden gedateerd, of en hoe de god voorkomt in de 
architectonische decoratie van heiligdommen, in combinatie met welke andere goden de god werd 
vereerd, in welke typen heiligdommen hij voorkomt en welke aspecten van de cultus daar aanwezig 
zijn. Er wordt hierbij vrijwel alleen gebruik gemaakt van de gegevens uit het vorige hoofdstuk. Aan 
dit materiaal worden inscripties met namen van goden toegevoegd die op grond van het feit dat de 
herkomst onbekend is, niet in het vorige hoofdstuk konden worden opgenomen.  

Elke paragraaf begint met een zeer beknopte omschrijving van de identiteit van de betreffende 
god of godin. Bij de meeste goden volstaat een verwijzing naar het Griekse en/of Romeinse 
equivalent, bij andere is een recente of algemeen aanvaarde mening omtrent de identiteit 
toegevoegd.  

De meest relevante en recente publicaties over een god zijn opgenomen in een beknopte 
bibliografie aan het eind van elke paragraaf.  

Enkele goden komen voor in de LL, een lange Etruskische rituele tekst die is geschreven op een 
linnen doek dat in tweede instantie in repen is gesneden om dienst te doen als mummiewikkels. 
Deze tekst dateert uit de periode tussen circa 225 en circa 150 v.Chr. Aangezien de LL vermoedelijk 
op een oudere tekst is gebaseerd, wordt bij de betreffende goden telkens kort gerefereerd aan de LL.  

Elke paragraaf eindigt met de IP. Indien een god op de IP voorkomt, wordt het regionummer 
genoemd volgens de nummering in hoofdstuk IV en in afb. IV.1. 

De vertaling van de inscripties is tot stand gekomen op basis van een combinatie van - recente - 
vertalingen door diverse specialisten (Beekes - Van der Meer 1991; Steinbauer 1999; Wylin 2000) 
en wetenschappers die zich met één afzonderlijke inscriptie hebben beziggehouden. 

Aan het eind van het hoofdstuk worden de gegevens omtrent de aspecten van de cultus 
gerangschikt per aspect (vruchtbaarheid van mens en dier, chthonisch en katachthonisch aspect, 
orakel, gezondheid en genezing, en rite de passage). De tabellen die deze gegevens per god 
rangschikken zouden zonder commentaar en algemeen kader een vertekend beeld kunnen 
verschaffen. 
 
Enkele opmerkingen bij de tabellen 
- Een asterisk (*) duidt op één of meer inscripties van de god in kwestie; bij het ontbreken ervan is 
er slechts sprake van één of meer beelden of beeldjes van de god.  
- In de tabellen met het type heiligdom staat de oriëntatie van de tempels, altaren en andere 
bouwstructuren tussen haakjes. Het cijfer refereert aan de regio(nen) in de 16-delige hemelindeling 
die in de loop van dit onderzoek een belangrijke rol zal spelen (afb. I.6). 
- In de 'aspecten van de cultus'-tabellen varieert het aantal kruizen van één (weinig mogelijke 
indicaties voor de betreffend type ritueel) tot drie (veel mogelijke indicaties). Deze informatie is 
gebaseerd op de drie tabellen 'aspecten van de cultus' aan het eind van hoofdstuk I. 
- In de tabellen die een overzicht bieden van goden die voorkomen in combinatie met de god in 
kwestie zijn over het algemeen slechts goden genoemd die meer dan eenmaal samen voorkomen 
met de betreffende god. 
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Achavisur 
 
Achavisur is mogelijk de personificatie van Libido. A.J. Pfiffig is namelijk van mening dat de naam 
is afgeleid van ac-: maken en vis-/viz- <- viscri: fallus (?)1. 
 
Inscripties 
Achavisur (in iconografische context ook wel gespeld als Achuvesr, Achuvizr, Achvis(e)r, Achvizr) 
komt tweemaal voor in een religieuze context. Het gaat om twee lange onvertaalbare inscripties uit 
het eind van de 7de of het begin van de 6de eeuw v.Chr. (cat. AchE 1-2). De ene is aangebracht op de 
voet van een bucchero vaas, een kelk of een patera uit de necropolis van Monte in Mezzo ai Prati in 
Narce, de andere op de buik van de zogenaamde 'aryballos Poupé', eveneens van bucchero, die 
afkomstig is uit Cerveteri.  

In de Caeretaanse inscriptie luidt de naam van de god(in) alchuvaisera, waarin het woord aiser te 
herkennen is, dat mogelijk 'goden' betekent2.  

De inscripties zijn dus afkomstig uit Zuid-Etrurië en de aangrenzende Ager Faliscus en behoren 
tot de oudste Etruskische inscripties met namen van goden. Beide inscripties zijn aangebracht op 
lokaal geproduceerde potten. 
 
Beelden en beeldjes 
Van de god(in) zijn geen beelden of beeldjes bekend.  
 
Aspecten van de cultus 
Met betrekking tot de aspecten van de cultus is door het ontbreken van materiaal weinig bekend. 
Het enige dat kan worden opgemerkt, is dat een van de twee inscripties in een necropoliscontext is 
aangetroffen. Het is echter niet zeker of het object ook speciaal voor het graf was gemaakt.  
 
Goden die voorkomen in combinatie met Achavisur 
In beide inscripties komt de god(in) voor in combinatie met Turan, tot wier gevolg zij/hij behoort, 
zoals blijkt uit scènes op enkele epigrafische spiegels. In de inscriptie uit Narce komt ook Ithavusva 
voor, een hapax. Volgens de nog altijd geaccepteerde hypothese van A.J. Pfiffig gaat het om een 
oudere vorm van Ethausva, blijkens een scène op een spiegel uit Palestrina, een assistente bij de 
geboorte van Menerva3.  
 
Plaats op de IP 
Achavisur komt niet voor op de IP. 
 
Bibliografie 
Benveniste 1929, 249-258; R. Lambrechts, Achvizr, LIMC I,1 (1981) 214-216 (+ bibl.); Pfiffig 1975, 279-280; L. 
Rocchetti, Achvizr, EAA I, 35.  

                                                 
1 Pfiffig 1975, 279.  
2 S.v. Ais-/Eis-. 
3 Pfiffig 1975, 279; R. Lambrechts, Ethausva, LIMC IV,1 (1988) 38. 
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Ais-/eis- 
 
Aesar (aiser) (stam ais-(/eis-)), betekent volgens Suetonius4 en Dio Cassius5 'god' in het Etruskisch, 
en aisoi (aiser) betekent volgens een glosse van Hesychius 'goden'. Gezien het feit dat linguïstische 
problemen (onder meer of aiser zowel 'god' als 'goden' zou kunnen betekenen en aisera godin of 
godinnen) die uit deze bronnen voortvloeien, vooralsnog onoplosbaar lijken, wordt op deze plaats 
niet verder ingegaan6.  
 
Inscripties 
Binnen het chronologische kader van dit onderzoek komt de stam ais-/eis- voor in vijf of zes 
inscripties en in één samengestelde godennaam. In de voorafgaande paragraaf over Achavisur is er 
reeds op gewezen dat in een Caeretaanse inscriptie voor deze god (niet na het eind van de 7de eeuw 
v.Chr.) de stam ais- is te herkennen: alchuv-aisera (cat. AchE 2).  

De oudste echte ais-/eis-inscriptie - aiser - staat op de bodem van een impasto schaal, is afkomstig 
uit een votiefdepot onder het forum van Roselle en dateert uit de periode rond 500 v.Chr. (cat. AiE 
2). [---]ras in r. 37 van de Tabula Capuana (ca. 470 v.Chr.) wordt door sommigen aangevuld als 
[a.i.se]ras (cat. AiE 5), maar door M. Cristofani in zijn monografie over de Tabula Capuana niet 
geaccepteerd7.  

De lange, grotendeels onvertaalbare inscriptie van het loden plaatje van Magliano, dat uit het 
midden van de 5de eeuw v.Chr. dateert, noemt de god éénmaal op zijde (a): aiseras in ecs mene 
mlathce (cat. AiE 1), door G. Colonna tentatief vertaald met: 'van de goden rondom wie de mene 
van deze (plaats?) de daad mlath heeft volbracht'8.  

Op de basis van een uit Zuid-Etrurië afkomstig bronzen beeld van een offerende vrouw staat de 
inscriptie: tite : alpnas : turce : aiseras : thuflthicla : trutvecie (cat. AiE 6), 'Tite Alpnas wijdde 
(dit) aan de tot Thufltha behorende goden op grond van een visioen/ostentum'. De vindplaats van 
het object is onbekend. Het beeld wordt gedateerd in het derde kwart van de 4de eeuw v.Chr.  

De laatste inscriptie staat op een verdwenen bronzen beeldje uit Chiusi, dat een offerend persoon 
in heupmantel met een patera in de hand voorstelt, en dat in de periode tussen het eind van de 4de en 
het begin van de 3de eeuw v.Chr. kan worden gedateerd. Deze inscriptie luidt: eiseras thuflthi[cla] / 
cvera (cat. AiE 4), 'aan de tot Thufltha behorende goden als heilig object'.  

Op een loden plaatje uit Ripaie (Volterra), dat door H. Rix als 'recent' wordt aangeduid9, staat de 
onvertaalbare inscriptie thus'uthur / se.l(v)a(n)s(ch)va / thlu thupit / aisecetati (cat. AiE 3).  

De twee volgende teksten, die vanwege de datering buiten het bereik van de huidige studie vallen, 
zijn buitengewoon interessant wegens de namen van goden in combinatie waarmee ais-/eis- 
voorkomt. In de LL komt de stam in diverse variaties voor: ais (V.18, IX.23), aiś (IV.21, VIII.16), 
aiser (IV.20); aiseraś (II.12, V.8, XII.2), eis (X.10), eiser (V.10, V.14, V.15), en eiseraś (V.20). 
Enkele hiervan staan in de volgende (goden)combinaties: farthan aiseras śeuś (II.12, V.8 (aiseraś)), 
aiś cemnac (IV.21, V.18 (ais)), eiser sic seuc (V.10), eiser śic śeuc (V.14); thesan eiseraś śeuś 
(V.20).  

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de stam in al zijn variaties voorkomt vanaf 
de 7de eeuw v.Chr. (in een samenstelling) en gelijkmatig voorkomt in de eeuwen die volgen, tot en 
met de hellenistische periode. 
 
Type heiligdom 
Het is opmerkelijk dat geen van de ais-/eis-inscripties in een heiligdom is gevonden waarvan wij de 
lay-out kennen, zelfs als veel van de context bekend is: van het urbane, archaïsche complex in 
                                                 
4 Suet. Aug., 97. 
5 Dio Cass. LVI, 29, 4. 
6 Voor besprekingen van de problematiek zie: Devoto 1964, Rix 1969, Olzscha 1971, Steinbauer 1999, 255, 395. 
7 Zie: Cristofani 1995, 41, 55, 58 VII. 
8 Colonna 1997, 167. 
9 ET Vt 4.2. 
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Roselle is onduidelijk of het een heiligdom of een huis betreft en de Tabula Capuana en de LL 
beschrijven handelingen die in een heiligdom moeten worden verricht, maar over de locatie hiervan 
bestaat onduidelijkheid.  
 
Goden die meer dan eens voorkomen in combinatie met ais-/eis-   
 
 

locatie Ca(u)tha Suri (/ 
papa/ 

Tecum/ 
Vetis10) 

Thanr Thufltha Tin 

Zuid-Etrurië 
(4de)* 

- - - 1 (4de)* - 

Magliano (5de)* 1 (5de)* 1 Suri 
(5de)* 

1 
(5de)* 

- 1 (5de)*? 

Chiusi (4de/3de)* - - - 1 
(4de/3de)* 

- 

Ripaie ('rec')*? - - - 1 'rec'*? - 
 
Dedicanten 
De enige dedicant die wordt genoemd in een ais-/eis-inscriptie is Tite Alpnas, die in het derde kwart 
van de 4de eeuw v.Chr. op een niet nader bekende locatie in Zuid-Etrurië een beeldje van een 
offerende wijdde. Het gentilicium Alpnas komt één- of tweemaal voor in Orvieto in de 
hellenistische periode11. 
 
Bibliografie 
Devoto 1964, passim; Olzscha 1971, 93-105; Rix 1969, 280-292; Van der Meer 1987, 103.  
 
 
Apa/papa 
 
Apa betekent 'vader', papa 'grootvader'. Beide benamingen komen ook in niet-religieuze context 
voor. Apa en papa worden hier tegelijk behandeld, omdat het niet altijd duidelijk is of een inscriptie 
]apa moet worden aangevuld tot papa, en omdat beiden een symbolische vaderrol vervullen. Het is 
mogelijk dat de benamingen voor meer dan één god werden gebruikt. 
 
Inscripties 

In totaal zijn ons twaalf inscripties bekend die in religieuze context apa of papa noemen. Uit de 
tweede helft van de 6de eeuw v.Chr. stammen drie fragmenten van bucchero kommen met de 
inscriptie apas, 'van/voor Vader', of apa, 'Vader'. Eén exemplaar (cat. ApaE 1) is aangetroffen in het 
urbane heiligdom van Sant'Antonio, de andere twee in het urbane heiligdom Vigna Parrocchiale II, 
beide in Cerveteri (cat. ApaE 2-3). Het is echter niet zeker of de twee laatstgenoemde exemplaren 
een religieuze achtergrond hebben, gezien het feit dat zij zijn aangetroffen tussen het puin van de 
fase voorafgaand aan de stichting van het heiligdom. 

Een bucchero patera uit het urbane heiligdom van Belvedere in Orvieto met in het centrum van de 
binnenzijde de inscriptie mi apas, 'ik ben van Vader' (cat. ApaE 9) dateert uit de 6de of de eerste 
helft van de 5de eeuw v.Chr., een tweede exemplaar, met apas, uit het eind van de archaïsche 
periode (cat. ApaE 10).  

Uit het eind van de archaïsche en uit de klassieke periode dateren drie inscripties uit het extra-
urbane zuidelijke heiligdom van Pyrgi: apa onder de voet van een Attische kylix (cat. ApaE 4), 
pa(pa) op een Etrusco-Korinthische miniatuur patera umbilicata (cat. ApaE 5) en [a]pax[ onder de 
voet van een Attische black-gloss skyphos (?) (cat. ApaE 6). In hetzelfde heiligdom is tevens een 

                                                 
10 Zie voor een argumentatie vide infra sub 'aspecten van de cultus', passim. 
11 ET Vs 1.193-194; Morandi Tarabella 2004, 51 (sub ET Vs.193: Alznas i.p.v. Alpnas). 
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fragment van een impasto olla uit de 5de of 4de eeuw v.Chr. aangetroffen met de inscriptie [a]pa[ 
(cat. ApaE 7).  

In een lange rituele inscriptie op een loden plaatje uit het heiligdom van Punta della Vipera in 
Santa Marinella (rond 500 v.Chr.) wordt apa genoemd (cat. ApaE 8), samen met de goden Lur en 
Suri.  

In de Tabula Capuana (ca. 470 v.Chr.) komen in r. 32-33 papa en papathi voor (cat. ApaE 12).  
Het urbane heiligdom op de arx van Volterra verschaft ons de inscriptie ]apa op een fragment van 

een impasto olla uit het tweede kwart van de 3de eeuw v.Chr. (cat. ApaE 11). M. Bonamici vult deze 
inscriptie aan tot papa. 

(P)apa komt zowel aan de kust als in het binnenland voor, zowel in Noord- als Zuid-Etrurië en in 
Campanië. Het oudste testimonium dateert uit de 6de eeuw v.Chr., waarna het woord gedurende de 
gehele periode van het huidige onderzoek in gebruik blijven. Het merendeel van de inscripties is 
echter gedateerd tussen het eind van de archaïsche en het begin van de klassieke periode. Vrijwel 
alle inscripties zijn aangebracht op potten, meestal van lokale maar soms ook van Attische makelij. 
 
Beelden en beeldjes 
Er zijn geen beelden en beeldjes bekend die (p)apa voorstellen. 
 
Type heiligdom 
 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Cerveteri, 
Sant'Antonio * 

2 x (10/11) - - onderaardse 
ruimte 

 

Cerveteri, Vigna 
Parrocchiale II * 

x (6/7) - - bassin 
(/groeve) 

rond gebouw 
(theater?) 

Santa Marinella, Punta 
della Vipera * 

x (9/10) x (7/8) x   

Pyrgi zuid * - diverse diverse diverse 
structuren 

sacella (2x 
10/11; 14/15) 

Orvieto, Belvedere * x (7) diverse - onderaardse 
ruimte 

 

Volterra, arx * x (10/11) - - bassins 
(wijn) 

 

 
Aspecten van de cultus 
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Cerveteri, Sant'Antonio * x x x x   
Cerveteri, Vigna Parrocchiale II *  (x)     
Santa Marinella, Punta della Vipera * xx xx x xxx xxx x 
Pyrgi zuid * (x) xx xx xxx  xxx 
Orvieto, Belvedere *  xx  x  x 
Volterra, arx *  xx     

 
Voor nadere toelichting zie de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van het hoofdstuk. 
 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als (p)apa  
 

locatie Ca(va)tha Hercle Menerva Suri (/Ecile/ 
Fuflunusra/Lapse/ 

Rath/Vetis) 

Uni 
(/Astarte) 

Vei 
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Cerveteri, 
Sant'Antonio (6de)* 

- 1 
(4de/3de)* 

- 1 Rath* (4de/3de)  - - 

Cerveteri, Vigna 
Parrocchiale II (6de)* 

- 1 
(6de/5de) 

1 
(6de/5de) 

- - 1 (6de-5de)* 

Santa Marinella, Punta 
della Vipera (6de)* 

- - div.; 3 
(6de-5de, 
3de-2de)* 

1 Suri (6de)* - - 

Pyrgi zuid (5de-4de)* 19 (6de-
5de)* 

1 (5de)*  3 (5de)* 5 Suri* + 5 overige 
namen* (5de; 4de-

3de) 

1 (4de)* 1 (5de)* 

Orvieto, Belvedere 
(6de-5de)* 

- - 1 (3de) 1 Suri (5de)*? - ? 

Volterra, arx (3de)* - - - - - ? 
Capua, TC (5de)* 1 (5de)* - - 1 Suri (5de)* 1 (5de)* - 

 
Bibliografie 
De Simone 1997, 201-202, Śuri 2 en Tin(ia) 2-3. 
 
 
Aphe 
 
De god Aphe is bekend uit de Tabula Capuana (ca. 470 v.Chr.), waar de naam tweemaal wordt 
genoemd: … a.phes… (r. 14) en …a.ph/es…( r. 15-16) (cat. AphE 1). 
 
Bibliografie 
Cristofani 1995b, passim. 
 
 
Ap(u)lu - Apollon 
 
Apulu is ongeveer equivalent van de Griekse Apollon en de Romeinse Apollo. 
 
Inscripties 
Anders dan in iconografische context - met name epigrafische spiegels - is in religieuze context 
nauwelijks een Etruskische Apulu-inscriptie bekend, drie in totaal, tegenover 11 Griekse. Daarnaast 
zijn er nog twee Faliskische Apollo-inscripties gevonden. Waarschijnlijk werd de god voornamelijk 
vereerd onder andere namen, zoals Rath of Suri (Apollo Soranus)12. De oudste - Ionisch Griekse - 
Apollon-inscriptie in Etrurië die de god noemt, dateert uit de periode tussen 550 en 530 v.Chr. en is 
afkomstig uit het extra-urbane havenheiligdom van Gravisca. De onvolledige inscriptie, die slechts 
bestaat uit de naam van de god: apollo[n…] (cat. ApG 1), is aangebracht op de schacht van een 
kylix uit het atelier van de Little Masters. In hetzelfde heiligdom zijn nog twee Dorisch Griekse 
inscripties uit het eind van de 6de eeuw v.Chr. met de naam van de god aangetroffen. De één op een 
Attisch zwartfigurige kantharos: euarchos m'a[nethèke apollo]ni (cat. ApG 2), 'Euarchos wijdde 
mij aan Apollo', de ander op een marmeren anker: apolonos aiginata emi; sostratos epoiese ho […], 
'Ik ben van Apollo van Aegina. Sostratos maakte, de (zoon van…)' (cat. ApG 3).  

Op het terras van de Apollo-tempel in het heiligdom van Delphi is een kalkstenen steun van een 
drievoet gevonden die dateert uit het eerste kwart van de 5de eeuw v.Chr. Op het object staat de 
inscriptie [---] / [---] / [---]/n: anetheka/n: topollo/ni: tyrrano/i, '[---] wijdden Thyrranoi (Etrusken) 
aan Apollon' (cat. ApG 10)13. 

De voet van een Attische kylix uit de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr. die is aangetroffen in 
Civita Castellana in het heiligdom van Vignale is voorzien van een Faliskische inscriptie met alleen 
de naam van de god in de genitivus: apolonos, 'van/voor Apollo' (cat. ApF 1). Een Faliskische 

                                                 
12 Zie onder Rath en Suri. 
13 Voor de diverse hypothetische aanvullingen van het eerste deel van de inscriptie zie: Colonna 1984a, passim, M. Cristofani in: Cristofani 1985a, 
256.  
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patera uit de necropolis van La Penna in Civita Castellana waarvan de datering onbekend is, is 
voorzien van de nominativus: apolo (cat. ApF 2). 

Uit Adria en Spina, beide gelegen in de Po-vlakte, stammen twee Griekse inscripties. Die uit 
Adria, in Aeginetisch alfabet onder de voet van een Attisch black-gloss kylix, dateert uit het tweede 
kwart van de 5de eeuw v.Chr. en luidt tychon: enethei tychon anetheche topolloni, 'Tychon wijdde 
aan Apollon' (cat. ApG 5). Enethei is een verschrijving waarna de schrijver opnieuw is begonnen 
met 'Tychon'. De inscriptie uit graf 779 in de necropolis van Valle Trebba in Spina, griphos 
apollooni, 'Gryphos (naam van de dedicant) voor Apollon' (cat. ApG 4) is aangebracht op de 
onderkant van de voet van een Attisch roodfigurige askos uit het begin van de 4de eeuw v.Chr.  

Op een roodfigurige oinochoe in Falisco-Caeretaanse stijl (Schilder van de Frontale Satyr) uit de 
periode tussen circa 335 en 325 v.Chr. is apol (ApG 11) geschilderd. Het kan volgens V. Jolivet 
gaan om een wij-inscriptie maar ook om een theofoor gentilicium14.  

Pas in de 4de of 3de eeuw v.Chr. komt de Etruskische naam van de god voor in religieuze context: 
een Noord-Etruskisch bronzen votiefbeeldje bevat de inscriptie aplu tikeśnu[ś] clan Aplu, 'zoon van 
Tikeśnu' (ApE 2). Volgens G. Colonna is deze naam verwant aan die van Tece-Tecum, die 
hieronder zal worden behandeld15. De exacte vindplaats van het beeldje is onbekend, evenals de 
huidige verblijfplaats. M. Bentz en D. Steinbauer bestempelen de inscriptie als 'vals'16.  

Op een onbekende locatie in Orvieto is een niet nader gekarakteriseerde hellenistische oinochoe 
of kannetje gevonden met de Etruskische inscriptie aplueparuśiś (cat. ApE 1). M. Bentz en D. 
Steinbauer zijn in tegenstelling tot G. Camporeale en G. Colonna echter van mening dat -eparuśiś, 
wat overblijft na de naam van de god, aan geen enkele grammaticale regel of 
woordvormingsmechanisme voldoet en dat het woord als geheel onbegrijpelijk is, en wellicht zelfs 
vervalst17. 

Uit de omgeving van Tarquinia-Vulci is een bronzen beeldje uit de 3de eeuw v.Chr. van een 
zittend kind met een vogel in de hand gevonden met op de rug de inscriptie aplus, 'van/voor Aplu' 
(cat. ApE 3). Vergelijkbare beeldjes zijn gewijd aan Selvans, Tecvm, en mogelijk ook aan Suri. 

In een emporium-heiligdom in Pontecagnano zijn vier Griekse Apollo-inscripties uit diverse 
perioden aangetroffen (ApG 6-9). 

Buiten de periode voor dit onderzoek, maar te belangrijk om niet te vermelden, is een bronzen 
Hercle-beeldje waarvan de vindplaats onbekend is, waarop in latijnse letters apols is geschilderd, 
volgens G. Colonna waarschijnlijk een Oskisch-Umbrische nominativus18. Opmerkelijk is dat in de 
Romeinse periode diverse wij-inscripties aan Apollo op plaatsen zijn aangetroffen die zijn 
verbonden met water: Bagni di Stigliano, Vicarello, de thermen van Musigliano bij Vulci, Bagni di 
San Casciano in de Ager Clusinus, en een suburbaan heiligdom in San Giuliano met een votiefdepot 
in een zeer diepe put19.   

De Apulu-Apollon-Apolo-inscripties zijn in Zuid- en Noord-Etrurië, de Po-vlakte en Campanië 
gevonden, zowel in kustgebieden als in het binnenland. De god is bekend vanaf de tweede helft van 
de 6de eeuw v.Chr. tot aan het eind van de Etruskische periode. Het materiaal waarop de inscripties 
zijn aangebracht is zeer divers van aard.  
 
Beelden en beeldjes 
Het oudste beeldje in cultuscontext dat de god voorstelt - een bronsje van een naakte Apulu met lier 
- dateert uit de 5de eeuw v.Chr. en is gevonden in het urbane heiligdom van de Villa Cassarini te 
Bologna.  

Verreweg de meeste Apulu-beeldjes dateren uit de periode vanaf de 4de eeuw v.Chr. Uit het 
suburbane heiligdom van Portonaccio in Veii is een in fragmentarische staat verkerend, half 
levensgroot terracotta beeld van de god met lier afkomstig (rond het begin van de 4de eeuw v.Chr.),  

                                                 
14 Jolivet 1982, 101. 
15 Colonna 1984-1985, 81. 
16 Bentz/Steinbauer 2001, 75 en nt 42. 
17 Bentz/Steinbauer 2001, 75 en n. 41. Contra: Camporeale 1970, 167-168, nr. 209, pl. 55 c-d*; Colonna 1984-1985, 81, n. 7bis. 
18 Colonna 1984-1985, 87-88 en fig. 28-29. Vanwege de taal van de inscriptie en de periode waarin het object op de antiekmarkt is aangekocht, 
vermoedt G. Colonna dat het bronzen beeldje afkomstig is uit de zone van de Fùcino. 
19 Colonna 1984-1985, 87-88. 
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evenals ongeveer 50 kleine terracotta exemplaren (4de eeuw v.Chr.). De grootste hoeveelheid van 
soortgelijke beeldjes - meer dan 400 - is echter aangetroffen in het urbane heiligdom Campetti I, 
eveneens in Veii. Ook in het urbane votiefdepot (heiligdom?) van Vignaccia in Cerveteri is een 
aantal van dergelijke beeldjes aan het licht gekomen, tezamen met een beeldje van Apulu met een 
lier in de hand en een vogel op zijn schouder, staande naast Artumes/Aritimi (4de eeuw v.Chr.). 
Twee gelijksoortige exemplaren zijn aangetroffen in het extra-urbane havenheiligdom van 
Gravisca. In het suburbane Celle heiligdom te Civita Castellana is één beeldje van Apulu met de lier 
uit de 4de eeuw v.Chr. aangetroffen. Uit Noord-Etrurië komt een bronzen Apulu-beeldje (rond het 
midden van de 4de eeuw v.Chr.) dat door een moeder omwille van haar zoon aan Aritimi is gewijd 
(cat. ArE 5)20. In het plattelandsheiligdom van Punta della Vipera, dat tot het territorium van 
Cerveteri behoort, zijn ook enkele exemplaren van Apulu met lier gevonden (3de-2de eeuw v.Chr.). 
Laatstgenoemde beeldjes zijn echter ook wel geïnterpreteerd als Muze.21 Uit het hellenistische 
votiefdepot dat tot het urbane Ara della Regina heiligdom zou behoren, is één bronzen beeldje van 
Apulu met lier aangetroffen. In het suburbane Fontanile di Lignisina heiligdom te Vulci is een 
beeldje van de god gevonden. Tot de vondsten van het extra-urbane heiligdom van Talamone in de 
Ager Vulcentanus tenslotte, behoort een terracotta kop die men vanwege de laurierkrans heeft 
geïnterpreteerd als Apulu22. De datering ligt tussen het eind van de 3de en de eerste helft van de 2de 
eeuw v.Chr. 

Evenals de inscripties zijn ook de Apulu-beeldjes uit de kustgebieden en het binnenland van Zuid-
Etrurië en de Povlakte afkomstig. Beelden en beeldjes van de god dateren vanaf de 5de eeuw v.Chr. 
tot voorbij de chronologische ondergrens van dit onderzoek. Het merendeel dateert zoals vermeld 
uit de periode vanaf de 4de eeuw v.Chr. 
 
Architectonische decoratie 
Voor zover bekend komt Apulu waarschijnlijk driemaal voor in de architectonische decoratie van 
een tempel: rond het begin van de 5de eeuw v.Chr. maakt hij deel uit van de beeldengroep die 
vermoedelijk op het dak van de tempel van het heiligdom van Portonaccio in Veii stond ('Apollo 
van Veii'). Hier is Apulu weergegeven in een dreigende houding23. In het heiligdom Scasato II in 
Civita Castellana komt de god volgens M. Torelli mogelijk voor op een frontonscène die dateert uit 
de periode na de val van Veii in 396 v.Chr.24. Het zou gaan om een orakelscène waarbij de 
hoofdrollen zijn weggelegd voor Menerva in haar rol als orakelgodin, en voor Uni en Tin.  

In het heiligdom Scasato I in Civita Castellana komt Apulu volgens A. Comella voor op de 
frontonscène uit de eerste helft van de 3de eeuw v.Chr., die zich in een orakelcontext zou afspelen, 
en op een narratief fries dat de mythe van Apulu met Marsyas weergeeft25. 

Apulu in architectonische tempeldecoraties lijkt derhalve slechts in Veii en Civita Castellana te 
zijn voorgekomen. 
 
Type heiligdom 
 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Civita Castellana, Scasato I x (4/5) - - bassin (4/5)  
Civita Castellana, Vignale * ? - x 2 bassins (7)  
Civita Castellana, Celle x (6/7) - - sacellum (10/11)  
Veii, Campetti I ? (8 of 12) - x open terrein (4/5) grot 
Veii, Portonaccio x (5/6) x (4/5) x bassin (5/6) plengaltaar (4/5) 
Cerveteri, Vignaccia - - - alleen votiefdep.  
Santa Marinella, Punta della Vipera x (9/10) x (7/8) x   

                                                 
20 M. Bentz en D. Steinbauer (2001, 75 en n. 43-44) vertalen aritimi niet als de godin Aritimi maar als 'in Arezzo', en achten het derhalve niet 
bewezen dat het beeldje Apulu voorstelt, ofschoon ze het niet uitsluiten.  
21 Bijv. Comella 2001, 66, E1IV; I. Krauskopf, Apollon/Aplu, LIMC II,1 (1984) 348, nr. 95. 
22 Von Vacano/Von Freytag 1982. 
23 Tot voor kort werd een incomplete beeldengroep van een vrouw met een kind op de arm geïnterpreteerd als het kind Apulu in de armen van zijn 
moeder Letun terwijl het de Python doodt. N. Winter interpreteert de groep als Leukothea met Palaimon (Winter 2005, 249). 
24 Torelli 1993, 285-289. 
25 Comella 1993a-b, passim. 
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Gravisca * - div. x diverse structuren graf (10/11) 
Vulci, Fontanile di Legnisina x (10) x (5/6) - grot  
Bologna, Villa Cassarini ? ? ?   

 
Aspecten van de cultus 
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Civita Castellana, Vignale * xx x xx  
 

xxx x 

Civita Castellana, Celle x xx x  xx x 
Veii, Campetti I xx xx xxx  x xxx 
Veii, Portonaccio xx xx xxx x xx xxx 
Cerveteri, Vignaccia x x x  x x 
Santa Marinella, Punta della Vipera xx xx x xxx xxx x 
Gravisca * xx xxx   xx  
Vulci, Fontanile di Legnisina x x  ? xx  

 
Voor nadere toelichting zie de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van het hoofdstuk. 
 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Apulu 
 

locatie Aritimi Hercle Menerva Turan Turms Uni Vei 
Veii, Campetti I (4de-
3de) 

1 (dat. ?) 1 (3de) 1 (3de/2de) - 2 (3de) - 1 (4de) * 

Veii, Portonaccio (4de-
3de) 

div.; 1* 
(hell.; 
6de) 

div. 
(6de-
3de) 

div.; 8* (6de-
3de) 

1 (6de)* dak 
(5de) 

- - 

Cerveteri, Vignaccia 
(4de-3de) 

div. (4de-
3de) 

div. 
(4de-
3de) 

div. (5de-3de) div. (4de-
3de) 

- - div. 
(4de-3de) 

? 
Santa Marinella, Punta 
della Vip. (3de-2de) 

- - div.; 3* (3de-
2de; 6de-5de, 

3de) 

1 (dat. ?) - - - 

Gravisca (6de; 4de) * 3 (4de-
3de) 

- 3 (6de-
laathell.) 

7; 17 
*(4de; 

6de-3de) 

- 35 
(6de, 
4de)* 

5 (6de-
5de)* 

Vulci, Fontanile di 
Legnisina (Rom.?) 

- 1 (4de) 2 (3de) - - 1 
(4de)* 

2 (4de-
3de?)* 

Bologna, Villa 
Cassarini (5de) 

- 1 
(5de/4de) 

- - - - - 

Noord-Etrurië (4de) 1 (4de)* - - - - - - 
 
Plaats op de IP 
Apulu komt niet voor op de IP.  
 
Bibliografie 
Bentz 1992, 185-186; Bentz/Steinbauer 2001, 69-77; Colonna 1984a, passim; Colonna 1984-1985, passim; Colonna 
1991-1992, passim; Comella 1993a, passim; Gualandi 1984, passim; Jannot 1998, 154-156; I. Krauskopf, 
Apollon/Aplu, LIMC II,1 (1984) 335-363; Pfiffig 1975, 251-255; Simon 1973, passim; Simon 1998, passim. 
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Aritimi/Artumes   
 
Aritimi/Artumes is ongeveer equivalent van de Griekse godin Artemis26. 
 
Inscripties 
Vijf Etruskische inscripties met de naam van de godin in een religieuze context zijn ons bekend. De 
oudste dateert uit de 6de eeuw v.Chr. en is afkomstig uit het heiligdom van Portonaccio in Veii. De 
inscriptie is aangebracht op een bucchero vaas die in fragmentarische staat verkeert. De tekst luidt: 
mi th[ina-?-]niies: aritimi pi turan pi mi nuna[r, 'Ik (ben) een watervaas van […]niie; voor Aritimi, 
voor Turan; ik (ben) een offer (?)' (cat. ArE 1). De vorm aritimi is afgeleid van het Ionisch-Attisch 
Griekse Artemis.  

De op een na oudste inscriptie met de naam van de godin, gevonden op het terrein van het 
tempelterras van Roselle, dateert uit de periode tussen 440 en 430 v.Chr. De tekst is onder de voet 
van een Attisch roodfigurige stemless cup van de Marlay-schilder geschreven, en luidt artmsl, de 
genitivus van art(u)m(e)s (cat. ArE 4).  Deze vorm is afgeleid van het Dorisch Griekse Artamis.  

Ook de derde inscriptie is van dezelfde Dorisch Griekse stam afgeleid. Deze staat op een bronzen 
orakel sors uit de 4de eeuw v.Chr., gevonden aan de noordzijde van het urbane heiligdom van de 
Ara della Regina in Tarquinia, met daarop de naam artum[es(l)] (cat. ArE 2).  

Uit het extra-urbane havenheiligdom van Gravisca is de inscriptie artume (cat. ArE 3) afkomstig, 
onder de voet van een Attische cup uit de 5de eeuw v.Chr. 

De vijfde inscriptie is van noordelijke herkomst. De inscriptie, waarin de godin evenals in de 
oudste inscriptie volgens de Ionisch-Attisch Griekse stam aritimi wordt genoemd, is aangebracht op 
de voorkant van het linkerbeen van een bronzen beeldje dat haar tweelingbroer Apulu voorstelt27. 
De tekst luidt: mi: flereś: spulare: aritimi / fasti rufriś: t(u)rce: clen: cecha, 'Ik (ben) van/voor het 
numen, Aritimi Spular(e) / Fasti Rufris gaf (mij) ten gunste van (haar) zoon' (cat. ArE 5)28. Het 
beeldje wordt gedateerd rond het midden van de 4de eeuw v.Chr. 

In religieuze context kwam de naam van de godin dus in elk geval van de 6de tot en met de 4de 
eeuw v.Chr. voor, zowel in Zuid- als Noord-Etrurië en in de Po-vlakte, maar telkens in plaatsen aan 
of vlakbij de kust. Dit is verklaarbaar omdat de godin is 'geïmporteerd', wat ook uit haar naam kan 
worden afgeleid. Deze naam lijkt landinwaarts echter niet in gebruik te zijn geraakt in religieuze 
context. Het materiaal waarop de inscripties zijn aangebracht is divers van aard. 
 
Beelden en beeldjes 

Het merendeel van de Aritimi-beeldjes is afkomstig uit het urbane votiefdepot (heiligdom?) van 
Vignaccia in Cerveteri en dateert uit de 4de en 3de eeuw v.Chr. Een aantal terracotta beeldjes laat de 
godin zien met een patera in de hand, al dan niet bij een altaar, vergezeld door een hert, en met een 
palmboom op de achtergrond. Enkele terracotta beeldjes tonen twee zittende vrouwen met een 
patera in de hand, de hoofden gesluierd, en een palmboom op de achtergrond. Onder meer de palm 
doet vermoeden dat het gaat om Aritimi met haar moeder Letun. Een terracotta beeldje van een man 
met een lier en een vrouw met tussen hen in een vogel (raaf?), waarvan behalve in Cerveteri ook 
twee in het extra-urbane havenheiligdom te Gravisca zijn aangetroffen, wordt geïnterpreteerd als 
Aritimi met Apulu. Een terracotta beeldje stelt de godin in jagerstenue voor en eenmaal is zij 
weergegeven als Turan: naakt, maar wel met pijl en boog. Dit is niet verwonderlijk in het licht van 
de inscriptie uit de 6de eeuw v.Chr. die in het suburbane heiligdom van Portonaccio in Veii is 
gevonden, die aan Aritimi/Turan is gericht. In het heiligdom van Portonaccio in Veii is een aantal 
terracotta beeldjes gevonden, en mogelijk stelt ook één archaïsch beeldje van een jager de godin 

                                                 
26 Zie o.m. I. Krauskopf, Artemis/Artumes, LIMC II,1 (1984) 774. 
27 Opmerkelijk is dat in de bezitterinscripties, die slechts uit de naam van de godin bestaan (cat. ArE 2-4), en ook in didaskalia, de Dorisch Griekse 
vorm is aangewend, terwijl in de wij-inscripties (cat. ArE 1 en 5) de Ionisch-Attisch Griekse vorm is gebruikt, wat wellicht plechtiger was. I. 
Krauskopf noemt dit verschijnsel in verband met de inscriptie uit de 4de eeuw v.Chr. een 'cultisch archaïsme' (I. Krauskopf, s.v. Artemis/Artumes, 
LIMC II,1 (1984), 775). Voor een meer genuanceerd beeld zie Krauskopf 1998, 181,192-193.  
28 D.H. Steinbauer (1999, 302-303) is van mening dat Aritimi niet mag worden gelezen als de naam van de godin, maar als naam van de stad Aritim. 
Gezien de parallel uit Veii, waar Aritimi in combinatie met de naam van een andere godin, Turan, wordt genoemd, lijkt Steinbauer's hypothese 
minder waarschijnlijk. 
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voor. In Gravisca is één exemplaar van de godin in jachttenue uit de 3de eeuw v.Chr. aangetroffen in 
gebouw gamma, de ruimte waar ook onder meer Turan-inscripties zijn gevonden. In het urbane 
heiligdom Campetti I in Veii is een fragment van een beeldje geïdentificeerd als Aritimi. Een uit 
Vulci afkomstige nenfro cippus uit de vroeg-hellenistische periode heeft volgens G. Colonna een 
voorstelling van de godin in jagerstenue, haar broer Apulu met een lier, haar moeder Letun, en 
mogelijk Turan, elk op een van de zijden. 

Beelden en beeldjes van de godin in religieuze context komen dus in tegenstelling tot de 
inscripties met haar naam, pas vanaf de 4de eeuw v.Chr. voor, tenzij het archaïsche jagersbeeldje uit 
het heiligdom van Portonaccio in Veii de godin voorstelt. Evenals inscripties met de naam van de 
godin in cultuscontext komen ook de beeldjes slechts voor in plaatsen aan of vlakbij de kust. 
 
Architectonische decoratie 
Slechts eenmaal lijkt Aritimi voor te komen in een frontonscène: in het Belvedere heiligdom te 
Orvieto is de godin aanwezig in een moeilijk interpreteerbare voorstelling uit het begin van de 5de 
eeuw v.Chr.29. Anders dan beide bovengenoemde categorieën komt de godin hier wel voor in een 
stad in het binnenland.  
 
Type heiligdom 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Aspecten van de cultus 
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Veii, Campetti I xx xx xxx  x xxx 
Veii, Portonaccio* xx xx xxx x xx xxx 
Cerveteri, Vignaccia x x ?  x  
Tarquinia, Ara della Regina*    x  x 
Gravisca xx xxx   xx  

 
Voor nadere toelichting zie de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van het hoofdstuk. 
 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Aritimi/Artumes 
 

Locatie Apulu Hercle Menerva Turan Turms Vei 
Veii, Campetti I (dat. 
?) 

> 400 (4de-
3de) 

1 (3de) 1 (3de-2de) - 2 (3de) 1 (4de)* 

Veii, Portonaccio div. (arch?- div. (6de- div. ; 8* (6de-3de) 1 (6de)* icon. (5de) - 

                                                 
29 S. Stopponi in: Colonna 1985a, 83; Strazzulla 1989, 976. 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Veii, Campetti I ? (8 of 

12) 
- x open terrein (4/5) grot 

Veii, Portonaccio * x (5/6) x 
(4/5) 

x bassin (5/6) plengaltaar 
(4/5) 

Cerveteri, Vignaccia - - - alleen votiefdep.  
Tarquinia, Ara della Regina 
* 

x (5) x (8) -   

Gravisca - div. x diverse 
structuren 

graf (10/11) 

Roselle * ? ? ?   
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(6de-?)* 3de)    3de) 
Cerveteri, Vignaccia 
(4de-3de) 

div. (4de-3de) div. (4de-
3de) 

div. (5de-3de) div. (4de-3de) - div. ? 
(4de-3de) 

Gravisca (4de-3de) 2; 3* (4de-3de; 
6de) 

- 3 (6de, lt.-hell.) 7; 20* (6de-3de) - 5 (6de-
5de)* 

Vulci (4de) 1 (4de) - - 1? (4de) - - 
Noord- Etrurië (4de)* 1 (4de) - - - - - 

 
Dedicanten 
De enige dedicant die in een inscriptie in relatie tot Aritimi wordt genoemd, is Fasti Rufris, de 
vrouw die rond het midden van de 4de eeuw v.Chr. omwille van haar zoon het reeds genoemde 
beeldje van Apulu aan de godin wijdde. Rufris, afgeleid van het Latijnse (en Umbrische) rubro- 
(rufro-),  komt verder in elk geval in de 2de eeuw v.Chr. voor in Tuscania (Rufres) en in Perugia 
(Rufrias)30.  
 
Plaats op de IP 
Aritimi/Artumes komt niet voor op de IP.  
 
Bibliografie 
Bentz 1992, 186-188; Gualandi 1984, passim; Jannot 1998, 156; I. Krauskopf, Artemis/Artumes, LIMC II,1 (1984) 774-
792; Krauskopf 1998, passim; Nagy 1994, passim; Pfiffig 1975, 268-269. 
 
 
Ati 
 
ati betekent 'moeder' en is ook in niet-religieuze context gebruikt. Evenals bij (p)apa - (groot)vader 
- is het mogelijk dat diverse godinnen konden worden aangeduid met ati. 
 
Inscripties 

ati komt tenminste negenmaal voor in een religieuze context, voor het eerst op vijf bronzen 
beeldjes van offerende mannen en vrouwen uit de eerste helft van de 4de eeuw v.Chr., die in 
Castiglion del Lago zijn aangetroffen. De mannen hebben een offerschaaltje in de hand, de vrouwen 
een granaatappel. De tekst van alle vijf de inscripties luidt: mi celś atial celthi, 'ik ben van Moeder 
Cel hier' (cat. AtiE 5-9). Castiglion del Lago ligt aan het Trasimeense Meer, dat volgens G. Colonna 
en F. Prayon mogelijk als templum kon worden beschouwd31, gezien de vondst van diverse andere 
inscripties met de namen van goden (Flere Tec Sans (sans = vader32)) in de zone van Sanguineto in 
het noorden (hellenistisch; cat. FlE 7 - TeE 1),33 en Kavtha Achuia in San Feliciano al lago ten 
zuidoosten van het meer (begin 4de eeuw v.Chr.; CaE 24). In hoofdstuk VI zal deze kwestie 
uitgebreider aan de orde komen.   

In het urbane heiligdom op de arx van Volterra is een fragment van een impasto olla uit de 
hellenistische periode aangetroffen met de inscriptie atix[---], 'Moeder' (cat. AtiE 3). In hetzelfde 
heiligdom is ook een contemporaine inscriptie [p?]apa, '(Groot)vader' (cat. ApaE 9) aan het licht 
gekomen. 

Ook uit Volterra - Ripaie - afkomstig is een loden plaatje met de onvertaalbare inscriptie 
thus'uthur / se.l(v)a(n)s(ch)va / thlu thupit / aisecetati (cat. AtiE 4), die eindigt op ati. De inscriptie 
wordt door H. Rix gedateerd als 'recent'34. 

Gezien het woord cver lijkt ook ati in een inscriptie op een bronzen spiegel (rond het begin van de 
3de eeuw v.Chr.) uit de regio van Orvieto op een godin te duiden: tite cale: atial turce mastria: cver, 
'Tite Cale gaf aan Moeder een spiegel (als) gewijd object' (cat. AtiE 2) in de vertaling van N. de 

                                                 
30 Morandi Tarabella 2004, 431-432.  
31 Colonna 1976-1977, 58; Prayon 1997, 366-367 en fig. 7. 
32 Contra: Steinbauer 1999, 470. 
33 Ook de in dezelfde omgeving gevonden bronzen Arringatore (Redenaar) uit ca. 200 v.Chr. is voorzien van een inscriptie met deze godennaam.  
34 ET Vt 4.2. 
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Grummond en L. Bonfante35. M. Cristofani vertaalt echter 'Tite Cale van Atia (gentilicium in 
Tarquinia, de Ager Saenensis en Perugia) (…)'36, waardoor de inscriptie buiten de huidige Ati-
selectie zou vallen. De tekst staat op het schild van Menerva, die samen met een zittende vrouw 
toekijkt hoe een naakte jongeman een vrouw omhelst en kust. Het koppel stelt waarschijnlijk Turan 
en Atunis voor37. In een epigrafische spiegel (rond het begin van de 4de eeeuw v.Chr.) waarvan de 
herkomst onbekend is, wordt Turan ati genoemd in combinatie met Atunis38. Zo zou met ati ook in 
de inscriptie op de eerstgenoemde spiegel Turan bedoeld kunnen zijn.  

Uit de periode tussen het eind van de 4de eeuw en het midden van de 3de eeuw v.Chr. dateert een 
bronzen konisch gewicht uit Zuid-Etrurië (Tarquinia?)39 met de inscriptie ecn: turce: laris: thefries: 
espial: atial: cathas, 'dit wijdde Laris Thefries (zoon) van Espi aan Moeder Catha,' of zoals M. 
Cristofani vertaalt, '(…) van Espi, de moeder (of 'van Espi Atia (gentilicium)'), aan Catha' (cat. AtiE 
1). In M. Cristofani's beide vertaalopties hoort Ati dus niet bij Catha, die volgens hem ook slechts 
als sech (dochter) wordt beschouwd (cf. cat. CaE 5 en CaE 21)40. G. Colonna interpreteert Espia als 
epitheton van de godin Vei41. 

Op een weefgetouwgewicht waarvan datering en herkomst (de zone rond Viterbo) onbekend zijn, 
staat de inscriptie ati42. Het is gezien de aard van het object en het ontbreken van een religieuze 
context echter niet onwaarschijnlijk dat het gaat om niet-religieuze inscriptie. 

Het woord ati werd voor zover bekend dus slechts in Noord- en Zuid-Etrurië gebruikt, vanaf 
ongeveer het begin van de 4de eeuw v.Chr. tot in de hellenistische periode.  
 
Beelden en beeldjes 
Er zijn geen beelden en beeldjes bekend die ati voorstellen. 
 
Type heiligdom 
Slechts de ati-inscriptie uit Volterra is in de context van een heiligdom gevonden, terwijl die uit 
Castiglion del Lago wellicht kunnen worden gerelateerd aan het Trasimeense Meer als heiligdom 
(templum). Opvallend is dat de tempel van Volterra is gericht op het zuidwesten (op de grens tussen 
regio 10 en 11), terwijl Castiglion del Lago aan de zuidwestkant van het Trasimeense Meer is 
gelegen. 
 
Aspecten van de cultus  
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk. 
 
Goden die voorkomen op dezelfde locatie als Ati 
 

ati = op dezelfde locatie als: Locatie 
Catha Cel Turan (groot)vader Catha 

Tarquinia?  
(4de-3de) 

1 *? 
(4de-3de) 

- - - - 

Orvieto 
(4de-3de) 

- - ?  
(4de-3de) 

- - 

Volterra arx  
(3de) 

- - - 1 [p]apa * 
(3de) 

- 

                                                 
35 ES 5,191; ET AH 3.3; L. Bonfante in REE 59, 1993 [1994] 270; Zie ook Van der Meer 1995, 20-22. 
36 M. Cristofani in REE 59, 1993 [1994] 271. 
37 L. Bonfante in REE 59, 1993 [1994] 270; Van der Meer 1995, 20. 
38 CSE Bundesrepublik Deutschland 4, 34; ES 1,116; ET OI S.15; LIMC I s.v. Adonis nr. 16. 
39 A. Maggiani (2002, 166) vermoedt dat het object uit Tarquinia afkomstig is op grond van de lettervormen en het voorkomen van de godin Catha, 
die namelijk ook wordt genoemd in de tekst op de boekrol die de dekselfiguur op de sarcofaag van Laris Pulenas uit Tarquinia (ca. 275-250 v.Chr.; 
L.B. Van der Meer, Myths and more on Etruscan sarcophagi, Leuven 2004, 84). 
40 M. Cristofani in REE 59, 1993 [1994] 270-271, contra L. Bonfante in REE 59, 1993 [1994] 269-270. 
41 G. Colonna, in REE 2003, 334 met bibliografische verwijzingen. 
42 A. Emiliozzi in REE 41 (1973) 338, nr. 129; CIE 10505. 
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Castiglion del Lago (Trasimeense Meer)  
(4de) 

- 5 * 
(4de) 

- - - 

Trasimeense Meer (als templum)  
(4de) 

- 5 * 
(4de) 

- 1 (+ 1) Flere Tec Sans * 
(hell.) 

1 * 
(4de) 

 
In de inscriptie uit Ripaie komt ati (?) bovendien voor in combinatie met meer dan één Selvans, met 
Thufltha, en mogelijk ook met ais-. 
 
Dedicanten 
Dedicanten die in één inscriptie met ati worden genoemd zijn Laris Thefries uit Tarquinia (?), die 
het gewicht aan Moeder Catha offert, als tenminste ati bij Catha hoort, en Tite Cale die de spiegel 
met de Turan-Atunis (?)-scène mogelijk aan Moeder Turan wijdt. Cale is volgens L.B. van der 
Meer mogelijk afgeleid van het Griekse kalos, wat 'mooie jongen' betekent.43 Het is derhalve 
denkbaar dat Tite Cale zichzelf als Atunis beschouwt. 
 
Plaats op de IP 
Van de drie godinnen die ati kunnen worden genoemd, staan er twee op de IP, te weten Catha en 
Cel, in de marginale regionen 8 en 13. 
 
Bibliografie 
L. Bonfante/M. Cristofani in REE 59, 1993 [1994] 269-271, nr. 26; Bonamici 2003b, 529; Colonna 1976-1977, passim; 
Maggiani 2002, 166, nr. 4; Van der Meer 1995, 20-22.    
 
 
Avanithia (?) 
 
De god Avanithia komt eenmaal voor op een bronzen beeldje uit de Ager Saenensis van een 
offerende vrouw met een stuk fruit in de hand met de inscriptie mi :  flereś : avanithiial, 'ik (ben) 
van/voor het numen van Avanithia' (cat. AvE 1) uit het midden van de 4de eeuw v.Chr. Het fruit 
duidt op het type ritueel van de vruchtbaarheid van de aarde. Over de godheid is verder niets 
bekend. 
 
 
Cavatha 
 
Cavatha wordt tegenwoordig door G. Colonna en D.F. Maras geïdentificeerd als 
Persephone/Kore44. In een glosse van Dioskorides wordt vermeld dat een plant die de Romeinen 
millefolium (duizendblad) of Solis oculus (oog van de Zon), door de Etrusken kauta wordt 
genoemd45. Deze glosse en Martianus Capella's Celeritas Solis Filia, Snelheid Dochter van de Zon, 
die in dezelfde regio staat als Catha op de IP, doen vermoeden dat de godin ook een zon-
gerelateerde godin is. 
 
Inscripties 
Voornamelijk dankzij de vele (fragmentarische) inscripties met de naam van de godin die in het 
extra-urbane zuidelijke heiligdom van Pyrgi aan het licht zijn gekomen, bevat de catalogus het 
aanzienlijke aantal van 25 Etruskische inscripties waarin Cavatha wordt genoemd. De meest 
gebruikte spellingen zijn Cavatha en Cavutha, maar ook Kavutha, Kavtha, Cavtha, Cau(tha?), 
Catha, komen voor46. Het gaat meestal om een inscriptie met alleen de naam van de god, soms 
voorafgegaan door mi. De oudste inscriptie, op een voet van een Attische vaas met een gesloten 

                                                 
43 Van der Meer 1995, 20-22. 
44 D.F. Maras in REE 69 (2003) 309-312; G. Colonna in REE 69 (2003) 335-336. 
45 TLE 2 823. 
46 De meningen zijn verdeeld over het antwoord op de vraag of Catha en Cavatha namen voor dezelfde godin zijn. Aangezien Catha op de IP in 
connectie met Fufluns voorkomt en Cavatha in het zuidelijke heiligdom van Pyrgi in connectie met de Fuflunische, lijkt het aannemenlijk dat Catha 
en Cavatha dezelfde zijn. Zie ook G. Colonna in: Maggiani 1997b, 96. Contra: Maggiani 1997b, 44-46.     
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vorm, mogelijk een lekythos, dateert uit het eind van de 6de eeuw v.Chr. en is afkomstig uit het 
zuidelijke heiligdom van Pyrgi: [cava]tha (cat. CaE 1). Ook de meeste andere inscripties in Pyrgi 
zijn aangebracht op Attisch aardewerk. De jongste inscripties in Pyrgi met de naam van de godin 
dateren uit de tweede helft van de 5de en de 4de eeuw v.Chr. Enkele inscripties uit Pyrgi noemen 
behalve de naam van de godin ook die van Suri: mi : śuris : cavathas (cat. CaE 4) en [mi śuri]s 
cav[athas] (cat. CaE 9)47. Een aantal potfragmenten bevat twee inscripties: ten eerste de naam van 
de godin, ten tweede iets dat mij een benaming of afkorting van een andere god toeschijnt: athi (ati, 
Moeder?) (eerste helft van de 5de eeuw v.Chr.; cat. CaE 3), la(pse?) (5de eeuw v.Chr.; cat. CaE 10), 
of ra(th?) (tweede helft van de 5de eeuw v.Chr.; cat. CaE 16). Een Griekse inscriptie uit de 6de eeuw 
v.Chr., [?] kor [?], door D.F. Maras aangevuld tot kora / è / Fa, 'Kore (= Meisje)' (cat. CaG 1), duidt 
op het vermoedelijke Griekse equivalent van Cavatha, Persephone. Op de bodem van een Attisch 
roodfigurige skyphos uit de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr. staat de tekst [cav]athas mi sechis 
ein men[p]e cape mi nunax, 'ik (ben) van Cavatha de dochter, ein (niet) men[p]e (mij) cape (neem), 
ik (ben) een offer (?)' (cat. CaE 5).  

De kwalificatie 'dochter' komt tevens voor op een incomplete Attisch roodfigurige skyphos van de 
Splanchnopes-schilder uit de periode rond het midden van de 5de eeuw v.Chr. die in Orvieto is 
aangetroffen. De inscriptie luidt: kavuthas sechis, 'van/voor Kavutha de dochter' (cat. CaE 21)48.  

Uit dezelfde tijd dateren drie andere voorwerpen met inscripties waarin de godin wordt genoemd: 
het loden plaatje van Magliano: cauthas. tuthiu. avils. LXXX. (…) (cat. CaE 22), een Attisch 
roodfigurige skyphos uit de necropolis van S. Cerbone in Populonia met het opschrift a) kavth/a; b) 
karmu kavtaś turke, Van/voor Kavtha; Karmu gaf (het) aan Kavta (of: Karmu Kavtaś gaf (het)) (cat. 
CaE 23), en in de Tabula Capuana staat een woord cathnis (cat. CaE 25).  

Uit het begin van de 4de eeuw v.Chr. dateert een bronzen handvat dat is gevonden in San Feliciano 
al lago, aan de zuidoostkant van het Trasimeense Meer, met de inscriptie a) eta: kavthaś: achuiaś: 
persie; b) avle numnaś turke, 'dit (is?) van/voor Kavtha Achuia een persillum49; Avle Numnaś 
wijdde (het)' (cat. CaE 24). Een bronzen gewicht uit de periode tussen het eind van de 4de eeuw en 
het midden van de 3de eeuw v.Chr. uit Zuid-Etrurië (Tarquinia?) is voorzien van de inscriptie ecn: 
turce: laris: thefries: espial: atial: cathas, 'dit wijdde Laris Thefries (zoon) van Espi, de moeder / 
van Espi Ati aan Catha'50 (cat. CaE 20).  
 
Het epitheton van Tiur, de Maan, op een bronzen halve maan uit de omgeving van Chiusi uit het 
eind van de 6de eeuw v.Chr. luidt kathuniiaśul, 'van Kathunia' (cat. TivE 3), dat ongetwijfeld is 
afgeleid van Catha51.  
 
In de inscriptie kapemukathesa. kapes. sli is volgens L.B. van der Meer de naam van de godin 
herkenbaar52. De tekst staat op een zwartgeschilderde kylix uit Capua uit ongeveer het begin van de 
4de eeuw v.Chr., waarvan het eerste deel nogmaals voorkomt op een amfoor uit Vulci met daarop 
vogels met de kop van een mens. Opmerkelijk is overigens dat de inscriptie op de voet van de kylix 
rond een acht-delige cirkel (kosmische symboliek?53) is gegroepeerd54. 
 
In de LL diverse woorden met de stam cat(h)- genoemd. 
 
Inscripties met de naam van de godin kwamen dus voor in Noord- maar voornamelijk in Zuid-
Etrurië en eenmaal in Campanië, zowel aan de kust als landinwaarts. De oudste Etruskische 
Cavatha-inscriptie dateert uit het eind van de 6de eeuw v.Chr., de jongste uit de hellenistische 
                                                 
47 D.H. Steinbauer (1999, 268-269, 472 ) is als enige van mening dat śuri niet de naam van een god is, maar het woord voor wijgeschenk.  
48 D.H. Steinbauer (1999, 260) vertaalt 'voor/van de dochter van Kavutha' vanwege het ontbreken van de naam van een ouder. Aangezien de overige 
dochter-, vader- en moeder-inscripties eveneens de naam van degene van wie zij de dochter, vader of moeder zijn, lijkt D.H. Steinbauer's hypothese 
minder waarschijnlijk. 
49 D.H. Steinbauer (1999, 301) vertaalt op etymologische gronden persie als 'in Perusia'. 
50 Zie onder Ati voor de problematiek rond de vertaling van ati.  
51 G. Colonna in: Colonna 1985a, 29, nr. 1.4; Van der Meer 1987, 53, app. nr. 10. 
52 Van der Meer 1987, 53, app. nr. 9; M. Lejeune in StEtr 22 (1952-1953) 140-141 en n. 15.  
53 Zie: hoofdstuk V.2. 
54 M Lejeune in StEtr 22 (1952-1953) 141, fig. 13. 
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periode. De inscripties zijn met name aangebracht op Attisch aardewerk, maar de naam van de 
godin lijkt ook voor te komen in alle ons bekende rituele teksten. 
 
Beelden en beeldjes 
Er zijn geen beelden en beeldjes bekend die de godin voorstellen. 
 
Type heiligdom 
De enige inscripties die in de context van een heiligdom zijn gevonden, zijn afkomstig uit het extra-
urbane havenheiligdom van Pyrgi, en uit San Feliciano al lago op de zuidoostelijke oever van het 
mogelijk als templum te beschouwen Trasimeense Meer.    

Het zuidelijke heiligdom van Pyrgi bestaat uit een complex met gebouwen en gebouwtjes, bothroi 
en altaren (al dan niet voor plengoffers) met verschillende oriëntaties. 
 
Aspecten van de cultus  
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Voor nadere toelichting zie de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van het hoofdstuk. 
 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Cavatha 
 

Locatie Suri (/Ecile/ 
Fuflunusra/Lapse/ 

Rath/Vetis) 

Uni 
(/Astarte) 

Vader: 
Apa/ (Tec) 

Sans 
Pyrgi zuid (6de-5de)* 5 Suri* + 5 

overigen* (5de; 4de-
3de) 

1 (4de)* 3 (5de-4de)* 

Magliano (5de)* 1 (5de)* - - 
Trasimeense Meer (4de)* - - 1 (hell.)* 
Capua, TC (5de)* 1 (5de)* 1 (5de)* 1 (5de)* 

 
Dedicanten 
In drie van de Cavatha-inscripties wordt de naam van een mannelijke dedicant genoemd: ten eerste 
Karmu of Karmu Kavtaś op de Attisch roodfigurige skyphos uit Populonia, die zich mogelijk 
vanwege zijn theofore naam (vertaalmogelijkheid twee) met de godin verbonden voelde.  

Ten tweede Avle (Aulus) Numnaś, die het bronzen object waartoe het handvat uit San Feliciano al 
lago behoorde, wijdde aan Kavtha Achuia, de vrouwelijke vorm van het gentilicium Achu, dat 
voorkomt in Cerveteri en rond Chiusi55. Numna is de recentere variant van het archaïsche Numena 
uit Orvieto56. In een latere periode werd de naam ook gebruikt in Perugia57.  

Ten derde Laris Thefries van Espia Ati (of moeder Espia) op het Zuid-Etruskische gewicht. 
Thefries is een voornamengentilicium van het neo-Etruskische Thefri, in de archaïsche tijd bekend 
onder Thefarie (cf. Pyrgi: Thefarie Velianas). De variant Thefrina komt voor in Tarquinia, in Chiusi 
en Perugia. 
 

                                                 
55 Van der Meer 1987, 49; De Simone 1997, 187. 
56 Morandi Tarabella 2004, 335-336. 
57 Morandi Tarabella 2004, 336. 
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Plaats op de IP  
Zoals reeds gezegd komt de godin onder de naam Cath(a) tweemaal voor op de IP, eenmaal in 
marginale regio 8 en eenmaal in regio 23. 
 
Bibliografie 
G. Camporeale, Catha, LIMC III,1 (1986) 184; Cristofani 1992b, passim; A. Maggiani in: Maggiani 1997b, 42-47; 
Pfiffig 1975, 241-244; Van der Meer 1987, 48-53. 
 
 
Cel 
 
Cel is volgens G. Colonna de godin Aarde (Gr.: Gè = aarde)58. 
 
Inscripties 
In religieuze context is de oudste van de mogelijk 6 inscripties met de naam van de godin afkomstig 
uit Vulci. Het gaat om een onvertaalbare tekst op een loden plaatje uit de tweede helft van de 5de 
eeuw v.Chr. [---]xt (?) uniceletrat[---] / [---] uśesluvaserhx[---] / [???] xusx[---] (cat. CeE 1).  

Uit de eerste helft van de 4de eeuw v.Chr. dateren de reeds onder ati behandelde vijf bronzen 
beeldjes: drie van mannelijke en twee van vrouwelijke gelovigen, die zijn gevonden in Castiglion 
del Lago, aan de westelijke oever van het Trasimeense Meer, dat zoals reeds vermeld mogelijk als 
templum dient te worden beschouwd. De tekst luidt: mi celś atial celthi, 'ik ben van Moeder Cel 
(Aarde) hier'59. (cat. CeE 2-6).  

Een bronzen vogel uit Volterra, die dateert uit de eerste helft van de 2de eeuw v.Chr. draagt de 
inscriptie fl. supri manince / vipinaltra ulchnisla / clz. tatanus60, 'Fel Supri wijdde (?) ten gunste van 
Vipinei (dochter) van Ulchni aan Cel Tatanu', waarbij het laatste woord is afgeleid van tata, 
'grootmoeder'61. Naast ati, 'Moeder' werd Cel derhalve mogelijk ook beschouwd als Grootmoeder62. 
De naam van de godin komt dus voor vanaf de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr. tot en met de 
hellenistische periode op diverse typen objecten en voornamelijk in Noord-Etrurië. 
 
Beelden en beeldjes 
Er zijn geen beelden en beeldjes bekend die de godin voorstellen. 
 
Type heiligdom  
Geen van de Cel-inscripties is in een heiligdom gevonden. De beeldjes uit Castiglion del Lago 
hebben mogelijk wel deel uitgemaakt van het templum van het Trasimeense Meer. 
 
Aspecten van de cultus 
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk.  
 
Goden die voorkomen op dezelfde locatie als Cel 
Geen enkele god komt vaker dan eenmaal voor samen met Cel. De goden die in één inscriptie 
samen met de godin voorkomen, zijn Uni, Etra en Thesan (?), terwijl bij het mogelijke templum van 
het Trasimeense Meer Kavtha (in het zuidoosten) en Vader Tec (Tec Sans) (in het noorden) vereerd 
werden, in combinatie met Cel Ati, Moeder Cel. Vanwege het samen voorkomen van Moeder en 
Vader, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat Kavtha als de dochter kan worden beschouwd. Kavtha 
(Ca(va)tha) werd immers vaker als dochter beschouwd (sech-; cf. Pyrgi (cat. CaE 5) en Orvieto (cat. 
CaE 21)).  
 
                                                 
58 Zie o.m.Van der Meer 1987, 73-75. Contra: Steinbauer 1999, 299. 
59 Vert.: Beekes/Van der Meer 1991, 36. Zie onder Ati. 
60 G. Colonna in: Colonna 1985, 34, nr. 1.17; Wylin 2000, 145. 
61 G. Colonna in: Colonna 1985, 34;  zie ook: Van der Meer 1987, 73; M. Cygielman in: Ombre della Sera (tent. cat. Volterra 1999 (Ospedaletto 
1999) 55, nr. 6, 56, nr. 4 (clt in plaats van clz). 
62 De rol van Cel als moeder komt tevens indirect tot uitdrukking in een voorstelling op een bronzen spiegel uit Populonia uit de 4de eeuw v.Chr. De 
scène toont een gevecht tussen Laran (Mars) en Celsclan, 'zoon van Cel', door U. Fischer-Graf en G. Colonna herkend als een Gigant (Fischer-Graf 
1980, 41-42; Colonna 1976-1977, 54-56; G. Colonna, Celsclan, LIMC III, 1 (1986) 185).  
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Dedicanten  
Alleen in de inscriptie uit de eerste helft van de 2de eeuw v.Chr. noemt de naam van een dedicant: 
Fel Supri die ten gunste van Vipinei, dochter van Ulchni offert. 
 
Plaats op de IP 
De genitivus Cels komt op de IP voor in de dertiende marginale regio. 
 
Bibliografie  
Colonna 1976-1977, passim; Van der Meer 1987, 73-75. 
 
 
Chave 
 
Chave komt eenmaal voor in de inscriptie mi chavex(x) (cat. ChaE 1) op een fragment van een 
Attisch black-gloss kolonettenkrater in het zuidelijke heiligdom van Pyrgi. De spelling is evenwel 
Noord-Etruskisch en het handschrift Chiusinisch, te dateren in de 6de of 5de eeuw v.Chr. 

G. Colonna vermoedt op basis van de formulering mi + godennaam en het veelvuldig voorkomen 
van de god Suri in het zuidelijke heiligdom van Pyrgi dat Chavex een epitheton van deze god is63. 
Hij acht het mogelijk dat Chave de mannelijke tegenhanger van Ca(va)tha is64. 
 
 
Culsans 
 
Culsans is vergelijkbaar met de Romeinse poortgod Ianus65. 
 
Inscripties  
De naam van de god is slechts twee- of driemaal in religieuze context aangetroffen, maar nooit in 
een heiligdom. De twee inscripties waarin de naam met zekerheid voorkomt, dateren beide uit de 
hellenistische periode en zijn afkomstig uit Noord-Etrurië (Cortona en Firenzuola), terwijl van de 
derde inscriptie - uit Tarquinia - de datering onbekend is.  

De inscriptie uit Cortona staat op het linker bovenbeen van een bronzen bifrons-beeldje en luidt v. 
cvinti. arnt/iaś. culśanśl / alpan. turce, 'Vel Cvinti (zoon) van Arnt wijdde aan Culsans als 
geschenk' (cat. CuE 2). Het beeldje is aangetroffen in een votiefdepot bij de Porta Bifora, de 
zuidwestelijke stadspoort.  

Uit Firenzuola is een fragmentarisch bewaard gebleven loden plaatje afkomstig met de inscriptie 
?] culśanś. [-?-/-?-] v(el) : prethnsa, '[…] Culsans […] Vel Prethnsa' (cat. CuE 3).  

De inscriptie uit Tarquinia (loc. Ara della Regina) is op een fragmentarisch bronzen plaatje 
aangebracht en luidt [---] [c]ul[śanś]/[---] ncte[.---]/[---] renchv[---]/[---] ce.cśl.u[---] (cat. Cu?E 1). 
De aanvulling van ]ul[ tot [c]ul[sans] is voorgesteld door G. Colonna op basis van het bestaan van 
cultores Culianenses in Tarquinia66.  

Vroege epigrafische testimonia - vóór de hellenistische periode - ontbreken dus. De god komt in 
elk geval in Noord- en mogelijk ook in Zuid-Etrurië voor.  
 
Beelden en beeldjes  
Het reeds genoemde bronzen bifrons-beeldje uit Cortona stelt naar men aanneemt de god voor. 
Andere beeldjes in een religieuze context die mogelijk de god voorstellen, dateren uit de 2de eeuw 
v.Chr. Opmerkelijk is dat deze beeldjes alle zijn gevonden in votiefdepots bij stadspoorten: in 
Tarquinia bij de noordwestelijke poort, de Porta Urbica (vier terracotta busten), in Vulci in een 
votiefdepot bij de Noordpoort (twee terracotta busten)67. 
                                                 
63 G. Colonna in REE 64, 1998 [2001] 419-421; G. Colonna in REE 69 (2003) 336. 
64 G. Colonna in REE 69 (2003) 336. 
65 Zie o.m. Pfiffig 1975, 246-247; I. Krauskopf, Culsans, LIMC III, 1 (1986) 306-308; Van der Meer 1987, 75 en n. 1 (+ lit.); Simon 1989, passim; 
Bentz 1992, 50-51. 
66 G. Colonna, REE 52, 1984 [1986] 283. 
67 I. Krauskopf, Culsans nr. 7-8, LIMC III, 1 (1986) 307. 
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Type heiligdom 
Geen van de testimonia in een heiligdom is aangetroffen, wel in een votiefdepot bij een stadspoort.  
 
Aspecten van de cultus 
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk.  
 
Goden die voorkomen op dezelfde locatie als Culsans 
In het votiefdepot van de Porta Bifora te Cortona is door de dedicant die het bifrons-beeldje wijdde 
aan Culsans ook een beeld gewijd aan Sel(v)ans. 
 
Dedicanten 
Twee mannelijke dedicanten worden bij naam genoemd in de inscripties voor Culsans: Vel Cvinti 
(Lat. Quintius) de zoon van Arnti in Cortona en Vel Prethnsa uit Firenzuola. 
 
Plaats op de IP 
Op de IP staat Cvl in de veertiende marginale regio. Het is echter niet duidelijk of Cvl staat voor 
Culsans of voor Culsu68.  
 
Bibliografie 
Bentz 50-51; Krauskopf 1985, passim; I. Krauskopf, Culsans, LIMC III, 1 (1986) 306-308; Maggiani 1988, 2-9; Pfiffig 
1975, Simon 1989, passim; Van der Meer 1987, 79-80. 
 
 
Ecile 
 
Ecile komt eenmaal voor in de inscriptie ecile (cat. EcE 1) op een Etruskisch black-gloss schotel uit 
het eind van de 4de eeuw v.Chr. die in het zuidelijke heiligdom van Pyrgi is aangetroffen.  

G. Colonna vermoedt voorzichtig dat Ecile evenals Chavex een epitheton van Suri zou kunnen 
zijn, de god die veelvuldig voorkomt in het heiligdom69. De naam is mogelijk een veretruskiseerde 
vorm van het Griekse epitheton Aigle, 'stralende', wat zou passen bij Suri indien deze het 
Etruskische equivalent is van Apollo Soranus. 
 
 
Esplace - Asklepios 
 
Esplace, het Etruskische equivalent van de Griekse genezingsgod Asklepios is slechts bekend van 
één spiegelvoorstelling uit Bolsena (rond het begin van de 3de eeuw v.Chr.)70. De god wordt 
vergezeld door de goden Hercle en Menerva. In religieuze context komt de Griekse god zelf 
eenmaal voor op een bronzen beeldje van een halfnaakte offerende man uit Bologna uit het derde 
kwart van de 5de eeuw v.Chr. De inscriptie op het linkerbeen luidt: kaphisodoros / aischèlabioi, 
'Kaphisodoros / aan Aischelabios (Asklepios)' (cat. EsG 1). 
 
 
Etra 
 
Etra is mogelijk het Etruskische equivalent van Aithra, in de Griekse mythologie de moeder van 
Eos, de Dageraad71. De naam van de godin komt voor in twee onvertaalbare inscripties: eenmaal op 
een fragmentarisch bronzen plaatje uit het extra-urbane noordelijke heiligdom te Pyrgi, dat mogelijk 

                                                 
68 Voor discussie over het onderwerp zie: Van der Meer 1987, 79-80.  
69 G. Colonna, REE 64, 1998 [2001] 420. 
70 New York MMA Acc. 03.24.3 (Van der Meer: MMA Gr 447). ET Vs S.23; CIE 10844: hercle menrva prumathe esplace + ET Vs 4.93: suthina) 
CSE U.S.A. 3, 11; LIMC IV s.v. Esplace nr. 1; Van der Meer 1995, 77, fig. 30; LIMC V s.v. Herakles/Hercle nr. 318 (ca. 320 v.Chr.) 
71 Zie M. Cristofani in REE 48 (1980) 412. 
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was bevestigd op een votiefgeschenk (rond het begin van de 5de eeuw v.Chr.): eta thesan etras 
uniiathi ha[-?-] / hutilatina etiasas acalia[-?-] / thanachvilus catharnaia [? (cat. EtE 1), en eenmaal 
op een fragmentarisch loden plaatje dat in Vulci nabij de Zuidpoort is aangetroffen (tweede helft 
van de 5de eeuw v.Chr.): [---]xt (?) uniceletrat[---] / [---] uśesluvaserhx[---] / [-?-] xusx[---] (cat. 
EtE 2). In beide inscripties is de naam van de godin Uni te herkennen. In de eerste inscriptie wordt 
mogelijk ook de godin Thesan genoemd. In de tweede inscriptie wordt de godin Cel genoemd. In 
acalia[ herkent men de naam van de maand juni.  

De naam van de godin komt dus slechts voor op plaatjes in de 5de eeuw v.Chr. in Zuid-Etrurië. 
 
 
Evan 
 
Evan komt slechts voor op een kantharos van bucchero pesante uit het eind van de 6de of het begin 
van de 5de eeuw v.Chr. De vindplaats is onbekend. De inscriptie op de flank luidt: evasl, 'van/voor 
Evan (?)' (cat. EvE 1). De identiteit van de god of demon is enigszins bekend dankzij enkele 
spiegelvoorstellingen, die echter wel circa twee eeuwen later worden gedateerd dan de inscriptie. Te 
oordelen naar de spiegelscènes behoort Evan tot de kring rond Turan en kan zowel met als zonder 
vleugels worden weergegeven en zowel mannelijk als vrouwelijk zijn.  
 
Bibliografie 
I. Krauskopf, Evan, LIMC IV,1 (1988) 126-128; Pfiffig 1975, 281. 
 
 
Farthan 
 

Farthan is hoogstwaarschijnlijk het Etruskische equivalent van Genius, aangezien farthnache 
'hij/zij is verwekt' betekent en genius waarschijnlijk van gignere/genere 'verwekken, voortbrengen' 
is afgeleid, en vanwege het feit dat in de LL het woord wordt gebruikt in combinatie met 
godennamen in de genitivus, wat vergelijkbaar is met het gebruik van Genius met godennamen in 
de genitivus72. Farthan is dan de godheid die iemands leven doet ontstaan73. Farthan komt voor in 
één of twee inscripties: de oudste, waarvan de lezing overigens niet zeker is, is aangebracht op een 
zandstenen altaartje uit de necropolis van Civita sul Fosso in Arlena (Bolsena) uit de tweede helft 
van de 6de eeuw v.Chr. De inscriptie - farth - is echter recenter dan het object en de andere inscriptie 
die erop staat (arathiia) (cat. FaE 2). De andere inscriptie met de naam van de god - farthans (cat. 
FaE 1) - is afkomstig uit het extra-urbane noordelijke heiligdom van Pyrgi en is aangebracht op de 
achterkant van een bronzen simpulum uit de tweede helft van de 4de eeuw v.Chr. Op de binnenzijde 
staat de kop van een Sileen met Gorgo-attributen. Het object is gevonden op de bodem van een put 
in de zuidoosthoek van tempel A, die is gericht op het zuidwesten: op de grens tussen regio 10 en 
11.  

Aspecten van de cultus die in het heiligdom het meest belang van zijn, zijn het chthonische en 
katachthonische aspect en de kosmologische cyclus.  

Goden die in het heiligdom vereerd werden, zijn Thesan, Tin, Uni (/ Astarte) en Vei (?). 
 
De LL noemt tweemaal farthan aiseraś śeuś (II.12, V.7-8), en waarschijnlijk eenmaal farthan in 
combinatie met fleres in crapsti (IV.8) en eenmaal in combinatie met fleres nethunśl (IX.14). 
Op de IP komt de god niet voor.  
 
 

                                                 
72 O.m. G. Colonna in: Colonna 1985, 32, nr. 1.12; Wylin 2000, 159. 
73 Wylin 2000, 159. 
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Flere 
 
Flere is mogelijk equivalent van numen (K. Olzscha, M. Cristofani, G. Colonna, H. Rix74), godheid 
(K. Olzscha, D.H. Steinbauer75) of soms meer specifiek van een abstracte watergod, equivalent van 
Umoris Potentia (L.B. van der Meer76), maar het woord zou volgens sommigen ook 'beeldje' 
kunnen betekenen (A.J. Pfiffig, M. Pallottino, G. en L. Bonfante77), 'een gegoten ding' (R. 
Herbig78), of de Etruskische vertaling kunnen zijn van Sidero (G. Herbig79). 
 
Inscripties 
Binnen de periode van dit onderzoek komt Flere voor in 10 inscripties. De oudste, met de 
archaïsche spelling vhl(e)re, staat op de nenfro basis van een drievoet, die afkomstig is uit Vulci: 
neh[…../../…..mi/ni/m]ulvenice vhl/res, '(…) wijdde mij aan Vhlere' (cat. FlE 2). De basis wordt 
door G. Colonna niet na 520-510 v.Chr. gedateerd80.  

Op de rug van het bronzen beeldje van een vrouw of godin dat is gevonden in het territorium van 
Perugia, staat de inscriptie flerzl, een dubbele genitivus, 'voor het numen' (cat. FlE 5)81. Het dateert  
uit de periode rond het midden van de 5de eeuw v.Chr. Een tweede beeldje dat uit hetzelfde gebied 
afkomstig is (cat. FlE 6), zou een identieke inscriptie hebben. H. Rix dateert de beide beeldjes als 
'recent'. 

Uit de Ager Saenensis is een bronzen beeldje van een offerende vrouw met een stuk fruit in de 
hand afkomstig met de inscriptie mi: flereś: avanithiial, 'ik ben van/voor het numen van Avanithia' 
(cat. FlE 3). Het beeldje dateert uit het tweede kwart van de 4de eeuw v.Chr.  

Het reeds onder Artumes/Aritimi genoemde bronzen Apulu-beeldje (het midden van de 4de eeuw 
v.Chr.), dat mogelijk uit Ferrara afkomstig is, met de inscriptie mi: flereś: spulare: aritimi / fasti 
rufriś: t(u)rce: clen: cecha, kan worden vertaald met 'Ik (ben) van/voor het numen, Aritimi 
Spular(e) / Fasti Rufris gaf (mij) ten gunste van (haar) zoon' (cat. FlE 10). 

Een Noord-Etruskisch bronzen beeldje van een offerende vrouw, dat mogelijk uit de tweede helft 
van de 4de eeuw v.Chr. dateert, is voorzien van een inscriptie die in tweeën is verdeeld: één op de 
mantel en één op de tunica: ecn: turce / flereś / [---] / ar(n)th: cainiś / vatlmi, 'dit wijdde Arnth 
Cainis aan het numen Vatlmi' (cat. FlE 9). 

Een bronzen beeldje van een vrouw, afkomstig uit de Ager Saenensis, dateert uit de 3de eeuw 
v.Chr. Op de rechterzijde van het lichaam vanaf de oksel tot op het been staat de inscriptie larce: 
lecni: turce: flereś uthur zanu eithi, 'Larce Lecni wijdde (dit) aan het numen (…?) in (…?)'(cat. FlE 
4). Het woord uthur zou volgens L.B. van der Meer naar analogie van het Umbrische utur 'water' 
kunnen betekenen82.  

Uit het midden van dezelfde eeuw dateert een bronzen beeldje van een kind met de inscriptie 
larthia ateinei: /  flereś: mantrn/ śl:  / turce, 'Larthia Ateinei wijdde (dit) aan het numen van 
Mantrns' uit Fondaccio (cat. FlE 8). 

Uit Sanguineto, een plaats aan de noordzijde van het Trasimeense Meer is een hellenistisch 
bronzen beeldje van een hurkende jongen met een vogel afkomstig met de inscriptie flereś tec 
sanśl.cver., 'van/aan het numen van Vader Tec (dit) heilige object' (cat. FlE 7). Ook de Arringatore, 
een bronzen beeld uit circa 200 v.Chr., dat ook ten noorden van het Trasimeense Meer is gevonden, 
is flereś tece sanśl gewijd83. 

In Pian de' Santi nabij Tolfa is in een votiefdepot in het uiteinde van een waterleiding een 
Etrusco-Campaans schaaltje (3de eeuw v.Chr.) aan het licht gekomen met daarop de inscriptie mi 
fler [-?-], 'ik ben van/voor het numen' (cat. FlE 1).  

                                                 
74 Olzscha 1939, 20-26; Zie verder: Van der Meer 2004, 140. 
75 Olzscha 1939, 20-26; Steinbauer 1999, 255. 
76 Van der Meer 2004, 143. 
77 Zie Van der Meer 2004, 140. 
78 Zie Van der Meer 2004, 140. 
79 Zie Van der Meer 2004, 139. 
80 Colonna 1984-1985, 85. 
81 Van der Meer 2004, 140. 
82 Van der Meer 2004, 145. 
83 CIE 4196; ET Pe 3.3; TLE 651. 
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Op een onbekende locatie in Bolsena is een steen gevonden met de onvertaalbare inscriptie [-?-:] 
havrenie[s-?-/-?-] fleres: c [-?-/-?-]ecn: cea(l)chv[-?-/-?-] hinthie84. Gezien het feit dat Bolsena is 
gesticht na de chronologische ondergrens van het huidige onderzoek, valt de steen buiten het bereik 
ervan. Dit geldt ook voor de Flere-inscriptie op een kalkstenen cippus uit het heiligdom van 
Castelsecco-San Cornelio bij Arezzo, die uit de hellenistische periode dateert. 

De Flere-inscripties zijn bijna alle in Noord-Etrurië of nog noordelijker (Ferrara?) aangetroffen. 
Er lijkt een verhoogde concentratie te bestaan op de lijn Arezzo-Cortona-Trasimeense Meer-
Perugia, ofschoon dit ook op toeval kan berusten. Het woord was in gebruik vanaf ca. 520 v.Chr. tot 
en met de hellenistische periode, maar slechts twee of drie van de inscripties zijn vroeger gedateerd 
dan de 4de eeuw v.Chr. Opvallend is dat het merendeel van de Flere-inscripties op bronzen beeldjes 
van personen staat.   
  
Aspecten van de cultus 
Ofschoon geen van de inscripties in een heiligdom is gevonden, lijkt water een zekere rol te spelen. 
Het woord uthur dat mogelijk 'water' betekent, duidt op de relatie van Flere met water. Op een 
Etruskische spiegel staat bovendien flere op een waterput85.  
 
Goden die voorkomen in combinatie met Flere 
Een paar goden komen in directe combinatie (in dezelfde inscriptie) met Flere voor: Avanithia (?) 
(het tweede kwart van de 4de eeuw v.Chr.), Aritimi (rond het midden van de 4de eeuw v.Chr.), 
Mantrn (het midden van de 3de eeuw v.Chr.), Tec(e Sans) (hellenistisch 2x), Vatlmi de (tweede helft 
van de 4de eeuw v.Chr.). 

Een indirecte combinatie bestaat met Apulu, met wie volgens G. Colonna de drievoet uit de 
laatste decennia van de 6de eeuw v.Chr. wordt geassocieerd86, terwijl het bronzen beeldje voor 
Aritimi (rond het midden van de 4de eeuw v.Chr.) Apulu voorstelt. 
 
Dedicanten 
Dedicanten die in dezelfde inscriptie als Flere worden genoemd, zijn Fasti Rufris uit Ferrara (?), 
Larce Lecni uit de Ager Saenensis, en Larthia Ateinei uit Fondaccio.  

Het gentilicium Rufris is, zoals hierboven onder Aritimi reeds vermeld, afgeleid van het Latijnse 
(en Umbrische) rubro- (rufro-),  komt verder in elk geval in de 2de eeuw v.Chr. voor in Tuscania 
(Rufres) en in Perugia (Rufrias)87. 

De gens-naam Lecni komt meermalen voor in de Ager Saenensis88. De naam komt reeds in de 
archaïsche periode voor in de vorm Leceniies in Tarquinia, in de 5de eeuw v.Chr. in Adria en in 
recenter tijd in Orvieto.  
 
Plaats op de IP 
Flere komt niet voor op de IP. 
 
Bibliografie 
Herbig 1950, passim; Van der Meer 2004, passim (+ lit.). 
 
 
Fufluns - Dionysos 
 
Fufluns wordt algemeen beschouwd als het Etruskische equivalent van de Griekse Dionysos en de 
Romeinse Bacchus. 
 

                                                 
84 CIE 5185; ET Vs 4.15; TLE 202; Van der Meer 2004, 139, n. 32. 
85 Zie Van der Meer 2004 voor de interpretatie van de scène. 
86 Colonna 1984-1985, 84. 
87 Morandi Tarabella 2004, 431-432.  
88 Morandi Tarabella 2004, 277. 
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Inscripties 
In totaal zijn ons in niet-iconografische context slechts 4 Etruskische inscripties bekend met de 
naam van de god, die alle in Vulci zijn gevonden en die alle dateren uit de 5de eeuw v.Chr. De 
inscriptie luidt telkens: fuflunsul pachies velclthi, 'voor Fufluns Pachie in Velca (Vulci)' (cat. FuE 1-
4). Het gaat om een fragmentarische Attisch black-gloss rhyton (5de eeuw v.Chr.), twee Attisch 
roodfigurige kylikes (460-450 resp. 440-430 v.Chr.), en een Attisch roodfigurige rhyton in de vorm 
van een muilezel (rond het begin van de 4de eeuw v.Chr.). Geen van de objecten is in de context van 
een heiligdom aangetroffen. Eén is gevonden in een necropolis.  

Een Griekse inscriptie met de naam van de god in de genitivus (dionusou) op een Attisch black-
gloss schaal uit de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr. is aan het licht gekomen in de necropolis van 
Valle Trebba in Spina (cat. FuG 1). 

Uit votiefdepot kappa van het zuidelijke heiligdom van Pyrgi is de inscriptie mi fuflunusra 
afkomstig, aangebracht op de onderzijde van de voet van een Attisch roodfigurige kolonettenkrater 
van de Tyszkiewicz-schilder (480-470 v.Chr.) (cat. FuraE 1). Het betreft een epitheton: de 
Fuflunische. Op de krater staat een voorstelling van Herakles als symposiast. 

De inscriptie fuflunz op twee Etrusco-Campaanse schaaltjes uit Todi (3de eeuw v.Chr.) kan 
worden geïnterpreteerd als de naam van eigenaar van de werkplaats89. 

De naam van de god komt in niet-iconografische context dus slechts op Attisch aardewerk voor 
op vaasvormen die in een symposioncontext werden gebruikt90. De naam komt uitsluitend in 
plaatsen voor die vlakbij of aan de kust zijn gelegen: Vulci en Pyrgi in Zuid-Etrurië en Spina in de 
Po-vlakte. Alle inscripties dateren uit de 5de en het begin van de 4de eeuw v.Chr. 
 
Beelden en beeldjes 
Er zijn beeldjes van de god bekend, die echter niet in de context van een heiligdom zijn 
aangetroffen, noch in een votiefdepot waarvan de locatie bekend is. Derhave vallen zij buiten het 
huidige onderzoek. Het gaat om bronzen beeldjes van een naakte jongeman met een mantel en 
dikwijls met lang haar en soms een bladerkrans op de kop, die op grond van iconografische 
parallellen als Fufluns kunnen worden geïdentificeerd91. De beeldjes zijn grotendeels afkomstig uit 
of uit de omgeving van Arezzo. De oudste dateren uit het eind van de 4de eeuw v.Chr. 
 
Aspecten van de cultus  
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk. 
 
Goden die voorkomen op dezelfde locatie als Fufluns   
Goden die in directe combinatie met Fufluns voorkomen, ontbreken. Eén godin die wel in relatie tot 
Fufluns voorkomt, is Catha, die op de IP tweemaal naast Fufluns staat en die op twee sarcofagen uit 
Tarquinia en Tuscania uit de 3de eeuw v.Chr. wordt genoemd tezamen met Pacha, Fufluns vaste 
epitheton (< Gr. Bakcheios). In het zuidelijke heiligdom van Pyrgi, de vindplaats van de inscriptie 
mi fuflunusra, is zij bovendien een van de hoofdgoden (naast Suri, de god op wie het epitheton 
Fuflunische mogelijk van toepassing is).  

Hercle wordt enkele malen in een Dionysische context voorgesteld, zoals op de kolonettenkrater 
waarop laatstgenoemde inscriptie staat. Hier wordt Hercle weergegeven als symposiast. Een 
terracotta beeld uit het sacellum bij de Oostpoort van Vulci uit de eerste helft van de 2de eeuw 
v.Chr. toont Hercle als Fufluns of als een van diens volgelingen. Bovendien staan Fufluns en Hercle 
chiastisch op de IP: Fufluns in het negende marginale vakje, Hercle in het vakje dat grenst aan het 
achtste marginale vakje.  
 
Plaats op de IP 
Fufluns komt tweemaal voor op de IP: eenmaal zoals gezegd in de negende marginale regio, en 
eenmaal in een niet-marginale regio die behoort tot de derde marginale regio.  

                                                 
89 Zie ook: Colonna 1987a, 128-129 en n. 109. 
90 Zie o.m.: Van der Meer 1987, 55. 
91 Bentz 1992, 188-191, nr. 5. 
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Bibliografie 
Bentz 1992, 188-191; De Casanove 1986, passim; M. Cristofani, Dionysos/Fufluns, LIMC III,1 (1986) 531-540; De 
Simone 1997, 203; Jannot 1998, 168-169; Pfiffig 1975, 288-295; Van der Meer 1987, 53-58. 
 
 
Fuflunusra 
 
Fuflunusra, 'Fuflunische' is volgens G. Colonna een van de epitheta van Suri92, en verwijst naar een 
kring van goden rond Fufluns, waartoe de god zou kunnen behoren. De naam komt slechts éénmaal 
voor, op een Attisch roodfigurige kolonettenkrater van de Tyzskiewicz-schilder, gevonden in het 
zuidelijke heiligdom van Pyrgi (ca. 480-470 v.Chr.). De inscriptie luidt: mi fuflunusra, 'ik ben 
van/voor de Fuflunische' (cat. FuraE 1). 
 
Bibliografie 
Colonna en Baglione 1998, 133-134; Maggiani 1997b, 21, 85-89, Cerveteri A 2, fig. 51-54; D.F. Maras, REE 64, 1998 
[2001] 376-377, nr. 37. 
 
 
Fulinusne 
 
Fulinusne is een van de goden die in de Tabula Capuana wordt genoemd (cat. FulE 1). Over de 
identiteit van de god is niets bekend. 
 
Bibliografie 
Cristofani 1995b, passim. 
 
 
Hercle 
 
Hercle is het Etruskische equivalent van de Griekse Herakles en de Romeinse Hercules. In Etrurië 
wordt hij echter als volwaardige god beschouwd, anders dan in Griekenland, waar hij een heros is93. 
 
Inscripties 
Er zijn 7 Etruskische inscripties met de naam van de god, mogelijk een aantal Griekse, en wellicht 
ook een Latijnse.  

De oudste inscriptie, die dateert uit het eerste decennium van de 5de eeuw v.Chr., is afkomstig uit 
het  urbane heiligdom van Sant'Antonio in Cerveteri. De tekst is aangebracht onder de voet van een 
Attisch roodfigurige kylix die is vervaardigd door Euphronios en Onesimos en luidt: a) [---]e. cavi. 
cx[--]xuli. hercles, '…van/voor Hercle' b) it [u]n turuc[e--ca. 15 --]s, 'deze(?) wijdde [?' (cat. HeE 
1). Op de binnen- en buitenzijde zijn voorstellingen uit de Trojaanse Oorlog weergegeven. 

Uit hetzelfde heiligdom zijn nog twee inscripties afkomstig. Het gaat ten eerste om een bronzen 
weegschaalgewicht uit de 4de of het begin van de 3de eeuw v.Chr. met de niet volledig vertaalbare 
inscriptie raths. turmsal / vel. ucs. luvchmsal / thusti. thui. methlmth / muls. lac. ims. epl / masani. 
hercles. / alpan. tece. IIC / extta / thenca / lc. penthni. vel / xave. zilci. lath / ale nulathes (cat. HeE 
2)94. A. Maggiani stelt voor masani hercles te lezen, waarbij masani zou kunnen refereren aan een 

                                                 
92 G. Colonna in: Maggiani 1997b, 94-96; G. Colonna, REE 64, 1998 [2001] 421. 
93 Zie o.m. Jannot 1998, 173. 
94 Wat betreft de interpretatie van de inscriptie kunnen verder slechts de volgende opmerkingen worden gemaakt, waarbij ik A. Maggiani (2002b, 
167-168 en n. 13) volg, omdat hij zijn lezing baseert op recente autopsie: na de goden aan wie de wij-inscriptie is gericht in r. 1 en de gelovige in r. 2 
wordt in r. 3 de plaats van handeling genoemd, terwijl r. 4 onvertaalbaar blijft. In r. 5 is zoals vermeld waarschijnlijk gerefereerd aan een plaats of 
gebeurtenis waaraan Hercle zijn naam verleende. R. 6 alpan tece is het Etruskische equivalent van de Latijnse formule libens posuit. Het nummer IIC 
betekent 2,5, dat wil zeggen 2,5 maal een libbra leggera van 286,5 gram (= 716,25 gram!). R. 7 is onvertaalbaar. In r. 8-10 worden enkele namen  
genoemd. Voor een eerdere en op enkele punten afwijkende lezing zie Cristofani 1996.  
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plaats of gebeurtenis/feestdag waaraan Hercle zijn naam verleende95. De tweede inscriptie, op een 
bronzen knots uit de 3de eeuw v.Chr. (?), luidt: cn . turce / tite . uta/ves . v(elus) . l(autni) / hercles / 
alpan, 'dit gaf Tite Utaves (zoon) van Vel, vrijgelatene, aan Hercle als geschenk' (cat. HeE 3).  
 
Een aantal Griekse èra-inscripties uit het urbane heiligdom Vigna Parrocchiale I, eveneens in 
Cerveteri, dateren uit de 4de eeuw v.Chr. èra staat ofwel voor 'Herakles' ofwel voor 'Hera' (cat. HeG 
1/UnG 1)96. 

In het exra-urbane zuidelijke heiligdom van Pyrgi is een inscriptie aangetroffen die is aangebracht 
onder de voet van een Attisch black-gloss stemless kylix uit de periode rond het midden van de 5de 
eeuw v.Chr.: etun hercles carucra // II , 'deze II (schalen) voor Hercle (heeft) Carucra (gewijd)' (cat. 
HeE 4). 

Uit Macchiagrande te Veii is een fragment van een offertafel bekend met de inscriptie her, 
volgens E. Stefani aan te vullen tot her(coles) (cat. HeL 1).  

Van een aantal inscripties is de vindplaats onbekend. De oudste van deze inscripties is die op de 
voet van een Attisch roodfigurige kylix uit de kring rond Aristophanes (420-400 v.Chr.): hercles, 
'van/voor Hercle' (cat. HeE 5). Uit de periode tussen circa 350 en 300 v.Chr. dateert de bronzen 
basis voor een beeldje met de grotendeels onvertaalbare inscriptie caesi prisniesi tur/ce hercles clen 
ce/cha munis en cae lur/chve: truta: ala: alp/nina luths inpa lxchn[? (cat. HeE 7)97. De door D.F. 
Maras voorgestelde vertaling van het eerste deel luidt: 'de munis (de heilige plaats?98) heeft in naam 
van Cae Prisnie voor de zoon aan Hercle gewijd'99. De herkomst van het object is onzeker. G. 
Colonna stelt Volsinii voor en D.F. Maras, meer algemeen, uit centraal of zuidelijk Etrurië  100. Een 
bronzen beeldje van Hercle met een boog en een knots met op de rechterdij de inscriptie hercales 
mi, 'Ik (ben) van/voor Herc(a)le' (cat. HeE 6) tenslotte dateert uit het eind van de 4de eeuw v.Chr.101.  

Opvallend is dat van de zeven Etruskische inscripties met de naam van de god er vier afkomstig 
zijn uit Cerveteri en zijn territorium. De oudste inscriptie dateert uit het begin van de 5de eeuw 
v.Chr., de jongste uit de 3de eeuw v.Chr. De inscripties staan op diverse typen objecten.  
 
Beelden en beeldjes 

In een groot aantal heiligdommen zijn beelden en beeldjes van Hercle aangetroffen. De god is 
steeds herkendbaar door zijn knots en/of een leontè. In het suburbane heiligdom van Portonaccio in 
Veii is een terracotta beeld uit de periode rond het begin van de 5de eeuw v.Chr. en een pinax met 
een schildering van Hercle in gevecht met de riviergod Acheloös uit de 5de of 4de eeuw v.Chr. aan 
het licht gekomen. In Marzabotto is in een urbaan votiefdepot aan de oostelijke voet van de arx een 
bronzen beeldje van Hercle in aanvalspose aangetroffen, dat uit de 5de eeuw v.Chr. dateert. Uit het 
suburbane heiligdom in de necropolis van Cannicella in Orvieto zijn twee beeldjes van de god 
afkomstig: één van brons uit de laat-archaïsche periode en één van terracotta uit de eerste helft van 
de 4de eeuw v.Chr. Uit de 4de eeuw v.Chr. dateren verder een bronzen beeldje uit het suburbane 
heiligdom van Fontanile di Legnisina Vulci (centrale decennia van de 4de eeuw v.Chr.), een bronzen 
beeldje uit het Lago degli Idoli bij Falterona (eerste decennia van de 4de eeuw v.Chr.), een bronzen 
beeldje van de god in aanvalspose uit het heiligdom van de Villa Cassarini te Bologna (rond het 
begin van de 4de eeuw v.Chr.), en twee bronzen beeldjes uit een extra-urbaan sacellum in Spina. Uit 
de 4de of de 3de eeuw v.Chr. dateert een terracotta beeldje uit het heiligdom van Portonaccio in Veii. 
Uit de 3de eeuw v.Chr. dateren een terracotta beeldje uit het urbane heiligdom Campetti I te Veii, 
een loden beeldje uit het urbane votiefdepot (heiligdom?) van Vignaccia te Cerveteri, een bronzen 
beeldje van Hercle met een hinde uit een eerdere fase (laatste decennia van de 4de eeuw v.Chr.) van 

                                                 
95 Maggiani 2002b, 167, n. 13. Cf. masn in de LL, en masan tiur (de maand masan?) op een van de gouden plaatjes van Pyrgi (CIE 6315, r. 4). L.B. 
van der Meer (2007, in druk) interpreteert masan echter als een soort offer. 
96 Maggiani 1997b, 66, n. 225. 
97 Datering: Maras 2002, 215. Maras (2002, passim) doet een uitgebreide poging tot interpretatie van de inscriptie. 
98 Maras 2002, 232. 
99 Maras 2002, 219. 
100 Colonna 1989-1990, 881; Maras 2002, 214. 
101 Volgens S.J. Schwarz (LIMC V, 1 (1990) s.v. Herakles/Hercle nr. 23, 201) is de knots mogelijk een moderne restauratie, terwijl zij vanwege de 
unieke spellingswijze van de naam van de god ook twijfelt aan de authenticiteit van de inscriptie. 
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het sacellum bij de oostpoort van Vulci102. Overigens is uit hetzelfde heiligdom een terracotta beeld 
uit de eerste helft van de 2de eeuw v.Chr. afkomstig dat Hercle gezeten op een troon voorstelt, 
volgens O. De Casanove weergegeven als Fufluns of een van zijn volgelingen103. In het extra-
urbane heiligdom van Talamone zijn een terracotta kop van een bebaarde man met een wolfs- of 
leeuwenmantel (Hercle of Aita?), een fragment van een schouder met een leeuwenmantel (Hercle of 
Aita?) en een votief-pinax met een zittende man met een knots tussen de benen aan het licht 
gekomen.   

In de bescheiden plattelandsheiligdommen van Monte Tezio, Pasticetto en Colle Arsiccio di 
Magione die hier verder buiten beschouwing gelaten worden, zijn diverse bronzen beeldjes van 
Hercle aangetroffen die dateren vanaf de 5de eeuw v.Chr.104. 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat beelden en beeldjes van de god dateren uit de periode 
tussen de 5de en de 3de eeuw v.Chr. In de context van een heiligdom of votiefdepot komen beeldjes 
van Hercle voor in Veii, in plaatsen aan de kust, en in de Po-vlakte. In het binnenland van Etrurië 
zijn beeldjes van de god slechts op één plaats aangetroffen: in het heiligdom van Cannicella in 
Orvieto. 
 
Architectonische decoratie 
In het heiligdom van Portonaccio in Veii, Vigna Parrocchiale II in Cerveteri, het noordelijke 
heiligdom van Pyrgi, en overigens ook in de Mater Matuta heiligdommen in Rome (Sant'Omobono) 
en in Satricum zijn beeldengroepen van Hercle en Menerva aangetroffen, die, naar P.S. Lulof 
vermoedt, alle dienden als nokakroteria.105. Zij stellen de apotheose van Hercle voor. Alle 
exemplaren dateren uit de periode tussen ongeveer het derde kwart of het eind van de 6de en het 
begin van de 5de eeuw v.Chr.106.  

Een terracotta beeld van Hercle met een hert (het Kerynitische hert?) behoort verder tot de 
beeldengroep uit de periode rond het begin van de 5de eeuw v.Chr., die mogelijk op het dak van de 
tempel van het heiligdom van Portonaccio stond.  

Op de beide korte kanten van tempel B van het noordelijke heiligdom van Pyrgi is een 
architectonische decoratie aangebracht met scènes die door G. Colonna zijn geïdentificeerd als 
enkele van de Werken van Herakles107. De decoratie dateert uit circa 510 v.Chr. evenals enkele 
antefixen uit de serie met kosmische personificaties, waar Hercle evenals de Dageraad Thesan (?) 
tussen twee paarden in staat.  

In Arezzo maakt Hercle samen met Turms en enkele vrouwenfiguren deel uit van de 
architectonische decoratie uit de periode tussen 480 en 470 v.Chr., die in fragmentarische vorm is 
aangetroffen op het plein van de San Jacopo en in de Via Roma. 
 
Type heiligdom 
 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Veii, Campetti I ? (8 of 12) - x grot  open terrein (4/5) 
Veii, Portonaccio x (5/6) x (4/5) x plengaltaar (4/5) bassin (5/6) 
Cerveteri, Sant'Antonio * 2 x (10/11) - - onderaardse ruimte  
Cerveteri, Vignaccia - - - alleen votiefdep.  
Cerveteri, Vigna Parrocchiale I * (?) - - - diverse structuren bassin (7) 
Pyrgi zuid * - diverse diverse diverse structuren sacella (2x 10/11; 14/15) 
Orvieto, Cannicella x (6/7) diverse - diverse structuren  
Vulci, Fontanile di Legnisina x (10) x (5/6) - grot  
Talamone x (7/8) (x) - cisterne  
Falterona, Lago degli Idoli - - - votiefdepot in het meer  
Bologna, Villa Cassarini ? ? ?   

                                                 
102 Bartoccini 1961, 265, pl. 5,3. 
103 De Casanove 1986, 25. 
104 Maggiani 2002a, passim. 
105 Lulof 2000, passim. 
106 Datering in het derde kwart van de 6de eeuw v.Chr.: zie Lulof 2000, 209. Contra: G. Colonna, in: Sgubini Moretti 2001b, 67. 
107 G. Colonna in: NSc 1970, suppl. II, 290-306; G. Colonna in: Neppi Modona/Prayon 1981, 25. 
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Aspecten van de cultus 
 

he
ili

gd
om

 

vr
uc

ht
ba

ar
he

id
 

m
en

s 
en

 d
ie

r 

ch
th

on
is

ch
 e

n 
ka

ta
ch

th
. a

sp
ec

t 

ri
te

 d
e 

pa
ss

ag
e 

or
ak

el
 e

n 
lo

t 

ge
zo

nd
he

id
 e

n 
ge

ne
zi

ng
 

oo
rl

og
 

Veii, Campetti I xx xx xxx  x xxx 
Veii, Portonaccio xx xx xxx x xx xxx 
Cerveteri, Sant'Antonio* x x x x   
Cerveteri, Vignaccia x x x  x x 
Cerveteri, Vigna Parrocchiale I*?   x  x  
Pyrgi zuid* (x) xx xx xxx  xxx 
Orvieto, Cannicella x xx   x  
Vulci, Fontanile di Legnisina x x  ? xx  
Talamone      x 
Falterona, Lago degli Idoli x  x  x xxx 

 
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk.  
 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Hercle 
 

locatie Apulu, 
Suri e.a. 

Aritimi Menerva Turan Turms Vei 

Veii, Campetti I 
(3de) 

> 400 (4de-
3de) 

1 (dat. ?)  1 (3de/2de) - 2 (3de) 1 (4de)* 

Veii, Portonaccio 
(6de-3de) 

div. (arch?-
3de) 1 Rath 

(arch)* 

div. (6de-
?) 

div. ; 8 
(6de-3de)* 

1 (6de)* dak (5de) - 

Cerveteri, 
Sant'Antonio* 
(5de-3de) 

Rath 1 
(4de/3de) * 

- - - 1 * 
(4de/3de) 

- 

Cerveteri, 
Vignaccia 
(4de-3de) 

div.  
(4de-3de) 

div.  
(4de-3de) 

div.  
(5de-3de) 

div.  
(4de-3de) 

- div. ? (4de-
3de) 

Pyrgi zuid* 
(5de) 

Suri etc. 5 
+ 5 * (5de-

3de) 

- 3 (5de)* 
 

- - 1 (5de)* 
 

Orvieto, 
Cannicella 
(5de-4de) 

- - - - - 1 (4de)* 
 

Vulci, Fontanile 
di Legnisina  
(4de) 

1 (dat.?) 
 

- 2 (3de) 
 

- - 1(4de/3de) 
* 
 

Talamone 
(hell.) 

(1) (3de/2de) 
 

- - - - - 

 
Herakles wordt verder wel voorgesteld in een Dionysische context: op een Attisch roodfigurige 
kolonettenkrater uit de periode rond 480-470 v.Chr. uit het zuidelijke heiligdom van Pyrgi staat de 
god weergegeven als symposiast, terwijl de krater is gewijd aan 'De Fuflunische'. Het terracotta 
beeld van de god uit het sacellum bij de Oostpoort van Vulci uit de eerste helft van de 2de eeuw 
v.Chr. toont de god als Fufluns of een van diens aanhangers. Op de IP staan Fufluns en Hercle 
overigens chiastisch ten opzichte van elkaar in het negende marginale vakje en het vakje dat grenst 
aan het achtste marginale vakje. 
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Dedicanten 
In drie van de genoemde Hercle-inscripties wordt de naam van een dedicant genoemd. Het gaat ten 
eerste om Carucra die in het zuidelijke heiligdom van Pyrgi een kylix uit het midden van de 5de 
eeuw v.Chr. wijdde. Volgens G. Colonna is het een van oorsprong Griekse naam, mogelijk afgeleid 
van de accusativus van de Dorische vorm karuks: karuka, 'heraut'108. Van dezelfde stam is het 
latijnse caduceum, de herautenstaf van Mercurius, afgeleid. Dit is opmerkelijk, aangezien Turms, 
het Etruskische equivalent van Mercurius, in het heiligdom van Sant'Antonio in Cerveteri in één 
inscriptie met Hercle voorkomt, terwijl beide goden zoals vermeld ook elders in enig opzicht een 
combinatie vormen. G. Colonna vermoedt op basis van de Dorische vorm dat de voorouders van de 
dedicant uit Zuid-Italië of veeleer uit Dorisch Sicilië afkomstig zijn. Zij zouden aan het begin van 
de 5de eeuw v.Chr. in Cerveteri zijn aangekomen. Voor een herkomst uit Sicilië aan het begin van 
de 5de eeuw v.Chr. noemt G. Colonna de volgende argumenten: de Romeinse graanvoorziening in 
492-491 v.Chr. vlak voordat Gelo tiran van Gela werd, de aanwezigheid van Etruskische inscripties 
in Selinunte uit die periode en de aanwezigheid van Siciliaanse munten uit de eerste helft van de 5de 
eeuw v.Chr. in het heiligdom van Pyrgi, en de mogelijke relatie tussen Astarte in Pyrgi en Erycina, 
een godin die op de Eryx in West-Sicilië werd vereerd109. 

De tweede naam is die van Tite Utaves V(elus), een vrijgelatene, die in het heiligdom 
Sant'Antonio een knots wijdde, die mogelijk wordt gedateerd in de tweede helft van de 3de eeuw 
v.Chr. De derde naam van een dedicant in een inscriptie die aan Hercle is gericht, is een zekere 
Prisnius, die omwille van zijn zoon een beeldje wijdde waarvan alleen de bronzen basis resteert. 
Ook deze inscriptie dateert uit de hellenistische periode. 
 
Plaats op de IP 
Op de IP komt Hercle (Herc) eenmaal voor in regio 29. 
 
Bibliografie 
Bentz 1992, 191-192; Pfiffig 1975, 340-345, 347-352; S.J. Schwarz, Herakles/Hercle, LIMC V,1 (1990)196-253; Van 
der Meer 1987, 122-124. 
  
 
Ithavusva 
 
De identiteit van Ithavusva, die slechts eenmaal voorkomt in een religieuze context - samen met 
Achavisur en Turan op een bucchero kelk of patera uit een graf in Narce (gedateerd rond 600 
v.Chr.; cat. IthE 1) - is bekend door één iconografische voorstelling op een spiegel uit Praeneste uit 
de tweede helft van de 4de eeuw v.Chr., waar zij Ethausva wordt genoemd.110 Het gaat om een godin 
die aanwezig is bij de geboorte van Menerva. 
 
Bibliografie 
R. Lambrechts, Ethausva, LIMC IV,1 (1988) 38. 
  
 
Klanins 
 
Klanins is de personificatie van de rivier de Clanis (Chiana)111, die langs Chiusi stroomt. De naam 
komt eenmaal voor, op een bronzen beeldje van een atleet (verspringer) met halteres 
(tegengewichten) in de hand. Het beeld is gevonden in Quarata en dateert uit het tweede kwart van 
de 5de eeuw v.Chr. De inscriptie, die op het rechterbeen is aangebracht, luidt mi klanin[śl], 'ik ben 
van/voor Klanins' (cat. KlE 1).  

                                                 
108 G. Colonna in REE 69 (2003) 321. 
109 G. Colonna in REE 69 (2003) 322. 
110 ES 5,6; ET La S.3; CII 3,394. 
111 H. Rix (in: G. Colonna (ed.), Gli Etruschi e Roma. Atti dell'incontro di studio in onore di M. Pallottino. Roma, 11-13 dicembre 1979 (Roma 1981) 
125) is de eerste die de naam op deze wijze heeft geïnterpreteerd. Zie o.m. Steinbauer 1999, 261. 
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Lapse 
 
Lapse komst voor op twee bronzen plaatjes uit de 3de eeuw v.Chr. die zijn gevonden in het 
zuidelijke heiligdom van Pyrgi (cat. LapE 1-2). G. Colonna vermoedt dat Lapse evenals Ecile en 
Chavex epitheton van Suri is112. De naam zou volgens G. Colonna een echo kunnen zijn van de 
verder onbekende Iuppiter Laprius uit een passage van Ennius' Euhemerus113.   
 
 
Laran 
 
Laran is het Etruskische equivalent van Ares/Mars.  
 
Inscripties 
De god komt voor in 6 inscripties, die echter geen van alle in de context van een heiligdom zijn 
gevonden. De oudste luidt thucer hermenas turuce [l]aru[n]s, 'Thucer Hermenas wijdde aan Laran' 
(cat. LarE 2) en staat op het rechterbeen van een bronzen beeld van een krijger dat in Ravenna is 
aangetroffen, de zogenaamde 'Mars van Ravenna', die wordt gedateerd in het derde kwart van de 6de 
eeuw v.Chr.  

Eveneens uit de archaïsche periode stamt een bronzen kandelaar uit Noord-Etrurië met de tekst 
larans, 'van/voor Laran' (cat. LarE 6).  

Uit de 5de eeuw v.Chr. dateert de inscriptie mi l[urs l]aruniθla, ík (ben) van Lur die van Larun' 
onder de voet van een bucchero pot uit San Giovenale (cat. LarE 1). Hier is 'die van Larun' een 
epithton van de god Lur. 

De god wordt ook eenmaal genoemd in de Tabula Capuana (ca. 470 v.Chr.; cat. LarE 5). 
Uit een necropolis in Bettona zijn twee grensstenen afkomstig met een terminus post quem van de 

4de eeuw v.Chr. Op de ene grenssteen staat de tekst tular larna (cat. LarE 3), op de andere tular 
larns (cat. LarE 4), beide te vertalen met 'grens van Laran'.  
 
Beelden en beeldjes 
In Etrurië zijn veel beeldjes gevonden van gewapende krijgers, waaronder een bronzen exemplaar 
uit de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr. in het noordelijke heiligdom van Gravisca. Het is echter 
niet mogelijk deze met zekerheid te identificeren als Laran.114 Zij kunnen ook gelovigen 
voorstellen, die een beeldje van zichzelf in wapenrusting aan een ons onbekende god schonken. 
 
Aspecten van de cultus 
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk.  
 
Plaats op de IP  
De inscriptie lar op de IP in een regio op de galblaas kan mogelijk worden aangevuld tot laran. 
 
Bibliografie 
Jannot 1998, 172-173; Pfiffig 1975, 309-311; Van der Meer 1987, 120-122; E. Simon, Ares/Laran, LIMC II,1 (1984) 
498-505. 
 
 

                                                 
112 G. Colonna, REE 64, 1998 [2001] 419-421. 
113 G. Colonna in REE 69 (2003) 337. Voor de tekst bij Ennius zie: I. Vahlen, Ennianae poesis reliquiae (Lipsiae 1903) 227, 122. 
114 Contra: E. Simon, Ares/Laran, LIMC II,1 (1984) 498, 504. 
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Lethams 
 
Lethams komt zesmaal voor in de Tabula Capuana (ca. 470 v.Chr.; cat. LeE 1), waarvan eenmaal 
direct volgend op de naam van de god Suri. Voorts komt Lethams in diverse varianten in totaal 
vijfmaal voor op de IP: in de marginale regio 11 en in de interne regionen 18, 27, 32 en 37.  
De identiteit van de god kan vooralsnog niet met zekerheid worden vastgesteld115. G. Colonna is 
van mening dat Lethams een epitheton van Suri is116. M. Cristofani en L. Cerchiai vermoeden dat 
Lethams ongeveer het equivalent is van Favor/Favores117. Favor/Favores komen meermalen voor in 
de tekst van de 5de eeuwse Romeinse auteur Martianus Capella, aan wiens beschrijving van de 
hemelindeling men de IP-goden tracht te koppelen. Verder is dankzij Livius bekend dat zich in elk 
geval in 209 v.Chr. in Capua een aedes Fortunae vlakbij de stadmuur bevond, niet ver van een 
aedes voor Mars, op een suburbane locatie waar zich ook grafmonumenten bevonden118. Bij de 
vindplaats van de Tabula Capuana, Quattordici Ponti, zijn zowel graven als architectonische 
terracotta's uit de archaïsche periode gevonden, zodat het zeker niet is uitgesloten dat de Tabula 
Capuana tot het betreffende heiligdom voor Fortuna behoorde en dat Lethams derhalve een 
Favor/Fortuna-achtige god was.  L.B. van der Meer ziet in de god eerder een martiale beschermer 
van de Olympische goden vanwege de nabijheid van Laran zowel in de Tabula Capuana (r. 18-19) 
als op een spiegel uit Tarquinia (rond het begin van de 3de eeuw v.Chr.) die waarschijnlijk de 
geboorte van Menerva toonde. Derhalve vergelijkt hij Lethams met de door Martianus Capella 
genoemde Iunonis Hospitae Genius.  
 
  
Bibliografie 
Cristofani 1995b, passim; Jannot 1998, 170; I. Krauskopf, Letham, LIMC VI,1 (1992) 256; Van der Meer 1987, 66-70.  
 
 
Lur 
 
Volgens L.B. van der Meer is Lur een mannelijke godheid met katachtonische, martiale, 
beschermende en oraculaire functies 119. De god komt voor in zes inscripties. In de lange inscriptie 
op een loden plaatje uit het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella, dat wordt 
gedateerd rond het eind van de 6de eeuw v.Chr. is de naam van de god aanwezig in de vorm lurus  ̀
(cat. LrE 1)120. Andere goden die worden genoemd zijn Apa en Suri, en elders in het heiligdom zijn 
inscripties met de naam van Menerva aangetroffen. 

Uit de 5de eeuw v.Chr. dateert de inscriptie mi l[urs l]aruniθla, 'ik (ben) van Lur die van Larun' 
onder de voet van een bucchero pot, gevonden in relatie tot een gebouwtje (sacellum?) bij een brug 
over de rivier Pietrisco in San Giovenale (cat. LrE 2). Het epitheton duidt erop dat Lur een martiaal 
en beschermend aspect kent. 

In de lange inscriptie op kant b van het loden plaatje van Magliano (rond het midden van de 5de 
eeuw v.Chr.) komt tweemaal de vorm lursth, 'in de … - locativussuffix - van Lur' (cat. LrE 3) voor. 
In de inscriptie worden ook Thanr, de onderwereldgod Calu en Suri genoemd, en misschien Tin en 
Tiur, indien deze niet in de zin van 'dag' en 'maand' dienen te worden opgevat. 

De derde inscriptie met de naam van de god luidt lurśl lrtla vatlmi faśte, 'van/voor Lur Larta 
vatlmi in het faś (heiligdom?121)' (cat. LrE 6)122. De kandelaar is volgens G. Colonna gezien de 
lettervorm van de inscriptie uit Vulci of Orvieto afkomstig123. Lur komt hier voor in combinatie met 
de god Vatlmi. 
                                                 
115 Voor diverse hypothesen zie: Van der Meer 1987, 67. 
116 G. Colonna, REE 64, 1998 [2001] 421. 
117 Cristofani 1995, 67-68; 120. Cerchiai 1995, 161. 
118 Livius, XXVII 11, 2: (…) et Capuae murus Fortunaeque aedis, (…). 
119 Van der Meer 2007, 97-98. 
120 CIE 6310; ET Cr 4.10; TLE 878. Zie ook: Pfiffig 1968, passim. 
121 Maras 1998b, 351. 
122 D.H. Steinbauer (1999, 494 s.v. Vatlmi(-)) vindt de inscriptie verdacht. 
123 Colonna 1989-1990, 892. 
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Op een tegelfragment uit Sovana - mogelijk uit Tolline of rond Poderone - waarvan de datering 
onbekend is, staat een zeer fragmentarische, onvertaalbare inscriptie, waarin ook [---]lurx[---]  (cat. 
LrE 4) leesbaar is124. Het blijft echter onduidelijk of op deze plaats de god Lur wordt bedoeld, mede 
vanwege het ontbreken van de vondstcontext.   

Op een aardewerkfragment uit het heiligdom in Cetamura del Chianti staat lurs (cat. LrE 5). Het 
fragment is gevonden bij een gebouw uit de 3de eeuw v.Chr. 

Ook in de lange inscriptie op de wand van een graf uit de 4de of 3de eeuw v.Chr. in de necropolis 
van Sette Camini in Orvieto (lur[i])125, in een lange inscriptie op een sarcofaag uit de Tombe van de 
Alethnas te Musarna (…luri…; het tweede kwart van de 3de eeuw v.Chr.)126, en in de LL (luri ; 
V.22) komt lur- voor, waarbij overigens niet duidelijk is of ook in deze gevallen de naam van de 
god wordt bedoeld. 

Lur ontbreekt op de IP127. 
 
Bibliografie 
Colonna 1989-1990, 892-894; Maras 1998b  
 
 
Lurmita en Lurmica 
 
Lurmita en de Lurmica zijn gerelateerd aan Lur128. Volgens D.H. Steinbauer betreft het godheden 
die alleen en als groep kunnen worden vereerd129. De naam van de god(en) komt pas vanaf het eind 
van de 4de of de eerste helft van de 3de eeuw v.Chr. voor. Het gaat om drie inscripties. 

Een kleine bronzen arula of basis uit het territorium van Vulci ((4de-)3de eeuw v.Chr.) is voorzien 
van de inscriptie truphu/n pethu/nus. v. l/av // lurmic/la. turc/e. XXX / cver, 'Truphun, van V(el) 
Pethun (vrijgelatene?) wijdde aan Lurmica als 30ste (deel) (?) een heilig object' (cat. LmE 1),  die 
doorloopt over alle vier de zijden. De naam Truphun is echter afgeleid van het Griekse Truphoon en 
komt als Tryphon en diverse spellingsvarianten ook voor als naam van Romeinse vrijgelatenen130. 
Pethun is een godennaamgentilicium van de godin Pethan131.  

De tweede inscriptie, op een bronzen beeldje van een biddende jongeman, dateert uit het eind van 
de 4de of de eerste helft van de 3de eeuw v.Chr. en luidt vel matunas turce / lur: mitla: cv/era, 'Vel 
Matunas wijdde aan Lurmita het heilige object' (cat. LmE 3). De herkomst van het beeldje is 
onbekend. Een herkomst uit het territorium van Cerveteri is echter waarschijnlijk aangezien zowel 
de naam van de gelovige - Matunas komt slechts in Cerveteri voor, vanaf de 4de tot en met de 3de of 
de 2de eeuw v.Chr.132 - als de lettervorm hierop duiden.  

Een bronzen plaatje uit Perugia, volgens D. Maras een sors133, dateert uit de 3de of 2de eeuw v.Chr. 
en draagt de inscriptie lvrmit[la cver], 'heilig object van/voor Lurmita' (cat. LmE 2).  

Evenals Lur ontbreekt ook Lurmita op de IP.  
 
Bibliografie 
Maggiani 2002a, 270-271; Maras 1998b. 
 
 

                                                 
124 A. Maggiani, REE 38 (1970) 296, nr. 6. 
125 CIE 5093; ET Vs 1.179; TLE 233. 
126 Viterbo, MC 240. CIE 5818; ET AT 1.107; TLE 172. Datering: L.B. van der Meer, Myths and More on Etruscan stone sarcophagi (2004) 150, 
H213. 
127 Contra: Maras 1998b, 330: lu(r)s. 
128 Zie o.m. Colonna 1989-1990, 893-894. N.B.: Lurmi(ca/ta): Lur + mi, cf. Vatl + mi. 
129 Steinbauer 1999, 285. 
130 E. Benelli, REE 56, 1989-1990 [1991] 365; Steinbauer 1999, 286 en n. 4. 
131 Zie Steinbauer 1999, 286-287. 
132 Morandi Tarabella 2004, 305. 
133 Maras 1998b, 331. 
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Mantrns 
 
Omtrent de identiteit van de god Mantrns is niets met zekerheid bekend134. Het vermoeden bestaat 
dat de god geassimileerd kan zijn met de Latijnse katachthonische god met de stam manth- of met  
*manthurna, die in verband kan worden gebracht met Dis Pater135. Op basis van het feit dat in een 
emporium-heiligdom aan de via Verde in Pontecagnano zowel een Etruskische inscriptie met de 
naam van de god als vier Griekse Apollo-inscripties (cat. ApG 6-9) zijn aangetroffen, terwijl een 
van de Etruskische equivalenten van Apollo, Suri, ook wel als onderwereldgod kan worden 
geïdentificeerd, veronderstelt G. Colonna dat Manth kan worden vergeleken Suri, als ze al niet 
identiek zijn136.  De naam van de god komt slechts tweemaal voor in religieuze context. In het reeds 
genoemde emporium-heiligdom aan de via Verdi in Pontecagnano is een fragment van een 
onbeschilderde olla of amfoor uit de periode tussen 550 en 500 v.Chr. aangetroffen met de 
inscriptie manth (cat. ManE 2). In hetzelfde heiligdom zijn vier Griekse Apollo-inscripties uit 
diverse perioden aan het licht gekomen (cat. ApG 6-9). Uit Fondaccio in de buurt van Castiglion 
Fiorentino is een bronzen beeldje afkomstig van een staand kind met in beide handen een vrucht 
met daarop de inscriptie larthia ateinei: /  flereś: mantrn/ śl:  / turce, Larthia Ateinei wijdde (dit) aan 
het numen van Mantrn' (cat. ManE 1). Het beeldje wordt gedateerd rond het midden van de 3de 
eeuw v.Chr.  
 
Maris 

Omtrent de identiteit van Maris is weinig bekend. Anders dan de naam doet vermoeden, is hij 
geen Etruskische equivalent van Mars.137 Enkele epigrafische spiegels tonen een kind, een 
jongeman, of een bebaarde man, wiens naam voornamelijk wordt vergezeld van een epitheton: 
Husrnana (<hus(u)r: 'zonen', 'kinderen' (?)138), Halna (< Thalna?139), Isminthians, Turn[s?], Hercles, 
[T]iusta. Opmerkelijk is mijns inziens dat de laatste vier epitheta verwijzen naar de vaak samen 
voorkomende goden Apulu (Isminthians < Apollo Smintheus140), Turan (Turn[s?]), Hercle en 
Aritimi (Tiusta: van de Maan > Aritimi/Tiv). Op de IP komt hij driemaal voor: eenmaal op de 
galblaas (regio 26; marisl lar, 'Laran van Maris' of '(regio) van Maris en Laran'141), eenmaal in het 
centrum van het oppervlak (regio 30), grenzend aan het vakje van Hercle, dat op zijn beurt grenst 
aan de achtste marginale regio, en eenmaal voor de punt van de galblaas, ter hoogte van het 16de 
marginale vakje (regio 39). Dit duidt erop dat Maris geen onbelangrijke god is.  

Twee of drie inscripties in religieuze context noemen Maris: het oudst is de inscriptie [m?]aris 
halas{ aś} naś ma, 'Maris Halasnas ma (= ?)' (cat. MaE 3) op een kalkstenen blok uit Marciano, dat 
dateert uit de 6de eeuw v.Chr. Op kant a van het loden plaatje van Magliano wordt een Maris Menita 
(mariśl menitla) (cat. MaE 1) genoemd. Het epitheton betekent waarschijnlijk 'Gevende' of 
'Brengende', omdat het mogelijk is afgeleid van het werkwoord men-, 'brengen', 'geven', 'maken'142. 
De derde inscriptie mi marisl harth sianśl l[-?-]eimi, 'mij (wijdt) aan Maris Genius de Vader, 
L(arth?) Eimi' (cat. MaE 2) is aangebracht op een bronzen vaas uit Chiusi, waarvan de datering 
tussen de 4de en de 1ste eeuw v.Chr. ligt. 
 
Bibliografie 
M. Cristofani, Maris I, LIMC VI,1 (1992) 358-360; Pfiffig 1975, 249-250; Van der Meer 1987, 114-120. 
 
 

                                                 
134 Voor diverse door A.J. Pfiffig afgekeurde theorieën omtrent de identiteit van Mantrn zie Pfiffig 1975, 319-321. 
135 Bruschetti 2002, 96 en n. 8. Volgens Servius en schol.Veron. (ad Verg. Aen. 10,198-200) is Mantus de Etruskische naam van de Romeinse 
onderwereldgod Dis Pater. Zie ook L. Aigner-Foresti, s.v. Mantus, Der Neue Pauly, Band 7 (1999) cc. 838-839   
136 G. Colonna, REE 63 (1997 [1999] 406. 
137 Pfiffig 1975, 249; M. Cristofani, Maris I, LIMC VI,1 (1992) 358. D.H. Steinbauer (1999, 441) is van mening dat Maris 'knaap, jongeman, dienaar, 
slaaf' betekent. 
138 Van der Meer 1987, 117 en n. 6. 
139 Van der Meer 1987, 117; contra: M. Cristofani, Maris I, LIMC VI,1 (1992) 360. 
140 Van der Meer 1987, 117. 
141 Van der Meer 1987, 114. 
142 Pfiffig 1975, 250; Van der Meer 1987, 117. 
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Menerva 
 
Menerva is het Etruskische equivalent van de Romeinse Minerva en de Griekse Athena. 
 
Inscripties 

Er zijn 14 Etruskische en 2 Latijnse inscripties met de naam van de godin Menerva bekend uit de 
periode van dit onderzoek. De meeste inscripties zijn afkomstig uit het suburbane Portonaccio 
heiligdom te Veii, het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella en het extra-urbane 
zuidelijke heiligdom van Pyrgi, beide in het territorium van Cerveteri. De oudste Menerva-inscriptie 
staat op een fragmentarisch bucchero kistje uit de altaarzone van het heiligdom van Portonaccio in 
Veii, die dateert uit de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr.: laris velkasna[s mini muluvanike / 
turuce] menervas, 'Laris Velkasnas wijdde mij aan Menerva' (cat. MeE 1). Uit hetzelfde heiligdom 
zijn nog zeven objecten met Menerva-inscripties afkomstig, waaronder 5 Etruskische: een fragment 
van een bucchero vaas uit de 6de eeuw v.Chr. met de tekst [- ?- men]erva[s - ?-], 'van/voor Menerva' 
(cat. MeE 2), een fragment van de voet van een Attische kylix uit het laatste kwart van de 6de eeuw 
v.Chr., waarop de inscriptie [mi avi] le zuqume turace me[ner]avas, 'mij wijdde Avile Zuqume aan 
Menerava' (cat. MeE 3) staat, de bodem van een bucchero pot uit de 6de of het begin van de 5de 
eeuw v.Chr. met de tekst [min]i menra ak[asce], 'mij Menerva (…?)' (cat. MeE 4), een Attisch 
roodfigurige kylix van de Veii-schilder uit de periode rond het midden van de 5de eeuw v.Chr. met 
onder de voet de tekst menerva.s, 'van/voor Menerva' (cat. MeE 5), een fragment van een archaïsche 
kylix met de inscriptie [?] menarv[as?], 'van/voor Menarva' (cat. MeE 6). Uit de Romeinse periode 
van het heiligdom dateren twee objecten met Latijnse inscripties: een miniatuur olpe uit de periode 
tussen 350 en 300 v.Chr. met op de flank de inscriptie L. Tolonio(s) ded(et) Menerva, 'Lucius 
Tolonius gaf aan Menerva' (cat. MeL 1), en een olla waarvan de datering onbekend is, met de 
inscriptie ]d mener[ (cat. MeL 2).  

Evenals in het heiligdom van Portonaccio in Veii dateert ook in het heiligdom van Punta della 
Vipera in Santa Marinella de oudste inscriptie uit de 6de eeuw v.Chr. Het gaat om een fragment van 
een bucchero vaas uit het laatste kwart van de 6de eeuw v.Chr. met de tekst [men]ervas, 'van/voor 
Menerva' (cat. MeE 10). Uit de periode tussen 490 en 480 v.Chr. dateert de inscriptie [---v]elthur 
pl[---m]enrua[s], 'Velthur Pl(?) voor Menerva' (cat. MeE 11), die op de fragmentarische voet van 
een Attisch roodfigurige kylix type B uit hetzelfde heiligdom is aangebracht. Uit de 3de eeuw v.Chr. 
tenslotte dateert de inscriptie mene[rvas], 'van/voor Menerva' (cat. MeE 12) op het handvat van een 
amfoor.  

In het zuidelijke heiligdom van Pyrgi dateert de oudste inscriptie uit de eerste helft van de 5de 
eeuw v.Chr.: mi menervas, 'ik (ben) van/voor Menerva' (cat. MeE 7) op een fragment van de voet 
van een Attisch black-gloss vaas. De inscriptie [….tur]ce m[enervas], '(…) wijdde aan Menerva' 
(cat. MeE 8) dateert uit de loop van de 5de eeuw v.Chr. De derde - mogelijke - Menerva-inscriptie 
uit Pyrgi dateert uit het midden van de 5de eeuw v.Chr. en is aangebracht op een fragment van een 
Attisch black-gloss kantharos: mene[rvas] of menr[vas], 'van/voor Menerva' (cat. MeE 9).    

In Tarquinia en in Perugia zijn twee Menerva-inscripties aangetroffen in een necropolis. In 
Tarquinia gaat het om een tufstenen blok uit de 6de eeuw v.Chr. met de inscriptie merua (cat. MeE 
13) en in Perugia om twee bronzen scheenplaten uit het eind van de 6de of de eerste decennia van de 
5de eeuw v.Chr. van Griekse makelij met de inscripties: arnth savpunias turce menrvas op de 
rechter en arnth savp[unias t]ur[ce me]nrvas op de linker scheenplaat, 'Arnth Savpunias wijdde 
(mij) aan Menerva' (cat. MeE 14). Het gaat vermoedelijk om een oorlogsbuit die in eerste instantie 
in een Menerva-heiligdom is gewijd en die in een later stadium in het graf is meegegeven.  

De reikwijdte van Menerva-inscripties is beperkt tot het gebied rond Veii en Cerveteri, met 
uitzondering van de inscriptie in Tarquinia, en de scheenplaten in Perugia, die oorspronkelijk echter 
niet in Perugia aan de godin zijn gewijd, maar die gezien het lettertype uit (een heiligdom in) Zuid-
Etrurië afkomstig zullen zijn143. 

                                                 
143 Feruglio 1991, passim. 
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Inscripties met de naam van de godin komen voor in de periode tussen de 6de eeuw v.Chr. en de 
hellenistische periode, ofschoon het merendeel uit de 6de en 5de eeuw v.Chr. stamt. De meeste 
Menerva-inscripties staan op Etruskische en Attische potten. 
 
Beelden en beeldjes 
Een groot aantal beelden en beeldjes is ons bekend uit de context van een heiligdom. De vele 
beeldjes die niet in de context van een heiligdom of votiefdepot zijn aangetroffen of waarvan de 
vindplaats niet bekend is, zijn hier buiten beschouwing gelaten144. De godin is steeds herkenbaar 
aan haar aegis en helm. De oudste, bronzen beeldjes van de godin dateren uit het laatste kwart van 
de 6de eeuw v.Chr. en zijn aangetroffen in het noordelijke complex van het extra-urbane 
havenheiligdom van Gravisca. Het gaat om het type Athena Lindia, afkomstig uit Sicilië. 

Uit het urbane votiefdepot (heiligdom?) van Vignaccia in Cerveteri zijn enkele terracotta beeldjes 
uit de 5de en 4de eeuw v.Chr. afkomstig. Een uniek terracotta beeldje uit de 4de eeuw v.Chr. uit dit 
depot toont de godin zittend op een kline, mogelijk met een vrucht in de hand.    

Bij de Mulino delle Gagliarde in Arezzo is een votiefdepot uit de 5de eeuw v.Chr. blootgelegd, 
waartoe ook een bronzen beeldje van de godin zou hebben behoord.145 

Onder de kerk van San Lorenzo in Arezzo is een groot bronzen beeld van Menerva gevonden dat 
stilistische overeenkomsten vertoont met de Praxitelische typen van omstreeks het midden van de 
4de eeuw v.Chr. Het zou echter volgens M. Bentz naar alle waarschijnlijkheid om een Romeinse 
kopie gaan146. 

In de urbane Grote Tempel van Vulci is een bronzen beeld van een spinnende vrouw aangetroffen 
tezamen met een helmkam. Het gaat mogelijk om een Etruskische kopie van een Grieks beeld uit 
circa 330 v.Chr. dat Athena Ergane voorstelt. 

In het suburbane heiligdom van Portonaccio in Veii zijn 15 à 20 terracotta beeldjes uit de 4de en 
3de eeuw v.Chr. aan het licht gekomen.   

Uit het heiligdom van Fondo Patturelli in Capua zijn twee terracotta beeldjes afkomstig: één uit de 
4de en één uit de 2de eeuw v.Chr.  

De overige beeldjes dateren alle uit de hellenistische periode. Het gaat om één terracotta beeldje 
uit het heiligdom Campetti I in Veii (3de-2de eeuw v.Chr.), twee terracotta beeldjes uit het heiligdom 
Campetti II in Veii, diverse terracotta beeldjes en kopjes van beeldjes uit het heiligdom van Punta 
della Vipera in Santa Marinella (3de-2de eeuw v.Chr.), één laat-hellenistisch terracotta beeldje uit 
gebouw gamma van het reeds genoemde heiligdom van Gravisca, twee beeldjes uit het suburbane 
heiligdom van Fontanile di Legnisina in Vulci (3de eeuw v.Chr.), en één bronzen beeldje uit het 
urbane heiligdom van Belvedere in Orvieto uit het begin van de 3de eeuw v.Chr.  

Beelden en beeldjes van de godin kwamen in de context van een heiligdom dus vanaf de eerste 
helft van de 6de tot en met de hellenistische periode voor in Noord- maar voornamelijk in Zuid-
Etrurië.  
  
Architectonische decoratie 
Menerva komt gedurende de periode van dit onderzoek in de architectonische decoratie van 5 
heiligdommen voor, de antefixen met Menerva-koppen buiten beschouwing gelaten. De oudste 
beeldengroepen waarin de godin voorkomt, zijn de nokakroteria waar zij Hercle vergezelt bij zijn 
apotheose (?). Deze beelden dateren uit de periode tussen het derde kwart of het eind van de 6de en 
het begin van de 5de eeuw v.Chr. en zijn gevonden in het heiligdom van Portonaccio in Veii, in het 
heiligdom Vigna Parrocchiale II in Cerveteri, in het noordelijke heiligdom van Pyrgi, en tevens in 
het heiligdom van Sant'Omobono in Rome en het heiligdom van Mater Matuta in Satricum. 

In het noordelijke heiligdom van Pyrgi komt Menerva verder voor in één van de scènes op de 
korte zijden van tempel B, die episodes uit de Werken van Herakles voorstellen (ca. 510 v.Chr.). Op 
het centrale antepagmentum van tempel A in hetzelfde heiligdom (460-455 v.Chr.) is Menerva 
weergegeven als verbijsterde toeschouwer in een gevechtsscène uit de Zeven tegen Thebe: haar 

                                                 
144 Zie o.m. G. Colonna, Athena/Menerva, LIMC II,1 (1984) 1050-1074 passim. 
145 Camporeale 2004 onderschrift bij pl. 276. 
146 Bentz 1992, 198 en n. 186. 
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beschermeling Tydeus staat op het punt om Melanippos in de schedel te bijten, waarop Menerva 
hem weigert onsterfelijk te maken met de inhoud van de emmer die zij in de hand heeft.      

Op het fragmentarische fronton van de tempel van Belvedere in Orvieto uit het eind van de 5de of 
de eerste decennia van de 4de eeuw v.Chr. is de godin mogelijk met vleugels weergegeven.  

Op het fronton van het heiligdom Scasato II te Civita Castellana, dat dateert uit de periode rond 
380 v.Chr. staat de godin centraal, vergezeld door Tin en Uni en mogelijk nog enkele goden. 

De godin is ook aanwezig op een antefix in het heiligdom van La Casetta in Bolsena uit het eind 
van de 3de of het begin van de 2de eeuw v.Chr., waar zij wordt vergezeld door cilen. Menerva wordt 
hier in de inscriptie echter mera genoemd. 

Op het fronton van het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella wordt Menerva 
voorgesteld samen met een sileen. 
 
Type heiligdom 
 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Veii, Campetti I ? (8 of 12) - x open terrein (4/5) grot 
Veii, Portonaccio * x (5/6) x (4/5) x bassin (5/6) plengaltaar (4/5) 
Cerveteri, Vignaccia - - - alleen votiefdep.  
Santa Marinella, Punta della Vipera * x (9/10) x (7/8) x   
Pyrgi zuid * - diverse diverse diverse structuren  sacella (2x 10/11; 14/15) 
Gravisca noord - diverse x diverse structuren  
Orvieto, Belvedere x (7) diverse - graven onderaardse ruimte 
Vulci, Grote Tempel x (9) - -   
Vulci, Fontanile di Legnisina x (10) x (5/6) - grot  
Capua, Fondo Patturelli  x (?) x (4/5) -   

 
Aspecten van de cultus  
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Veii, Campetti I xx xx xxx  x xxx 
Veii, Portonaccio * xx xx xxx x xx xxx 
Cerveteri, Vignaccia x x x  x x 
Santa Marinella, Punta della Vipera * xx xx x xxx xxx x 
Pyrgi zuid * (x) xx xx xxx  xxx 
Gravisca noord  xx x   xxx 
Orvieto, Belvedere  xx  x  x 
Vulci, Fontanile di Legnisina x x  ? xx  
Capua, Fondo Patturelli x x   x x? 

 
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk.  
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Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Menerva 
 
locatie Apa Apulu, 

Suri 
e.a. 

Aritimi Hercle Turan Turms Uni Vei 

Veii, Campetti 
I (3de-2de) 

- div. 
(4de-3de) 

1 (dat. 
?) 

1 (3de) - 2 (3de) - 1 (4de)* 

Veii, 
Portonaccio 
(6de-3de)* 

- div. 
(4de-
3de); 

Rath 1 
(6de)* 

div.; 1* 
(hell.; 
6de) 

div. 
(6de-
3de) 

1 (6de)* dak (5de) - - 

Cerveteri, 
Vignaccia (5de-
3de) 

- div. 
(4de-3de) 

div. 
(4de-3de) 

div. 
(4de-
3de) 

div. 
(4de-
3de) 

- - div. (4de-
3de)? 

Santa 
Marinella, 
Punta della 
Vipera (6de-5de, 
3de-2de)* 

1 (6de)* 1 (3de-
2de); 
Suri 

(6de)*  

- - 1 
(dat.?) 

- - - 

Pyrgi zuid 
(5de)* 

3 (5de-
4de)* 

Suri e.a. 
5 + 5* 
(5de; 

4de-3de) 

- 1 (5de)* - - As-
tarte 1 
(4de)* 

1 (5de)* 

Orvieto, 
Belvedere (3de) 

2 
(arch.)* 

Suri 1 
(arch.)* 

- - - - - - 

Vulci, 
Fontanile di 
Legnisina (3de) 

- 1 
(Rom.?) 

- 1 (4de) - - 1 
(4de)* 

2 (4de-
3de?)* 

Capua, Fondo 
Patturelli (4de; 
2de) 

- - - - - - - 1 (dat. ?)* 

 
Dedicanten 
Van vier dedicanten die aan Menerva offerden, zijn de namen bekend. Drie van de vier komen uit 
het heiligdom van Portonaccio in Veii. Laris Velkasnas schonk het bucchero kistje uit de 6de eeuw 
v.Chr., Avile Zuqume gaf in het laatste kwart van de 6de eeuw v.Chr. een Attische kylix, en L. 
Tolonios wijdde in de 3de eeuw v.Chr. een olpe.  

De gens-naam Velkasnas komt aan het eind van de 6de eeuw v.C als Velchasnas voor in 
Tarquinia, en heeft raakvlakken met diverse meer recente gentilicia met een stam velcha-, die in 
Perugia en Chiusi voorkomen147. Deze stam doet denken aan het theoniem Velch(ans) 
(Vulcanus148). 

Dezelfde Tolonios die in het heiligdom van Portonaccio in Veii een olpe gaf aan Menerva, wijdde 
in het naburige heiligdom Campetti I een oinochoe aan Ceres. Tolonios is mogelijk afkomstig uit 
dezelfde familie als koning Lars Tolumnius van Veii in de 5de eeuw v.Chr. De gens-naam Tulumne 
komt slechts voor in Veii.149 

Arnth Savpunias wijdde de van oorsprong mogelijk Griekse scheenplaten uit het eind van de 6de 
of de eerste decennia van de 5de eeuw v.Chr. waarschijnlijk als oorlogsbuit aan Menerva in de 5de 
eeuw v.Chr., vermoedelijk in een Zuid-Etruskisch heiligdom. Pas in derde instantie zijn de 
scheenplaten in een graf in Perugia terecht gekomen.  
 
Plaats op de IP 
Menerva is afwezig op de IP. 
 

                                                 
147 Morandi Tarabella 2004, 188. 
148 Velch(ans) zie: Van der Meer 1987, 124-126; Morandi Tarabella 2004, 186, n. 376. 
149 Morandi Tarabella 2004, 549-550. 
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Bibliografie 
Bentz 1992, 197-199; G. Colonna, Athena/Menerva, LIMC II,1 (1984) 1050-1074; Jannot 1998, 156-158; Pfiffig 1975, 
255-258. 
 
 
Natinusnai 
 
Natinusnai is een van de goden die voorkomt op de Tabula Capuana (ca. 470 v.Chr.). De identiteit 
van de god blijft onbekend.  
 
Bibliografie 
Cristofani 1995b, passim; Edlund-Berry 1992, 335-336. 
 
 
Nethuns 
 
Nethuns is ongeveer het Etruskische equivalent van Neptunus/Poseidon. 

In religieuze context zijn er één of twee inscripties met de naam van de god bekend, beide uit het 
territorium van Cerveteri. De oudste van de twee dateert uit de 4de eeuw v.Chr. Het gaat om de 
inscriptie nex[---] op een fragment van de rand van een Etrusco-Campaanse schotel (cat. NeE 2) uit 
het noordelijke heiligdom van Pyrgi, door G. Colonna aangevuld tot ne[thuns]150.  

De andere inscriptie luidt nethuinsl . sipaz (cat. NeE 1) en is aangebracht op de buik van een 
black-gloss oinochoe uit Cerveteri (3de eeuw v.Chr.).  

Beelden en beeldjes zijn niet aangetroffen in de context van een heiligdom. 
De god speelt een belangrijke rol in de LL en ook op de IP komt hij meermalen voor: in de 

marginale regionen 3 en 7 (naast de galblaas), in de interne regionen 22 en 28 (op de galblaas).  
 

Bibliografie 
Jannot 1998,166-167; I. Krauskopf, Poseidon/Nethuns, LIMC VII,1 (1994) 479-483; Van der Meer 1987, 37-40; Pfiffig 
1975, 285-286.  
 
 
Pethan 
 
Pethan is vanwege het epitheton Calusna mogelijk een aan de onderwereld gerelateerde godin. De 
naam wordt in twee inscripties genoemd: op een tufstenen basis uit het stadsgebied van Orvieto, die 
wordt gedateerd in de archaïsche periode: cae. titi[.] vucinas. turce // mi pethns:, 'Cae Titi Vucinas 
wijdde (mij) // ik ben van/voor Pethan151' (cat. PeE 1), en op een travertijnen basis uit Perugia (3de-
2de eeuw v.Chr.): pethnś. calu/śnal. aule. cu/rane. auleś. tle/nacheiś. tenichun/ce, 'voor Pethan 
Calusnei. Aule Curane, (zoon) van Aule, door het dorp Tlenache (Tlenassie bij Perugia)…' (cat. 
PeE 2). Het is opmerkelijk dat de inscripties, die wat betreft datering en vindplaats zo ver uiteen 
liggen, beide op een basis zijn aangebracht.  
 
 
Rath 
 
In een voorstelling op een Etruskische spiegel uit Tuscania (ca. 300 v.Chr.; afb. VI.3) staat de 
inscriptie rathlth ('in het (heiligdom?) van Rath'). Het gaat om een leverschouwscène, waarbij de 
figuur bij wie de genoemde inscriptie staat, de attributen van Apulu heeft. Derhalve wordt vermoed 
dat Rath een soort Apulu was, mogelijk de god in zijn oraculaire functie152.  

                                                 
150 Colonna 2000, 272 en n. 64. 
151 Volgens D.H. Steinbauer (1999, 261 en n. 3) moet - in navolging van H. Rix - de inscriptie mi pethns: los worden gezien van de tweede inscriptie 
op de basis.  
152 Zie: Colonna 1978c, 435. Contra: Steinbauer 1999, 460, 472 en Bentz/Steinbauer 2001, 75: rath-: 'leverschouw'. 
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Inscripties 
In totaal 4 of 5 inscripties in cultuscontext noemen Rath. De oudste dateert uit de 6de eeuw v.Chr. en 
is gevonden in het suburbane heiligdom van Portonaccio in Veii. De onvertaalbare inscriptie, die is 
geschreven op een fragment van een bucchero vaas, luidt [mi]ni rahth pi anae amavunice (cat. RaE 
1).  

In de nederzetting S. Polo d'Enza bij Reggio Emilia in loc. Servirola is een schotel uit de 5de eeuw 
v.Chr. aangetroffen waarop de inscriptie rat aangebracht (cat. RaE 5).  

Onder de fragmentarische voet van een Etruskische black-gloss skyphos uit de periode rond 400 
v.Chr. uit het extra-urbane zuidelijke heiligdom van Pyrgi staat de inscriptie [-?-]rath[-?-] (cat. RaE 
3). 

De inscriptie onder de voet van een roodbruin glanzende kantharos met uit Chiusi uit de 4de of 3de 
eeuw v.Chr. luidt ta: thafna: rathiu: cleusinśl:  / thu (cat. RaE 4), waarin Rath lijkt te kunnen 
worden gelezen. G. Colonna vertaalt de zin met: 'dit (is) het schaaltje van Chiusinische Rathiu, 
(nummer) 1'153. Grammaticaal lijkt dit echter onjuist, aangezien het woord samen met ta thafna het 
onderwerp van de zin vormt. D.H. Steinbauer vertaalt daarom met 'deze leverschouwschaal'. Hij 
baseert deze vertaling op de reeds genoemde spiegel uit Tuscania, waarbij hij rathlth wil vertalen 
met 'bij de leverschouw'.154 Als Steinbauer gelijk heeft, luidt de gehele vertaling 'deze leverschouw-
schaal behoort toe aan Cleusins; nr. 1' en behoort de inscriptie niet tot de inscripties voor de god 
Rath. 

De lange inscriptie op een ovaal bronzen weegschaalgewicht uit het urbane Sant'Antonio 
heiligdom te Cerveteri uit het eind van de 4de of het begin van de 3de eeuw v.Chr. vangt aan met 
raths. turmsal (…), 'van/voor Rath (en?) Turms' (cat. RaE 2)155. 

Inscripties met de naam of het epitheton Rath komen dus in de 6de tot en met de 3de eeuw v.Chr. 
voor, voornamelijk op Etruskisch aardewerk. De naam was bekend in Noord- en Zuid-Etrurië en in 
de Po-vlakte.  
 
Beelden en beeldjes 
Aangezien het vermoeden bestaat dat Rath een soort Apulu is, gelden de beelden en beeldjes van 
die god in het Portonaccio heiligdom mogelijk ook als weergaven van Rath. 
 
 Type heiligdom 
 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Veii, Portonaccio * x (5/6) x (4/5) x bassin (5/6) plengaltaar (4/5) 
Cerveteri, Sant'Antonio * 2 x (10/11) - - onderaardse ruimte  
Pyrgi zuid * - diverse diverse diverse structuren sacella (2x 10/11; 14/15) 

 
Aspecten van de cultus 
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Veii, Portonaccio * xx xx xxx x xx xxx 
Cerveteri, Sant'Antonio* x x x x   
Pyrgi zuid* (x) xx xx xxx  xxx 

 

                                                 
153 Colonna 1987c, 434. 
154 Steinbauer 1999, 275. 
155 M. Cristofani (1996, 45) is van mening dat Rath een appellativum bij Turms is, zoals ook het Latijnse Deus Mercurius of  het Faliskische Titos 
Mercus. Zie ook Maggiani 2002b, 167, n. 13. 
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Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk.  
 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Rath 
 

Locatie Apa Apulu, 
Suri e.a. 

Aritimi Cavatha Hercle Menerva Turms Vei  

Veii, Portonaccio 
(arch)*  

- div. 
(arch?-

3de)    

div. 
(6de-?) 

- div. 
(6de-
3de) 

div; 8* 
(6de-3de) 

dak (5de) - 

Cerveteri, 
Sant'Antonio (4de-
3de)* 

- - - - 3 (5de-
3de)* 

- 1 
(4de/3de)* 

- 

Pyrgi zuid 
(5de/4de)* 

3 (5de-
4de)* 

5 Suri* + 
5 

overigen* 
(5de-3de) 

- div. (6de-
5de)* 

1 
(5de)* 

3 (5de)* - 1 
(5de)* 

S. Polo d' Enza 
(5de)* 

- - - - - - - 1 
(5de)* 

 
Dedicanten 
In de lange inscriptie op het weegschaalgewicht uit het heiligdom van Sant'Antonio in Cerveteri 
wordt Vel Ucs Luvchmsal genoemd, volgens Maggiani iemand van de gens Ucs, in archaïsche 
vorm Uchus, een naam die in Cerveteri voorkomt.156 Zijn vader heet Luvchmes. 
 
Plaats op de IP 
Rath is afwezig op de IP. 
 
Bibliografie 
Colonna 1987c, 434-435; Comella 1993b, 311 en nt. 95; Concioloni Ferruzzi/Marchiori 1989-1990, 710-711; Cristofani 
1996, 43-45; Maggiani 2002b, 167, nt. 13; Pittau 1989, passim. 
 
 
Savcne 
 
Savcne komt in totaal driemaal voor. Tweemaal wordt de naam genoemd in de Tabula Capuana 
(ca. 470 v.Chr.; cat. SaE 2), waarvan eenmaal direct na vacil (r. 6): 'feest voor Savcne'157. Dit feest 
vindt plaats in maart.  

De derde Savcne-inscriptie staat op een sors uit Sorrina (Viterbo) (4de-3de eeuw v.Chr.), waarop 
ook de god Suri wordt genoemd: savcnes . śuris, 'van/voor Savcne (en?) Suri' (cat. SaE 1). Omtrent 
de identiteit van de mogelijke god is niets bekend.  

Overigens zij opgemerkt dat Socana in de moderne Italiaanse plaatsnaam Pieve a Socana zou 
kunnen zijn afgeleid van Savcne158. 
 
Bibliografie 
G. Colonna, REE 39 (1971) 369-371, nr. 69; G. Colonna in: Colonna 1985a, 31 nr. 1.10; Cristofani 1995b, passim; 
Pfiffig 1975, 155. 
 
 
Savlasie 
 
Savlasie komt voor in de Tabula Capuana (ca. 470 v.Chr.; cat. SavlE 1). Over de identiteit van de 
god is niets bekend. 
 

                                                 
156 Maggiani 2002b, 167, n. 13; ET Cr 2.51. 
157 Cf. vacil lethamsul (r. 6-7); vacil fulinuśn[es?] (r. 29). 
158 A. Scarini (1996, 10) is van mening dat Socana van Sacni of Saukni zou kunnen zijn afgeleid.  
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Bibliografie 
Cristofani 1995b, passim. 
 
 
Selvans 
 
Selvans kan ongeveer worden beschouwd als het Etruskische equivalent van de Italische god 
Silvanus, met name in zijn functie als de god van de grenzen. Volgens de gromatici zou hij 
namelijk de eerste grenssteen hebben geplaatst159. G. Colonna is van mening dat Selvans een 
epitheton van Suri is.160 
 
Inscripties 
Van de god Selvans zijn uit de periode van dit onderzoek 13 inscripties bekend. De oudste dateert 
uit de periode rond 480 v.Chr. Het gaat om de inscriptie mi selvansel: smucinthiunaitula, 'Ik (ben) 
van/voor Selvans Smucinthiunaita' (cat. SeE 11) op een vuurschep uit Zuid-Etrurië met een handvat 
in de vorm van een naakte vrouw (ca. 480 v.Chr.).  

Uit het eind van de 5de of de 4de eeuw v.Chr. dateert een bronzen thymiaterion uit Zuid-Etrurië 
(Orvieto?) met daarop de inscriptie mi . selvansl . canlas, 'ik (ben) van/voor Selvans Canla' (cat. 
SeE 13). 

Eveneens uit Zuid-Etrurië (Orvieto of Tarquinia?) is een bronzen beeldje van een jongen met 
ontbloot bovenlichaam afkomstig uit de eerste helft van de 4de eeuw v.Chr. Op zijn rechterbeen 
staat de inscriptie ecn. turce. larthi. / lethanei. alpnu / selvansl / canzate(s), 'dit wijdde Larthi 
Lethanei als geschenk aan Selvans Canzate' (cat. SeE 12).  

Op het voetstuk rondom de voeten van een bronzen beeldje uit Sarteano (?), dat een naakte 
jongeman voorstelt (het tweede kwart van de 4de eeuw v.Chr.) staat een inscriptie die volgens D.M. 
Maras gelezen moet worden als vel śapu th/n turke śel/vanśl tu[rn]ś thanral, 'Vel Sapu wijdde dit 
aan Selvans (en) aan Turan (en) aan Thanr' (cat. SeE 6).161 Maras is van mening dat thanral 
epitheton bij turnś is en vertaalt met 'Turan Thanrica', maar gezien de regelmatige asyndetische 
plaatsing van de drie godennamen lijkt een even regelmatige asyndetische of polysyndetische 
vertaling passender, zelfs al zou men de genitivus thanrs verwachten in plaats van thanral. D.H. 
Steinbauer acht de letters na śel/vanśl overigens onleesbaar162. 

Een bronzen beeldje van een offerende jongeman uit Carpegna dateert uit de tweede helft van de 
4de eeuw v.Chr. Op het rechterbeen staat de inscriptie tn turce. ramtha ufta / { ta} vi. selvan[sl], 'dit 
wijdde Ramtha Ufta{ta}vi aan Selvans' (cat. SeE 10).  

Uit Tarquinia zijn twee Selvans-inscripties bekend uit de 4de of 3de eeuw v.Chr.: de ene is 
aangebracht op een nenfro blok dat is aangetroffen op de grens tussen Pian di Civita en Pian della 
Regina en luidt śuris selvansl, 'van/voor Suri (en?) Selvans' (kant A) en selvansl 'van/voor Selvans' 
(kant B) (de 4de of de eerste helft van de 3de eeuw v.Chr.; cat. SeE 1). De ander staat op de linker 
bovenarm van een bronzen beeldje van een hurkend kind, de Putto Carrara, uit het eind van de 4de 
of het begin van de 3de eeuw v.Chr., waarvan de vindplaats onbekend is. Deze inscriptie luidt: [---
]nas: veluśa / [śur]is selvansl: / [---]as: cver: thvethli / [---]: clan, '…zoon van Vel…aan [Sur]i 
(en?) Selvans…als heilig object…Thvethli…zoon' (cat. SeE 2). Soortgelijke beeldjes zijn ook aan 
Apulu en Tecvm gewijd. 

De overige inscripties stammen uit de hellenistische periode: ecn: turce: avle: havrnas: tuthina: 
apana:/ selvansl tularias, 'dit wijdde Avle Havrnas uit het dorp van zijn vader aan Selvans van de 
grenzen' (cat. SeE 3) op een bronzen beeldje uit Bolsena (?) van een man, mi: cana: larthiaś: zanl: 
velchinei: śe[lv]anśl[ : tu]rce, 'ik (ben) een beeld van Larthia; Zanl Velchinei wijdde (mij) aan 
Selvans' (cat. SeE 4) op de rechterschouder van een marmeren standbeeld van een vrouw met kind 
uit Volterra, v. cvinti. arn/tiaś. śelan/śl. tez. alpan / turce, 'V(el) Cvinti (zoon) van Arntia wijdde 

                                                 
159 Gromatici Veteres I, 302, 13 L. 
160 G. Colonna, REE 64, 1998 [2001] 421. 
161 Maras 1998a, 175-176. 
162 Steinbauer 1999, 280, S37. 



 163 

(dit) als geschenk aan Sel(v)ans Saxanus (?)163' (cat. SeE 7) op het linkerbeen van een bronzen 
beeldje van een naakte jongeman met een kap in de vorm van een leeuwenhoofd uit het votiefdepot 
van de Porta Bifora te Cortona, dat waarschijnlijk de god voorstelt, ś: caluśtla, reeds door W. 
Deecke164 aangevuld tot ś(elanśl): caluśtla, 'van/voor Sel(v)ans (?) Calusta' (cat. SeE 8) op een 
eveneens in Cortona gevonden bronzen beeldje van een hond, selva(ns) (cat. SeE 9) op een bronzen 
staaf (herdersstaf?) uit Todi.  

In het urbane heiligdom van Pozzarello in Bolsena is een tufstenen cippus uit de 3de of 2de eeuw 
v.Chr. - te laat voor het huidige onderzoek - aan het licht gekomen met de inscriptie selvans 
sanchuneta cvera, Selvans Sanchuneta. Heilig object'. In dezelfde stad is ook een beeldje van een 
halfnaakte jongeman uit de 2de eeuw v.Chr. (?) gevonden met de inscriptie selvanzl enizpetla, 
'van/voor Selvans Enizpeta'165.  

Uit Ripaie (Volterra) is een loden plaatje afkomstig, door H. Rix als 'recent' gedateerd166, met de 
onvertaalbare inscriptie thus'uthur / se.l(v)a(n)s(ch)va / thlu thupit / aisecetati (cat. SeE 5). De naam 
van de god is hier in de pluralisvorm gebruikt. Dit komt overeen met de informatie die het Corpus 
Agrimensorum Romanorum ons verschaft, namelijk dat er drie Silvani waren met betrekking tot drie 
verschillende grenzen: een Silvanus domesticus, een Silvanus agrestis en een Silvanus orientalis167.    
 
Selvans-inscripties komen dus voor van de 5de eeuw v.Chr. tot en met de hellenistische periode. Het 
merendeel komt uit het binnenland van centraal Etrurië, nauwelijks uit het kustgebied. Een groot 
aantal inscripties staat op bronzen beeldjes van gelovigen: (jonge)mannen, een vrouw met kind, een 
kind. Twee Selvans-inscripties staan op cippi.  
 
Beelden en beeldjes    
Van twee bronzen beeldjes van jongemannen uit het eind van de 4de of de eerste decennia van de 3de 
eeuw v.Chr. die in het urbane votiefdepot van Ghiaccio Forte zijn aangetroffen, wordt vermoed dat 
zij Selvans voorstellen wegens het feit dat hij een falx (snoeimes) in de hand houdt168. Ook het reeds 
genoemde hellenistische bronzen beeldje uit het votiefdepot van de Porta Bifora te Cortona stelt 
waarschijnlijk de god voor169. 
 
Type heiligdom 
Op de hellenistische cippus uit het heiligdom van Pozzarello in Bolsena na, is voor zover bekend 
geen van de Selvans-inscripties en -beeldjes gevonden in een heiligdom. Van de meeste is de exacte 
vindplaats zelfs onbekend. De inscripties en beeldjes waarvan de vindplaats wel bekend is, zijn in 
een urbaan votiefdepot bij of in de buurt van een grens of een stadspoort aangetroffen: op de grens 
tussen Pian di Civita en Pian della Regina in Tarquinia, op de weg naar de Noordwestpoort in 
Ghiaccio Forte, bij de westzuidwestelijke Porta Bifora in Cortona.  
 
Aspecten van de cultus 
Zie onder 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk. 
 
Goden die voorkomen op dezelfde locatie als Selvans 
In Sarteano komt Selvans op een beeldje van een naakte man (het tweede kwart van de 4de eeuw 
v.Chr.) voor in één inscriptie met Turan en Thanr. In Tarquinia komt de god op één of twee 
inscripties uit de 4de of 3de eeuw v.Chr. asyndetisch voor met Suri (Suri Selvans). In Cortona zijn 
twee beeldjes uit de hellenistische periode door dezelfde gelovige gewijd: de ene aan Sel(v)ans, de 
ander aan Culsans. Indien ś: caluśtla op een hellenistisch bronzen hondje inderdaad kan worden 

                                                 
163 G. Chiadini (1995, 174, n. 45) en na hem K. Wylin (2000, 240 n. 592) is van mening dat tez bij Selvans hoort en niet bij alpan. 
164 W. Deecke, Etruskische Forschungen. 3. Heft (Die Etruskischen Vornamen) Stuttgart 1879. Zie ook Steinbauer 1999, 259. 
165 Rome, Museo di Villa Giulia 59459; StEtr 39 (1971) 336. 
166 ET Vt 4.2. 
167 Corpus Agrimensorum Romanorum I, p. 302, 13 L. 
168 Del Chiaro 1976, 19. 
169 O.m. Cristofani 1985b, 286. 
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aangevuld tot ś(elanśl): caluśtla, dan zou ook de onderwereldgod Calu in combinatie met Selvans 
voorkomen. 

In Ghiaccio Forte lijkt uit de vondst van een niet nader gedateerd terracotta beeldje van een vrouw 
die een biggetje, een oinochoe en een fakkel draagt, te kunnen worden afgeleid dat ook de godin 
Vei werd vereerd. Deze godin werd - in elk geval in de Romeinse periode - ook in het heiligdom 
van Pozzarello in Bolsena vereerd, getuige het altaar uit de Romeinse Keizertijd met de Latijnse 
inscriptie Cereri. sacr(um) / C. Paetius. Fir(mus) / v(otum) s(olvit), 'gewijd aan Ceres. Gaius 
Paetius Firmus heeft zijn gelofte ingelost.'  

In de inscriptie op het loden plaatje uit Ripaie (Volterra) staat mogelijk ook de naam van Thufltha 
(thupit(a)), terwijl ook ais- en ati (?) zijn vermeld. 
 
Dedicanten 

De vrouwelijke dedicant Larthi Lethanei uit Zuid-Etrurië offert in de eerste helft van de 4de eeuw 
v.Chr. een bronzen beeldje van een jongeman. Aangezien de jongen geen speciale attributen bij zich 
heeft waardoor hij zou kunnen worden geïdentificeerd als Selvans, vermoed ik dat hij een gelovige 
voorstelt, mogelijk de zoon van de vrouw, die de volwassenheid heeft bereikt. De gens-naam van de 
vrouw is afgeleid van de god Lethams170, die opmerkelijk genoeg op de IP naast Selvans zetelt 
(regio 10 (selva) en 11 (lethns)). Het gentilicium komt verder voor in Tarquinia, in Asciano en 
Chiusi. 

Nog een vrouwelijke gelovige, Ramtha Ufta, schonk in de tweede helft van de 4de eeuw v.Chr. in 
Carpegna een beeldje van een jongeman. Ook in dit geval lijkt het te gaan om een moeder die aan 
Selvans offert, omdat haar zoon de volwassenheid bereikt.   

Een vrouwelijke gelovige uit Volterra, Zanl Velchinei, wijdde in de hellenistische periode een 
beeld van een bij naam genoemde vrouw - Larthia - met kind aan Selvans. Wellicht is deze Larthia 
de dochter van Zanl Velchinei, die ook de volwassenheid heeft bereikt.  

De mannelijke gelovige Vel Sapu uit Sarteano wijdde in de tweede helft van de 4de eeuw een 
gelijksoortig beeldje aan Selvans, Turan en Thanr. Deed hij dit voor zichzelf of is hij de vader die 
omwille van een zoon offert? Gezien de eerste twee beeldjes die door een vrouw werden geofferd 
maar die een man voorstellen, vermoed ik dat het ook nu om een ouder gaat wiens zoon de 
volwassenheid heeft bereikt. In de fragmentarische inscriptie van de Putto Carrara wordt overigens 
expliciet 'zoon' (clan) genoemd.  

Avle Havrnas wijdde in de hellenistische periode eenzelfde beeldje van een jongeman. 
Opmerkelijk is dat hij aan Selvans van de grenzen wijdt. In het licht van het bovenstaande is het de 
vraag of het gaat om letterlijke of figuurlijke grenzen. Het gentilicium Havrnas lijkt te zijn 
gerelateerd aan het gentilicium Havrenie dat alleen in Bolsena voorkomt, waardoor wordt vermoed 
dat ook het beeldje van Avle Havrnas uit Bolsena afkomstig is171. 

Een mannelijke gelovige uit Cortona, Vel Cvinti de zoon van Arntia, is een geval apart, omdat hij 
zowel aan Culsans als aan Selans een beeldje wijdde, beide poort- en grensgerelateerde goden. In 
tegenstelling tot de bovengenoemde beeldjes zijn hier waarschijnlijk de goden zelf voorgesteld. Een 
tweede verschil met de andere beeldjes is dat in dit geval een letterlijke grens de reden voor het 
offer lijkt te zijn, namelijk de stadspoort. 

Uit het bovenstaande ontstaat het hypothetische beeld dat wanneer de naam van de dedicant in een 
Selvans-inscriptie wordt genoemd, het voornamelijk gaat om ouders die ter ere van het volwassen 
worden van hun kind een beeldje van hun kind offeren aan Selvans.  
 
Plaats op de IP  
Selvans komt als selva op de IP tweemaal voor in het 'wiel': eenmaal in de tiende marginale regio 
en eenmaal aansluitend daaraan in een binnenregio. 
 

                                                 
170 Morandi Tarabella 2004, 279. 
171 Morandi Tarabella 2004, 224. 
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Bibliografie 
Bentz 1992, 199-206; Chiadini 1995, passim; Jannot 1998, 169; Pfiffig 1975, 297-301; J.P. Small, Selvans, LIMC VII 
(1994) 718; Van der Meer 1987, 58-66. 
 
 
Sethumsai 
 
Sethumsai komt voor in de Tabula Capuana (ca. 470 v.Chr.; cat. SethE 1). In de LL staat sethumati 
(X.5). Omtrent de identiteit van de god is niets bekend. 
 
Bibiografie 
Cristofani 1995b, passim. 
 
 
Suri 
 
Suri is vermoedelijk het Etruskische equivalent van de Romeinse Apollo Soranus, een 
onderwereldgod, zoals G. Colonna heeft betoogd172.  
 
Inscripties 
Er zijn 18 Suri-inscripties bekend. De oudste dateert uit het derde kwart van de 6de eeuw v.Chr. 
(SuE 14). Het is een lange onvertaalbare inscriptie op een loden plaatje uit de necropolis van Poggio 
Gaiella in Chiusi. Er wordt door sommigen echter getwijfeld aan de echtheid van de inscriptie173. 
Uit het eind van de 6de eeuw v.Chr. dateert een loden plaatje met een lange religieuze inscriptie uit 
het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella, waarin sur wordt genoemd, waarschijnlijk 
Suri (cat. SuE 6). 

Uit de periode tussen het eind van de 6de en het eind van de 5de eeuw v.Chr. zijn 4 of 5 Suri-
inscripties uit het extra-urbane zuidelijke heiligdom van Pyrgi bekend (cat. SuE 1-5). Zij staan op 
fragmenten van diverse typen Attisch aardewerk op één na, die waarschijnlijk op een Etruskische 
kylix is aangebracht. De inscripties zijn van het type (mi) śuris, 'ik ben van/voor Suri', tweemaal in 
combinatie met de naam van de godin Cavatha: mi śuris cavathas (cat. SuE 3-4). Volgens G. 
Colonna kan ook een aantal namen in inscripties uit het zuidelijke heiligdom van Pyrgi worden 
beschouwd als epitheta van de god: chavex (op een fragment van een Attisch black-gloss 
kolonettenkrater uit de 6de of 5de eeuw v.Chr. (cat. ChaE 1)), fuflunusra (op een Attisch roodfigurige 
kolonettenkrater uit de periode rond 480-470 v.Chr. (cat. FuraE 1)), apa (op 4 aardewerkfragmenten 
van Attische en Etrusco-Korinthische makelij uit de 5de en 4de eeuw v.Chr. (cat. ApaE 3-6)), ecile 
(op een schotel uit het eind van de 4de eeuw v.Chr. (cat. EcE 1)), en lapse (op twee bronzen plaatjes 
uit het begin van de 3de eeuw v.Chr. (cat. LapE 1-2)). Volgens D.F. Maras kan de inscriptie ]inth[-
]xs[---] op de voet van een Attische black-gloss skyphos uit de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr. 
worden aangevuld tot isminthians, herkenbaar in de Griekse Apollo Smintheus. Ook dit epitheton 
lijkt mij bij Suri te passen, die immers als equivalent van Apollo Soranus wordt beschouwd, en dit 
geldt naar mijn mening eveneens voor rath op een Etruskisch black-gloss skyphos uit de periode 
rond het begin van de 4de eeuw v.Chr. (cat. RaE 3) en veive (op een Campaanse black-gloss kop uit 
het eind van de 4de of het begin van de 3de eeuw v.Chr. (cat. VetE 1)), een naam die volgens K. 
Olzscha van Veiovis is afgeleid, een onderwereldgod met het uiterlijk van Apollo174. 

De god wordt genoemd in regel 3 van de lange inscriptie op de Tabula Capuana uit ca. 470 v.Chr. 
(cat. SuE 18)175 en op zijde b van de lange inscriptie op het loden plaatje van Magliano uit de 
periode rond het midden van de 5de eeuw v.Chr. (cat. SuE 14).  

                                                 
172 Colonna 1984a, 572; Colonna 1984-1985, 72-79; G. Colonna in: Colonna 1985a, 31, 1.10; Colonna 1987c, 433. Zie ook Comella 1993a, 314. 
Contra: Steinbauer 1999, 268-269, 472 en Bentz/Steinbauer 2001, 75: śuris: 'wijgeschenk'. 
173 ET p. 7; maar zie ook G. Colonna, REE 58, 1992 [1993] 312. 
174 Zie: Van der Meer 1987, 88-90 en n. 3. 
175 M. Cristofani (1997, 45) geeft er de voorkeur aan om śipir.śuri als één woord te lezen, ofschoon hij opmerkt dat men het woord tot nog toe heeft 
willen scheiden vanwege het herkennen van de godennaam Suri.   
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In het urbane heiligdom van Belvedere in Orvieto staat de inscriptie sur (suri?) op een fragment 
van en bucchero potfragment uit het eind van de archaïsche periode (cat. SuE 10).  

Op de rechter bovenarm van een bronzen beeldje van een hurkend kind uit Tarquinia uit het eind 
van de 4de of het begin van de 3de eeuw v.Chr. (Putto Carrara) staat de inscriptie [---]nas: veluśa / 
[śur]is selvansl: / [---]as: cver: thvethli / [---]: clan, '…zoon van Vel…aan Selvans…als heilig 
object…van Thvethli…zoon' (cat. SuE 8). De aanvulling van [---]is is gemaakt door G. Colonna op 
basis van de hieronder te behandelen contemporaine inscriptie SuE 7, śuris selvansl, eveneens uit 
Tarquinia176. Soortgelijke beeldjes zijn ook gewijd aan Apulu en Tecvm. 

De naam van de god komt ook enkele malen voor op cippi. Een nenfro blok dat op de grens 
tussen Pian di Civita en Pian della Regina in Tarquinia is aangetroffen, is voorzien van de inscriptie 
śuris selvansl , 'van/voor Suri (en?) Selvans' op kant A en selvansl, 'van/voor Selvans' op kant B 
(cat. SuE 7). Het object kan worden gedateerd in de periode tussen ongeveer het begin van de 4de tot 
aan het midden van de 3de eeuw v.Chr.  

Uit Bettona (Perugia) is een travertijnen steen uit de hellenistische periode afkomstig met de naam 
van de god: suris (cat. SuE 16). Op een nenfro steen uit Vulci uit de hellenistische periode staat de 
onvertaalbare inscriptie ]n: śuris: ei[  /]tei: renana (cat. SuE 12). De steen is aangetroffen in 
Camposcala aan de rechter oever van de Fiora. 

In Vulci komt de naam van de god verder voor op de flank van een bronzen beeldje van een jonge 
satyr of een jongeman met Dionysische attributen uit de periode rond het begin van de 3de eeuw 
v.Chr.: muras. arnth. thufl. śu(u)ris, 'Arnth Muras aan Thufltha (en) aan Suri' (cat. SuE 11). 

Twee of drie Suri-inscripties zijn gevonden op bronzen orakel-sortes: één is afkomstig uit Sorrina 
(Viterbo) en luidt savcnes . śuris, 'van/voor Savcne (en?) Suri' (4de - 3de eeuw v.Chr.) (cat. SuE 9). 
De tweede komt uit Fortezza (Arezzo) en luidt suriś, 'van/voor Suri' (3de-2de eeuw v.Chr.) (cat. SuE 
17). De derde - mogelijke - inscriptie is gevonden in het suburbane heiligdom van Fontanile di 
Legnisina in Vulci. Deze luidt [---]ur[---] (ondateerbaar) (cat. SuE 13). 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat inscripties met de naam van de god Suri 
zowel in Noord- als Zuid-Etrurië en in Campanië voorkwamen. De naam was in gebruik tussen de 
6de eeuw v.Chr. en de hellenistische periode. Het materiaal waarop de inscripties voorkomen, is 
gevarieerd. Drie categorieën vallen in het bijzonder op: lange (rituele) teksten, cippi en 
loden/bronzen plaatjes/sortes. 
 
Beelden en beeldjes 
Er zijn geen beelden en beeldjes bekend van Suri. 
 
Type heiligdom 
 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Pyrgi zuid * - diverse diverse diverse structuren  sacella (2x 

10/11; 14/15) 
Santa Marinella, Punta 
della Vipera * 

x 
(9/10) 

x (7/8) x   

Orvieto, Belvedere * (?) x (7) diverse - graven onderaardse 
ruimte 

Vulci, Grote tempel * (?) x (9) - -   
Vulci, Fontanile di 
Legnisina * (?) 

x (10) x (5/6) - grot  

 

                                                 
176 Colonna 1997, 176. 
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Aspecten van de cultus 
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Pyrgi zuid * (x) xx xx xxx  xxx 
Santa Marinella, Punta della Vipera * xx xx x xxx xxx x 
Orvieto, Belvedere * (?)  xx  x  x 
Vulci, Fontanile di Legnisina * (?) x x  ? xx  

 
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk.  
 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Suri 
 

Locatie Ais Apa Ca(va)tha Hercle Menerva Selvans Thanr Tin Uni  Vei 
Pyrgi zuid 
(5de)* 

- 4 
(5de-
4de)* 

19 (6de-
5de)* 

1 
(5de)*  

3 (5de)* - - - 1 (4de)* 1 
(5de)* 

Santa 
Marinella, 
Punta della 
Vipera 
(6de)* 

- 1 
(6de)* 

- - div.; 3* 
(3de-2de; 
6de-5de, 

3de) 

- - - - - 

Tarquinia, 
Pian di 
Civita - Pian 
della Regina 
(4de-3de)* 

- - - - - 1 (4de-
3de)* 

- - - - 

Tarquinia 
(4de-3de)* 

- - - - - 1 (4de-
3de)*? 

- - - - 

Orvieto, 
Belvedere 
(5de)* 

- 2 
(6de-
5de)* 

- - 1 (3de) - - 1 (3de-
2de)* 

- - 

Vulci, 
Fontanile di 
Legnisina 
(dat. ?)* 

- - - 1 (4de) 2 (3de) - - - 1 (4de)* 2 (4de-
3de)* 

Magliano 
(5de)* 

1 
(5de)* 

- 1 (5de)* - - - 1 (5de)* 1 (5de)*? - - 

Capua, TC 
(5de)* 

1 
(5de)*

? 

1 
(5de)* 

1 (5de)* - - - 1 
(5de)*? 

- 1 (5de)* - 

 
Dedicanten 
De Putto Carrara uit Tarquinia (3de eeuw v.Chr.) is gewijd door de zoon van Vel ten gunste van een 
zoon. In dezelfde inscriptie wordt overigens de gens-naam Thvethli genoemd, een familie die 
oorspronkelijk in Orvieto woonde, maar die in de hellenistische periode - volgens M. Morandi 
Tarabella mogelijk na de val van Orvieto in 264 v.Chr.177 - naar de zone tussen Musarna en 
Tuscania-Collina d'Arcione is verhuisd.   

De naam doet denken aan de inscriptie tv.th op de IP, 'in het gebied van Tva/e (?)', en Thval Veal, 
een inscriptie uit Orvieto. Tv.th kan wellicht in verband worden gebracht met Ceres en derhalve met 

                                                 
177 Morandi Tarabella 2004, 256. 
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Vei178. Suri, aan wie het geschenk mede is gewijd, treft men in Pyrgi aan in combinatie met onder 
meer Vei. Het lijkt derhalve of de dedicant zich vanwege zijn gens-naam tot deze god heeft gewend.  
Arnth Muras offerde rond het begin van de 3de eeuw v.Chr. in Vulci een bronzen beeldje van een 
jongeman met Dionysische attributen of een jonge satyr. In het eerste geval stelt het beeldje 
mogelijk de gelovige zelf voor. Arnth Muras is ook bekend uit het graf van de familie Satie in 
Vulci: een inscriptie uit de eerste helft van de 3de eeuw v.Chr. op de wand van een van de cellen 
noemt zijn naam179.  
 
Plaats op de IP 
Suri komt niet voor op de IP. 
 
Bibliografie 
Bentz 1992, 207; A. Cherici, Suri, LIMC VII,1 (1994) 823-824; Colonna 1984-1985, passim; Colonna 1991-1992, 
passim; Colonna 1997, passim; Comella 1993a, passim; Jannot 1998, 156, 179; Pfiffig 1975, 155. 
 
 
Tec(vm) 
 
Over de identiteit van Tec(vm) is totnogtoe vrijwel niets bekend180. 
 
Inscripties 
In totaal zijn er 2 inscripties met de naam van de god in een religieuze context bekend die mogelijk 
binnen de periode van dit onderzoek vallen. Zij dateren beide uit de hellenistische periode en zijn 
afkomstig uit Noord-Etrurië. De eerste inscriptie flereś tec sanśl cver, 'van/aan het numen van 
Vader Tec (dit) heilige object' (cat. TeE 1) staat op een hellenistisch bronzen beeldje van een 
hurkende jongen met een vogel van hetzelfde type als ook aan Apulu en aan Suri (?) en Selvans 
werd gegeven. Het beeldje is afkomstig uit Sanguineto, een plaats aan de noordzijde van het 
Trasimeense Meer, waar ook het grote bronzen beeld van de Arringatore (Redenaar) is gevonden 
met een inscriptie die flereś: tece: sanśl ('van/voor het numen van Vader Tec') noemt, die wordt 
gedateerd rond 200 v.Chr.181.  

Van de tweede inscriptie is de vindplaats onbekend. De tekst aplu tikeśnu[ś] clan, 'Aplu, zoon van 
Tikeśnu' (cat. TeE 2) is aangebracht op een bronzen beeldje. 
 
In de LL komt Tec(vm) voor onder de naam Tecum (XII, 5). 
 
In de rituele tekst van een van de Tabulae Iguvinae (TIg II a 8) uit de hellenistische periode komt de 
Umbrische god Tikamne Iuvie voor, een soort Iupiter, mogelijk een chthonische orakelgod182.  
 
De god komt dus slechts voor in de hellenistische periode in Noord-Etrurië (/Umbrië) op bronzen 
beeldjes en een beeld, en in rituele teksten. 
 
Beelden en beeldjes 
Er zijn geen beelden en beeldjes bekend van Tec(vm). 
 
Type heiligdom 
De inscripties die aan de noordzijde van het Trasimeense Meer zijn gevonden, pasten wellicht in het 
templum dat het meer vermoedelijk was, zoals reeds onder ati, Cavatha en Cel is besproken. 
 

                                                 
178 Voor de identificatie van Tv.th op de IP zie Van der Meer 1987, 112-114. 
179 Morandi Tarabella 2004, 315-316. CIE 5287; ET Vc 1.28. 
180 Zie: Bentz 1992, 207. 
181 CIE 4196; ET Pe 3.3; TLE 651. Bentz 1992, 207, n. 235; M. Cristofani in: Cristofani 1985a, 394, nr. 19.1; Cristofani 1985b, 300, nr. 129. Voor de 
herkomstproblematiek zie: Maggiani 2002a, 274 en n. 43 (+ lit.). 
182 Zie: Van der Meer 1987, 45.  
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Aspecten van de cultus 
Op basis van het materiaal kan geen uitsluitsel worden gegeven omtrent de aspecten van de cultus. 
De mogelijke identificatie met Tikamne Iuvie duidt op een oraculair aspect. 
 
Goden die voorkomen op dezelfde locatie als Tec(vm) 
Naast Flere komt alleen Aplu samen met Tec(vm) voor. Indien het Trasimeense Meer inderdaad een 
templum is, dan kunnen ook Cel en Kavtha gerekend worden tot de goden die in combinatie met de 
god voorkomen. 
 
Dedicanten 
Alleen in de inscriptie van de Arringatore wordt een dedicant genoemd in relatie tot Tec(vm): Avle 
Metele (Aulus Metellus), zoon van Vel en Vesi. 
 
Plaats op de IP 
Tecvm zetelt in de vijfde marginale regio op de IP. 
 
Bibliografie 
Bentz 1992, 207; Jannot 1998, 166; Van der Meer 1987, 43-46.  
 
 
Thanr 
 
De godin Thanr lijkt een soort lotsgodin te zijn, gerelateerd aan geboorte en sterven183. 
 
Inscripties 
De godin komt voor in 6 inscripties. De oudste inscriptie is die op de Tabula Capuana uit ca. 470 
v.Chr., waar de naam in r. 23 voorkomt: …thanurari…(cat. ThaE 5).  

De lange inscriptie op kant b van het loden plaatje van Magliano uit het midden van de 5de eeuw 
v.Chr. begint met de woorden mlach than/ra calusc…, 'goed (geschenk) voor Thanr en Calu' (cat. 
ThaE 1)184. In calusc is de onderwereldgod Calu te herkennen (cf. Tinia Calusna in het Belvedere 
heiligdom te Orvieto).  

Een schaal op hoge voet die afkomstig is uit Valle Mezzano in Spina en die dateert uit het derde 
kwart van de 5de eeuw v.Chr., bevat de onvolledige inscriptie vepeś thanrus lu[- 8/9 -] -ś vepele 
achumenu-[?, 'van Vepe voor Thanr …? (cat. ThaE 4).  

Op de basis van een bronzen beeldje van een jongeman staat volgens de lezing van D.F. Maras 
rond de voeten van de jongen de inscriptie vel śapu th/n turke śel/vanśl tu[rn]ś thanral, 'Vel Sapu 
wijdde dit aan Selvans (en) aan Turan (en) aan Thanr' (cat. ThaE 2)185. Het beeldje wordt gedateerd 
in het tweede kwart van de 4de eeuw v.Chr. en is afkomstig uit de buurt van Sarteano. 

Uit de hellenistische periode stammen een travertijnen cippus met de onvertaalbare inscriptie 
cehen / cel teza/n penthn/a thauru/ś thanr uit San Valentino in Perugia (cat. ThaE 3), en een 
schematisch bronzen beeldje van een offerende gelovige met op de gladde achterzijde de inscriptie 
mi: thanrś, 'ik (ben) van/voor Thanr' (cat. ThaE 6), waarvan de herkomst onbekend is. Aan de 
lettervorm kan worden afgeleid dat het beeldje afkomstig moet zijn uit Noord-Etrurië. 
 
De godin kwam dus tussen het tweede kwart van de 5de eeuw v.Chr. tot en met de hellenistische 
periode voor, en was bekend in Noord- en Zuid-Etrurië, de Po-vlakte en Zuid-Italië. Opmerkelijk is 
dat zij in twee van de drie ons bekende Etruskische rituele teksten voorkomt: de Tabula Capuana en 
het loden plaatje van Magliano. 
 

                                                 
183 Zie o.m. Maras 1998a, passim. 
184 Mlach kan volgens D.F. Maras (1998, 185) worden vertaald in de zin van 'Goede godin', Bona Dea in het Latijn. Voor Mlach zie ook L. 
Agostiniani, Duenom duenas: καλος καλο: mlach mlakas, StEtr 49 (1981) 95-111. Thanra kan volgens D.F. Maras worden geïnterpreteerd als 
epitheton bij mlach. 
185 Voor de bespreking van een andere vertaaloptie zie onder Selvans. 
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Beelden en beeldjes  
Er zijn geen beelden en beeldjes van Thanr bekend. 
 
Aspecten van de cultus 
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk. 
 
Goden die voorkomen op dezelfde locatie als Thanr 
Enkele goden komen samen met Thanr in meer dan één van de rituele teksten voor. Het gaat om 
Suri en eventueel aiser (goden/godinnen), die zowel in de Tabula Capuana als in het loden plaatje 
van Magliano, en om Calu, Cautha, Tin en Tiur, die op het loden plaatje van Magliano worden 
genoemd. Van deze goden staat alleen Calu in directe combinatie met Thanr. 

In de korte inscripties komt de godin voor in combinatie met Turan en met Selvans (tweede kwart 
van de 4de eeuw v.Chr.). 
 
Dedicanten 
Alleen de namen Vepe en Vel Sapu worden genoemd in combinatie met Thanr.  
 
Plaats op de IP 
De godin Thanr komt niet voor op de IP. 
 
Bibliografie  
Bentz 1992, 208; Cristofani 1995b, passim; Maras 1998a, passim; Pfiffig 1975, 304-306; 319-320; C. Weber-Lehmann, 
Thanr, LIMC VII,1 (1994) 908. 
 
 
Thesan 
 
Thesan is het Etruskische equivalent van Eos, de godin van de Dageraad. 
 
Inscripties 
In de periode van het huidige onderzoek lijkt de naam van de godin in religieuze context driemaal 
voor te komen. Enige voorzichtigheid is geboden omdat thesan ook 'dageraad' kan betekenen.  

In het extra-urbane noordelijke heiligdom van Pyrgi is een fragment van een bronzen plaatje 
gevonden uit de periode rond het begin van de 5de eeuw v.Chr. met de onvertaalbare inscriptie: eta 
thesan etras uniiathi ha[-?-] / hutilatina etiasas acalia[-?-] / thanachvilus catharnaia [? (cat. TheE 
1). 

In het extra-urbane zuidelijke heiligdom van Pyrgi is onder de voet van een impasto schotel uit de 
5de eeuw v.Chr. de inscriptie the ontdekt, wat volgens G. Colonna mogelijk kan worden aangevuld 
tot Thesan (cat. TheE 2)186. 

In Spina is in een necropoliscontext een inscriptie met de naam van de godin aangetroffen. Het 
gaat om de inscriptie turce thesa/ś/ melutu, 'Melutu heeft gegeven aan Thesa(n)' (cat. TheE 3) op 
een black-gloss schotel uit een niet nader gedateerde, late periode, die in graf 102 C van de 
necropolis van Valle Pega is aangetroffen.  
 
In de LL komt Thesan enkele malen voor, waaronder eenmaal als thesan tinś en eenmaal als thesan 
eiseraś śeuś (V.19-20).  
 
Thesan lijkt in een religieuze context slechts in het noordelijke en zuidelijke heiligdom van Pyrgi, in 
een necropolis in Spina, en in de LL een rol te hebben gespeeld.   
 
Beelden en beeldjes 
Er zijn geen beelden en beeldjes bekend van Thesan. 
 

                                                 
186 G. Colonna, REE 69 (2003) 307. 
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Architectonische decoratie  
De godin is met een paardenspan weergegeven op antefixen uit het noordelijke heiligdom van 
Pyrgi. Het gaat om een serie kosmische symbolen: mogelijk de Nacht, de Dageraad (Thesan), de 
Morgenster, en de Zon187. De serie behoorde waarschijnlijk tot het gebouw met de vele cellae en 
dateert uit ca. 510 v.Chr. 
 
Type heiligdom 
Inscripties met de naam van Thesan komen slechts voor in het noordelijke en zuidelijke extra-
urbane havenheiligdom van Pyrgi, die direct aan zee zijn gelegen, bovendien in de nabijheid van 
een bron. De tempels van het noordelijke heiligdom zijn georiënteerd op het zuidwesten (op de 
grens tussen regio 10 en 11), de structuren in het zuidelijke heiligdom zijn daarentegen divers 
georiënteerd; de grootste structuren - sacella - eveneens op de grens tussen regio 10 en 11 (alpha, 
bèta) en op de grens tussen 14 en 15 (gamma), het noordwesten.  
 
Aspecten van de cultus 
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Pyrgi noord * x xx   x x 
Pyrgi zuid * (x) xx xx xxx  xxx 

 
Het katachthonische aspect past ook bij de grafcontext in Spina, waarin de derde inscriptie 
gevonden is. Voorwaarde is wel dat het geen inscriptie op een secundair gebruikte pot betreft.  
 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Thesan 
 

locatie Uni  Vei 
Pyrgi noord 
(5de)* 

5 (5de)* 1 (dat. ?)* (?) 

Pyrgi zuid 
(5de)* 

1 (4de)* 1 (5de)* 

 
Dedicanten 
De enige gelovige die in een inscriptie wordt genoemd in relatie tot Thesan is Thanachvil Catharna, 
een vrouw wier gentilicium lijkt te zijn afgeleid van Catha188. Dit is opvallend gezien het feit dat bij 
beide godinnen zowel de zon als een onderwereldaspect een grote rol lijken te spelen. De inscriptie 
is op een bronzen plaatje uit de 5de eeuw v.Chr. aangebracht dat is gevonden in ruimte C van het 
noordelijke heiligdom van Pyrgi, waar gezien het altaar dat in verbinding staat met een onderaardse 
ruimte een (kata)chthonische cultus moet hebben bestaan. 
 
Plaats op de IP 
Thesan komt niet voor op de IP. 
 
Bibliografie 
Bloch 1968, passim; Jannot 1998, 167-168; Pfiffig 1975, 259-260; E. Simon, Eos/Thesan, LIMC III,1 (1986) 789-798.  
 
 

                                                 
187 Zie hoofdstuk II. 
188 Zie Pallottino 1967, 339; Morandi Tarabella 2004, 102. 
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Thufltha 
 
Er bestaat geen eenduidige mening over de identiteit van de godin Thufltha. Zij zou een aan de 
onderwereld gerelateerde wraakgodin kunnen zijn, een goddelijk collectief, een Charis- of Favor-
achtige godin, of een godin die is gerelateerd aan Fufluns en ook aan Turan189. 
 
Inscripties 
De naam van de godin is in diverse varianten herkenbaar in 9 inscripties. De oudste dateert uit de 
archaïsche periode en is afkomstig uit S. Cerbone te Populonia. De tekst staat op een bucchero pot 
en luidt thupitula (cat. ThuE 3).  

Op de basis van een Zuid-Etruskisch bronzen beeldje van een offerende vrouw uit het derde kwart 
van de 4de eeuw v.Chr. staat de inscriptie tite : alpnas : turce : aiseras : thuflthicla : trutvecie, 'Tite 
Alpnas wijdde aan de tot Thufltha behorende goden op grond van een visioen/ostentum (?)' (cat. 
ThuE 9). 

De overige inscripties dateren alle uit de hellenistische periode. Het is niet altijd mogelijk te 
bepalen of zij eerder of later zijn gedateerd dan de chronologische ondergrens van dit onderzoek, 
zodat zij hier alle opgenomen zijn. 

Een bronzen object - een handvat, een deel van een kandelaber of een lans? - uit Tarquinia is 
voorzien van de inscriptie cn . turce . murila . hercnas: thuflthas . cver:, 'Dit wijdde Murila (slavin) 
van de familie Hercna aan Thufltha als heilig object' (cat. ThuE 1).  

Uit Vulci komt een bronzen beeldje van een jonge satyr met op de flank de inscriptie muras. 
arnth. thufl. śu{ u} ris, 'Arnth Muras aan Thufltha (en) aan Suri' (cat. ThuE 2). 

Een verdwenen bronzen beeldje van een vrouw uit Mucigliano in de Ager Saenensis draagt de 
inscriptie ?] tupltia[ś-?-] , 'van/voor Tupltia' (cat. ThuE 4). 

Ook verdwenen is een bronzen beeldje van een offerende jongeman uit Chiusi met op zijn benen 
de inscriptie eiseras thuflthi[cla] / cvera, 'aan de tot Thufltha behorende goden als heilig object' (cat. 
ThuE 6). 

Waarschijnlijk uit dezelfde plaats is ook een fragment van een bronzen beeldje met de inscriptie ] 
lautni: thufulthaś / turce, '] vrijgelatene, wijdde aan Thufultha' (cat. ThuE 7).  

In een votiefdepot in Montecchio (Cortona) zijn een bronzen kandelaar of parfumbrander en een 
bronzen beeldje van een jongen aangetroffen die zijn gewijd aan Thufltha. Op de 
kandelaar/parfumbrander staat a. vels. cus. thuplthaś. alpan / turce, 'A(rnth?/vle?) Vel Cusu wijdde 
dit geschenk/van harte aan Thupltha' (cat. ThuE 8), op het beeldje van het jongetje, dat door een late 
datering - 2de eeuw v.Chr. - buiten dit onderzoek valt, staat veliaś. fanacnal. thuflthaś./ alpan. 
menache. clen. cecha. tuthineś. tlenacheiś, 'het geschenk van Velia Fanacnei voor Thufltha is 
gemaakt ten gunste van haar zoon door het dorp Tlenache (Tlenassis bij Perugia190)'.  

In Ripaie (Volterra) is een loden plaatje aangetroffen dat door H. Rix wordt gedateerd als 
'recent'191. De lange, onvertaalbare inscriptie thus'uthur / se.l(v)a(n)s(ch)va / thlu thupit / aisecetati 
(cat. ThuE 5). 

Inscripties voor Thufltha dateren op twee uitzonderingen uit de archaïsche periode en het derde 
kwart van de 4de eeuw v.Chr. na alle uit de hellenistische periode. Thufltha komt voor in Zuid- maar 
vooral in Noord-Etrurië. Op één na zijn alle objecten van brons. Het gaat voornamelijk om beeldjes 
van gelovigen.  
 
Beelden en beeldjes 
Er zijn geen beelden en beeldjes bekend van Thufltha. 
 
Type heiligdom 
Geen van de inscripties met de naam van de godin is voor zover bekend in de context van een 
heiligdom aangetroffen. 

                                                 
189 Zie voor de verschillende theorieën: Van der Meer 1987, 96-107. Zie ook Bentz 1992, 209-215 en De Grummond 2006a, 151.  
190 Van der Meer 1987,  44; Wylin 2000, 116 en n. 256. 
191 ET Vt 4.2. 
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Aspecten van de cultus 
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk. 
 
Goden die voorkomen op dezelfde locatie als Thufltha 
Geen van de goden komt meer dan eens voor in combinatie met Thufltha. Suri komt op het 
hellenistische satyr-beeldje uit Vulci voor, en op het loden plaatje uit Ripaie (Volterra) Selvans in 
plurale vorm, en eventueel ais- en ati (moeder). 

Tweemaal worden de niet nader aangeduide aiseras / eiseras thuflthi[cla] genoemd, 'van/voor de 
tot Thufltha behorende goden'. Dit veronderstelt een godencluster waarvan Thufltha de 
belangrijkste is. 
 
Dedicanten 
Verhoudingsgewijs is een bovengemiddeld aantal namen van dedicanten bekend die een object aan 
Thufltha wijden. Het gaat bijna altijd om mannen. Alleen Velia Fanacnei wijdt een beeldje ten 
gunste van haar zoon (Montecchio; 2de eeuw v.Chr.). Eenmaal wordt een beeldje van een vrouw 
gewijd, maar wel door een man, Tite Alpnas (Zuid-Etrurië, derde kwart van de 4de eeuw v.Chr.). De 
overige namen van gelovigen luiden Murila Hercnas (Tarquinia, hellenistische periode), Arnth 
Muras (Vulci, hellenistische periode), en A(rnth/vle) Vel Cusu (Montecchio, hellenistische 
periode). Het Cortonensische gentilicium Cusu komt ook voor in de inscriptie van de Tabula 
Cortonensis, een contract uit het eind van de 3de of de eerste helft van de 2de eeuw v.Chr.192 Eén 
beeldje is gewijd door een vrijgelatene van wie de naam onbekend blijft vanwege de 
fragmentarische staat van de inscriptie (Chiusi, hellenistische periode). Opmerkelijk is dat ook 
Murila een achtergrond als slavin heeft: de naam komt van het Griekse Murilla, en Hercnas is 
genitivus van Hercna ('(slavin) van de familie Hercna'), een gens-naam die slechts bekend is uit 
Tarquinia.193 

Het gentilicium Alpnas komt één- of tweemaal voor in Orvieto in de hellenistische periode194. 
Arnth Muras is ook bekend uit het graf van de familie Satie in Vulci: een inscriptie uit de eerste 
helft van de 3de eeuw v.Chr. op de wand van een van de cellen noemt zijn naam195. 
 
Plaats op de IP 
Thufltha komt driemaal voor op de IP: eenmaal in de tweede marginale regio: thvf, waar zij wordt 
vergezeld door Tin, eenmaal schuin hiertegenover in binnenregio 21: thuflthas, en eenmaal 
daarnaast in binnenregio 20: thvf. Ook hier wordt zij vergezeld door Tin. 
 
Bibliografie 
Bentz 1992, 209-215; A. Cherici, Thupltha, LIMC VIII,1 (1997) 19; Van der Meer 1987, 96-107 (+ bibl.). 
 
 
Tin/Tinia/Tina 
 
Tinia is het equivalent van de Griekse hoofdgod Zeus en de Romeinse Iupiter. 
 
Inscripties 
Er zijn 11 inscripties met de naam van de Etruskische hoofdgod bekend uit de periode van dit 
onderzoek. Van enkele exemplaren is niet zeker of het daadwerkelijk om de god gaat of om het 
woord voor 'dag'. De spellingswijze varieert van tin(i)ia tot tina en tin. De oudste inscripties dateren 
uit de 6de eeuw v.Chr. Het gaat om een incomplete kelk uit Tarquinia met op de buik de inscriptie 
tiniia (cat. TiE 2), en om een fragmentarische rood impasto dolium dat is aangetroffen op de 
zuidelijke heuvel van Roselle. Op de buik staat de inscriptie tina[? (cat. TiE 8). P. Bocci Pacini 

                                                 
192 L. Agostiniani/F. Nicosia, Tabula Cortonensis, Roma 2000, 70. 
193 Als laatste: Morandi Tarabella 2004, 231. 
194 ET Vs 1.193-194; Morandi Tarabella 2004, 51 (sub ET Vs.193: Alznas i.p.v. Alpnas). 
195 Morandi Tarabella 2004, 315-316. CIE 5287; ET Vc 1.28. 
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vermoedt echter vanwege de vindplaats - een huis - dat het om een naam gaat, ofschoon hiervoor 
slechts twee mogelijke paralellen zijn: tinani op een Perugiaanse urn en tinana (?) in een recente 
inscriptie in het museum van Civitavecchia196. 

Op een archaïsche bucchero kyathos uit S. Francesco in de Ager Hortanus staat tinia arvnthe arta 
(cat. TiE 3). Arvnthe is de naam van een gelovige. Ofschoon het niet onmogelijk is dat Arta naar 
Artamis verwijst, is Arta waarschijnlijk de gens-naam van Arvnthe197.  

In het noordelijke heiligdom van Pyrgi komt de naam van de god voor op een bronzen plaatje uit 
de periode rond het begin van de 5de eeuw v.Chr.: tin[--] (…) tinas (cat. TiE 1). Het is niet mogelijk 
de lange doch fragmentarische inscriptie te vertalen. 

Ook op het loden plaatje van Magliano uit het midden van de 5de eeuw v.Chr. is de naam van de 
god misschien aanwezig: tins (cat. TiE 7). Vanwege tiu 'maan' of 'maand' en tiuras, ‘maandelijks’ in 
dezelfde regel zou tins echter ook ‘op een/de dag’ kunnen betekenen.  

De deels onvertaalbare inscriptie langs de rand van een bronzen spiegel uit Zuid-Etrurië uit de 
eerste helft van de 4de eeuw v.Chr. luidt mi: anaias: tites: turnas: sec: an: men: mamnthi: sal: 
mama: / tinś: uniapelis, 'ik (ben) van Anaia (dochter) van Tite Turnas, die in mamn(a) haar mama 
wijdt (?), aan Tin uniapelis ' (cat. TiE 11). Het kan echter ook om de indicatie van een datum gaan, 
waarbij tinś ‘op de dag’ zou betekenen en uniapelis zou kunnen zijn afgeleid van ampilie (mei), 
waarmee de vertaling zou kunnen luiden: die Iunonis Maiae, zoals F. Roncalli voorzichtig oppert198. 
Op de spiegel staat een Gorgo-kop, wat volgens Roncalli zeer zeldzaam is op Etruskische 
spiegels199. 

Op een loden beeldje van een priester uit de Ager Saenensis dat uit de 4de eeuw v.Chr. dateert, is 
op de voorzijde met puntjes de inscriptie temreś: / alpa/n / tinaś (cat. TiE 9) geschreven, ‘geschenk 
van Temre aan Tina' of 'geschenk voor Tina Temre'200.  

De overige inscripties met de naam van de god stammen uit de hellenistische periode, waarbij niet 
altijd duidelijk is of de datering voor of na 264 v.Chr. valt, de chronologische ondergrens van dit 
onderzoek. Een fragment van een black-gloss patera uit het urbane heiligdom van Belvedere in 
Orvieto is voorzien van de inscriptie tinia calusna (cat. TiE 4). Het epitheton calusna betekent ‘van 
Calu’ en verwijst waarschijnlijk naar de aan de onderwereld gerelateerde god Calu201.  

In Orvieto zijn voorts twee altaren, waarvan tenminste één plengaltaar, aangetroffen met de 
inscriptie tinia / tinscvil respectievelijk tinia / ti[---] (cat. TiE 5-6). De betekenis van tinscvil zou 
'geschenk' kunnen zijn202. 

Van de inscriptie tin[ś?] (cat. TiE 10) onder een bucchero vaas uit het urbane Tin-heiligdom in 
Marzabotto is de datering onbekend.  
 
Een paar Tin-inscripties zijn weliswaar laat gedateerd, maar voor het onderzoek naar de identiteit 
van de god van belang. Op een travertijnen cippus uit het extra-urbane heiligdom Castelsecco-San 
Cornelio te Arezzo staat in boustrophedon de inscriptie tinś tul, wat betekent ‘grens van Tin’, eerder 
dan tinś lut, wat ‘steen van Tin’ zou betekenen, vanwege de late parallel uit Smindja in Tunesië, 
waar op zes cippi uit de 2de of 1ste eeuw v.Chr. de inscriptie m vnata / zvtas' tvl / dardanivm tins' is 
aangebracht, 'M(arce) Unata / zvtas' (=?) grens / van de Trojanen203 (?) voor Tin'204. 
 
In de LL wordt tin enkele malen genoemd in de frequente frase tinsi. tiurim. avils, 'op de dag(en?) 
de maand(en) van het jaar chi', waarmee dus niet de god wordt bedoeld.  
 

                                                 
196 P. Bocci Pacini in REE 42 (1974) 236-237, nr. 108. tinani: CIE 4474; tinana: TLE 2, 726. 
197 I. Krauskopf, Artemis/Artumes, LIMC II,1 (1984) 774. 
198 Roncalli 1971-1972, 96-97 en n. 31. 
199 Roncalli 1971-1972, 95 en n. 29. 
200 Bentz 1992, 69, n. 105. 
201 Contra: Steinbauer 1999, 257. 
202 Zie o.m. Steinbauer 1999, 479. 
203 De Trojanen waren gevlucht uit het vaderland, net als de Etrusken die deze grensstenen oprichtten in Africa. Dit zou de wonderlijke naam - 
Dardanium - verklaren. Normaal gesproken identificeerden de Etrusken de Romeinen met de Trojanen. Contra: Steinbauer 1999, 273-274. 
204 ET Af 8.1-8.8. Zie voor de discussie omtrent tul of lut o.m. Steinbauer 1999, 272. 
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Inscripties met de naam van de god Tin komen voor vanaf de 6de eeuw v.Chr. tot en met de 
hellenistische periode en staan vaak op lokale potten. De naam is in religieuze context bekend in 
Noord- en Zuid-Etrurië en ook in de Po-vlakte. In Orvieto lijkt een zekere concentratie van Tin-
inscripties te bestaan. 
 
Beelden en beeldjes 
In Etrurië is wel een aantal beeldjes van de god - dikwijls met bliksem en baard - aangetroffen, 
maar van deze beeldjes is de vindplaats meestal niet bekend en evenmin of zij zijn gevonden in de 
context van een heiligdom of een votiefdepot, zodat zij in het huidige onderzoek buiten 
beschouwing blijven205.  

In het heiligdom van Talamone is een hellenistisch terracotta beeldje van een half naakte bebaarde 
god op een zetel aangetroffen, waarvan de armen ontbreken. Dit beeldje kan worden geïnterpreteerd 
als Tin. Omdat echter niet bekend is wat de man in de hand had (een lans, een scepter, een bliksem, 
een drietand?), kunnen volgens O.W. Von Vacano ook Nethuns, Aita of Satre voorgesteld zijn206. 
Naast de god zat vermoedelijk een godin. 
 
Architectonische decoratie 
Tenminste driemaal komt Tin voor in de architectonische decoratie van een tempel, ofschoon 
identificatie doorgaans slechts is gebaseerd op de bebaarde kop met imposante uitstraling207. De 
eerste maal komt de god voor op een antepagmentum van tempel A in het noordelijke heiligdom 
van Pyrgi uit circa 460-455 v.Chr., waar de god figureert in een scène van de Zeven tegen Thebe. 
Hij treft hierin Kapaneus met een bliksem, terwijl Menerva verbijsterd toekijkt hoe haar lieveling 
Tydeus op het punt staat Melanippos in de schedel te bijten.  

In Orvieto is bij de kerk van San Leonardo een terracotta kop van de god uit het eind van de 5de 
eeuw v.Chr. aan het licht gekomen. Het beeld is een kopie van het door Phidias gemaakte 
standbeeld van Zeus in Olympia. 

De derde maal dat Tin in de architectonische decoratie van een tempel voorkomt, is in het 
heiligdom Scasato II in Civita Castellana, waar hij tezamen met Uni, Menerva als centrale figuur, 
en waarschijnlijk nog enkele goden aanwezig is op het fronton, dat dateert uit de periode rond 380 
v.Chr.  

In het fronton van Talamone, dat waarschijnlijk uit de 3de of de eerste helft van de 2de eeuw v.Chr. 
dateert, is de god zelf niet zichtbaar, maar speelt hij wel een belangrijke rol. Het gaat om scènes uit 
de Zeven tegen Thebe, evenals op het antepagmentum in het noordelijke heiligdom van Pyrgi.   
 
Type heiligdom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opgravers van het suburbane heiligdom van Campo della Fiera bij Orvieto identificeren het 
heiligdom hypothetisch als het Fanum Voltumnae, het federale Etruskische heiligdom waar de 
Etruskische hoofdgod Voltumna (Lat. Vertumnus) werd vereerd, vanwege de locatie en de lange 
periode waarin het heiligdom in gebruik was in combinatie met de informatie die Livius ons 

                                                 
205 Zie Bentz 1992, 215-216 n. 288; G. Camporeale, Zeus/Tinia, LIMC VIII,1 (1997) 409, nr. 100-109; Cristofani 1985b, 277-278. 
206 Von Vacano/Von Freytag 1982, 88-90, nr. 67, fig. 129. 
207 Zie G. Camporeale, Zeus/Tinia, LIMC VIII,1 (1997) 421. 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Pyrgi noord * 2 x (10/11) diverse x symbolisch 

graf?  
bijgebouw met 
ca. 20 cellae 

Orvieto, Belvedere * x (7) diverse - graven onderaardse 
ruimte 

Talamone x (7/8) (x) - cisterne  
Marzabotto, Tin-
tempel * 

x (8/9) - -   
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verschaft208. Een muur die exact volgens de noord-zuid-as is georiënteerd, wordt beschouwd als 
toebehorend aan een tempel209. De richting komt overeen met die van de Tin-tempel in Marzabotto. 
    
Aspecten van de cultus 
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Pyrgi noord * x xx   x x 
Orvieto, Belvedere *  xx  x  x 
Talamone      x 
Marzabotto, Tin-tempel *   x    

 
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk.  
 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Tin  
 

Locatie Suri  Uni  
Pyrgi noord (5de)* - 7 (5de)* 
Orvieto, Belvedere 
(3de-2de)* 

1 (5de)*? - 

Magliano (5de)*? 1 (5de)* - 
Zuid-Etrurië (4de)* - 1 (4de)* 

 
Dedicanten 
De enige inscriptie waar een volledige naam wordt genoemd is die op de Zuid-Etruskische spiegel: 
Anaia (dochter) van Tite Turnas (eerste helft van de 4de eeuw v.Chr.). 

Omtrent Temre op het beeldje van de priester uit de Ager Saenensis (4de eeuw v.Chr.) bestaat 
onduidelijkheid: het zou een eigennaam of een gens-naam kunnen zijn. M. Bentz vermoedt echter 
dat het om een epitheton van Tin gaat, omdat de naam evenals die van de god in de genitivus staat, 
en omdat de naam verder niet voorkomt210. G. Colonna is van mening dat Temre mogelijk verwant 
is aan Thimrae, dat van het Griekse Thymbraios komt, een epitheton van Apollo211. Thimrae is 
overigens ook een van de epitheta van Lasa op een bronzen spiegel uit Vulci (ca. 300 v.Chr.)212. 
 
Plaats op de IP 
Tin komt vijfmaal voor op de IP: in de eerste drie marginale regionen samen met andere 
godennamen: Tin Cilen, Tin Thvf, Tinsth Ne (Nethuns in het gebied van Tin), en in de 
binnenregionen 20 en 22: Tins Thvf en Tinsth Neth (Nethuns in het gebied van Tin). 
 
Bibliografie 
Bentz 1992, 69, 72-73, 215-216; G. Camporeale, Zeus/Tinia, LIMC VIII,1 (1997) 400-421; Van der Meer 1987, 30-37. 
 
 
Tinas Cliniiar - Dioskouroi 
 

De Tinas cliniiar - Zonen van Tina - zijn het Etruskische equivalent van de Dioskouroi. Uit 
iconografische context zijn vanaf circa 480 v.Chr. de Etruskische namen van de broers afzonderlijk 
                                                 
208 Liv. IV, 23, 5; 25, 7-8; 61, 2; V, 17, 6-10; VI, 2, 2. Met dank aan Prof. dr. S. Stopponi die mij heeft rondgeleid en informatie heeft verstrekt over 
de opgraving. 
209 Met dank aan Dr. C. Bizzarri, die mij de nauwkeurige oriëntatie heeft verschaft van de muur die mogelijk tot de tempel behoorde. 
210 Bentz 1992, 72. 
211 Colonna 1984-1985, 81, n. 7bis. 
212 ES 181; Van der Meer 1987, 92-97 en fig. 38.  
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bekend213: Castur en Pultuce. In religieuze context komen zij eenmaal voor in een Etruskische 
inscriptie uit de necropolis van Monterozzi-Ripagretta in Tarquinia onder de voet van een Attisch 
roodfigurige kylix van de schilder Oltos en de pottenbakker Euxitheos, gedateerd in de periode 
tussen 510 en 500 v.Chr.: itun turuce vene.l. .atelina.s tinascliniiaras, 'dit wijdde Venel Atelinas 
aan Tin's zonen' (cat. TCE 1). Op de binnenzijde staat een rennende krijger met een pantervel als 
mantel, op de buitenzijde een godenvergadering en Dionysos (Fufluns) op een kar in het gezelschap 
van een thiasos. 

In het extra-urbane heiligdom van Gravisca is een kylix met grote ogen aangetroffen uit de periode 
tussen 520 en 500 v.Chr. met op (onder?) de bodem een Griekse inscriptie met de tekst 
[…di]os<s>choro[isi…], 'voor de Dioskouroi' (cat. TCG 1).  

Opvallend is dat beide inscripties uit het territorium van Tarquinia komen en beide in dezelfde 
periode worden gedateerd. 

Het reliëf op de Porta Marzia in Perugia (circa 200 v.Chr.) toont Tinia en zijn beide zonen, 
tezamen met enkele niet identificeerbare goden. De poort is gericht op het noordoosten (regio 3).  

Het materiaal is te gering om een oordeel te vellen omtrent de aspecten van de cultus waarin de 
goden voorkwamen. In elk geval zijn in het heiligdom van Gravisca het chthonische en 
katachthonische aspect, het aspect van vruchtbaarheid van mens en dier, en dat van gezondheid en 
genezing aanwijsbaar, terwijl het voorkomen van de goden op een poort duiden op het type ritueel 
'rite de passage'. 
 
Bibliografie 
R.D. De Puma, Dioskouroi/Tinas Cliniar, LIMC III,1 (1986) 597-608; Jannot 1998, 163; Pfiffig 1975, 338-340.  
 
 
Tinun 
 
Tinun is een van de goden die in de Tabula Capuana uit ca. 470 v.Chr. wordt genoemd (cat. TinuE 
1). Over de identiteit van de god is verder niets bekend. Waarschijnlijk is zijn naam vergelijkbaar 
met die van Tin214.  
 
Bibliografie 
Cristofani 1995b, passim; Edlund 1992, 335. 
 
 
Tiv 
 
Tiv(r) (Tiu(r)) is de Etruskische naam voor Maan en het equivalent van de Griekse Selene en de 
Romeinse Luna.  
 
Inscripties 
In heel Etrurië zijn in de periode van dit onderzoek slechts 2 of 3 inscripties met de naam van de 
Maan bekend in een religieuze context. De oudste dateert uit de periode rond het begin van de 5de 
eeuw v.Chr. en is aangetroffen in Città della Pieve. Het gaat om een bronzen wassende maan, 
volgens M. Cristofani een akroterion. Op het oppervlak staat de inscriptie mi tiiurś kathuniiaśul, 'ik 
(ben) van Tiur Kathuniia' (cat. TivE 3). 

In het urbane heiligdom Campetti I in Veii is een fragment van een black-gloss kannetje uit de 3de 
eeuw v.Chr. aan het licht gekomen, met op de onderkant van de voet de inscriptie mi tiu, 'ik Maan' 
(cat. TivE 1).  

In de lange inscriptie op kant a van het loden plaatje van Magliano uit het midden van de 5de eeuw 
v.Chr. staat het woord tiu, op die van kant b tiuras (cat. TivE 2). Het blijft onzeker of de woorden 

                                                 
213 Pfiffig 1975, 338; Jannot 1998, 163. 
214 Cristofani 1995b, 68. 
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dienen te worden opgevat in de zin van 'Maan/maan' of 'maand'. Vier woorden verder dan tiuras 
staat tins, dat ofwel 'van Tin' ofwel 'van de dag' betekent.  
 
In de tekst van de LL komt op diverse plaatsen tiurim voor, 'op de maand' 
 
Een aantal voornamen en gentilicia is gebaseerd op de naam tiu-. In de hellenistische Tomba del 
Tassinaia van de familie Tiuza uit Chiusi is het familie-embleem geschilderd: een schild met een 
halve maan215.  
 
Beelden en beeldjes 
Over het algemeen wordt de hellenistische, bronzen beeldengroep uit Chianciano Terme van een 
vrouw op een paardenspan geïnterpreteerd als de Maangodin Selene (Tiv), mede vanwege de naam 
van de bron bij de vindplaats: Sillene.216 Het is het enige bekende beeld van de godin in Etrurië. 
Wel zijn in Chianciano Terme en elders in het territorium van Chiusi twee bronzen maansikkels 
aangetroffen. 
 
Type heiligdom 
 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Veii, Campetti I * ? (8 of 12) - x open terrein (4/5) grot 
Chianciano Terme ? (9) - - thermale bron  

   
Aspecten van de cultus 
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Veii, Campetti I * xx xx xxx  x xxx 
Chianciano Terme       

 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Tiv 
Alleen Apulu komt meer dan eens voor in hetzelfde heiligdom als Tiv: in het heiligdom van 
Campetti I in Veii (4de-3de eeuw v.Chr.) en in Chianciano Terme (5de eeuw v.Chr.). Op de bronzen 
maan uit de buurt van Chiusi staat de naam kathuniia, die ongetwijfeld is afgeleid van Catha217. 
Deze godin komt eveneens voor in de inscriptie van Magliano en in die van de LL.  

Eén van de vondsten in het Fucoli-heiligdom te Chianciano Terme ademt een Dionysische sfeer: 
een weegschaalgewicht uit de 4de eeuw v.Chr. met een dubbele kop: één van een maenade en één 
van een satyr.    
 
Plaats op de IP 
Tiv komt voor op de pariëtale zijde van de IP: tiv(r)s ('van de Maan'), vergezeld door de inscriptie 
usils ('van de Zon'), elk aan een van beide zijden van de incisura umbilicata (afb. IV.2). tiv(r)s staat 
ter hoogte van fufluns in de negende marginale regio op de viscerale zijde. 
 
Bibliografie 
Van der Meer 1987, 133-135. Voor Selene zie: F. Gury, Selene, Luna, LIMC VII,1 (1994) 706-715. 
 
 

                                                 
215 Cf. M. Pallottino, Un ideogramma araldico etrusco?, AC 4 (1952) 245-247. 
216 Zie hoofdstuk II. 
217 G. Colonna in: Colonna 1985a, 29, nr. 1.4; Van der Meer 1987, 53, app. nr. 10. 
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Turan 
 
Turan is het Etruskische equivalent van de Griekse Aphrodite. 
 
Inscripties 
In religieuze context zijn 18 Etruskische en 6 Griekse inscripties met de naam van de godin 
Turan/Aphrodite bekend, verspreid over 5 locaties. 

De oudste inscriptie dateert uit het eind van de 7de eeuw v.Chr. en is afkomstig uit Cerveteri. Het 
gaat om een lange, onvertaalbare inscriptie op een bucchero aryballos (aryballos Poupé), waarin 
driemaal het woord turan(n)uve wordt genoemd (cat. TnE 3).  

Uit een graf in Narce is een lange onvertaalbare inscriptie afkomstig op de voet van een bucchero 
kelk of patera (het eind van de 7de of het begin van de 6de eeuw v.Chr.) waarin ook het woord 
turan- wordt herkend (cat. TnE 1).   

In de altaarzone van het suburbane heiligdom van Portonaccio in Veii is een fragment van een 
bucchero vaas uit de 6de eeuw v.Chr. aangetroffen met de inscriptie mi th[ina-?-]niies: aritimi pi 
turan pi mi nuna[r, 'Ik (ben) een watervaas van […]niie; voor Aritimi, voor Turan; ik (ben) een 
offer (?)' (cat. TnE 2).  

In gebouw gamma van het extra-urbane havenheiligdom van Gravisca zijn 13 Etruskische en de 
reeds genoemde 5 Griekse inscripties gevonden. De oudste Etruskische inscriptie - op een fragment 
van een Lakonische krater - luidt mi turuns, 'ik (ben) van/voor Turan' (cat. TnE 4) en dateert uit het 
tweede kwart van de 6de eeuw v.Chr.; de oudste Griekse - op een geïllustreerde Band-cup - [---
]ikleos aphrodi[tèi], '[---]ikleos aan Aphrodite' (cat. TnG 1) en dateert uit de periode tussen 550 en 
540 v.Chr. De overige Griekse inscripties dateren uit de tweede helft van de 6de eeuw v.Chr. Deze 
zijn op Ionische en Attische potten aangebracht en luiden aphroditèi, 'voor Aphrodite' (cat. TnG 2-
6). De overige Etruskische inscripties - (mi) tur(u)ns (cat. TnE 5-9; 11-14), en [-?- ar]nza turn[s -?-
], '…Arnza aan Turan (?)'218 (cat. TnE 10) - bestrijken de gehele 5de eeuw v.Chr., terwijl een enkel 
exemplaar uit de 4de of zelfs de eerste helft van de 3de eeuw v.Chr. stamt: turns turce ramtha 
venatres, 'aan Turan wijdde Ramtha Venatres' (cat. TnE 15), en turns, 'van/voor Turan' (cat. TnE 
16). Het lijkt erop dat de Griekse godin Aphrodite in Gravisca rond het begin van de 5de eeuw 
v.Chr. werd vervangen door haar Etruskische equivalent. In het licht van deze verandering is de 
inscriptie TnE 12 op de voet van een Attisch black-gloss skyphos uit het tweede kwart van de 5de 
eeuw v.Chr. interessant: naast de Etruskische inscriptie mi turuns staat een Griekse: deiakos te. De 
Etruskische Turan-inscripties in Gravisca staan over het algemeen op Attische kylikes en skyphoi. 

In een kindergraf in de necropolis van Pontecagnano is een black-gloss kothon aangetroffen 
(terminus ante quem ca. 500 v.Chr.) met de inscriptie turan (cat. TnE 18). 

Uit het tweede kwart van de 4de eeuw v.Chr. dateert een bronzen beeldje van een naakte jongeman 
uit het territorium van Chiusi. Rondom de voeten van de jongen staat de inscriptie vel śapu th/n 
turke śel/vanśl tu[rn]ś thanral, 'Vel Sapu wijdde dit aan Selvans (en) aan Turan (en) aan Thanr' (cat. 
TnE 17)219. 

In het heiligdom Campetti II in Veii is een terracotta beeldje van de godin uit de laat-
Republikeinse tijd aangetroffen. 

Inscripties met de naam van de godin in religieuze context dateren van het eind van de 7de tot en 
met de 4de eeuw v.Chr., maar voor het merendeel uit de 6de en 5de eeuw v.Chr. en zijn op twee 
uitzonderingen na afkomstig uit Zuid-Etrurië en het Faliskische gebied. De inscripties zijn 
voornamelijk aangebracht op bucchero en Griekse potten.  
 
Beelden en beeldjes 

Alle Etruskische Turan-beeldjes dateren uit de 4de tot en met de 2de eeuw v.Chr. Zij zijn alle 
afkomstig uit Zuid-Etrurië en het Faliskische gebied, en zonder uitzondering van terracotta. 7 
exemplaren van de godin - één gekleed, een polos op de kop en een duif in de hand, de rest 
                                                 
218 M. Pandolfini (REE 51, 1983 [1985] 261, nr. 117) is van mening dat turx niet dient te worden aangevuld tot Turns, aangezien een dergelijke 
combinatie van naam van gelovige - naam van de god niet voorkomt in Etrurië. 
219 Voor de bespreking van een andere vertaaloptie vide infra sub Selvans. 



 180 

halfnaakt, leunend tegen een zuil, zijn gevonden in het havenheiligdom van Gravisca (4de eeuw 
v.Chr.), één beeldje van de godin die haar sluier openslaat, is aangetroffen in het suburbane Monte 
Li Santi heiligdom te Narce (4de eeuw v.Chr.), uit het urbane Vignaccia votiefdepot in Cerveteri is 
onder meer een beeldje van een halfnaakte, als Turan weergegeven Aritimi/Artumes met pijl en 
boog afkomstig (3de-2de eeuw v.Chr.), in het Punta della Vipera heiligdom is één Turan-beeldje aan 
het licht gekomen (3de-2de eeuw v.Chr.), en in het urbane heiligdom Campetti II te Veii is een 
beeldje van de godin met openslaande mantel gevonden (laat-republikeins).  

Bij nieuwe opgravingen in Marzabotto is een kwalitatief uitzonderlijk hoogstaande bronzen kore 
met een lotusbloem in de hand uit het begin van de 5de v.Chr. gevonden, die mogelijk Turan 
voorstelt220. 

Op een vroeg-hellenistische nenfro cippus uit Vulci waarvan de vindplaats niet bekend is, staat op 
elk van de vier zijden een god of godin afgebeeld: Apulu met lier, Aritimi/Artumes in jagerstenue, 
hun moeder Letun en nog een vrouwspersoon, volgens G. Colonna wellicht Venus (Turan)221.  
 
 
Type heiligdom 
 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Narce, Monte Li Santi x (5) div. x (5) - bijgebouwen  
Veii, Campetti II ? ? - bassin  
Veii, Portonaccio * x (5/6) x (4/5) x bassin (5/6) plengaltaar (4/5) 
Cerveteri, Vignaccia - - - alleen votiefdep.  
Santa Marinella, Punta della Vipera x (9/10) x (7/8) x   
Gravisca * - div. x diverse structuren graf (10/11) 

 
Aspecten van de cultus 
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Narce, Monte Li Santi xxx x x  xx  
Veii, Campetti II x x x  xx  
Veii, Portonaccio * xx xx xxx x xx xxx 
Cerveteri, Vignaccia x x x  x x 
Santa Marinella, Punta della Vipera xx xx x xxx xxx x 
Gravisca * xx xxx   xx  

  
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk.  
 

                                                 
220 Malnati/Desantis/Losi/Balista 2005, 97-99 en tav. 4. 
221 Colonna 1984-1985, 81-84 en fig. 21-23. Een argumentatie voor de mogelijke identificatie van de tweede godin als Venus (Turan) ontbreekt.  
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Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Turan 
 

locatie Achavis
ur 

Apulu 
e.a. 

Aritimi Hercle Menerva Vei 

Narce (7de/6de)* 1 
(7de/6de)

* 

- - - - - 

Veii, Campetti II 
(laat republ.) 

- - - - 2 (laat-
republ.) 

- 

Veii, 
Portonaccio 
(6de)* 

- div. (4de-
3de); 

Rath 1 
(6de)* 

div. ; 1 * 
(hell.; 
6de) 

div. 
(6de-
3de) 

div. ; 8 * 
(6de-3de) 

- 

Cerveteri (7de)* 1 (7de)* - - - - - 
Cerveteri, 
Vignaccia (4de-
3de) 

- 
 

div. (4de-
3de) 

div. (4de-
3de) 

div. 
(4de-
3de) 

div. (5de-3de) div. 
(4de-
3de)? 

Santa Marinella, 
Punta della 
Vipera (dat. ?) 

- 1 (3de-
2de)? 

- - div. ; 3 * 
(3de-2de; 6de-

5de, 3de) 

- 

Gravisca (4de; 
6de-3de)* 

- 3 (6de; 
4de)* 

3 (4de-
3de) 

- 3 (6de-
laathell.) 

5 (6de-
5de)* 

  
Dedicanten 
Drie van de vier namen van gelovigen die aan Turan offerden, zijn afkomstig uit het heiligdom van 
Gravisca. De oudste is die van een Griekse man, wiens naam slechts voor een deel is overgeleverd: 
[---] ikleos (het tweede kwart van de 6de eeuw v.Chr.).  

Van de Etruskische gelovigen zijn alleen een zekere (Ar)nza, 'kleine Arnth' (5de eeuw v.Chr.) en 
Ramtha Venatres (4de eeuw v.Chr.), een vrouw, bekend.  

Het beeldje uit Chiusi van een naakte man - mogelijk de gelovige zelf - is gewijd door Vel Sapu 
(het tweede kwart van de 4de eeuw v.Chr.). 
  
Plaats op de IP 
Turan ontbreekt op de IP. Door sommigen is de niet goed leesbare inscriptie tul in een binnenvakje 
dat grenst aan de zesde marginale regio als tur(an) gelezen. In hoofdstuk IV zal worden 
beargumenteerd waarom dit onjuist is. 
 
Bibliografie 
R. Bloch m.m.v. N. Minot, Aphrodite/Turan, LIMC II,1 (1984) 169-176; Jannot 1989, 158-160; Pfiffig 1975, 260-263. 
 
 
Turms 
 
Turms is het Etruskische equivalent van Hermes/Mercurius. 
 
Inscripties 

In religieuze context komen de Etruskische en de Griekse naam van de god beide slechts 
tweemaal voor, terwijl de Faliskische naam maar liefst in 14 inscripties staat. De Etruskische naam 
van de god wordt voor het eerst genoemd aan het begin van een lange inscriptie op een ovaal 
bronzen weegschaalgewicht uit het urbane heiligdom van Sant'Antonio in Cerveteri, dat dateert uit 
de 4de of het begin van de 3de eeuw v.Chr.: raths. turmsal…, 'van/voor Rath (en?) Turms…' (cat. 
TsE 1)222.  

                                                 
222 Voor de vertaalproblematiek vide supra sub Rath. 
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Uit Metigliano is een bucchero patera afkomstig waarvan de datering onbekend is, met de 
inscriptie turmś ar apunia apuni rafis trisna, 'Arnthia Apunia Apuni dochter van Rafi …aan Turms 
trisna'223 (cat. TsE 2). 

In een graf in Spina is een Attisch black-gloss schaal uit de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr. 
aangetroffen met op de onderkant van de voet de Griekse inscriptie erma (cat. TsG 1). 

In het suburbane Sassi Caduti heiligdom te Civita Castellana zijn 14 Faliskische inscripties aan 
het licht gekomen van het type titoi mercui (efiles), mogelijk te vertalen met 'voor Titus Mercurius 
(aedilis)' (cat. TsF 1-14). Het gebruik van deze dubbele naam kent geen parallellen224. De 
inscripties zijn aangebracht op fragmenten van black-gloss potten, aan de binnenkant van de bodem, 
en dateren uit de eerste helft van de 3de eeuw v.Chr.  
 
Beelden en beeldjes 
Alleen in het urbane heiligdom Campetti I in Veii zijn een terracotta en een bronzen beeldje uit de 
3de eeuw v.Chr. aangetroffen die mogelijk de god voorstellen: het terracotta beeldje, waarvan 
slechts het acefale bovendeel van de romp rest, heeft een caduceus in de linkerhand225. Het bronzen 
beeldje toont de god met slechts een mantel om de schouders, een gevleugelde hoed en gevleugelde 
schoenen.  
 
Architectonische decoratie 
Turms maakt deel uit van de architectonische decoratie van 7 tempels, de eerste maal in het 
heiligdom van Portonaccio in Veii. Een beeld van de god behoort tot de groep dakbeelden die 
kunnen worden gedateerd rond het begin van de 5de eeuw v.Chr. en waarvan ook onder meer Apulu 
en Hercle met het Kerynitische (?) hert deel uitmaken. 
In Arezzo zijn in de omgeving van het plein voor de kerk van San Jacopo en de Via Roma temidden 
van fragmenten van architectonische terracottafiguren uit de periode tussen 480 en 470 v.Chr. - 
Hercle, krijgers, vrouwenfiguren - ook delen gevonden van de figuur van Turms.  

De god is samen met Menerva, Aritimi, krijgers en jonge en oude mannen en vrouwen aanwezig 
in de moeilijk interpreteerbare voorstelling op het fragmentarische fronton van de Belvedere tempel 
in Orvieto uit het eind van de 5de of de eerste decennia van de 4de eeuw v.Chr.  

In het heiligdom van Sassi Caduti in Civita Castellana is een beeld van de god aangetroffen dat uit 
de 4de of de 3de eeuw v.Chr. dateert en dat mogelijk fungeerde als akroterion. 

De god lijkt verder deel te nemen aan de frontonscènes van zowel het heiligdom Scasato I als 
Scasato II in Civita Castellana. In het heiligdom Scasato I is hij mogelijk aanwezig bij een 
orakel(?)-scène rondom Apulu (de eerste helft van de 3de eeuw v.Chr.). In een plaat die behoort tot 
het fronton van het heiligdom Scasato II uit de periode na de Val van Veii, maakt hij deel uit van 
een moeilijk interpreteerbare scène waarin een strijdwagen wordt begeleid door een godin (ca. 380 
v.Chr.).    

Van de frontondecoratie van de Tempio Maggiore in het heiligdom van Vignale, eveneens in 
Civita Castellana, is alleen een kop van Turms gevonden (ca. 380 v.Chr.). 
 
Type heiligdom 
 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Civita Castellana, Sassi Caduti * ? (9) - - diverse structuren ?  
Veii, Campetti I ? (8 of 12) - x open terrein (4/5) grot 
Cerveteri, Sant'Antonio * 2 x (10/11) - - onderaardse ruimte  

 

                                                 
223 Vertaling: D'Aversa 1986, 96. 
224 Giacomelli 1963, 54-55. 
225 Comella/Stefani 1990, 59. 
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Aspecten van de cultus  
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Civita Castellana, Sassi Caduti *       
Veii, Campetti I xx xx xxx  x xxx 
Cerveteri, Sant'Antonio* x x x x   

 
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk.  
 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Turms 
 

Locatie Apulu Hercle 
Veii, Campetti I (3de) > 400 (4de-

3de) 
1 (3de) 

Cerveteri, Sant'Antonio 
(4de/3de)* 

Rath 1 
(4de/3de)* 

3 (5de-3de)* 

 
Dedicanten 
Het weegschaalgewicht uit het Sant'Antonio heiligdom te Cerveteri is gewijd door Vel Ucs 
Luvchmsal, volgens A. Maggiani behorend tot de gens Ucs, Uchus in de archaïsche vorm, een naam 
die in Cerveteri voorkomt226. Luvchmsal is de genitivus van het praenomen Luvchmes en dient hier 
als patronymicum. 
 
Plaats op de IP 
Turms komt niet voor op de IP. 
 
Bibliografie 
M. Harari, Turms, LIMC III,1 (1997) 98-111; Jannot 1998, 160-161; Pfiffig 1975, 239-241. 
 
 
Uni 
 
Uni is het Etruskische equivalent van de Griekse Hera en de Romeinse Iuno. 
 
Inscripties 
De naam van de godin komt voor in 13 Etruskische inscripties, die van haar Griekse equivalent 
Hera in 48 inscripties, mogelijk aangevuld met een aantal inscripties uit het heiligdom Vigna 
Parrocchiale I in Cerveteri, die ook als afkorting van Herakles kunnen worden geïnterpreteerd, en 
die van de Romeinse Iuno en de Phoenicisch-Punische Astarte beide in één inscriptie. 

Het oudst zijn 46 Griekse inscripties, die alle afkomstig zijn uit het extra-urbane havenheiligdom 
van Gravisca en dateren uit de periode tussen circa 560 en 500 v.Chr. (cat. UnG 2-47). De 
inscripties, die staan op de lip van Ionische lip-cups en van een Attisch zwartfigurige band-cup, en 
onder de voet van kylikes van de Little Masters, Attische zwartfigurige kylikes, en een bucchero 
oinochoe zijn van het type èrès, 'van Hera', en èrèi, 'voor Hera', soms voorafgegaan door de naam 
van een gelovige. 

In het heiligdom van Gravisca zijn ook twee inscripties met het Etruskische equivalent Uni 
bekend uit de 4de eeuw v.Chr., de ene op een bronzen phiale: unial nui[---]alti, 'van/voor Uni […]' 

                                                 
226 Maggiani 2002b, 167, n. 13; ET Cr 2.51. 
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(cat. UnE 8), de andere met alleen de naam van de godin in de nominativus op een niet 
identificeerbaar object uit dezelfde periode (cat. UnE 8). 

Uit de periode rond het begin van de 5de eeuw v.Chr. dateren 4 inscripties met de naam van de 
godin die zijn aangetroffen in ruimte C van het extra-urbane noordelijke heiligdom van Pyrgi. Het 
gaat om twee van de drie gouden plaatjes met een lange Etruskische, respectievelijk Phoenicisch-
Punische inscriptie (cat. UnE 2; UnP 1) en twee bronzen plaatjes, eveneens met lange Etruskische 
inscripties (cat. UnE 1, 3). Uit hetzelfde heiligdom is de inscriptie unial. op de bodem van drie 
Etruskisch black-gloss schotels van de "Spurinas" groep aangetroffen uit de eerste helft van de 5de 
eeuw v.Chr. (cat. UnE 4-6). 

Uit de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr. dateert een fragmentarisch loden plaatje dat is 
gevonden nabij de Zuidpoort in Vulci met daarop een fragmentarische inscriptie, waarvan een van 
de woorden luidt: uniceletrat[…], mogelijk te interpreteren als Uni, Cel, Etra (cat. UnE 10).   

Ook uit Vulci komt de Griekse inscriptie èrès (cat. UnG 48) aan de onderkant van de bodem van 
een Attisch roodfigurige stemless cup uit het begin van het derde kwart van de 5de eeuw v.Chr. 

In het extra-urbane zuidelijke heiligdom van Pyrgi, dat grenst aan het noordelijke heiligdom, waar 
zoals reeds vermeld diverse inscripties voor Uni en één voor haar Phoenicisch-Punische equivalent 
Astarte uit de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr. zijn aangetroffen, is een Etruskische inscriptie 
[a]starte / <th> / [---]cve[r], 'Astarte <th> […] heilig object' (cat. UnE 7) op een fragment van een 
Etruskisch (?) black-gloss vaas uit de eerste helft van de 4de eeuw v.Chr.  

In het suburbane heiligdom van Fontanile di Legnisina te Vulci, de stad waar ook Uni-inscripties 
uit de 5de eeuw v.Chr. zijn gevonden, is een bronzen beeldje van een offerende man aan het licht 
gekomen uit de tweede helft van de 5de eeuw v.Chr., met op het gewaad ter hoogte van de benen de 
inscriptie ecn turce: pive / patrus :  unial / huinthnaias, 'dit wijdde Pive Patrus aan Uni Huinthnaia' 
(cat. UnE 11).    

Op de rand van een bronzen spiegel uit Zuid-Etrurië uit de eerste helft van de 4de eeuw v.Chr. met 
in het centrum een Gorgo-kop staat de inscriptie mi: anaias: tites: turnas: sec: an: men: mamnthi: 
sal: mama: / tinś: uniapelis, 'ik (ben) van Anaia (dochter) van Tite Turnas, die in mamn(a) haar 
mama wijdt (?), aan Tin uniapelis' (cat. UnE 13). Zoals reeds hierboven bij Tin besproken kan 
uniapelis ook samen met tin = 'dag' een datum betekenen, waarbij tinś uniapelis kan worden 
vertaald als die Iunonis Maiae zoals F. Roncalli voorzichtig voorstelt227.  

De jongste Uni-inscriptie dateert uit de hellenistische periode en is afkomstig uit Cortona. De 
inscriptie op een bronzen basis, die tinścvil / mi unia/l / curtun luidt, 'geschenk / ik (ben) van Uni 
(van/in) Cortona' (cat. UnE 12).  

Op de laatstgenoemde na zijn alle inscripties gevonden in het kustgebied van Zuid-Etrurië, in 
heiligdommen en steden waar Griekse en Phoenicisch-Punische contacten een belangrijke rol 
spelen (Cerveteri (?), Pyrgi, Gravisca, Vulci). De godin werd in Etrurië vereerd tussen circa 560 
v.Chr. en de hellenistische periode, ofschoon de oudste inscripties aan haar Griekse equivalent Hera 
zijn gericht, terwijl pas rond het begin van de 5de eeuw v.Chr. voor de eerste maal de naam Uni 
voorkomt. De Griekse inscripties zijn zonder uitzondering aangebracht op diverse vaastypen, terwijl 
de Etruskische inscripties op plaatjes van goud, brons en lood staan en verder op schaaltjes, een 
bronzen beeldje, een spiegel en een basis. 
 
Beelden en beeldjes 
Er zijn geen beelden en beeldjes bekend van Uni, tenzij het terracotta beeldengroepje van twee 
identieke vrouwen die in een naiskos zitten, afkomstig uit het votiefdepot van Vignaccia in 
Cerveteri, de verdubbelde godin voorstelt, zoals H. Nagy vermoedt228. 
 

                                                 
227 Roncalli 1971-1972, 96-97 en n. 31. 
228 Nagy 1989-1990, 737 en n. 41. 
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Architectonische decoratie 
Slechts eenmaal komt Uni voor in architectonische context: op het fronton van het heiligdom 
Scasato II in Civita Castellana komt zij voor tezamen met Tin en Menerva. Het fronton dateert uit 
de periode rond 380 v.Chr.  
 
Type heiligdom 
 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Civita Castellana, Celle x (6/7) - - sacellum (10/11)  
Cerveteri, Manganello x (7/8) - div. cisterne (2/3-10/11)  
Cerveteri, Vigna Parrocchiale I * 
(?) 

- - - diverse structuren bassin (7) 

Pyrgi noord * 2 x 
(10/11) 

div. x bijgebouw met ca. 20 
cellae 

symbolisch graf? 

Pyrgi zuid * - div. div. diverse structuren  sacella (2x 10/11; 
14/15) 

Gravisca * - div. x diverse structuren graf (10/11) 
Vulci, Fontanile di Legnisina * x (10) x 

(5/6) 
- grot  

 
Op basis van de informatie die Dionysius van Halikarnassus (I, 21, 2) en Ovidius' Amores III, 13, 1 
evv. ons verschaffen, is het aannemelijk dat het heiligdom van Celle in Civita Castellana aan Uni 
was gewijd229. 

Ofschoon epigrafisch bewijs ontbreekt voor de verering van Uni in het Manganello heiligdom te 
Cerveteri, heeft M.D. Gentili naar mijn mening overtuigend een Uni-cultus aangetoond.230 
 
Aspecten van de cultus 
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Civita Castellana, Celle x xx x  xx x 
Cerveteri, Manganello xx x xx  xx  
Cerveteri, Vigna Parrocchiale I *?   x  x  
Pyrgi noord * x xx   x x 
Pyrgi zuid * (x) xx xx xxx  xxx 
Gravisca * xx xxx   xx  
Vulci, Fontanile di Legnisina * x x  ? xx  
Vulci, Zuidpoort *   x    

 
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk.  
 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Uni 
 

Locatie Apulu, 
Suri e.a. 

Etra Hercle Menerva Tin Turan Vei 

Civita Castellana, 
Celle 

1 (4de) - - - - - - 

Pyrgi noord (5de-
4de)* 

- 1 (5de)* - - 1 
(5de)* 

- 1 (dat. 
?)* ? 

Pyrgi zuid (4de)* 5 Suri* - 1 (5de)* 3 (5de)* - - 1 (5de)* 

                                                 
229 Zie hoofdstuk II. 
230 Gentili 1989-1990, passim.  
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+ 5 
overige 
namen * 
(5de-3de) 

Gravisca (6de; 4de)*  3 (6de; 
4de)* 

- - 3 (6de-
laathell.) 

- 7 ; 17 * 
(4de; 

6de-3de) 

5 (6de-
5de)* 

Vulci, Fontanile di 
Legnisina (4de)* 

1 (dat.?) - 1 (4de) 2 (3de) - - 1 
(4de/3de)* 

Vulci, Zuidpoort 
(5de) * 

- 1 (5de)* - - - - - 

Capua, TC (5de)* Suri 1 
(5de)* 

- - - 1 
(5de)* 

- - 

  
Dedicanten   
Alle gelovigen van wie we de naam kennen, zijn afkomstig uit Zuid-Etrurië. 

Het oudst zijn inscripties uit het heiligdom van Gravisca met de namen van Griekse gelovigen 
(550-530/520 v.Chr.). Het gaat om Hyblèsios, Moschos, Alexandros, Paktuès, Dèliadès, Ombrikos, 
en Lèthaios, alle geschreven in Ionisch dialect. 

Thanachvil Catharna, die wordt genoemd in de onvertaalbare inscriptie op het bronzen plaatje uit 
het noordelijke heiligdom van Pyrgi (rond het begin van de 5de eeuw v.Chr.), is een van de weinige 
vrouwelijke gelovigen die rechtstreeks in verband kan worden gebracht met Uni. In deze inscriptie 
wordt Uni overigens in de eerste plaats genoemd in verband met de locatie (locativussuffix -thi), en 
niet zozeer als onderwerp van verering.  

Uit hetzelfde heiligdom stammen de gouden plaatjes waarop Thefarie Velianas, de hoogste 
magistraat van Cerveteri, wordt genoemd (rond het begin van de 5de eeuw v.Chr.) als gelovige die 
diverse acties onderneemt ter ere van de godin.   

In het heiligdom van Fontanile di Legnisina in Vulci wijdde Pive Patrus een beeldje van een 
offerende man (derde kwart van de 4de eeuw v.Chr.). Pive zou een verkeerde schrijfwijze van Vipe 
kunnen zijn, een van oorsprong Oskische naam (Vibis), terwijl in Patru het archaïsche gentilicium 
Patara uit Veii herkenbaar is.231 

De Zuid-Etruskische spiegel met wij-inscriptie noemt Anaia (dochter) van Tite Turnas, die wijdt 
aan Tin Uniapelis (de eerste helft van de 4de eeuw v.Chr.), waarbij niet duidelijk is wat dat laatste 
woord betekent, zoals in het bovenstaande reeds is behandeld. 
  
Plaats op de IP 
In de IP komt de godin in de vierde marginale regio samen met de god Mae. 
 
Bibliografie  
G. Colonna/L.M. Michetti, Uni, LIMC VIII (1997) 159-171; Jannot 1998, 165-166; Pfiffig 1975, 266-268; Van der 
Meer 1987, 40-41. 
 
 
Vatlmi 
 
Vatlmi komt voor in drie religieuze inscripties en wordt beschouwd als god232. Men vermoedt dat 
de naam Vatl-, die ook op munten van Vetulonia (3de eeuw v.Chr.) voorkomt in combinatie met de 
kop van een watergod, gerelateerd is aan de watergod Vatluna, de beschermgod van Vetulonia233. 
Het is dan ook mogelijk dat Vatlmi (?) een aan water gerelateerde god is. De inscripties dateren uit 
de tweede helft van de 4de eeuw v.Chr. tot in de hellenistische periode.  

                                                 
231 Morandi Tarabella 2004, 360. 
232 Colonna 1989-1990, 889-894. 
233 Voor het laatst: Van der Meer 2004, 144. ET NU N 2 vatl en NU N 3 vatlui. 



 187 

De eerste inscriptie met de naam van de god luidt lurśl lrtla vatlmi faśte, 'van/voor Lur Larta 
vatlmi in het faś (heiligdom?234)' (cat. VaE 1). De kandelaar uit de 5de eeuw v.Chr., waarop de 
inscriptie is aangebracht, is volgens G. Colonna gezien de lettervorm van de inscriptie uit Vulci of 
Orvieto afkomstig235. 

Een bronzen beeldje van een jongeman dat behoort tot de groep van beeldjes met uitgerekte 
proporties heeft op de voorzijde van het gewaad ter hoogte van de benen de inscriptie cn: tur[ce: ---
]amus / śalchis: laut: [---] / vatlmi, 'dit wijdde Salchis [C]amus, vrijgelatene, (aan) Vatlmi' (cat. 
VaE 2). De inscriptie doet vermoeden dat het beeldje afkomstig is uit het gebied van Tarquinia, 
Vulci of Volsinii, terwijl de naam Camus reeds aan het eind van de archaïsche periode in Orvieto 
voorkomt. G. Colonna vermoedt ook dat het beeldje hiervandaan komt236. Het beeldje wordt 
gedateerd in de tweede helft van de 4de eeuw v.Chr.237 

De derde inscriptie waarin Vatlmi wordt genoemd, staat op een Noord-Etruskisch bronzen beeldje 
van een offerende vrouw dat stilistische overeenkomsten vertoont met het vorige beeldje.  

De inscriptie, die is verdeeld in twee delen, één op de mantel en één op de tunica, luidt: ecn: turce 
/ flereś / [---] / ar(n)th: cainiś / vatlmi, 'dit wijdde Arnth Cainis aan het numen / Vatlmi' (cat. VaE 
3). 
 
Bibliografie 
Colonna 1989-1990, 889-894; Van der Meer 2004, 144; Maras 1998b, 332-.  
 
 
Vea/Vei 
De godin Vea/Vei is het Etruskische equivalent van de Griekse Demeter en de Romeinse Ceres238. 
In enkele gevallen lijkt zij volgens G. Colonna echter het equivalent van Kore239.  
 
Inscripties 
Er zijn 17 Etruskische inscripties, en verder 1 Faliskische, 1 of 2 Griekse, 1 Latijnse en 1 Oskische 
inscriptie met de naam van de godin. 

De oudste inscripties dateren uit de 6de eeuw v.Chr. Het gaat ten eerste om de inscriptie vei (cat. 
VeE 3) op een fragment van een bucchero kelk uit de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr. die in het 
extra-urbane havenheiligdom van Gravisca is aangetroffen. In hetzelfde heiligdom zijn ook een 
fragment van een Attische skyphos uit het eind van de 6de eeuw v.Chr. met de inscriptie vea (cat. 
VeE 4) (ten zuidwesten van gebouw gamma), en de voet van een Attisch zwartfigurige kylix uit de 
periode tussen 530 en 500 v.Chr. met de inscriptie dèmètros, 'van Demeter' (cat. VeG 2) gevonden.  

Een lange Faliskische inscriptie op een terracotta urn uit Civita Castellana, waarin de godin wordt 
aangeroepen en de diverse gaven voor de godin worden beschreven, dateert eveneens uit de 6de 
eeuw v.Chr.: ceres: far me/l ferc/tom: l[o]uf[om] ui[no]m: a[dkap]iad euios: mama z[e]xtos med f-
iqod: prauios urnam: sox*xorded karai: eqo xrneu* tela fitai dupes: arcentelom hutxilom: pe: 
para*douiad (cat. VeF 1). Omtrent de lezing en de vertaling bestaat onduidelijkheid. far is spelt / 
offermeel, mel honing, fertum en libum offerkoek, en vinum wijn. Ook de naam van de maker of de 
schenker, Sextus Evius Mamma…Pravius (?), wordt genoemd240. 

Een groot aantal Vei-inscripties dateert uit het eind van de 6de of het begin van de 5de eeuw v.Chr.: 
de inscriptie vei (cat. VeE 1) op een cilindrisch-ovoïde olletta (fr.) uit het heiligdom Vigna 
Parrocchiale II in Cerveteri, twee inscripties uit Le Murelle in Regae: één op een impasto en één op 
een bucchero patera, die beide eveneens vei luiden (cat. VeE 8-9), één inscriptie ve(i) (cat. VeE 13) 
onder de voet van een Spurinas-schaal uit het suburbane heiligdom van Carraccio dell'Osteria in 

                                                 
234 Maras 1998b, 351. 
235 Colonna 1989-1990, 892. 
236 Colonna 1989-1990, 892. 
237 Colonna 1989-1990, 889 en n. 3. 
238 Volgens G. Colonna (1987c, 434) is Vea de genitivus van Vei. 
239 Colonna 1987a, 23.  
240 CIE 8079. Voor een ander vertalingsvoorstel zie Peruzzi 1964, 166. 
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Vulci, en een inscriptie vei (cat. VeE 16) onder de voet van een Attisch roodfigurige kylix waarvan 
de herkomst onbekend is.  

Ook uit de 5de eeuw v.Chr. is een aantal inscripties met de naam van de godin bekend: de Griekse 
inscriptie […] aneth[eke ta]i dama[trai], '[…] wijdde aan Demeter' (cat. VeG 1) op fragmenten van 
een Attisch black-gloss vaas met gesloten vorm uit het extra-urbane, zuidelijke heiligdom van 
Pyrgi, de inscriptie vei (cat. VeE 5) op een Attisch roodfigurige kylix (rond het midden van de 5de 
eeuw v.Chr.) en de inscriptie vea / paithe (cat. VeE 6) op een Attisch roodfigurige schaal (ca. 460-
450 v.Chr.),  beide aangetroffen ten zuidwesten van gebouw gamma van het reeds genoemde 
heiligdom van Gravisca, de inscriptie vea (cat. VeE 15) op een Etrusco-Padaanse pot (5de eeuw 
v.Chr.) uit loc. Servirola in S. Polo d'Enza (Reggio Emilia), en de inscriptie vei (cat. VeE 17) op een 
fragment van een vaas van de Spurinas-groep uit de eerste helft van de 5de eeuw v.Chr., waarvan de 
herkomst onbekend is. 

In de 4de en 3de eeuw v.Chr. blijft de naam van de godin vrijwel onverminderd voorkomen. Op 
een bronzen plaatje uit het suburbane heiligdom van Cannicella in Orvieto, dat oorspronkelijk was 
bevestigd aan een cippus of altaar - mogelijk aan de sokkel met het archaïsche marmeren beeldje, 
de z.g. Venus van Cannicella - staat de inscriptie thval veal, 'van Vea hier' (cat. VeE 10).  

Uit de periode tussen 350 en 300 v.Chr. dateert de Latijnse inscriptie C<e>rere L. Tolonio(s) 
d(edet) (cat. VeL 1) op een oinochoe uit het urbane heiligdom Campetti I in Veii.  

Uit het eind van de 4de eeuw v.Chr. stamt een onbeschilderde schotel uit een kamergraf in loc. 
Pian delle Vigne in Norchia met daarop de inscriptie vei (cat. VeE 7). 

Op twee hellenistische, terracotta uteri uit het suburbane heiligdom van Fontanile di Legnisina in 
Vulci staat de inscriptie vei (cat. VeE 11-12). 

Bij de westelijke stadsmuur van Roselle is een fragment van een weefgetouwgewicht van klei, 
door H. Rix als 'recent' gedateerd241, aangetroffen met de inscriptie vei (cat. VeE 14).  

In het heiligdom van Fondo Patturelli in Capua is een loden plaatje aangetroffen waarvan de 
datering onbekend is, met daarop een lange inscriptie die driemaal de Oskische naam van de godin - 
Keri - bevat (cat. VeO 1). 

In het noordelijke heiligdom van Pyrgi is mogelijk ook een inscriptie vei (cat. VeE 2) onder een 
fragment van een voet van een bucchero vaasvorm waarvan de datering niet bekend is. G. Colonna 
leest aanvankelijk vel, maar in tweede instantie vei. Op basis van de foto in de publicatie Pyrgi 
1988-1989, 225 vermoed ik dat Colonna's eerste lezing beter was.  

In het heiligdom van Pozzarello in Bolsena is een altaar gevonden met de inscriptie Cereri. 
sacr(um) / C. Paetius. Fir(mus) / v(otum) s(olvit)242. Het heiligdom valt gezien de late datering 
buiten het huidige onderzoek. 

De godin kwam dus voor vanaf de 6de eeuw v.Chr. tot en met de hellenistische periode en vrijwel 
uitsluitend in Zuid-Etrurië. Inscripties met de naam van de godin staan voornamelijk op diverse 
typen Attisch en lokaal aardewerk. Uitzonderingen zijn de lange inscriptie op de asurn uit Civita 
Castellana uit de 6de eeuw v.Chr., de hellenistische inscripties op de twee uteri uit Vulci, en de 
Oskische inscriptie uit Capua die op een loden plaatje staat. 
 
Beelden en beeldjes 
Beelden en beeldjes van Vei zijn niet bekend.  
  
Type heiligdom 
 

heiligdom tempel altaar bothros diversen I diversen II 
Veii, Campetti I * ? (8 of 12) - x grot open terrein (4/5) 
Cerveteri, Vigna Parrocchiale II 
* 

x (6/7) - - bassin (groeve) rond gebouw (theater?) 

Pyrgi noord * 2 x 
(10/11) 

div. x bijgebouw met ca. 20 
cellae  

symbolisch graf? 

                                                 
241 ET Ru 0.15. 
242 Acconcia 2000, 128. 
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Pyrgi zuid * - div. div. diverse structuren  sacella (2x 10/11; 
14/15) 

Gravisca * - div. x diverse structuren graf (10/11) 
Orvieto, Cannicella * x (6/7) div. -   
Vulci, Fontanile di Legnisina * x (10) x 

(5/6) 
- grot  

Vulci, Carraccio dell'Osteria * ? ? ?   
Capua, Fondo Patturelli* x (?) x 

(4/5) 
-   

 
Aspecten van de cultus 
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Veii, Campetti I * xx xx xxx  x xxx 
Cerveteri, Vigna Parrocchiale II *   (x)     
Pyrgi noord *? x xx   x x 
Pyrgi zuid * (x) xx xx xxx  xxx 
Gravisca * xx xxx   xx  
Orvieto, Cannicella * x xx   x  
Vulci, Fontanile di Legnisina * x x  ? xx  
Vulci, Carraccio dell' Osteria * x x   xx  
Capua, Fondo Patturelli * x x   x x? 

 
Zie onder de paragraaf 'Aspecten van de cultus' aan het eind van dit hoofdstuk.  
 
Goden die meer dan eens voorkomen op dezelfde locatie als Vei 
 

locatie Apa Apulu Aritimi Hercle Menerva Uni 
Veii, Campetti I (4de)* - div. (4de-

3de) 
1 (dat. 

?) 
1 (3de) 1 (3de/2de) - 

Cerveteri, Vigna Parrocchiale 
II (6de-5de)* 

2 (6de)* - - 1 
(6de/5de) 

1 (6de/5de) - 

Pyrgi zuid (5de)* 3 (5de-
4de)* 

5 Suri* + 
5 overige 
namen* 
(5de-3de) 

- 1 (5de)*  3 (5de)* 1 
(4de)* 

Gravisca (6de-5de)* - 3 (6de; 
4de)* 

3 (4de-
3de)  

- 3 (6de-
laathell.) 

35 
(6de, 
4de) * 

Orvieto, Cannicella (4de)* - - - 2 (5de-
4de) 

- - 

Vulci, Fontanile di Legnisina 
(4de-3de?)* 

- 1 
(Rom.?) 

- 1 (4de) 2 (3de) 1 
(4de)* 

Capua, Fondo Patturelli (dat. 
?)* 

- - - - 2 (4de; 2de) - 

 
Dedicanten 
In het overgrote deel van de Vei-inscripties staat slechts de naam van de godin. In het heiligdom 
Campetti I te Veii wordt in een Latijnse inscriptie een zekere L. Tolonios genoemd, iemand die in 
het naburige Portonaccio heiligdom aan Menerva wijdde. Beide dateren uit de 4de of de 3de eeuw 
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v.Chr. Dezelfde Tolonios is mogelijk afkomstig uit dezelfde familie Tulumnes als koning Lars 
Tolumnius van Veii in de 5de eeuw v.Chr. De gens-naam komt slechts voor in Veii.243 
 
Plaats op de IP 
Vei komt niet voor op de IP.  
 
Bibliografie 
Colonna 1987a, 22-24; Jannot 1998, 160. 
 
 
Veive/Vetis 
Veive en Vetis zijn waarschijnlijk Etruskische equivalenten van Veiovis en Vedius, chthonische 
tegenhangers van Iupiter met het uiterlijk van Apollo, mogelijk van Etruskische oorsprong244. 
Vedius wordt door Martianus Capella als zielenrechter genoemd en geïdentificeerd met Pluto245, en 
door de Vaticaanse Mythograaf een slechte god, terwijl hij Veiovis een negatieve Iupiter noemt246. 
In de Fasti Venusini wordt een wedstrijd ter ere van Veiovis genoemd tussen twee funeraire 
festivals in247. Behalve op de IP, waar de naam in de genitivus voorkomt - vetisl, '(de regio) van 
Vetis' - in het 15de marginale vakje, komt de naam Veive mogelijk eenmaal voor op Campaanse 
black-gloss kop met lage voet uit het Atelier des petites Estampilles (eind van de 4de of het begin 
van de 3de eeuw v.Chr.), die in het zuidelijke heiligdom van Pyrgi is aangetroffen. De inscriptie 
luidt vei[v]is (cat. VetE 1). G. Colonna is van mening dat dit naast onder meer apa, Ecile en Lapse 
een van de vele epitheta van Suri is, die in het heiligdom een belangrijke rol speelt248. Ook komt 
Veive voor in de LL. In kolom XI.14 wordt beschreven hoe op de 28ste (december?) in de ochtend 
een offerdier voor Veive moet worden gepresenteerd dan wel geslacht249. 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat bij Veive en Vetis in elk geval het chthonische en 
katachthonische aspect past. 

Een god met wie Veive en Vetis voorkomen, is Satre/Saturnus. Deze god bezit in de IP een regio 
vlakbij Vetis (regio 35 (satres) respectievelijk 15 (vetisl), komt in de LL in dezelfde kolom voor als 
Veive, wordt bij Martianus Capella geplaatst in de regio naast Veiovis, en wordt door Varro 
gecombineerd: Vediovi Saturnoque250.   
 
Bibliografie 
Van der Meer 1987, 88-90. 
 
 
Venai 
 
Over de identiteit van Venai is niets bekend. G. Colonna vermoedt dat de naam is afgeleid van 
Venilia, ofwel de moeder van Turnus ofwel de partner van Ianus en de moeder van Canens, ofwel 
een nymf en gezellin van Neptunus251. De naam komt slechts eenmaal voor op een protoom in de 
vorm van een vrouwenhoofd - volgens G. Colonna misschien een toespeling op de nymf252 - 
behorend tot een bucchero oinochoe uit de eerste helft van de 6de eeuw v.Chr., die in het heiligdom 
van Portonaccio in Veii is aangetroffen. De inscriptie luidt: mini muluvanice mamarce apuniie 
venala, 'mij heeft Mamarce Apuniie aan Venai gewijd' (cat. VenE 1). Dezelfde gelovige wijdde een 
bucchero amfoor (het tweede kwart van de 6de eeuw v.Chr.), die in Lavinium is aangetroffen253.  
                                                 
243 Morandi Tarabella 2004, 549-550. 
244 Voor Vedius/Veiovis zie: E. Simon, Veiovis, LIMC VIII,1 (1997) 184-185. 
245 M.C. II, 166 resp. II, 142. 
246 Vaticaanse Mythograaf 3, 6, 1. 
247 Zie: Van der Meer 1987, 90. 
248 G. Colonna in REE 63, 1995 [1996] 420. 
249 Van der Meer 2007, in druk. 
250 Varro, L.L. V 74. Zie Van der Meer 1987, 89. 
251 Colonna 1987c, 427-428. Schriftelijke bronnen in: G. Radke, Die Götter Altitaliens, Münster 1965, 310. 
252 Colonna 1987c, 428. 
253 Morandi Tarabella 2004, 78, nr. 2 en n. 138. 
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Versena 
 
Versena is een verder onbekende god, van wie de naam eenmaal voorkomt in een wij-inscriptie op 
een bronzen spiegel uit Vulci uit de 4de of 3de eeuw v.Chr., die luidt: vipia alśinas turce verśenas 
cana, 'Vipia Alsinas wijdde het kleinood (?) aan Versena' (cat. VerE 1). De naam van de 
vrouwelijke dedicant is uit Umbrië afkomstig254. 
 
Bibliografie 
Steinbauer 1999, 287-288, S46. 
 
 
Aspecten van de cultus 
 
Ofschoon uit het bovenstaande voor elk van de goden duidelijk is geworden waar, wanneer en met 
welke goden zij in inscripties en in de vorm van beeldjes voorkwamen in Etrurië, Campanië en de 
Po-vlakte, in wat voor type heiligdommen, welke soorten objecten aan hen gewijd waren, en in 
sommige gevallen wie de gelovigen waren, kunnen de tabellen die uitsluitsel geven over de 
aspecten van de cultus niet zonder nadere toelichting blijven. Het beeld dat uit deze tabellen naar 
voren komt, kan namelijk vertekend zijn: niet al het votief- en cultusmateriaal op basis waarvan 
wordt vastgesteld of een aspect in een heiligdom aanwezig was, is bijvoorbeeld contemporain aan 
de inscripties en beeldjes van de god in kwestie; een god die zelf niets met een bepaald aspect te 
maken heeft, kan in vaste combinatie met een god voorkomen die wel aantoonbaar verbonden is 
met het betreffende aspect. Derhalve worden aan het eind van dit hoofdstuk de tabellen hier per 
aspect van de cultus nader geanalyseerd. Indien de elementen die duiden op een bepaald aspect niet 
contemporain zijn aan de bewijzen voor de aanwezigheid van een bepaalde god, zal dit apart 
worden vermeld. Details als de datering en het object- en materiaaltype worden over het algemeen 
niet opnieuw vermeld. Voor de vraag welke elementen op welk aspect kunnen duiden zij verwezen 
naar hoofdstuk I. 
 
Vruchtbaarheid van mens en dier 
In veel heiligdommen komen voornamelijk vanaf de 4de eeuw v.Chr. votiefgaven voor die zijn 
gerelateerd aan het aspect van de vruchtbaarheid van mens en dier, iets wat ook in Latium zichtbaar 
is. Voor de vroegere periode blijft dit aspect min of meer verborgen, althans wanneer men afgaat op 
het votiefmateriaal. Wel zou de naam Turan, die tot de oudste goden in de Etruskische religie 
behoort, kunnen zijn afgeleid van de stam tur-, die 'geven' betekent255. De godin zou in dat geval 
een Gevende godin zijn, een Moedergodin. Op een bronzen spiegel uit circa 400 v.Chr. waarvan de 
herkomst onbekend is, wordt Turan ati, 'moeder' genoemd256, wat deze hypothese versterkt. De 
volgende goden en godinnen komen voor in heiligdommen waar het aspect van vruchtbaarheid van 
mens en dier een rol speelt: 
 
Apulu 
In alle heiligdommen waar Apulu epigrafisch of iconografisch is geattesteerd, speelt vruchtbaarheid 
een zekere rol. In het heiligdom van Vignale in Civita Castellana dateert de enige inscriptie met de 
naam van de god (cat. ApF 1) echter uit de periode tussen circa 500 en 450 v.Chr., terwijl het 
materiaal gerelateerd aan de vruchtbaarheid van mens en dier uit de 4de eeuw v.Chr. en later stamt. 
In de overige heiligdommen werden naast Apulu één of meer godinnen (Aritimi, Menerva, Turan, 
Uni en Vei) vereerd, bij wie dit aspect (iets) beter lijkt te passen, zoals hieronder uiteen zal worden 

                                                 
254 Zie Steinbauer 1999, 287. 
255 Pfiffig 1975, 262. 
256 Berlin, Staatl. Mus. Fr 53 (Misc 3312). turan ati atunis. ES I, 116; III, 117 e.v.; CSE Bundesrepublik Deutschland 4, 34; LIMC I s.v. Adonis nr. 16. 
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gezet. Feit blijft echter dat Apulu als een van de weinige mannelijke goden - samen met Hercle - in 
zoveel heiligdommen voorkomt waar het aspect van vruchtbaarheid van mens en dier zo belangrijk 
is.  
 
Aritimi/Artumes 
In de heiligdommen waarin Aritimi, de zuster van Apulu, voorkomt, zijn elementen aanwezig die 
duiden op het aspect van vruchtbaarheid van mens en dier. De godin speelt echter in vrijwel geen 
enkel heiligdom een rol van betekenis, althans, gelet op het ontbreken van concentraties van 
inscripties met haar naam en/of beeldjes van de godin binnen één heiligdom.  
 
Hercle 
Bij zo'n tweederde van de heiligdommen waar Hercle epigrafisch of iconografisch is geattesteerd, 
speelt het aspect van vruchtbaarheid van mens en dier een zekere rol.  En ofschoon evenals in het 
geval van Apulu in deze heiligdommen godinnen werden vereerd bij wie het vruchtbaarheidsaspect 
(iets) beter past dan bij Hercle (Aritimi, Menerva, Turan en Vei), lijken juist in het heiligdom van 
Sant'Antonio in Cerveteri geen godinnen aanwezig te zijn, terwijl er wel een kourotrophos-beeldje 
is aangetroffen. 
 
Menerva 
Ofschoon haar meest belangrijke functie niet binnen het aspect van vruchtbaarheid van mens en dier 
lijkt te hebben gelegen, is Menerva als belangrijkste godin vereerd in een aantal heiligdommen waar 
dit aspect een zekere rol speelde: het oostelijke deel van het heiligdom van Portonaccio in Veii en 
het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella.  
 
Turan 
Turan, mogelijk de Gevende, de Moedergodin, speelt slechts een rol van betekenis in Gravisca, 
waar zij reeds werd vereerd in de periode waarin de Griekse handelaars het heiligdom 
frequenteerden. Vanaf het moment dat het heiligdom zijn internationale karakter verloor, nam de 
godin zelfs de belangrijkste positie over van Hera, die als Uni nog slechts een marginale rol lijkt te 
hebben vervuld in dit heiligdom. Deze twee godinnen zijn - waarschijnlijk op Adonis na - de enigen 
die nog in Gravisca werden vereerd ten tijde van de votiefgaven die duiden op het aspect van 
vruchtbaarheid van mens en dier.   
 
Uni 
In alle heiligdommen waarin Uni een belangrijke godin lijkt te zijn geweest, zijn enkele elementen 
aangetroffen die duiden op het aspect van vruchtbaarheid van mens en dier. Daarbij zij wel 
opgemerkt dat de Uni-inscripties in het noordelijke heiligdom van Pyrgi uit de 5de eeuw v.Chr. 
dateren (cat. UnE 1-6; UnP 1), terwijl de votiefgaven die op vruchtbaarheid duiden uit de periode 
tussen het midden van de 2de en de 1ste eeuw v.Chr. stammen. In Gravisca werd zoals reeds vermeld 
de belangrijke rol van het Griekse equivalent van Uni, Hera, in de latere fasen van het heiligdom 
overgenomen door Turan, ofschoon zij nog wel aanwezig bleef. In het heiligdom van Fontanile di 
Legnisina in Vulci lijken de vruchtbaarheid-gerelateerde votieven, zoals de talloze uteri uit de 4de 
en 3de eeuw v.Chr., te behoren tot de cultus voor Vei, wier naam op twee exemplaren is aangebracht 
(cat. VeE 11-12). Uni zou ook zijn vereerd in het heiligdom van Manganello in Cerveteri, waar het 
aspect van vruchtbaarheid van mens en dier tamelijk prominent aanwezig is, maar daarvoor bestaat 
epigrafisch noch iconografisch bewijs, hoewel M.D. Gentili wel aannemelijk heeft gemaakt dat de 
godin hier werd vereerd. In het heiligdom van Celle in Civita Castellana dat op grond van de 
informatie van Dionysios van Halikarnassos en Ovidius wordt toegeschreven aan Uni, dateert het 
aan de vruchtbaarheid gerelateerde materiaal uit het eind van de 4de en de 2de eeuw v.Chr. Op grond 
van deze feiten lijkt het aspect van vruchtbaarheid van mens en dier bij Uni geen grote rol te spelen.  
 
Vei 
In vrijwel alle heiligdommen waar de godin Vei epigrafisch is geattesteerd, zijn elementen 
aangetroffen die in zekere mate gerelateerd zijn aan het aspect van vruchtbaarheid van mens en dier. 
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Toch zijn slechts in het heiligdom Campetti I in Veii en in het heiligdom van Fontanile di Legnisina 
in Vulci de inscripties en de votiefgaven contemporain, waarbij in het laatstgenoemde heiligdom de 
naam van de godin, zoals reeds vermeld, op twee uteri is aangebracht. 
 
Chthonisch en katachthonisch aspect 
Het chthonische en katachthonische aspect is in de Etruskische heiligdommen door de perioden 
heen veruit het meest vertegenwoordigd. Veel goden hebben een chthonisch en katachthonisch 
aspect, dikwijls zelfs hun belangrijkste.  
 
Apa, ati en sech (Vader, Moeder en Dochter) 
Apa (Vader), ati (Moeder) en sech (Dochter) kunnen in verband worden gebracht met het 
chthonische en katachthonische aspect257. In het geval van apa gaat het in het heiligdom van Punta 
della Vipera in Santa Marinella om een altaar met een gat, om een loden plaatje met een lange 
inscriptie waarin apa wordt genoemd, en om wikkelkindjes, in het zuidelijke heiligdom van Pyrgi 
om plengaltaren, sporen van een Demetercultus, en loden objecten, in het heiligdom van Belvedere 
in Orvieto om plengaltaren (niet contemporain) en een ovoïde steen met daarop een bliksemschicht 
van het type dat ook in necropolen is aangetroffen, en in het heiligdom op de arx van Volterra om 
een pithos zonder bodem voor het brengen van plengoffers, een wijnpers, en sporen van een 
Demeter-cultus. Apa komt dikwijls samen met Suri voor, de onderwereldgod Apollo Soranus, en 
eenmaal met Tinia Calusna, eveneens een aan de onderwereld gerelateerde god (niet contemporain). 
Het kan niet worden uitgesloten dat apa een epitheton is van deze twee gelijksoortige goden.  

Op de arx van Volterra verkeert apa in het gezelschap van ati, Moeder (cat. AtiE 3), gezien het 
ontbreken van nadere aanduidingen waarschijnlijk de Moedergodin, die van oudsher in diverse 
culturen en religies een sterk chthonisch karakter heeft: Moeder Aarde. Enkele van de vijf bronzen 
beeldjes voor Cel Ati (Moeder Aarde (Cel Ati/Demeter)), gevonden aan de zuidwestkant van het 
vermoedelijke templum van het Trasimeense Meer (cat. AtiE 5-9 - CeE 2-6) houden een 
granaatappel in de hand, wat past bij een chthonische en katachthonische cultus.  

In het zuidelijke heiligdom van Pyrgi is een Attisch roodfigurige skyphos gewijd aan Cavatha de 
Dochter (cat. CaE 5), een godin die is geïdentificeerd als Persephone, een godin met een sterk 
katachthonisch karakter.  

In Pyrgi en Volterra komt bovendien een connectie van deze goden met de hieronder te 
behandelen god Fufluns tot uitdrukking, die ook een katachthonisch aspect heeft: in het zuidelijke 
heiligdom van Pyrgi is een van de vermoedelijke epitheta van Suri 'De Fuflunische' (cat. Fura 1). 
Bassins in het heiligdom op de arx van Volterra zijn bovendien geïnterpreteerd als wijnpers, terwijl 
er ook vegetale resten van de vitis vinifera, wijnrank, zijn aangetroffen. Op de IP is Catha (Cavatha) 
zowel in de marginale als in de binnenregionen verbonden met Fufluns. 
 
Apulu 
Apulu heeft onder de naam Suri (Apollo Soranus) onder meer een onderwereldfunctie. In alle 
heiligdommen waar Apulu voorkomt, is het chthonische en katachthonische aspect van enig tot 
groot belang. In het heiligdom van Vignale in Civita Castellana, waar de god met epigrafische 
zekerheid werk vereerd, gaat het om maskers die mogelijk op een Demeter-cultus duiden, om een 
kourotrophos, en een wikkelkindje (niet contemporain). In het heiligdom Campetti I in Veii, waar 
meer dan 400 Apulu-beeldjes op de aanwezigheid van de god duiden, zijn potjes in 
miniatuurformaat aan het licht gekomen, sporen van een Demeter-cultus in de vorm van een 
inscriptie met de naam Ceres (cat. VeL 1) en maskers, en verder kourotrophoi en wikkelkindjes 
(niet contemporain). In het heiligdom van Portonaccio in Veii, waar Apulu een van de hoofdgoden 
was, gaat het om een plengaltaar en om een altaar met een gat, beeldjes van vrouwen met een vrucht 
in de hand en om kourotrophoi. Deze elementen zijn echter alle afkomstig uit het oostelijke deel 
van het heiligdom, dat voornamelijk aan Menerva lijkt te zijn gewijd. In het heiligdom van Punta 

                                                 
257 De heiligdommen waar de apa-inscripties waarschijnlijk behoren tot de fase voorafgaande aan die van het heiligdom zijn hier buiten beschouwing 
gelaten.  
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della Vipera in Santa Marinella  gaat het om een altaar met een gat, een loden plaatje met een lange 
inscriptie waarin onder meer Suri wordt genoemd, en wikkelkindjes. In Gravisca is Apollo alleen 
aanwezig in de periode waarin Griekse handelaars het heiligdom frequenteerden. In die periode gaat 
het slechts om de aanwezigheid van een Demeter-cultus in de vorm van inscripties met de naam van 
de godin (cat. VeE 3-6 (niet alle contemporain); VeG 2) en drieduizend lampjes, maskers (niet 
contemporain), en verder Etrusco-Korinthische miniatuurpotjes, een graf (niet contemporain), en 
wikkelkindjes (niet contemporain). In het heiligdom van Fontanile di Legnisina in Vulci zijn sporen 
van een Demeter-cultus aangetroffen in de vorm van inscripties met de naam van Vei (cat. VeE 11-
12), en verder enkele wikkelkindjes. Hierbij moet worden aangemerkt dat de wikkelkindjes en de 
kourotrophoi ook kunnen duiden op het vruchtbaarheidsaspect.    

Enkele inscripties zijn gevonden in een funeraire context: een ondateerbare Faliskische inscriptie 
in de necropolis van La Penna in Civita Castellana (cat. ApF 2), een Griekse inscriptie uit het begin 
van de 4de eeuw v.Chr. in de necropolis van Valle Trebba in Spina (cat. ApG 4).   
 
Aritimi/Artumes 
Behalve in het heiligdom van de Ara della Regina in Tarquinia zijn in alle heiligdommen waar 
Aritimi aanwezig is, chthonische en katachthonische elementen aangetroffen. De godin lijkt echter 
in vrijwel geen enkel heiligdom een rol van betekenis te spelen, behalve juist in het heiligdom van 
de Ara della Regina.  
 
Cavatha 
Cavatha, hierboven ook al behandeld als Dochter, is zoals gezegd geïdentificeerd als Persephone en 
in deze hoedanigheid de echtgenote van de god van de onderwereld, die in het zuidelijke heiligdom 
van Pyrgi waarschijnlijk onder meer Suri genoemd wordt. Haar naam komt ook voor in een 
inscriptie uit de necropolis van S. Cerbone in Populonia (cat. CaE 23) en temidden van enkele 
andere onderwereld-gerelateerde goden, zoals Calu, in de inscriptie op het loden schijfje van 
Magliano. Ook het lood waarvan het schijfje is gemaakt, duidt waarschijnlijk op een chthonisch en 
katachthonisch aspect, omdat dit materiaal naast vloektabletten - wat dit schijfje niet is - slechts 
werd gebruikt in een funeraire of oraculaire context.  
 
Cel 
Ook Cel is hierboven reeds behandeld als Moeder Aarde, een chthonische godin. Haar naam staat 
bovendien op een loden plaatje, tezamen met de godinnen Uni en Etra (cat. CeE 1 - EtE 2 - UnE 
10). 
 
Farthan 
Evenals apa kan ook Farthan worden beschouwd als een Vader. Hij is de Verwekker, degene die 
iemands leven doet ontstaan. Zijn naam is aangetroffen op een zandstenen altaartje in de necropolis 
Civita sul Fosso in Arlena (cat. FaE 2). De kop van een Gorgo met de kenmerken van een sileen, 
die is weergegeven op het simpulum uit het noordelijke heiligdom van Pyrgi, dat aan de god is 
gewijd (cat. FaE 1), duidt op een Dionysische sfeer.  
 
Fufluns 
In een necropolis in Vulci is een tympanon gevonden waarop Dionysus en Ariadne zijn 
weergegeven258. Ook een van de Fufluns-inscripties uit Vulci is in een necropoliscontext 
aangetroffen, evenals een Attisch black-gloss schaal gewijd aan Dionysus (cat. FuG 1), die 
afkomstig is uit de necropolis van Valle Trebba in Spina. In het zuidelijke heiligdom van Pyrgi 
waar sporen van een chthonische en katachthonische cultus zijn aangetroffen, is Herakles als 
symposiast weergegeven op de Attisch roodfigurige kolonettenkrater die is gewijd aan de 
Fuflunische (FuraE 1), waarmee mogelijk Suri wordt bedoeld. De met de god geassocieerde 

                                                 
258 L.B. van der Meer (1987, 56) betoogt dat de locatie geen bewijs vormt voor de associatie met de dood, omdat de scène min of meer een kopie is 
van een tympanon in een niet-funerair heiligdom te Pompeii. 
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wijnpersen op de arx van Volterra en in het heiligdom in de necropolis van Cannicella in Orvieto 
duiden ook op een chthonisch en katachthonisch aspect. 
  
Hercle 
Ofschoon de rol van Hercle in het merendeel van de Etruskische heiligdommen beperkt blijft, zijn 
in alle heiligdommen waar hij aanwezig is, enkele chthonische en katachthonische elementen 
aangetroffen. In Orvieto zijn twee Hercle-beeldjes in het heiligdom in de necropolis van Cannicella 
gevonden. De god kan in verband worden gebracht met de overwegend katachthonische Fufluns: in 
het zuidelijke heiligdom van Pyrgi wordt Hercle zoals gezegd weergegeven als symposiast op een 
kolonettenkrater gewijd aan de Fuflunische, in het sacellum van de Oostpoort in Vulci toont een 
terracotta beeld Hercle als Fufluns of een van zijn aanhangers, en op de IP is Hercle in een 
binnenregio chiastisch geplaatst ten opzichte van Fufluns (marginale regio 9). Overigens valt op dat 
Hercle dikwijls aanwezig is in een heiligdom waar de chthonische godin Vei wordt vereerd.  

G. Nardi identificeert het heiligdom van Valle della Mola in Cerveteri als de door Livius 
beschreven fons Herculis259. Zij baseert zich onder meer op het feit dat het heiligdom dat later in elk 
geval ten dele in een thermencomplex werd veranderd, één niveau lager ter hoogte van het 
Sant'Antonio heiligdom ligt, waar Hercle de vermoedelijke hoofdgod was. In de buurt van het 
heiligdom van Valle della Mola is bovendien het weegschaalgewicht gevonden dat onder meer 
Hercle noemt (cat. HeE 2 - RaE 2 - TsE 1) en dat tot het heiligdom van Sant'Antonio zou hebben 
behoord. In de directe omgeving van het heiligdom bevinden zich de necropolis van de Greppe S. 
Angelo en enkele aangrenzende rotsgraven.  
 
Laran 
Twee grensstenen met de naam van Laran zijn aangetroffen in de necropolis van Bettona (cat. LarE 
3-4). 
 
Lur 
Lur komt tweemaal voor op een loden plaatje met een lange rituele tekst: eenmaal op een plaatje uit 
het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella, en eenmaal op de schijf van Magliano. 
Zowel het materiaal (lood) als de combinatie van goden die op beide plaatjes worden genoemd, lijkt 
op een chthonisch en katachthonisch aspect te duiden. De naam van de god staat bovendien in een 
lange inscriptie op de wand van een graf in de necropolis van Sette Camini in Orvieto en in een 
lange inscriptie op een sarcofaag uit de Tombe van de Alethnas te Musarna, waardoor het 
katachthonische aspect van Lur lijkt te worden bevestigd. 
 
Menerva 
In alle heiligdommen waar Menerva aanwezig is, speelt het chthonische en katachthonische aspect 
een zekere rol. In het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella en in de oostelijke sector 
van het heiligdom van Portonaccio in Veii, waar zij de belangrijkste godin lijkt te zijn geweest, zijn 
monumentale altaren aangetroffen die door middel van een gat in verbinding staan met de aarde. In 
beide heiligdommen had de godin waarschijnlijk ook een oraculaire functie, waar ook een 
chthonisch aspect aan verbonden is. Daarnaast kunnen beeldjes van vrouwen met een vrucht in de 
hand en kourotrophoi (Portonaccio), een loden plaatje en wikkelkindjes (Punta della Vipera) op een 
chthonisch en katachthonisch aspect duiden. De inhoud van het votiefdepot van het noordelijke 
complex van Gravisca duidt ook op een chthonische cultus. Twee objecten met Menerva-inscripties 
zijn aangetroffen in een necropolis: een tufstenen blok in Tarquinia (cat. MeE 13) en twee bronzen 
scheenplaten in Perugia (cat. MeE 14). De scheenplaten zijn echter in een eerder stadium 
buitgemaakt op de vijand en gewijd aan de godin. Pas in tweede instantie zijn zij in een 
grafinboedel terecht gekomen.  
 

                                                 
259 Nardi 2005, 594. Liv. 22.1.10. 
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Rath 
Rath, waarschijnlijk Apulu in zijn oraculaire functie, speelt onder deze naam slechts een zeer 
beperkte rol in een klein aantal heiligdommen. In elk van deze heiligdommen zijn chthonische en 
katachthonische elementen aangetroffen. In het heiligdom van Portonaccio in Veii lijkt hij de 
compagnon van Menerva in haar hoedanigheid van orakelgodin, en in het zuidelijke heiligdom in 
Pyrgi is de naam Rath mogelijk epitheton van de voornamelijk chthonische en katachthonische god 
Suri in zijn oraculaire functie.   
 
Suri 
Suri is het equivalent van de onderwereldgod Apollo Soranus en kan alleen al op basis hiervan als 
chthonisch en katachthonisch worden gekarateriseerd. In het zuidelijke heiligdom van Pyrgi vormt 
hij een koppel met Cavatha (cat. SuE 3 - CaE 4, SuE 4 - CaE 9), de katachthonische godin 
Persephone en draagt hij waarschijnlijk chthonische en katachthonische epitheta als Veive (cat. 
VetE 1; Veiovis, zie hieronder) en de Fuflunische (cat. FuraE 1; Dionysische context). Een bronzen 
beeldje uit Vulci van een jongeman is gewijd aan Suri en Thufltha (cat. SuE 11 - ThuE 2) en heeft 
door de attributen die de jongen draagt eveneens een Dionysisch karakter. In het heiligdom van 
Belvedere in Orvieto kwam aanvankelijk Suri voor (cat. SuE 10), maar later werd Tinia met het 
katachthonische epitheton Calusna vereerd (cat. TiE 4). In beide heiligdommen zijn plengaltaren 
gevonden die kenmerkend zijn voor het chthonische en katachthonische aspect. Suri komt voor in 
een inscriptie op een loden plaatje uit de necropolis van Poggio Gaiella in Chiusi (cat. SuE 15), 
ofschoon aan de echtheid van de inscriptie wordt getwijfeld.  
 
Thanr 
Thanr komt voor in de reeds genoemde loden schijf van Magliano, die zoals reeds vermeld een 
chthonisch en katachthonisch karakter lijkt te hebben. 
 
Thesan 
Thesan, de godin van de Dageraad, komt eenmaal voor in funeraire context, te weten in een graf in 
de necropolis van Valle Pega in Spina op een black-gloss schotel (cat. TheE 3), en daarnaast in de 
beide heiligdommen van Pyrgi (cat. TheE 1-2), waar het chthonische en katachthonische aspect ook 
aanwezig is. Haar rol lijkt daar tevens kosmisch van aard te zijn gezien de serie antefixen die het 
aanbreken van de Dag symboliseert.  
 
Tin 
Het chthonische en katachthonische aspect komt bij Tin misschien wel het beste tot uitdrukking in 
de hellenistische inscriptie die in het heiligdom van Belvedere in Orvieto is aangetroffen, waarin de 
god het epitheton Calusna draagt, afgeleid van de onderwereldgod Calu (cat. TiE 4). Ook Pethan en 
mogelijk Selvans dragen overigens dit epitheton (cat. PeE 2; SeE 8). Voorts wordt zijn naam 
genoemd op de reeds enkele malen vermelde loden schijf van Magliano. In de frontonscènes van 
zowel het noordelijke heiligdom van Pyrgi als het heiligdom van Talamone wordt (het resultaat 
van) Tin's dodelijke bliksem weergegeven. In het noordelijke heiligdom van Pyrgi is een inscriptie 
met de naam van de god gevonden (cat. TiE 1 - UnE 3) op terrein C dat een chthonisch karakter 
vertoont vanwege het altaar met plenggat. In het heiligdom van Belvedere zijn hellenistische 
plengaltaren aangetroffen, terwijl enkele exemplaren uit Orvieto en Bolsena zelfs aan de god zijn 
gewijd (cat. TiE 5-6).  
 
Tinas Cliniiar - Dioskouroi  
Aan de Dioskouroi is een Attisch roodfigurige kylix gewijd die tot de inboedel van een graf in de 
necropolis van Monterozzi-Ripagretta in Tarquinia behoort (cat. TCE 1). Op de kylix staat onder 
meer een Dionysische scène. In Gravisca, waar het chthonische en katachthonische aspect sterk 
vertegenwoordigd is, is een tweede inscriptie met de naam van de Dioskouroi aangetroffen (cat. 
TCG 1), ofschoon de elementen die op dit aspect kunnen duiden niet contemporain aan de inscriptie 
zijn.  
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Turan 
In alle heiligdommen waar Turan aanwezig is, zijn elementen aangetroffen die duiden op een 
chthonisch en katachthonisch aspect. De rol van de godin is echter marginaal, behalve in Gravisca. 
Daar is zij direct gerelateerd aan de Adonis-cultus, die vanaf ca. 480 v.Chr. aantoonbaar is in het 
heiligdom. Vanaf die periode nam de godin de leidende rol van Hera, het Griekse equivalent van 
Uni over. Volgens de mythe stopte Aphrodite de pasgeboren baby Adonis in een kistje en gaf hem 
aan Hades, zodat Persephone voor hem kon zorgen. Deze weigerde hem echter na verloop van tijd 
weer af te staan aan Aphrodite en wilde dat hij altijd in de onderwereld zou blijven. Zeus velde het 
oordeel: een deel van het jaar zou Adonis bij Aphrodite verblijven en een deel van het jaar bij 
Persephone in de onderwereld.  

In een kindergraf in Pontecagnano (ca. 500 v.Chr.) is een kothon met een inscriptie van de naam 
van de godin aan het licht gekomen (cat. TuE 18).  
 
Turms 
Hermes, het Griekse equivalent van Turms, komt voor in één inscriptie in een graf in Spina (cat. 
TsG 1), waarmee niet is bewezen dat ook Turms een katachthonisch aspect bezat. 
 
Uni 
In alle heiligdommen waar Uni aanwezig is, speelt het chthonische en katachthonische aspect een 
rol van enige betekenis. Het lijkt zelfs het dominante aspect van de godin te zijn, ofschoon het beeld 
wat vertekend is. In het heiligdom van Celle in Civita Castellana is miniatuuraardewerk 
aangetroffen, waarin landbouwproducten zouden kunnen zijn geofferd, en verder de kop van een 
wikkelkindje uit de 2de eeuw v.Chr. Dat laatste kan ook duiden op vruchtbaarheid. In het heiligdom 
van Manganello in Cerveteri zijn de kop van een wikkelkindje en enkele kourotrophoi gevonden, 
wat zoals gezegd ook kan duiden op vruchtbaarheid. Wel indicatief is ten eerste het noordelijke 
heiligdom van Pyrgi, waar de godin een van de hoofdgoden was en waar het chthonische en 
katachthonische aspect een belangrijke rol speelt, met name op terrein C, waar een altaar met een 
gat staat, en waar diverse inscripties met haar naam zijn aangetroffen. Hierbij moet worden 
aangemerkt dat in elk geval de gouden plaatjes pas in tweede instantie in deze zone zijn 
gedeponeerd. Haar naam staat echter ook op twee bronzen plaatjes waarvan op één samen met de 
naam van Tin (cat. UnE 3 - TiE 1), en op één samen met de kosmische godinnen Thesan (de 
Dageraad) en Etra (Aithra, de moeder van de Dageraad) (cat. UnE 1 - EtE 1 - TheE 1), die eveneens 
in deze zone zijn gevonden. Verder is eenmaal de naam van haar equivalent Astarte in het 
zuidelijke heiligdom van Pyrgi aangetroffen (cat. UnE 7), een heiligdom waar het chthonische en 
katachthonische aspect dominant is. Uni's Griekse equivalent Hera was de hoofdgodin van het 
heiligdom van Gravisca in de periode dat het heiligdom nog door Griekse handelaars werd 
gefrequenteerd, en hield daarna slechts een marginale positie over. Aangezien de elementen die op 
een chthonisch en katachthonisch aspect duiden voornamelijk uit die latere fasen stammen en alleen 
de aanwezigheid van de chthonische godin Demeter in de eerste periode op een chthonisch aspect 
duidt, is niet duidelijk in hoeverre Hera-Uni hier als chthonisch kan worden gekarakteriseerd. In het 
heiligdom van Fontanile di Legnisina in Vulci blijft het chthonische en katachthonische aspect 
beperkt tot de aanwezigheid van de chthonische godin Vei (cat. VeE 11-12; niet contemporain) en 
de vondst van terracotta wikkelkindjes uit de hellenistische periode (niet contemporain). Uni komt 
samen met de chthonische godin Cel en de godin Etra voor op een loden plaatje dat aan het licht is 
gekomen bij de Zuidpoort in Vulci (ca. 450-400 v.Chr.) (cat. UnE 10 - CeE 1 - EtE 2). Het 
materiaal van het plaatje en het karakter van Cel doen vermoeden dat ook Uni hier een chthonisch 
aspect bezit.  
 
Vei 
De godin heeft als equivalent van de chthonische godin Demeter een chthonisch aspect. In alle 
heiligdommen waar Vei voorkomt, speelt het aspect een zekere rol, ofschoon een van de elementen 
voor het herkennen van het chthonische aspect 'sporen van een Demeter-cultus' is, zodat de tabel bij 
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deze gelegenheid het resultaat van een cirkelredenering weergeeft. In het heiligdom Campetti I in 
Veii, waar de naam van het Latijnse equivalent Ceres is geattesteerd (cat. VeL 1), zijn terracotta 
kourotrophoi en enkele wikkelkindjes (niet contemporain) aan het licht gekomen, waarbij de 
kourotrophoi en de wikkelkindjes ook kunnen duiden op het vruchtbaarheidsaspect. Het noordelijke 
heiligdom van Pyrgi valt mogelijk af, omdat de daar gevonden inscriptie eerder als vel dan als vei 
lijkt te moeten worden gelezen (cat. VeE 2), maar in het zuidelijke heiligdom is zij onder haar 
Griekse naam aanwezig in een chthonische en katachthonische context (VeG 1). In Gravisca komt 
de naam van Vei in de 6de en 5de eeuw v.Chr. enkele malen voor (cat. VeE 3-6), en eenmaal de 
naam van haar Griekse equivalent (cat. VeG 2). Het enige katachthonische element uit de periode 
van de Vei-Demeter-inscripties is de nenfro kist voor Adonis (ca. 480 v.Chr.). De godin zelf is 
echter niet direct betrokken bij deze cultus; volgens de mythe strijden Aphrodite en Persephone, de 
dochter van Demeter, om Adonis, zoals hierboven onder 'Turan' is vermeld. Vreemd is overigens 
dat geen enkele inscriptie Persephone noemt. Door de context in een necropolis kan Vei in het 
heiligdom van Cannicella (cat. VeE 10; 4de eeuw v.Chr.) als chthonische en katachthonisch worden 
gekarakteriseerd. De aanwezigheid van een wijnpers uit de 4de eeuw v.Chr. duidt eveneens op een 
chthonisch en katachthonisch aspect. Het heiligdom van Carraccio dell'Osteria in Vulci, waar 
mogelijk een Vei-inscriptie uit het eind van de 6de of de 5de eeuw v.Chr. is aangetroffen (cat. VeE 
13), is eveneens gelegen in een necropolis. Ook in Norchia is een Vei-inscriptie in funeraire context 
aangetroffen: het gaat om een onbeschilderde schotel uit een kamergraf in loc. Pian delle Vigne die 
dateert uit de periode rond 300 v.Chr. (cat. VeE 7). Een grot maakt deel uit van twee heiligdommen 
waar Vei met epigrafische zekerheid is vereerd: in het heiligdom Campetti I in Veii en in het 
heiligdom van Fontanile di Legnisina in Vulci. Dit is vergelijkbaar met het heiligdom van Demeter 
in Eleusis, waar de grot de plaats was van waaruit Hades Persephone mee naar de onderwereld nam. 
Op deze wijze zouden ook de grotten in de genoemde Etruskische heiligdommen kunnen worden 
geïnterpreteerd. In het heiligdom van Fondo Patturelli in Capua is een loden plaatje met de 
Oskische naam van de godin aan het licht gekomen (cat. VeO 1). Lood werd slechts gebruikt voor 
vloektabletten en in oraculaire en chthonische en katachthonische context, en in het licht van het 
bovenstaande lijkt de chthonische en katachthonische context het meest waarschijnlijk. 
 
Veive 
Zoals reeds vermeld is Veive waarschijnlijk een Etruskisch equivalent van Veiovis, een chthonische 
tegenhanger van Iupiter met het uiterlijk van Apollo. De enige inscriptie die mogelijk Veive noemt, 
dateert uit de periode rond 300 v.Chr. en is afkomstig uit het zuidelijke heiligdom van Pyrgi (cat. 
VetE 1). Volgens G. Colonna is Veive een van de epitheta van Suri, een van de hoofdgoden in het 
heiligdom met een chthonisch en katachthonisch aspect260.    
  
Orakel en lot 
De belangrijkste en onbetwiste orakelgoden in Etrurië zijn Menerva en Apulu. Menerva is de 
hoofdgodin in het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella waar een sors is gevonden, 
en in de oostelijke sector van het heiligdom van Portonaccio in Veii, waar een lotenkistje aan haar is 
gewijd (cat. MeE 1). Apulu heeft in elk geval onder zijn namen Rath en Suri een oraculaire functie. 
In het heiligdom van Sant'Antonio in Cerveteri waar een onderaardse ruimte en een magische 
spijker uit de 2de of 3de eeuw na Chr. (!) zijn aangetroffen, is Rath mogelijk de oraculaire god, en in 
het zuidelijke heiligdom van Pyrgi is Rath/Suri waarschijnlijk verantwoordelijk voor de 
orakelcultus, hoewel een aantal als sortes geïnterpreteerde bronzen of ijzeren laurierblaadjes 
temidden van votiefgaven voor Cavatha is aangetroffen, die volgens G. Colonna ook een oraculaire 
functie kan hebben bekleed261. In het heiligdom van Belvedere in Orvieto, voorzien van een 
onderaardse ruimte, is Suri mogelijk de voornaamste oraculaire god, terwijl ook een beeldje van 
Menerva is aangetroffen. Als Rath lijkt hij de compagnon van Menerva in haar functie als 
oraculaire godin in het heiligdom van Portonaccio in Veii en als Suri in haar heiligdom in Punta 

                                                 
260 G. Colonna in REE 63, 1995 [1996] 420. 
261 Colonna 2000, 273, n. 70. 
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della Vipera in Santa Marinella. De naam Suri komt verder voor op diverse sortes (cat. SuE 9 - SaE 
1; SuE 13, SuE 17). In het orakelheiligdom van Apollo in Delphi is een Griekse wij-inscriptie van 
Etrusken gevonden (cat. ApG 10).  

De naam van Aritimi, de zuster van Apulu, staat op een sors (cat. ArE 2), gevonden in het 
heiligdom van de Ara della Regina in Tarquinia en figureert in de oostelijke sector van het 
heiligdom van Portonaccio in Veii naast Menerva en Rath, evenals Turan.     

Ook de naam van Lurmita staat op een sors, gevonden in Perugia (cat. LmE 2). 
De rol van Hercle lijkt zeer beperkt. Toch is hij de belangrijkste god in het heiligdom van 

Sant'Antonio in Cerveteri, en in veel heiligdommen waar indicaties van een orakelcultus zijn 
aangetroffen, is hij aanwezig. In de Romeinse wereld vervult Hercules een enkele keer een 
oraculaire functie262, zodat kan worden vermoed dat de god ook in Etrurië een dergelijke functie 
had. 
 
Gezondheid en genezing 
Apulu en Menerva hebben in de Grieks-Romeinse wereld beiden een medische functie, en lijken 
deze in de Etruskische wereld ook te bekleden. In alle heiligdommen waar Apulu aanwezig is, zijn 
elementen aangetroffen die mogelijk duiden op het medische aspect, met name diverse typen 
anatomische votiefgaven. In de heiligdommen van Vignale en Scasato I, beide in Civita Castellana, 
en van Portonaccio in Veii, waar Apulu de hoofdgod of een van de hoofdgoden lijkt te zijn geweest, 
maakt een groot bassin deel uit van het sacrale complex; in het heiligdom van Vignale gaat het zelfs 
om twee bassins. Slechts één Etruskisch heiligdom waar Apulu waarschijnlijk niet aanwezig is, 
heeft een dergelijk type bassin: het heiligdom Vigna Parrocchiale I in Cerveteri, waar Hera(kles?) 
werd vereerd (cat. HeG 1 / UnG 1). In deze bassins kon men zich dompelen in zuiverend en 
wellicht als geneeskrachtig beschouwd water. In vrijwel alle heiligdommen waar Menerva 
aanwezig is en in elk geval in alle heiligdommen waar zij als hoofdgod of een van de hoofdgoden 
wordt beschouwd, het heiligdom van Portonaccio in Veii en het heiligdom van Punta della Vipera 
in Santa Marinella, zijn elementen aangetroffen die kunnen duiden op het medische aspect, maar 
ook op vruchtbaarheid. In het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella zijn terracotta 
ingewanden en ingewandenplateaus gevonden, waardoor het medische aspect hier met zekerheid 
een rol heeft gespeeld. In een groot aantal van deze heiligdommen is ook Apulu aanwezig.  

Ook in veel heiligdommen waar Hercle een - overigens marginale - rol speelt, zijn enkele 
elementen aangetroffen die op een medisch aspect kunnen duiden. Het gaat in het merendeel om 
heiligdommen waar ook Apulu en Menerva, de goden met een medisch aspect, aanwezig zijn. In het 
heiligdom van Sant'Antonio in Cerveteri, dat naast mogelijk het heiligdom Vigna Parrocchiale I, 
eveneens in Cerveteri, het enige heiligdom waar hij een van de hoofdgoden is, ontbreekt dit aspect 
echter geheel. Daarbij moet wel worden aangemerkt dat het heiligdom van Valle della Mola, ook in 
Cerveteri, dat één niveau lager aan dezelfde weg en ter hoogte van het heiligdom van Sant'Antonio 
is gelegen, en waarvan niet bekend is welke god of goden hier werd of werden vereerd, in een latere 
fase werd aangevuld met of vervangen door een thermaal complex. De god wordt in Etrurië in elk 
geval in verband gebracht met waterbronnen, zoals kan worden afgeleid uit voornamelijk 
iconografisch materiaal263. In de latere literaire bronnen wordt gesproken van een fons Herculis 264. 
Het is onduidelijk of de god ook aan geneeskrachtig water was gerelateerd. 

In veel heiligdommen waar Uni aanwezig is, zijn enkele elementen aangetroffen die op een 
medisch aspect kunnen duiden. Naast de anatomische votiefgaven die in principe ook met 
vruchtbaarheid in verband zouden kunnen worden gebracht of als pars pro toto kunnen worden 
geïnterpreteerd, gaat het alleen in het heiligdom van Fontanile di Legnisina in Vulci ook om een 
terracotta ingewandenplateau en een terracotta blaas uit de hellenistische periode. Uni (niet 
contemporain) en Vei lijken weliswaar de hoofdgodinnen van dit heiligdom te zijn, maar ook 

                                                 
262 Bijv. het marmeren reliëf dat is aangetroffen bij de tempel van Hercules in Ostia (ca. 80-65 v.Chr.). Hercules is hier weergegeven als oraculaire 
god die een sors ([s]ort(es) H(erculis)) uit een kistje tevoorschijn haalt. Zie Meiggs 1997 (2de editie), 348 en pl. 30 a. 
263 Mansuelli 1941, passim; Pfiffig 1975, 342. 
264 Bijv. Liv. 22.1.10. 
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Menerva en Apulu zijn aanwezig. Het lijkt derhalve allerminst zeker dat Uni een medisch aspect 
had.  

Het gezondheids- en genezingsaspect speelt ook een rol in veel of zelfs alle heiligdommen waar 
Aritimi, Turan en Vei aanwezig zijn. In het geval van Aritimi ligt de verklaring mogelijk in haar 
verwantschap aan Apulu, die wel een medische functie had. Turan is aanwezig in diverse 
heiligdommen waar Apulu en/of Menerva, goden met een medische functie, de hoofdgoden waren, 
terwijl de uteri en genitaliën ook in de vruchtbaarheidssfeer kunnen worden geïnterpreteerd, een 
aspect dat beter bij de godin past, zoals waarschijnlijk in Narce en in Gravisca. Hetzelfde lijkt te 
gelden voor de reeds genoemde godin Vei.  
 
Rite de passage  
Bij een aantal goden volstaat in het kader van rite de passage een enkele opmerking. Culsans is 
vergelijkbaar met de Romeinse poortgod Ianus. Aan Culsans is een hellenistisch bronzen bifrons 
beeldje gewijd dat in een votiefdepot bij de Porta Bifora in Cortona is aangetroffen (cat. CuE 2). 
Aan Laran zijn twee grensstenen van pietra serena gewijd (cat. LarE 3-4), gevonden in de 
necropolis van Bettona. Het lijkt of een fysieke en een symbolische grens zijn verenigd in deze 
objecten: een grenssteen op een locatie waar de grens tussen de wereld van de levenden en die van 
de doden wordt overschreden.  

Een hellenistische travertijnen cippus uit het heiligdom van Castelsecco-San Cornelio in Arezzo 
en 6 cippi uit Smindja in Tunesië uit de 2de of 1ste eeuw v.Chr. zijn aan Tin gewijd. De cippi moeten 
als grensstenen hebben gediend. Op de cippus uit Arezzo staat tinś tul, 'grens van Tin'. De god komt 
bovendien voor in de decoratie van de Porta Marzia, een van de stadspoorten van Perugia, 
waarschijnlijk samen met de Dioskouroi (circa 200 v.Chr.). Tin kende dus in elk geval in de 
hellenistische periode een grensaspect, maar waarschijnlijk al eerder, aangezien de Tin-tempel in 
Marzabotto mogelijk bij een stadspoort is gelegen. 

In diverse heiligdommen waar Apulu aanwezig is, zijn elementen aangetroffen die kunnen duiden 
op het rite de passage-aspect. In de heiligdommen van Vignale en Scasato I in Civita Castellana, en 
in het heiligdom van Portonaccio in Veii, waar Apulu steeds een van de belangrijkste goden lijkt te 
zijn, gaat het om grote bassins, die voor rituele reiniging kunnen zijn gebruikt ter gelegenheid van 
een rite de passage. De bassins kunnen echter ook voor medische doeleinden zijn gebruikt, 
ofschoon het één het ander niet hoeft uit te sluiten. De heiligdommen Campetti I en Portonaccio in 
Veii zijn beide gelegen in de directe nabijheid van een stadspoort, een fysieke drempel die men 
moest betreden om de stad binnen te gaan. In beide heiligdommen zijn tevens objecten aangetroffen 
die met het huwelijk in verband zouden kunnen worden gebracht: in Campetti I gaat het om 
terracotta koppels man-vrouw uit de gehele bestaansperiode van het heiligdom, in Portonaccio om 
een zittend koppel en sieraden. Ook zijn in beide heiligdommen beeldjes van krijgers gevonden, 
mogelijk geschenken ter ere van het bereiken van de volwassen leeftijd. Rath, Apulu in zijn 
orakelaspect, komt in het heiligdom van Portonaccio en daarnaast ook in het zuidelijke heiligdom 
van Pyrgi voor, waar eveneens enkele mogelijke rite de passage-elementen aanwezig zijn: beeldjes 
van krijgers en sieraden. Toch is het niet waarschijnlijk dat aan Rath die in elk van beide 
heiligdommen slechts in één inscriptie voorkomt, een rite de passage-aspect kan worden 
toegeschreven. Daarvoor is het bewijs te gering en de functie van de god te specifiek (oraculair). 
Een andere Apulu-achtige, Suri, die overigens een van de hoofdgoden in het zuidelijke heiligdom 
van Pyrgi is, heeft wel een duidelijk rite de passage-aspect: samen met Selvans staat zijn naam op 
een nenfro blok dat is gevonden bij de Porta Romanelli op de grens tussen de twee stadsdelen van 
Tarquinia, Pian di Civita en Pian della Regina, gedateerd tussen het eind van de 4de en de tweede 
helft van de 3de eeuw v.Chr. (cat. SeE 1 - SuE 7). De naam Selvans, waarschijnlijk wederom 
vergezeld door Suri, staat op een bronzen beeld van een hurkend kind, ook uit Tarquinia (cat. SeE 2 
- SuE 8; ca. 300 v.Chr.). Het kind heeft een bulla om de nek. Ook aan Apulu en Tec zijn dergelijke 
kindjes gewijd (cat. ApE 3; TeE 1 - FlE 7). In het bij een stadspoort gelegen heiligdom Campetti I 
in Veii zijn terracotta hurkende kindjes aangetroffen, en ook in het votiefdepot bij de Noordpoort in 
Vulci, een indicatie dat het zou kunnen gaan om rite de passage-geschenken, bijvoorbeeld ter 



 201 

gelegenheid van de geboorte van een kind of juist van het eind van de kindertijd. Verder zijn er 25 
exemplaren in het heiligdom van Vignale in Civita Castellana aangetroffen en drie exemplaren in 
het heiligdom van de Ara della Regina in Tarquinia265. Opvallend is de terugkerende relatie met 
Apulu: want behalve dat de diverse beeldjes aan Apulu zelf, aan Suri (Apollo Soranus) en aan Tec 
(mogelijk de vader van Apulu) zijn gewijd, is Apulu een van de hoofdgoden in Campetti I inVeii, 
terwijl een inscriptie met zijn naam is aangetroffen in het heiligdom van Vignale in Civita 
Castellana (cat. ApF 1). In de Griekse wereld zijn dergelijke beeldjes overigens gevonden in 
Apollo-heiligdommen met een vruchtbaarheidsaspect266.  

Aan Selvans Tularia, 'van de grenzen' is verder een bronzen beeldje gewijd (cat. SeE 3), terwijl 
een ander beeldje voor Selvans (cat. SeE 7), dat mogelijk ook de god zelf voorstelt, samen met het 
reeds genoemde bifrons-beeldje voor Culsans in het votiefdepot bij de Bifora in Cortona is 
aangetroffen. Sel(v)ans draagt het epitheton Tez, wat volgens K. Wylin vergelijkbaar is met 
Saxanus, aangezien tezan een term zou kunnen zijn om een steen of een cippus aan te duiden267. 
Ook in een inscriptie op een tufstenen cippus uit het heiligdom van Pozzarello in Bolsena draagt 
Selvans een epitheton dat aan het grensaspect lijkt te refereren: Sanchuneta, wat mogelijk is 
afgeleid van Sancus, de Italische beschermgod van verbonden, en derhalve ook van afspraken over 
grenzen. Veel van de Selvans-inscripties zijn aangebracht op beeldjes van jongemannen. Wellicht 
dient men deze beeldjes, het bronzen beeld van het hurkende kind en een groot marmeren beeld van 
de vrouw met kind uit Volterra dat ook aan Selvans is gewijd (cat. SeE 4), in het licht van hetzelfde 
type ritueel te zien. Misschien werden deze votiefgaven aan de god gewijd wanneer een kind werd 
opgenomen onder de volwassenen. Wellicht werden deze geschenken trouwens door de ouders van 
het kind gewijd, gezien het feit dat de naam van de gever niet altijd van hetzelfde geslacht is als het 
bronzen figuurtje. Een bronzen beeldje van een jongeman is gewijd aan Selvans, Turan en Thanr 
(cat. SeE 6 - ThaE 2 - TnE 17): Selvans is de rite de passage-god bij uitstek, Turan kan betrokken 
zijn bij de rite de passage van het huwelijk, en Thanr is volgens D.F. Maras een soort lotsgodin die 
een rol speelt bij de rite de passage-momenten van geboorte en sterven268. In voorstellingen op 
epigrafische spiegels komt Thanr voor in geboortescènes, ook een rite de passage-moment. 

In bijna alle heiligdommen waar Turan aanwezig is, zijn enkele elementen aangetroffen die 
zouden kunnen duiden op het rite de passage-aspect. In het heiligdom van Monte Li Santi in Narce 
gaat het om beeldjes van koppels, in het heiligdom Campetti II in Veii om een locatie bij een 
stadspoort, evenals in het Portonaccio heiligdom, waar tevens sieraden, beeldjes van krijgers en een 
groot bassin kunnen duiden op het rite de passage-aspect. In het votiefdepot van Vignaccia in 
Cerveteri en in het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella gaat het om beeldjes van 
krijgers.  

Aan de godin Thufltha zijn evenals aan Selvans voornamelijk beeldjes van gelovigen gewijd, 
waarbij eveneens de naam van de gever in de wij-inscriptie wordt genoemd. Het geslacht van de 
gever correspondeert niet altijd met het geslacht van het beeldje. Bij de behandeling van Selvans 
leidde deze observatie tot de hypothese dat dergelijke beeldjes mogelijk werden geschonken door 
een ouder omwille van zijn kind ter gelegenheid van het overschrijden van de grens naar de 
volwassenheid. Aangezien Thufltha eenzelfde type votiefgaven kreeg, lijkt het niet onmogelijk dat 
ook deze godin een rite de passage-aspect kende. Een bronzen object voor Thufltha (cat. ThuE 1), 
mogelijk een deel van een kandelaber of een lans, is gevonden in de buurt van een stadspoort en van 
de net genoemde nenfro cippus gewijd aan Suri en Selvans, wat dit vermoeden versterkt. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat Thufltha op de IP (of althans in de hemelcirkel die op basis van de IP 
kan worden gereconstrueerd) diametraal tegenover Selvans is gesitueerd: thvf in marginale regio 2, 
selva in marginale regio 10.  

In iets meer dan de helft van de heiligdommen waar Hercle aanwezig is, speelt het aspect van rite 
de passage een rol. Zij zijn gelegen nabij een stadspoort (Campetti I en Portonaccio in Veii, 
Sant'Antonio in Cerveteri), er zijn sieraden aangetroffen (Campetti I en Portonaccio, zuidelijke 
                                                 
265 Zie voor de hurkende kindjes ook: Bentz/Steinbauer 2001, 73 en n. 17-20. 
266 Bentz/Steinbauer 2001, 74. 
267 Wylin 2000, 240, n. 592. 
268 Maras 1998, passim. 
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heiligdom van Pyrgi) en beeldjes van krijgers (Portonaccio, Vignaccia in Cerveteri, Lago degli Idoli 
in Falterona). Ongeveer hetzelfde geldt voor Menerva, die in Campetti I, Portonaccio, het zuidelijke 
heiligdom van Pyrgi en het votiefdepot van Vignaccia in Cerveteri aanwezig is. De apotheose van 
Hercle, die door Menerva wordt begeleid, is in de heiligdommen van Portonaccio, Vigna 
Parrocchiale II in Cerveteri, en ook in heiligdommen in Latium, onder meer in het heiligdom van 
Sant'Omobono in Rome gekozen als akroterion en/of als votiefbeeldengroep. De apotheose kan 
mijns inziens worden beschouwd als een speciaal soort rite de passage, namelijk van de wereld van 
de stervelingen naar die van de onsterfelijken. Een voorstelling op een bronzen spiegel uit Volterra 
(ca. 300 v.Chr.) toont de adoptie van Hercle door Uni, ook een rite de passage269. Voorts is Hercle - 
althans in de Griekse wereld - ingewijd in de Eleusinische mysterieculten. Aan Hercle is bovendien 
een beeldje gewijd met de formule clen cecha, 'voor/wegens de zoon' (cat. HeE 7). Dergelijke 
beeldjes konden worden gewijd in het kader van rites de passage. Al met al lijkt Hercle begunstiger 
van rites de passage, wellicht omdat hij ook zelf rites de passage onderging.  
 
Oorlog 
De enige twee typen objecten die zouden kunnen duiden op het aspect 'oorlog' zijn wapens zoals 
pijl- en speerpunten en beeldjes van krijgers. De pijl- en speerpunten kunnen echter ook worden 
geïnterpreteerd als bliksem afwerende symbolen, zoals in hoofdstuk I is betoogd, en beeldjes van 
krijgers kunnen ook zijn gewijd in het kader van rite de passage, zoals hierboven beschreven. 
Slechts in een aantal gevallen komen beide categorieën samen voor, wat het daadwerkelijk bestaan 
van het aspect zou versterken: in het heiligdom van Cappuccini in Civita Castellana, waarvan niet 
bekend is welke goden er zijn vereerd, in het heiligdom Campetti I in Veii, waar inscripties en/of 
beelden/beeldjes van Apulu, Aritimi, Ceres, Hercle, Menerva en Turms zijn aangetroffen, in het 
heiligdom van Portonaccio, eveneens in Veii, waar Apulu/Rath, Aritimi, Hercle, Menerva, Turms, 
Turan en Venai zijn geattesteerd, in het zuidelijke heiligdom van Pyrgi, waar apa, Cavatha, 
Demeter, Hercle, Menerva, Suri en andere Apulu-achtige goden, Thesan en Uni-Astarte zijn 
vereerd, in het noordelijke complex in het heiligdom van Gravisca, waar beeldjes van Menerva 
(beeldjes van Athena Lindia uit Sicilië) en mogelijk ook Laran zijn gevonden, en in het Lago degli 
Idoli, waar een beeldje van Hercle en mogelijk één van Laran aan het licht zijn gekomen. In een 
graf in de necropolis del Palazzone in Perugia zijn bronzen scheenplaten aangetroffen, die in een 
eerder stadium aan Menerva waren gewijd. Het gaat om een oorlogsbuit.  

De enige goden die onafhankelijk van het votiefmateriaal een oorlogsaspect hebben gehad, zijn 
Menerva vanwege de wapenrusting waarmee zij standaard is uitgerust en vanwege de aan haar 
gewijde scheenplaten, en Laran, het equivalent van de oorlogsgod Ares/Mars. Wat betreft de pijl- 
en speerpunten en de beeldjes van krijgers kan geen definitief oordeel worden geveld, ofschoon 
Menerva wel vaak voorkomt in heiligdommen waar beide typen objecten zijn aangetroffen.    
    

                                                 
269 Florence, M.A. 72740; ES 5,60; LIMC VIII s.v. Uni nr. 89; Van der Meer 1995, 127, fig. 60. 
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Hoofdstuk IV: Reconstructie van het Etruskische kosmische 
systeem op basis van de Iecur Placentinum en Martianus 
Capella 
 
1. De 16-delige Etruskische hemel 
Tempels en altaren waar een bepaalde god werd vereerd, hebben soms dezelfde oriëntatie. 
Inscripties en beeldjes van Menerva zijn bijvoorbeeld vaak aangetroffen in heiligdommen met 
bouwstructuren die op het (oost-zuid-)oosten zijn gericht: hiertoe behoren het heiligdom van 
Portonaccio in Veii, het heiligdom van Fontanile di Legnisina in Vulci, het heiligdom van Fondo 
Patturelli in Capua, het heiligdom Campetti I in Veii waar de ommuurde openluchtstructuur A op de 
cardinale punten is gericht, zodat een oriëntatie op het oosten mogelijk is, en waarschijnlijk ook in 
de tempel van Fiesole die eveneens op het oostzuidoosten is gericht. Structuren die vermoedelijk 
aan Uni waren gewijd, zijn alle op het zuidwesten gericht. Het gaat om het sacellum in het 
heiligdom van Celle in Civita Castellana, tempel B in het noordelijke heiligdom van Pyrgi en de 
tempel in het heiligdom van Fontanile di Legnisina in Vulci. Derhalve rijst de vraag of de oriëntatie 
van tempels en altaren samenhangt met de plaats van de vereerde god(en) in de 16-delige hemel1. 
Met andere woorden, dienen de heiligdommen met hun systematisch georiënteerde bouwstructuren 
te worden beschouwd als een microkosmos die de macrokosmos vertegenwoordigt? Representeren 
de heiligdommen hierdoor in feite (een deel van) de hemel op aarde? 

Het aantal overeenkomstige oriëntaties per god is op zichzelf te gering om conclusies te trekken. 
De archeologische gegevens kunnen echter wel worden vergeleken met epigrafische en schriftelijke 
bronnen omtrent deze 16-delige hemel. Wij hebben hiervoor slechts twee volledige versies: de 
epigrafische gegevens op de Bronzen Lever van Piacenza, de Iecur Placentinum (IP) uit circa 100 
v.Chr., die wordt beschouwd als een representatie van de 16-delige hemel2, en een episode uit de 
allegorische vertelling van de Latijnse auteur Martianus Capella uit de 5de eeuw na Chr., De nuptiis 
Philologiae et Mercurii I, 41-61, waarin de 16 hemelregionen en hun bewoners worden beschreven.  

Beide testimonia zijn echter zeer laat gedateerd: circa vijf respectievelijk tien eeuwen na de bouw 
van de eerste monumentale Etruskische tempels. Bovendien is slechts de IP Etruskisch, ook al heeft 
Martianus Capella waarschijnlijk gebruik gemaakt van Etruskische bronnen (en daarnaast ook van 
Griekse en Romeinse, gezien de resultaten van het onderzoek van G. Capdeville in 19963). Het lijkt 
daarom niet geoorloofd een van beide testimonia te gebruiken voor een vergelijking met de 
archeologische gegevens. Maar de twee testimonia vertonen ondanks hun grote tijdsverschil 
significante overeenkomsten. Een dusdanig sterke overlevering doet mijns inziens vermoeden dat 
aan beide een oude, algemeen bekende Etruskische hemelindeling ten grondslag zou kunnen liggen. 
Als deze oorspronkelijke Etruskische hemelindeling met behulp van beide testimonia kan worden 
gereconstrueerd, kan de reconstructie worden gebruikt voor de vergelijking met de archeologische 
gegevens. Dan kan tegelijkertijd worden achterhaald uit welke tijd de oorspronkelijke 
hemelindeling dateerde: blijkt de reconstructie bijvoorbeeld reeds te kloppen voor de oudste 
heiligdommen? 
 
Laten we van beide testimonia de volgorde van de genoemde goden beschouwen. De viscerale zijde 
van de IP bevat inscripties met de namen van de volgende goden, met uitzondering van 17 (tul: 
'grens'4) en 38 (metlvmth: 'in het stadsgebied' (?))  (afb. IV.1):   
 

                                                 
1 Voor een beknopte uitleg over de Etruskische 16-delige hemel zie hoofdstuk I.1. 
2 Voor een beknopte introductie van de IP zie hoofdstuk I.1. 
3 Het gaat om bijvoorbeeld de triaden Iupiter, Iuno en Minerva (Romeins of Etruskisch?). Iupiter (Zeus), Neptunus (Poseidon), en Pluton (Hades) 
(Grieks), en Ceres, Liber, Libera (die laatste zou volgens hem niet aanwezig zijn, maar naar mijn mening zou Celeritas Solis Filia (Catha op de IP (zie 
hieronder) -> Cavatha: Persephone/Libera: zie ook hoofdstuk III s.v. Cavatha) in aanmerking komen.  
4 Andere lezingen zijn pul (Maggiani 1982) of tur(an)(Morandi 1988). 
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Buitenrand 
1. tin/cil/en5 7. neth 13. cels 
2. tin/thvf 8.  cath 14. cvl alp 
3. tins/th ne 9. fuflu/ns 15.  vetisl 
4. uni/mae 10. selva 16. cilensl 
5. tec/vm 11. lethns  
6. lvsl 12. tluscv 
 
Gebied binnen de rand 
17. tul 25. tv.th6 33. tlusc 
18. lethn 26. marisl/lar 34. lvsl/velch 
19. la/sl 27. leta 35. satr/es 
20. tins/thvf 28. neth 36. cilen 
21. thufl/thas 29. herc 37. letham 
22. tinsth/neth 30.  mari 38. metlvmth 
23. catha 31. selva 39. mar 
24. fuf/lus 32. letha 40. tlusc 

 
Op de pariëtale zijde (afb. IV.2) staan ter hoogte van cath en fufluns de woorden usils en tivs7, 'van 
de zon' en 'van de maan'. Afb. IV.3 toont op welke wijze het merendeel van deze goden in een 16-
delige hemelcirkel is ingedeeld. Bij de nummering van de regionen heb ik het systeem aangehouden 
van wat door mij 'theorie A' wordt genoemd, een van beide theorieën die in het onderstaande zal 
worden behandeld. Anders dan gebruikelijk (cf. afb. IV.8) heb ik de goden uit de marginale 
regionen in het diagram niet door middel van een extra ring gescheiden van de goden uit de 
binnenregionen, omdat enkele figuren in de hoofdstukken IV en V onoverzichtelijk zouden zijn 
worden als zij wel gescheiden waren.     
 
Martianus Capella (in het vervolg afgekort tot MC) beschrijft welke goden uit elk van de 16 
regionen worden uitgenodigd voor de bruiloft van Philologia en Mercurius (zie ook afb. IV.4): 
 
1. Iupiter, dii Consentes, Penates, Salus, Lares, Ianus, Favores opertanei, Nocturnus 
2. Iupiter, Quirinus Mars, Lars militaris, Iuno, Fons, Lymphae, dii Novensiles 
3. Iupiter secundanus, Iovis Opulentia, Minerva, Discordia, Seditio, Pluton 
4. Lynsa silvestris, Mulciber, Lar caelestis en militaris, Favor 
5.  Ceres, Tellurus Terraeque pater Vulcanus, Genius 
6. Iovis filii Pales en Favor, Celeritas solis filia, Mars Quirinus, Genius 
7. Liber, secundanus Pales, Fraus 
8. Veris Fructus 
9. Iunonis Hospitae Genius 
10. Neptunus, Lar omnium cunctalis, Neverita, Consus 
11. Fortuna, Valetudo Favorque pastor, Manes 
12. Sancus 
13. Fata, ceteri dii Manium 
14. Saturnus, caelestis Iuno Saturni 
15. Veiovis, dii publici 
16. Nocturnus, Ianitores terrestres 
  
2. État de question 
Al sinds 1880 hebben Etruscologen getracht de marginale regionen van de IP en de regionen van 
MC op bevredigende wijze aan elkaar te koppelen en de oorspronkelijke hemelindeling te 
reconstrueren. Totnogtoe is dit slechts ten dele gelukt. Het grootste probleem hierbij is het bepalen 
van de cardinale punten, en met name het noorden. Het lokaliseren van deze punten is een conditio 
sine qua non bij het vergelijken van de reconstructie met de oriëntatie van religieuze 

                                                 
5 In de nummering van L.B. van der Meer (1987) is tin/cil/en nummer 15, tin/thvf 16, tins/thne 1, etc. Discussie omtrent dit verschil volgt in het 
onderstaande.  
6 Er zijn diverse lezingen, maar de betekenis blijft onduidelijk. De meest genoemde optie is tvnth (cf. thunt in de LL; o.a. Maggiani 1982, Morandi 
1988, ET Pa 4.2, 25 (Rix)). 
7 G. Colonna (1993) leest tivrs, aangezien hij van mening is dat de r en de s een ligatuur vormen.  
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bouwstructuren. Vanwege het feit dat Nocturnus volgens Plautus in het noorden woont, en Iupiter 
volgens Servius in de noordelijke regionen verblijft, kan worden aangenomen dat MC zijn 
opsomming in het noorden begint8. In de loop van de tijd zijn er twee concurrerende theorieën 
ontstaan. De ene lokaliseert het noorden tussen cilensl (afb. IV.1, 16) en tin cilen (afb. IV.1, 1) en 
nummert de drie marginale regionen op de IP waarin Tin zich bevindt derhalve als regio 1 tot en 
met 3, dit in navolging van MC, die Iupiter in zijn eerste drie regionen plaatst (theorie A9). De 
andere lokaliseert het noorden tussen tin thvf (afb. IV.1, 2) en tinsth ne (afb. IV.1, 3), en nummert 
de drie bewuste marginale regionen op de IP waar Tin zich bevindt als 15, 16 en 1 (theorie B10). 
Theorie B is gebaseerd op Festus en Seneca, volgens wie Iupiter drie bliksems kan werpen: een 
negatieve, een neutrale en een positieve11. De negatieve bliksem zou aan regio 15 kunnen worden 
gekoppeld in het als negatiefst beschouwde noordwestelijke kwadrant van de hemel, de neutrale, 
neigend naar negatief, aan regio 16 en de positieve bliksem aan regio 1 in het als positiefst 
beschouwde noordoostelijke kwadrant van de hemel12. 

Omwille van de duidelijkheid heb ik in dit onderzoek de nummering van theorie A aangehouden, 
ook waar het theorie B betreft. 

De positieve punten van theorie A en B zijn de volgende:  
 
In theorie A corresponderen enkele goden uit de IP-regionen 1, 2, 3, 14, 15 en 16 met dezelfde 
regionen van MC (afb. IV.5)13: 
1 Tin (tin)   Iupiter   
 Cilens (cilen)  Nocturnus14 
2 Tin (tin)   Iupiter   
3 Tin (tinsth)  Iupiter (Secundanus)     
14 Satre15 (satres)  Saturnus   
15 Vetis (vetisl)  Veiovis   
16 Cilens (cilensl)  Nocturnus  
Tin in de eerste drie regionen wordt behalve door MC ook ondersteund door Pseudo-Acro16. 
Startend vanaf het noorden van de hemelcirkel met in regio 1 Tin en Cilens duidt de nadrukkelijke 
markering van de incisura umbilicalis met op de pariëtale zijde Usil en Tiv het zuiden aan (afb. 
IV.7).  

De 16de marginale regio op de IP (cilensl) heeft de grootste afmetingen van alle marginale 
regionen. M. Pallottino is van mening dat de IP een kopie is van een levermodel met andere 
proporties en dat de maker van de inscripties niet uitkwam omdat hij met kleine vakjes begon, 
waardoor hij bij de laatste regio ruimte over had17. Hiermee wordt volgens M. Pallottino bevestigd 
dat het eerste kleine vakje met tin cilen kan worden beschouwd als regio 1. Visueel gezien lijkt 
theorie A derhalve de beste optie.  
 

                                                 
8 Plaut. Amph. 272; Serv. ad Aen. 2.693.  
9 M. Pallottino (1956), A. Maggiani (1982), G. Colonna (1994), A. Morandi (1988), G. Capdeville (1996).  
10 W. Deecke (1880), C.O. Thulin (1906), L.B. van der Meer (1979, 1987), F. Prayon (1991). 
11 Festus, s.v. manubiae 114, 5 L; Seneca, Q.N. 2, 41.      
12 Het negatiefste en positiefste kwadrant van de hemel - regiones maxime dirae resp. summa felicitas - zullen in het volgende hoofdstuk worden 
behandeld onder pars hostilis en familiaris. 
13 Ook de correspondenties van theorie B worden grotendeels erkend, alleen is de regionummering die theorie B toekent aan de IP niet compatibel 
met de correspondenties van theorie A, zodat de nummering van theorie B wordt afgewezen. 
14 Voor het laatst: De Grummond 2006a, 50. De identificatie komt tot stand door het voorkomen van zowel Cilens als Nocturnus in regio 16 en 1. L.B 
van der Meer (1987, 90-96) identificeert Cilens als Fortuna. Cilens komt naast Menerva voor op een antefix uit Bolsena (Florence MA 79074; Van 
der Meer 1987, 92, fig. 45) . Er bestaat wel een parallel voor de combinatie van Menerva met Fortuna (bronzen spiegel uit Praeneste. Palestrina MA 
(VG 15697); Van der Meer 1987, 94, fig. 48), maar niet met Nocturnus. Nocturnus is bovendien mannelijk, terwijl de figuur op de antefix vrouwelijk 
is. Als de meermalen in de Liber Linteus Zagrabiensis voorkomende term cilth (arx) en cilens verwant zijn (Van der Meer 2007, 52), doet dit denken 
aan Tyche met een kroon op het hoofd die de ommuurde citadel voorstelt. Bovendien ziet L.B. van der Meer (1987, 96) een connectie tussen IP-regio 
31 selva en MC-regio 12 Sancus, tussen IP-regio 36 cilen en MC-regio 13 Fata, ceteri di Manium, en IP-regio 35 satre en MC-regio 14 Saturnus, 
Saturni Iuno caelestis. 
15 Satre (satres) staat als enige niet in een van de marginale regionen, maar wordt algemeen gezien als verbonden met de 14de marginale regio. 
16 Pseudo-Acro, Ad Hor. Carm. I 12, 19. 
17 Pallottino 1956, 231-232. 
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In theorie B bestaan de volgende correspondenties tussen de IP-goden en die van MC (afb. IV.6)18, 
waarbij de IP-goden voor de duidelijkheid genummerd zijn volgens de nummering van theorie A, 
maar tussen haakjes staan de nummers van theorie B!:  
 
3 (1). Tin (tinsth)   1. Iupiter   
4 (2). Uni (uni)  2. Iuno 
6 (4). Lvsa (lvsl)  4. Lynsa silvestris19 
8 (6). Catha (cath)  6. Celeritas Solis filia20 
9 (7). Fufluns (fufluns)  7. Liber 
10 (8). Selvans (selva)  8. Veris Fructus21 
11 (9). Lethams (lethns)  9. Iunonis Hospitae Genius22  
Op de IP ligt het noordpunt volgens theorie B tussen regio 2 en 3 (afb. IV.7). De incisura 
umbilicalis is gericht op een punt in de oostelijke sector waar zon en maan (Usil en Tiv) opkomen23.  
Het noordpunt wordt benadrukt door de kruisstelling van tin/thvf (2) - thuflthas (21) en tinsth/ne (3) 
en tinsth/neth (22) (zie afb. V.2). 

De liminele goden Tin (2; 16 in afb. IV.8), Selvans (10; 8 in afb. IV.8) en Cvl (14; 12 in afb. 
IV.8), en het woord voor grens, tul (17; binnenregio van 4 in afb. IV.8) zijn alle exact langs de 
cardinale assen geplaatst (afb. IV.8).  

En zoals reeds vermeld is de successie van de drie Tin-regionen in overeenstemming met Seneca's 
bewering over de drie bliksems van Iupiter. 
  
3. Voorbereidingen voor een nieuwe reconstructie van de hemelindeling 
 
Draaiende hemelcirkel 
De argumenten voor zowel theorie A als B zijn tamelijk overtuigend doch de ene theorie lijkt de 
andere uit te sluiten. Toch is er een mogelijkheid om de non liquet-situatie te doorbreken. Naar mijn 
mening ligt de oplossing in het onderscheiden van een draaiende 16-delige hemelcirkel en een 
onbeweeglijke 16-deling van aardse regionen waar de hemelcirkel overheen draait. De IP 
representeert de originele, draaiende Etruskische hemelcirkel. De twee schijnbaar onverenigbare 
cirkels van theorie A en B kunnen worden uitgelegd als twee verschillende standen van één 
draaiende hemelcirkel. MC daarentegen, geen specialist op het gebied van de hemel, heeft zijn 
indeling waarschijnlijk gebaseerd op de 16-deling van aardse regionen, waardoor hij de ene god 
plaatste in de aardse regio waar deze tijdens één stand van de hemel zetelde, en de andere god in de 
aardse regio waar deze tijdens een andere stand verbleef.  

Op de IP kunnen indicaties voor rotatie worden aangetroffen. Soms komt de naam van een god 
voor in twee regionen die diametraal tegenover elkaar liggen: Cilens (cilen) in regio 1 en 9, en Lvsa 
(lvsl) in regio 6 en 14. Een aantal soortgelijke correspondenties is echter onder een hoek van 135° 
ten opzichte van elkaar gelegen (afb. IV.9): Catha (catha en cath) in regio 2 en 8, Fufluns (fuflus en 
fufluns) in regio 3 en 9, en Lethams (lethn en letha/lethns) in regio 5 en 11. Draait men de cirkel 
tegen de klok in twee regionen, dan staan de goden wel in de tegenoverliggende regionen (afb. 
IV.9). Twee regionen is exact hetzelfde aantal dat theorie A en B van elkaar verschillen.  
 
Seizoensgebonden rotatie en de ontdekking van een derde stand 
De rotatie kan mijns inziens worden gerelateerd aan de positie van de zonsopkomst en -ondergang 
aan het begin van elk van de seizoenen: 1. het wintersolstitium, 2. de lente- en herfstequinox, en 3. 
het zomersolstitium. In Etrurië verschuiven deze punten namelijk ongeveer twee regionen per 

                                                 
18 Van der Meer 1987, 24-26. Net als theorie A de correspondenties van theorie B erkent, erkent ook theorie B grotendeels de correspondenties van 
theorie A. Ook in het geval van deze erkende correspondenties doet zich het probleem voor van de incompatibiliteit van de regionummering die 
theorie A toekent aan de IP met de correspondenties van theorie B, waardoor de nummering van theorie A wordt afgewezen. 
19 Zie Van der Meer 1987, 46-48. 
20 Zie Van der Meer 1987, 48-53. 
21 Zie Van der Meer 1987, 58-66. 
22 Zie Van der Meer 1987, 69-70. 
23 Van der Meer 1987, 148. Het gaat meer precies om het zuidoosten, ongeveer het punt van de zonsopkomst tijdens het wintersolstitium. In paragraaf 
3 van dit hoofdstuk en in hoofdstuk V.3 zal uitgebreid op de rol van de solstitia in de Etruskische hemel worden ingegaan. 



 207 

seizoen24, en aangezien de beide theorieën twee regionen verschillen, zouden zij twee 
seizoensgebonden posities van de roterende hemel kunnen zijn. Op grond van het bestaan van deze 
drie punten zou het logisch zijn als er nog een derde stand was. Bij vergelijking van de IP-regionen 
met die van MC volgens hetzelfde principe als de aanhangers van theorie A en B ontdekte ik 
inderdaad een derde stand, die tegen de klok in twee regionen verschilt van de cirkel van theorie A. 
Met gebruikmaking van de nummering van de IP-regionen volgens theorie A kunnen de volgende 
correspondenties worden ontdekt (afb. IV.10): 
1. Tin (tin)  3. Iupiter 
10. Selvans (selva) 12. Sancus 
14. Cvl (cvl)  16. Ianitores Terrestres 
Het noorden is in deze stand gelegen tussen regio 14 (cvl alp) en 15 (vetisl), het zuiden tussen 6 
(lvsl) en 7 (neth). De noord-zuid-as van deze stand komt op de IP grotendeels overeen met de 
prominente lijn die de regionen van het 'wiel' op de linker lob begrenst.  

Totnogtoe kon Selvans slechts aan Veris Fructus worden gekoppeld. Nu is het mogelijk de tweede 
Selvans zonder problemen te koppelen aan de god Sancus waarmee hij lijkt te worden geassocieerd, 
te oordelen naar de inscriptie selvans sanchuneta op een cippus uit het heiligdom van Pozzarello in 
Bolsena (3de-2de eeuw v.Chr.). Sancus is de Italische beschermgod van verbonden, waaronder 
afspraken over grenzen25. Deze connectie is eerder opgemerkt door Van der Meer, maar kon in zijn 
theorie slechts worden verbonden met een opvallende sequentie van Selvans (selva; IP-binnenregio 
31) - Sancus (MC 12), Cilens (cilen; IP-binnenregio 36) - Fata (MC 13), en Satre (satres; IP-
binnenregio 35) - Saturnus (MC 14) in het 'wiel' van de linker lob van de IP26. 

Cvl zou een afkorting kunnen zijn van Culsu, een onderwereldgodin, of van de met Ianus 
vergelijkbare poortgod Culsans27. Bovendien heeft H. Rix aangetoond dat cul 'poort' betekent28. 
Derhalve bestaat de mogelijkheid Cvl te verbinden met de Ianitores Terrestres, de poortgoden van 
de aarde. 

Door de draaibeweging van de hemelcirkel van stand 1 naar stand 3 en weer terug komt in het 
tijdsbestek van één jaar stand 2 tweemaal voorbij en kan daarom worden geïdentificeerd als de 
lente/herfststand. De richting van de zonsopkomst en de zonsondergang van de lente-equinox is 
immers gelijk aan die van de herfst-equinox. Tijdens de equinoxen komt de zon op ter hoogte van 
de grens tussen de hemelse regionen 4 en 5. Tijdens stand 1 van de hemel staan deze hemelse 
regionen in het noordoosten, de richting van de zonsopkomst tijdens het zomersolstitium. Daaruit 
kan worden afgeleid dat stand 1 de zomerstand is. Tijdens stand 3 van de hemel staan deze hemelse 
regionen in het zuidoosten, de richting van de zonsopkomst tijdens het wintersolstitium. Stand 3 is 
derhalve de winterstand. 

Elke aardse regio krijgt gedurende het jaar te maken met de goden uit de passerende 
hemelregionen29. Deze combinatie is voor elk van de aardse regionen verschillend, zodat voor elke 
aardse regio een andere combinatie van goden geldt.  
 
4. De nieuwe reconstructie van de hemelindeling 
De nieuwe reconstructie van de hemelindeling bestaat uit de oude 16-deling zoals afgeleid van de 
IP, met dit verschil dat er drie noord-zuid-assen aan zijn toegevoegd, voor elk van de drie 
seizoensgebonden standen één (afb. IV.11)30. De namen van de goden zijn voluit en niet verbogen 
weergegeven. Enkele goden die in de heiligdommen belangrijk zijn, ontbreken echter op de IP. Dit 
zijn Apulu, Aritimi, Menerva, Suri, Turan, Turms en Vei. Toch zijn er enkele mogelijkheden om 
ook deze goden op te nemen in de reconstructie: ten eerste door koppeling aan een soortgelijke god 

                                                 
24 In hoofdstuk V.3 wordt nader op de kwestie van de richting van de zonsopkomst en -ondergang tijdens de solstitia ingegaan.  
25 Zie: Van der Meer 1987, 61. 
26 Van der Meer 1987, 63-64. 
27 Voor een uiteenzetting van het probleem zie Van der Meer 1987, 75-87. 
28 Rix 1986. 
29 Voorbeeld: de aardse regio 3 krijgt gedurende het jaar te maken met de hemelse regionen 1, 3 en 5. 
30 Enkele goden die in het centrale deel van de IP zijn gelegen zoals het merendeel van de goden op de galblaas zijn in geen enkele 
reconstructiepoging opgenomen, mogelijk omdat onduidelijk is bij welke marginale regio zij zouden kunnen behoren. Ook in de nieuwe reconstructie 
zijn zij daarom achterwege gelaten. 
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op de IP, ten tweede door toevoeging van zijn of haar equivalent uit de hemel van MC, en ten derde 
door analyse van de oriëntatie van religieuze bouwstructuren.  

De eerste mogelijkheid kan worden aangewend in het geval van Apulu en Suri. Apulu kan worden 
gerelateerd aan Tecvm in regio 5, mogelijk een god met een oraculair karakter (cf. de Umbrische 
god Tikamne Iuvie), en wellicht de vader van Apulu (cf. cat. TeE 2). Suri is het equivalent van 
Apollo Soranus en heeft een oraculair aspect. Daarom kan ook hij aan Tecvm worden gerelateerd. 
In zijn (kata)chthonische aspect kan hij ook worden gerelateerd aan Vetis in regio 15. Apulu en Suri 
zullen niet apart worden vermeld in de nieuwe reconstructie: zij worden gerepresenteerd door 
Tecvm en Vetis.  

De tweede mogelijkheid kan worden aangewend in het geval van Menerva en Vei. 
Menerva's equivalent Minerva woont in MC-regio 3. Volgens het principe van de drie standen 

zou Minerva geplaatst kunnen worden in regio 1 (met behulp van de nieuwe stand), regio 3 (met 
behulp van theorie A) en regio 5 (met behulp van theorie B). Omdat er in regionen 1 en 3 geen 
vergelijkbare goden zijn, vallen deze regionen af. Als godin met een oraculair aspect past Menerva 
daarentegen wel bij Tecvm in regio 5. Zo stel ik voor Minerva toe te voegen aan regio 5 (afb. 
IV.11). 

Vei's equivalent Ceres woont in MC regio 5. Volgens het principe van de drie standen zou Ceres 
geplaatst kunnen worden in regio 3 (met behulp van de nieuwe stand), regio 5 (met behulp van 
theorie A) en regio 7 (met behulp van theorie B). Aangezien zij in de heiligdommen meermalen met 
Menerva samen voorkomt en ook met Apulu en Apulu-achtigen, lijkt plaatsing in regio 5 het meest 
passend (afb. IV.11). Overigens is Cel in regio 13 (tegenover regio 5!) ook min of meer equivalent 
van Vei, aangezien Cel 'Aarde' betekent en Vei's Griekse equivalent Demeter letterlijk 'Moeder 
Aarde' is.   

Aritimi, Turan en Turms tenslotte kunnen ieder op basis van analyse van de oriëntatie van 
religieuze bouwstructuren worden ingedeeld in een regio, zoals in hoofdstuk VI.4 zal worden 
gedemonstreerd.  
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Hoofdstuk V: Structuur van het Etruskische kosmische systeem 
 
1. Inleiding 
 
De nieuwe reconstructie heeft geresulteerd in een draaibare hemelcirkel met drie standen. Ter 
verificatie wordt in dit hoofdstuk getest of op de IP indicaties kunnen worden gevonden voor het 
bestaan van deze drie standen. Zijn op de IP bijvoorbeeld de noord-zuid- en de oost-west-assen in 
de drie standen op een of andere wijze gemarkeerd? Ook zal dieper worden ingegaan op de rol van 
de solstitia en de equinoxen. Tenslotte komen de structuren in de hemelcirkel zelf aan de orde, 
waarbij ook antieke schriftelijke bronnen worden betrokken. 
 
2. Cardinale punten op de Iecur Placentinum 
 
Het uiterlijk van de IP 
De IP heeft een platte bovenkant1, viscerale zijde genaamd, met daarop de in hoofdstuk IV 
beschreven regionen, en een bolle onderkant, de pariëtale zijde. Op de viscerale zijde zijn de voor 
de leverschouw zeer belangrijke processus pyramidalis (caput)2, de processus papillaris en de 
galblaas schematisch weergegeven (afb. V.1a). In de linker lob zijn twee inkepingen zichtbaar (de 
een in het centrum en de ander in het vakje van letha in binnenregio 32): de manzāzu (impressio 
reticularis, 'station van de goden') en de padānu (impressio abomasalis, 'pad') in de terminologie 
van de Mesopotamische leverschouw3. Links van de galblaas bevindt zich de incisura umbilicalis 
met daaronder een gat met een doorsnede van enkele millimeters. Op de pariëtale zijde ter hoogte 
van cilensl (16) en ter hoogte van de grens tussen tin cilen (1) en tin thvf (2) zijn twee kleinere gaten 
zichtbaar, terwijl ook op het caput een gat is aangebracht. Met de klok mee genummerd wordt het 
gat ter hoogte van cilensl gat 1, het gat ter hoogte van de grens tussen tin cilen en tin thvf gat 2, het 
grote gat ter hoogte van de incisura umbilicalis gat 3 en het gat op het caput gat 4 (afb. V.1c). De 
pariëtale zijde wordt doorsneden door het suspensorium hepaticum, dat loopt tussen de incisura 
umbilicalis en een punt ter hoogte van cilensl (16) op korte afstand van de grens met vetisl (15) 
(afb. V.1b). Zoals reeds vermeld wordt deze lijn aan de kant van de incisura umbilicalis geflankeerd 
door usils en tivs.  
 
Noord-zuid-as in stand 1  
Het noorden in stand 1 wordt benadrukt door de kruisstelling van tin thvf (2) met thuflthas 
(binnenregio 21; ingedeeld in hemelregio 3) en tinsth ne (3) met tinsth neth (binnenregio 22; 
ingedeeld in hemelregio 2) (afb. V.2). Een tweede markering van het noorden in stand 1 vormen 
catha (binnenregio 23; ingedeeld in hemelregio 2) en fuflus (binnenregio 24; ingedeeld in 
hemelregio 3) die chiastisch met cath (8) en fufluns (9) zijn verbonden, die aan weerszijden van gat 
3 en de incisura umbilicalis zijn gelegen, en die in stand 2 in het zuiden zijn gesitueerd (afb. V.3). 
Verder wordt het noorden door grensgod Tin (tin; 2) en het zuiden door grensgod Selvans (selva; 
10) gemarkeerd, zoals reeds door L.B. van der Meer is ontdekt (afb. IV.8)4. Om de noord-zuid-as op 
de IP aan te geven, kan een rechte lijn worden getrokken vanaf de grens tussen tin thvf en tinsth ne 
naar het centrum van de linker lob, de manzāzu, en van daaruit (zigzaggend) langs de scheiding 
tussen selva (binnenregio 31; ingedeeld in hemelregio 10) en letha (32; ingedeeld in hemelregio 11) 
en die tussen selva (10) en lethns (11) (afb. V.4).  
 
Noord-zuid-as in stand 2  
In stand 2 is het noorden gemarkeerd door het voorkomen van cilensl (16) naast cilen (1), die 
bovendien nogmaals voorkomt in het zuiden (binnenregio 36; ingedeeld in hemelregio 9). Het 

                                                 
1 In het lichaam van een zoogdier is dit de onderzijde, maar voor de haruspex is het de belangrijkste zijde. 
2 Van der Meer 1987, 159. 
3 Zie: Van der Meer 1987, 159 en fig. 75. 
4 Van der Meer 1987, 149 en fig. 69. 
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zuiden is visueel gemarkeerd door de incisura umbilicalis en gat 3 met rechts en links van deze 
scheiding op de pariëtale zijde usils en tivs, duidend op zon en maan. fufluns (9) en cath (8) zijn 
zoals reeds vermeld verbonden met catha (binnenregio 23; ingedeeld in hemelregio 2) en fuflus 
(binnenregio 24; ingedeeld in hemelregio 3) die het noorden van stand 1 aangeven (afb. V.3). Op de 
IP kan om de noord-zuid-as bij stand 2 aan te duiden, een rechte lijn worden getrokken van gat 1 
(afb. V.4) naar gat 3. De plaats van gat 1 halverwege cilensl (16) is mijns inziens met opzet bepaald, 
omdat op dat punt de regio met cilensl even groot is als de marginale regio 15 (vetisl) (afb. V.1c). 
Bij gat 1 zou dus de grens tussen regio 16 en 1 moeten liggen. Praktisch gezien komt dat niet uit in 
verband met de noord-zuid-as-markering van stand 1, zodat regio 16 is verlengd, waarna op de 
plaats waar de grens met regio 1 zou moeten zijn, gat 1 is aangebracht.  
 
Noord-zuid-as in stand 3  
Het noorden in stand 3 bevindt zich tussen cvl alp (14) en vetisl (15), het zuiden tussen lvsl (6) en 
neth (7). Op de IP is het mogelijk een vrijwel rechte lijn tussen de beide punten te trekken via de 
diagonale lijn die begint tussen cvl alp en vetisl, en die eindigt tussen cath (8) en fufluns (9). Daar 
kan de lijn worden doorgetrokken over de galblaas, en uitkomen tussen lvsl en neth (afb. V.4). 
 
De oost-west-as 
De oost-west-as is in geen van de drie standen duidelijk gemarkeerd op de IP. In stand 1 kunnen cvl 
(14) en tul (6) als mogelijke grensgoden fungeren, zoals L.B. van der Meer betoogde (afb. IV.8)5. In 
stand 2 zijn geen elementen herkenbaar die de oost-west-as aanduiden, en de oost-west-as van stand 
3 tenslotte is gelijk aan de noord-zuid-as van stand 1. De markering zal dus vooral voor de noord-
zuid-as van stand 1 zijn bedoeld en niet voor de oost-west-as van stand 3.   
 
De rol van de processus pyramidalis bij het vaststellen van de noord-zuid-as 
De processus pyramidalis (caput) blijkt een zeer belangrijke rol te spelen bij het bepalen van de 
noordpunten. Hoek 1 (afb. V.5) wijst in de richting van het gereconstrueerde noorden van stand 2 
(richting gat 1). Hoek 2 wijst naar het noorden van stand 1. Hoek 3 wijst naar het zuiden van stand 
1.  

Er kunnen ook lijnen worden getrokken vanuit de hoeken die als het ware door het caput heen 
lopen. De lijn vanuit hoek 2 gaat via gat 4 in het caput naar de scheiding tussen cvl alp (14) en vetisl 
(15), het noorden van stand 3. De lijn vanuit hoek 3 tenslotte eindigt tussen cilensl (16) en tin cilen 
(1), het echte noorden van stand 2. Alleen de lijn vanuit hoek 1 geeft geen verklaarbaar punt aan. 

Een laatste aanwijzing die het caput verschaft omtrent de noord-zuid-assen van de drie standen, is 
de richting van de drie benen van de driehoek (afb. V.6): het been tussen hoek 1 en 2 loopt vrijwel 
parallel (P 3) aan de noord-zuid-as van stand 3, het been tussen hoek 2 en 3 loopt parallel (P 1) aan 
de noord-zuid-as van stand 1, en het been tussen hoek 3 en 1 tenslotte loopt vrijwel parallel (P 2) 
aan de noord-zuid-as van stand 2. 
 
De structuur van de IP levert mijns inziens het doorslaggevende bewijs voor het bestaan van drie 
standen van de hemelcirkel. Er is bovendien geen enkele aanleiding om aan te nemen dat er nog 
andere standen mogelijk zouden zijn.  
 
Indicaties voor een 8-delige hemelindeling  
Diverse malen blijken goden op de IP in twee naast elkaar gelegen regionen voor te komen: cilensl 
(16) en cilen (1), thvf (2) en thuflthas (binnenregio 21; ingedeeld in hemelregio 3)6, tinsth neth 
(binnenregio 22; ingedeeld in hemelregio 2) en tinsth ne (3), tluscv (12) en tlusc (binnenregio 33; 
ingedeeld in hemelregionen 12-13). Uit deze gegevens zijn de volgende koppels af te leiden: 16 & 
1, 2 & 3, 4 & 5, 6 & 7, 8 & 9, 10 & 11, 12 & 13, en 14 & 15 (afb. V.7) Door deze indeling wordt 
het aantal regionen gehalveerd en ontstaat een 8-delige hemelindeling. De regiogrenzen vallen 

                                                 
5 Van der Meer 1987, 149 en fig. 69. 
6 En verder overigens thvf in IP 4. 
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hierbij niet samen met de noord-zuid- en de oost-west-as. Het gaat om een indeling in zones: 
noordoosten (1), oosten (2), zuidoosten (3), zuiden (4), zuidwesten (5), westen (6), noordwesten (7) 
en het noorden (8). Gat 2 op de IP ligt ter hoogte van de grens tussen regio 1 en 2 en lijkt dus te 
staan voor de grens tussen zone 1 en 8. Op deze wijze zijn alle gaten op de IP verklaard. Zoals 
gebleken in het voorgaande, is gat 1 de indicatie van het noordpunt in stand 2. Gat 3 staat voor het 
zuiden in stand 2. Gat 4 - op het caput - kijkt uit op het noorden van stand 3. 
 
3. Kosmische invloeden 
 
Solstitia en equinoxen 
In hoofdstuk IV.3 heb ik betoogd dat de draaiing van de hemel seizoensgebonden is en dat de 
richting van de zonsopkomst en -ondergang tijdens de solstitia en equinoxen per seizoen ongeveer 
twee regionen opschoof. Deze bewering verdient nadere specificatie. In Etrurië komt de zon tijdens 
het wintersolstitium op in het zuidoosten (ca. 120º, aardse regio 6), tijdens de lente- en 
herfstequinoxen in het oosten (90º, tussen aardse regionen 4 en 5), en tijdens het zomersolstitium in 
het noordoosten (ca. 60º, aardse regio 3) (afb. V.8). De zon gaat onder tijdens het wintersolstitium 
in het zuidwesten (ca. 240º, aardse regio 11), tijdens de lente- en herfstequinoxen in het westen 
(90º, tussen aardse regionen 12 en 13), en tijdens het zomersolstitium in het noordwesten (ca. 300º, 
aardse regio 14). Bergen en andere obstakels zorgen voor een verschuiving van deze punten met een 
aantal graden7. Dit betekent dat de aardse regionen 3 tot en met 6 de zonsopkomstregionen zijn, 7 
tot en met 10 de dagregionen (daar waar de zon altijd al op is en nooit ondergaat), 11 tot en met 14 
de zonsondergangsregionen en 15, 16, 1 en 2 de nachtregionen (daar waar de zon altijd al is 
ondergegaan en nooit opkomt). De scheidingslijnen tussen deze zones (afb. V.8 diagonale lijnen) 
zullen in het vervolg solstitium-assen worden genoemd, niet omdat zij de feitelijke zonsopkomst- en 
-ondergangspunten van de solstitia met elkaar verbinden, maar omdat zij de eerste of laatste regio 
waar de zon nooit opkomt of ondergaat scheiden van de eerste of laatste regio waar de zon wel ooit 
opkomt of ondergaat. Elke zone telt 4 regionen, exact het aantal dat de hemelcirkel in stand 1 
verschilt van die in stand 3.  
 
Dag en nacht in de hemelcirkel en op de IP 
Dat de zone met nachtregionen (aardse regionen 15, 16, 1 en 2) daadwerkelijk zo wordt beschouwd, 
lijkt te kunnen worden afgeleid aan de positie van Cilens-Nocturnus (Nacht), die zich in de loop van 
drie standen in elk van de vier regionen heeft bevonden (afb. V.9). 

Op de IP zijn indicaties te vinden voor het bestaan van de zonsopkomst- en -ondergangszones, 
begrensd door de solstitium-assen. De goden die zich successievelijk in de zonsopkomstzone 
bevinden, zijn die in de hemelse regionen 1 tot en met 8 (afb. V.10), de goden die zich in de loop 
van de drie standen in de zonsondergangszone bevinden, zijn die in de hemelse regionen 9 tot en 
met 16. Deze twee groepen goden zijn op de IP van elkaar gescheiden door het suspensorium 
hepaticum op de patiëtale zijde (afb. V.11)8. usils, 'van de Zon' duidt dan op de zonsopkomstzone, 
en tivs, 'van de Maan' op de zonsondergangszone.  

Overigens is er ook een redelijk rechte grens over het oppervlak van de IP te trekken tussen de 
hemelse regionen die successievelijk de dag (7 tot en met 10) en de nacht (15, 16, 1 en 2) passeren 
(afb. V.12).  
 
4. Bereik van de goden  
De ontdekking van correspondenties tussen regionen die in een hoek van 135° ten opzichte van 
elkaar zijn gelegen, vormde een eerste indicatie voor het bestaan van een draaibare hemelcirkel. Op 
deze wijze is een god gedurende twee standen van de hemel aanwezig in het tegenover elkaar 
liggende regionenkoppel en daarmee dus een langere periode dan slechts één seizoen. Door deze 

                                                 
7 Cf. Marzabotto, waar de afwijking ca. 15º bedraagt. 
8 Artificieel vanwege het feit dat het suspensorium hepaticum uitkomt in regio 16 en niet op de grens tussen regio 16 en 1. Bij de behandeling van het 
echte en artificiële noordpunt van stand 2 is echter gebleken dat dergelijke oplossingen mogelijk zijn. 
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hoek is het bovendien mogelijk geworden dat een god successievelijk elk tweede regionenkoppel 
bestrijkt (afb. V.13). In de 8-delige hemelindeling betekent dit zelfs dat de gehele hemel wordt 
bestreken en dat de god in de loop van het jaar successievelijk de gehele hemel bereist. Met een 
plaatsing diametraal tegenover elkaar wordt dit effect niet bereikt (afb. V.14). 

Mijns inziens kan aan het aantal regionen dat een god bestrijkt en de locatie ervan informatie 
worden onttrokken omtrent het karakter en de mate van importantie van deze god. Vanwege de 
hoek van 135° lijken de goden Catha, Fufluns en Lethams als de belangrijkste, alom 
vertegenwoordigde goden van de (8-delige) hemel te kunnen worden beschouwd, naast Tin, die 
door zijn driedubbele aanwezigheid eveneens de gehele (8-delige) hemel bestrijkt. 
 
5. Etruskische hemel in de literaire bronnen versus de gereconstrueerde hemelindeling 
Enkele Romeinse auteurs verschaffen informatie over de Etruskische hemel. In het onderstaande 
wordt elk van de beweringen getoetst aan de gereconstrueerde hemelcirkel.  
 
Hemelindeling 
Cicero en Plinius verschaffen beiden informatie over de 16-deling van de Etruskische hemel. Cicero 
meent dat de Etruskische 16-delige hemelindeling het resultaat is van het verdubbelen van de 
Romeinse 4-delige indeling (fig, V.15a-b), waarna nogmaals verdubbeling plaatsvond (afb. V.15c)9, 
terwijl ook volgens Plinius uitgegaan is van een 4-delige indeling, waarvan elk kwadrant in 4 delen 
werd verdeeld10. Hoewel beide beschrijvingen op hetzelfde neerkomen, lijkt de volgorde van 
handelen in de versie van Cicero beter in het licht van het huidige onderzoek. De 4-deling is 
bruikbaar omdat de cardinale assen de punten van zonsopkomst en -ondergang tijdens de equinoxen 
en de stand van de zon op het midden van de dag aanduiden. De eerste verdubbeling voegt aan de 4-
deling de solstitium-assen en daarmee de zones van zonsopkomst, dag, zonsondergang en nacht toe 
(in feite een tweede 4-deling) (afb. V.15b). De tweede verdubbeling maakt het mogelijk om acht 
zones te creëren die het noorden, noordoosten, oosten etc. beslaan, de 8-deling die ook zichtbaar is 
op de IP (afb. V.15c)11. 

In veel heiligdommen zijn tempels en altaren gericht op enkele van de cardinale en solstitium-
assen, lijnen die toebehoren aan de eerste 8-deling. Zo georiënteerd hebben deze bouwstructuren te 
maken met de regio aan weerszijden van de betreffende as, dus met een regio behorend tot de 
tweede 8-deling. Zij zijn als het ware gericht op het midden van deze regio. Op de regiogrenzen van 
deze tweede 8-deling zijn minder bouwstructuren gericht. 

Wij lijken ons derhalve bij elk van de regiogrenzen te moeten realiseren met welk doel zij zijn 
getrokken, en deze niet te beschouwen als gelijk aan elkaar. Het gaat waarschijnlijk niet om een 16-
delige hemelindeling, maar om twee elkaar overlappende 8-delige hemelindelingen, die 
dientengevolge een 16-delige hemelindeling lijken te zijn. 
 
Pars hostilis en pars familiaris 
Plinius maakt melding van positieve en negatieve regionen in de Etruskische hemelcirkel. Hier is de 
oostelijke helft positief (links), en de westelijke helft negatief (rechts)12. Gezien het noemen van 
richtingen gaat het vermoedelijk om de aardse en niet om de draaiende hemelse 16-deling. Plinius 
noemt verder de vier noordwestelijke regionen de meest negatieve (maxime dirae), en de vier in het 
noordoosten de meest positieve (summa felicitas)13. Aangezien de goden meestal een negatief en 
een positief aspect kunnen hebben, zijn deze beweringen lastig te verifiëren zonder ook de 
archeologische gegevens te kennen. Figuur VI.9, waarin wordt getoond welke goden werkelijk 
relevant zijn bij het oriënteren van religieuze bouwstructuren, maakt mijns inziens pas goed 
duidelijk wat Plinius bedoelt: het merendeel van de goden is slechts relevant wanneer zij zich in de 
positieve oostelijke helft bevinden, terwijl in het meest negatieve noordwestelijke kwadrant alleen 

                                                 
9 Cic. De div. 2.42.  
10 Plin. N.H. 2, 143. 
11 Zie fig. V.7 en gat 2 dat de grens tussen de eerste en de laatste zone - het noordoosten respectievelijk het noorden - aanduidt.  
12 Plin. N.H. 2, 143. Zie Van der Meer 1987, 27. 
13 Plin. N.H. 2, 143-144. 
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de negatieve god Vetis, de chthonische godin Cel, Tin in zijn negatieve en neutraal-negatieve 
hoedanigheid en de poort(god?) Cvl relevant zijn.    
 
Locatie van de zetel van de goden 
Varro, die bij Festus wordt geciteerd, stelt dat vanuit de zetel van de goden het oosten links is en het 
westen rechts. Dit impliceert dat de goden in het noorden wonen. Servius stelt dat de bliksem in het 
noorden significanter is omdat deze hoger en dichter bij Iupiters woonplaats is14. Volgens beide 
beweringen bevindt de zetel van de goden zich in het noorden. Inderdaad zetelt Tin voornamelijk in 
de noordelijke (en noodwestelijke en noordoostelijke) regionen, maar verder vallen deze 
beweringen niet te rijmen met 16 door goden bewoonde regionen, waardoor we mogen aannemen 
dat beide late bronnen onjuiste of in elk geval onvolledige informatie verschaffen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Varro, geciteerd bij Festus (ed. Lindsay 339): A deorum sede cum in meridiem spectes ad sinistram sunt parte<s> mundi exorientes, ad dexteram 
occidentes: Wanneer men naar het zuiden kijkt vanuit de zetel van de goden, zijn de oostelijke delen van de wereld aan de linker kant, de westelijke 
delen aan de rechterkant.  
Serv. ad Aen. 2, 693: Sinistras autem partes septentrionales esse augurum disciplina consentit, et ideo ex ipsa parte significatoria esse fulmina, 
quoniam altiora et viciniora domicilio Iovis: De disciplina van de augures stemt hiermee overeen dat de noordelijke delen links zijn, en dat daarom 
de bliksems uit dat specifieke deel significanter zijn, omdat zij hoger en dichter bij Iupiters woonplaats zijn. 
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Hoofdstuk VI: Theoretisch kosmisch systeem getoetst aan de 
oriëntaties van religieuze bouwstructuren 
 
1. Inleiding 
Nu de hemelcirkel is gereconstrueerd, de interne structuren zijn blootgelegd en de veronderstelde 
werking ervan uiteen is gezet, is het moment aangebroken waarop de theorie kan worden getoetst 
aan de archeologische gegevens. Op welke regionen zijn tempels en altaren gericht en bevinden de 
in de betreffende heiligdommen vereerde goden zich ook in deze regionen? Verder wordt gezocht 
naar overeenkomsten tussen gelijk georiënteerde heiligdommen wat het type cultus betreft. Het 
materiaal wordt gerangschikt per richting: het oosten (aardse regio 4 en 5), zuidoosten (aardse regio 
6 en 7), etc.  

F. Prayon (1991, 1997) en A. Aveni en G. Romano (1994a-b) hebben reeds getracht de 
tempeloriëntaties te vergelijken met de 16-delige hemelcirkel. Eerstgenoemde gebruikt hierbij de 
reconstructie van theorie B (afb. IV.6), laatstgenoemden die van theorie A (afb. IV.5). Beiden 
behalen positieve, maar ook negatieve resultaten. F. Prayon toont aan dat gelijk georiënteerde 
tempels dezelfde hoofdgoden kunnen hebben. Van veel van de op deze wijze verkregen gegevens 
ontbreekt echter de parallel met de IP of MC. Voor A. Aveni en G. Romano is de 
vergelijkingsmethode slechts een van de manieren om de achterliggende redenen voor bepaalde 
oriëntaties van tempels te achterhalen. F. Prayon gaat ervan uit dat de goden zetelen in de regio 
tegenover de regio waarop de tempel is georiënteerd, A. Aveni en G. Romano erkennen F. Prayons 
ontdekking, hoewel zij opmerken dat het lang niet bij alle tempels het geval is, en dat F. Prayons 
lijst verre van compleet is1. Zij behalen echter ook redelijk positieve resultaten met de hypothese dat 
de goden juist verblijven in de regio waarop de tempel is georiënteerd2. Vanwege het voorkomen 
van gelijknamige goden in twee tegenover elkaar liggende regionen op de IP ben ik van mening dat 
de hemelse regionen die recht tegenover elkaar zijn gelegen, een vast koppel vormen. Voor de 
aardse regionen geldt mijns inziens daarom hetzelfde. De goden van de hemelse regionen die 
gedurende het jaar het regionenkoppel passeren dat recht tegenover elkaar is gelegen, zijn van 
invloed op de bouwstructuur die op een van beide regionen is gericht. De aardse regio 5 vormt 
bijvoorbeeld een koppel met de aardse regio 13. Een tempel die is gericht op regio 5 zou zo 
gedurende het jaar te maken krijgen met de hemelse regionen 3, 5, 7, 11, 13 en 15 (zie afb. V.10). 
 
2. Spreiding van tempels en altaren 
Als wij kijken naar afb. VI.1 waarop de oriëntaties van tempels en altaren zijn weergegeven, dan 
zijn de volgende zaken opmerkelijk: 
1. alle bouwstructuren zijn gericht op de regionen ten zuiden van de oost-west-as. 
2. een uitzondering op het vorige punt vormen de regionen 6 en 12, waarop geen bouwstructuren 
zijn gericht. 
3. er lijkt een verhoogde belangstelling te bestaan voor de grenzen tussen twee regionen, met name 
de grenzen die de regionen uit de 8-delige hemelindeling doorsnijden (zie ook afb. V.15c 
stippellijnen): voor de grens tussen regio 4 en 5, de regionen die samen het oostelijke deel vormen 
(4 heiligdommen met in totaal 5 bouwstructuren), voor de grens tussen regio 6 en 7, het 
zuidoostelijke deel (5 heiligdommen), voor de grens tussen regio 8 en 9, het zuidelijke deel (3 
heiligdommen met in totaal 6 bouwstructuren), en voor de grens tussen regio 10 en 11, het 
zuidwestelijke deel (6 heiligdommen met in totaal 9 bouwstructuren, plus een ondergronds 
waterreservoir in een zevende heiligdom)3.   

Tempels en altaren zijn mogelijk op de regionen ten zuiden van de oost-west-as gelegen omdat de 
zon een groot deel van het jaar of zelfs het gehele jaar op deze regionen is gericht. Zo kon de zon 
bijvoorbeeld de tempel binnenvallen en wellicht het cultusbeeld verlichten. Aangezien elk van de 

                                                 
1 Aveni/Romano 1994a, 561. 
2 Aveni/Romano 1994a, 560-561 en fig. 9. 
3 Het gaat dus in totaal om bouwstructuren in 18 heiligdommen, tegenover 9 bouwstructuren van in totaal 8 heiligdommen in het geval van de 
resterende grenzen (5/6, 7/8, 9/10, en 11/12).  
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regionen ten noorden van de oost-west-as een vast koppel vormt met die regio ten zuiden van die as 
die er recht tegenover ligt, is het niet noodzakelijk bouwstructuren op de noordelijke helft te richten: 
de goden uit deze regionenkoppels oefenen samen invloed  uit op de betreffende, op de zuidelijke 
helft gerichte bouwstructuur. 

Op de regionen 6 en 12 zijn geen bouwstructuren gericht. Deze regionen lijken in combinatie met 
de tegenoverliggende regionen 14 en 4 buffers te vormen (afb. VI.2): de regionen 6 en 14 schermen 
de regionen af waar Tin, de hoofdgod in de Etruskische religie, gedurende het jaar verblijft. De 
regionen 12 en 4 scheiden de regionen waarop tempels zijn gericht af van de regionen waarop geen 
tempels zijn gericht. Het is opvallend hoeveel grens- en rites de passage-goden deze regionen 
passeren gedurende het jaar: Cvl (hemelse regio 14), Selvans (hemelse regio 10), Tin (hemelse 
regio 2), Thufltha (hemelse regionen 2 en 4) en de benaming voor grens, tul (hemelse regio 6).  

De verhoogde belangstelling voor de grenzen tussen de genoemde regionen heeft mijns inziens te 
maken met een combinatie van factoren, zoals in het vorige hoofdstuk reeds aan de orde is geweest:  

- door een dergelijke oriëntatie heeft de tempel of het altaar te maken met de goden uit de 
regionen aan weerszijden van de grens, in feite de hele regio in de 8-delige hemelindeling. Door de 
vermoedelijke jaarlijkse draaiing van de hemel zou de betreffende bouwstructuur in een jaar met 
maar liefst 12 hemelse regionen te maken hebben in plaats van met 6 wanneer hij niet op deze grens 
zou zijn gericht. 

Misschien moeten we zelfs zover gaan dat we de veronderstelde draaiing van de 16-delige hemel 
met telkens twee regionen per seizoen interpreteren als een draaiing van de 8-delige hemel (met 
subregionen) met telkens één regio per seizoen.  

- de grenzen zijn verbonden aan de in Etrurië blijkbaar erg belangrijke zonnecyclus: de grens 
tussen de aardse regionen 4 en 5 is de richting van de zonsopkomst tijdens de equinoxen, de grens 
tussen de regionen 6 en 7 en tussen de regionen 10 en 11 zijn de reeds uitvoerig besproken 
solstitium-assen, en de grens tussen de regionen 8 en 9 is de noord-zuid-as en kan worden 
beschouwd als het middelste punt in de dagelijkse zonnecyclus: het midden van de dag.  
 
3. De heiligdommen en hun goden in de aardse en hemelse regionen 
De archeologische gegevens worden gerangschikt per twee regionen, dus als het ware per regio uit 
de 8-delige hemelcirkel vanwege de vele oriëntaties op grenzen tussen regionen. Met de klok mee 
zullen worden behandeld: het oosten (aardse regio 4/5, 5, 5(/6)), het zuidoosten (regio (5/)6, 6, 6/7, 
7, 7(/8)), het zuiden (regio (7/)8, 8, 8/9, 9, 9(/10)), en het zuidwesten (regio (9/)10, 10, 10/11, 11, 
11/12).  

Bouwstructuren die zijn georiënteerd op een grens tussen twee van deze groepen (regio 5/6, 7/8, 
en 9/10) worden bij beide groepen genoemd.  

In de tabellen wordt in de kolom 'oriëntatie' alleen de richting genoemd die relevant is in de 
betreffende paragraaf. Als in een heiligdom dus verschillende oriëntaties voorkomen, worden deze 
elk onder hun eigen paragraaf behandeld. De afkortingen A, B en T staan voor 'altaar', 'bassin' en 
'tempel'. De datering wordt ruim genomen (per eeuw) en geldt slechts voor de vermoedelijke 
levensduur van de betreffende bouwstructuur, niet voor die van het heiligdom. 

In de kolom 'goden' worden alle goden vermeld die door middel van inscripties (*), beelden en 
beeldjes (x), en prominente aanwezigheid in de architectonische decoratie (frontonreliëfs en 
dakterracotta's (^)) aan een heiligdom kunnen worden toegeschreven. 

De drie laatste kolommen geven aan welke connecties er met de gereconstrueerde hemel mogelijk 
zijn. Achter de goden in deze kolommen staat tussen haakjes in welke aardse regio de god verblijft 
tijdens de betreffende stand.   
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Het oosten (regio 4/5, 5, 5(/6)) 
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Civita Castellana, 
Scasato I 

4-1 4/5 (T, B) Apulu ^ - Tecvm (5) - 

Civita Castellana, 
Scasato II 

4-? 5? (T) Apulu ^ 
Menerva ^ 
Tin ^ 
Uni ^ 

- 
- 
- 
- 

Tecvm (5) 
Minerva (5) 
- 
- 

- 
- 
Tin (5) 
- 

Narce, Monte Li 
Santi 

6-2 5? (T) Turan x - - - 

Veii, Campetti I 6-2 4/5? 
(ommuurde 
openlucht- 
structuur)) 

Apulu x 
Aritimi x 
Ceres* 
 
Hercle x 
Menerva x 
Turms x 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

Tecvm (5) 
- 
Ceres (5) (NB: 
Cel (13)) 
zie zuiden 
Minerva (5) 
- 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

Veii, Portonaccio 6-2 (A) 
6-3 (T, 
B) 

4/5 (A); 
5/6 (T, B) 

Apulu/Rath* x ^ 
Aritimi* x 
Hercle x ^ 
Menerva*^ 
Turms x ^ 
Turan* 
Venai* 

- 
- 
zie zuidoosten 
- 
- 
- 
- (mog. gezel  
Nethuns (5)) 

Tecvm (5) 
- 
- 
Minerva (5) 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- (mog. gezel 
Nethuns (5)) 

Tarquinia, Ara della 
Regina 

6-3 5 (T) Aritimi* 
Culsans*? 

- 
- 

- 
- 

- 
zie zuiden 

Vulci, Fontanile di 
Legnisina 

5de eeuw 
v.Chr.- 
1ste 
eeuw na 
Chr.? 

5/6 (A) Apulu x 
Hercle x 
Menerva x 
Suri*?  
Uni* 
Vea* 

- 
zie zuidoosten 
- 
Vetis (13) 
zie zuidwesten 
- 

Tecvm (5) 
- 
Minerva (5) 
Tecvm (5) 
- 
Ceres (5) (NB: 
Cel (13)) 

- 
zie zuidwesten 
- 
- 
zie zuidoosten 
- 

Pieve a Socana 5-1 5 (T en A) ?    
Fiesole 6 (A) 

3 (T) 
5 (A); 5/6 
(T) 

Menerva?4 - Minerva (5) - 

Capua, Fondo 
Patturelli 

3-1 4/5 (A)  Ceres*  
 
Menerva x 

- 
 
- 

Ceres (5) (NB: 
Cel (13)) 
Minerva (5) 

- 
 
- 

 
In 10 heiligdommen zijn één of meer structuren gericht op regio 5, onderdeel van de oostelijke 
sector. Deze regio ligt ingeklemd tussen de twee tempelloze bufferregionen 4 en 6. De goden die 
regio 4 passeren, spelen geen enkele rol in de heiligdommen, de goden die regio 6 (zuidoostelijke 
sector) passeren, echter wel (zie aldaar). Verhoudingsgewijs zijn er veel heiligdommen in het 
Faliskisch gebied en Veii vertegenwoordigd. 

De meest voorkomende goden met een equivalent in de reconstructie van de hemel zijn 
Apulu(/Suri/Rath) (Tecvm) en Menerva. Ook Vea/Ceres en Aritimi zijn vaker dan gemiddeld 
geattesteerd. Laatstgenoemde heeft geen equivalent in de reconstructie van de hemel5. Hercle komt 
wel in meerdere heiligdommen voor, maar heeft geen equivalent in de oostelijke sector. Dit is geen 

                                                 
4 Een bronzen uiltje doet vermoeden dat Menerva hier werd vereerd. 
5 Voor een hypothetische inpassing van de godin in de hemel, zie hoofdstuk IV.4 en paragraaf 4 van dit hoofdstuk. 
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probleem omdat hij moeiteloos kan worden verbonden aan de regionen waarop andere 
bouwstructuren in deze heiligdommen zijn gericht, zoals de verwijzingen aanduiden. 

De frequent voorkomende goden Apulu(/Suri/Rath) en Menerva hebben beiden een orakelaspect. 
Aanwijzingen voor een orakelcultus zijn in vier heiligdommen van de oostelijke sector gevonden: 
in het heiligdom Scasato I in Civita Castellana (terracotta lever), in het heiligdom van Portonaccio 
in Veii (orakelkistje, de aanwezigheid van de orakelgod Rath), in het heiligdom van de Ara della 
Regina in Tarquinia (orakellot), en in het heiligdom van Fontanile di Legnisina in Vulci (orakellot). 
Socana in de moderne Italiaanse plaatsnaam Pieve a Socana zou kunnen zijn afgeleid van Savcne6, 
de naam van een god die samen met Suri op een orakellot in Sorrina voorkomt (cat. SaE 1), zodat 
ook het heiligdom in die plaats wellicht als een orakelheiligdom moet worden beschouwd. Hiermee 
zou de oostelijke sector de eerste plaats bezetten wat betreft het aantal orakelheiligdommen. De 
bouwstructuren in deze sector zijn gericht op de zonsopkomst tijdens de equinoxen en tijdens een 
groot deel van de herfst en de winter, en te oordelen naar de leverschouwscène op een spiegel uit 
Tuscania (afb. VI.3) lijkt er een samenhang tussen de orakelcultus en de zon. Op de spiegel is te 
zien hoe in 'het heiligdom van Rath' (rathlth) door Pava Tarchies, mogelijk Tages, een lever wordt 
bestudeerd in het bijzijn van diverse personen, onder wie mogelijk Tarchon, de haruspex/boer aan 
wie de disciplina etrusca werd geopenbaard. Op de achtergrond is de zon zichtbaar, mogelijk de 
opkomende zon. Ook op een spiegel uit de klassieke periode waarvan de herkomst onbekend is, 
waar Hercle en Menerva bij een monumentaal altaar staan en waar Menerva mogelijk een 
orakelkistje in de hand heeft, is de (opkomende?) zon zichtbaar (afb. VI.4). De tempel van het 
heiligdom Scasato I in Civita Castellana en het monumentale altaar van het heiligdom van 
Portonaccio in Veii, en mogelijk ook de ommuurde openluchtruimte A van het heiligdom Campetti 
I, eveneens in Veii, zijn gericht op de grens tussen regio 4 en 5 en daarmee op het exacte oosten, het 
punt waar de zon opkomt tijdens de lente- en herfst-equinox. Opmerkelijk is dat in alledrie de 
heiligdommen orakelgod Apulu een belangrijke rol speelt, en dat zijn connectie, de vermoedelijke 
orakelgod Tecvm, tijdens de lente- en herfststand (stand 2) in regio 5 zetelt. Verwijzingen naar de 
kosmische cyclus zijn verder gevonden in het heiligdom van de Ara della Regina in Tarquinia, 
waarvan de frontonale decoratie mogelijk een zonnewagen met gevleugelde paarden toont, bereden 
door een godin met sterren op het gewaad. Gedacht kan worden aan de opkomende zon (Thesan), 
wat passend zou zijn gezien de oriëntatie van de tempel. Aritimi, die gezien de inscriptie artum op 
een orakellootje een functie in het heiligdom had, kende mogelijk net als haar Griekse en Romeinse 
equivalenten Artemis en Diana een maanaspect (cf. de inscriptie mi tiu 'Ik (ben) de Maan' uit het 
heiligdom Campetti I in Veii, waar ook een beeldje van Aritimi is gevonden), zoals haar broer 
Apulu een zonneaspect. In het heiligdom van Pieve a Socana zijn diverse grote schijven van 
stinksteen aangetroffen. G. Colonna interpreteert deze objecten als grondaltaren voor een god met 
zowel een chthonisch als een zonne-aspect (Suri, Cavatha) naar analogie van de altaren in het 
zuidelijke heiligdom van Pyrgi7. Het wijdse uitzicht in oostelijke richting biedt bovendien zicht op 
de zonsopkomst.  

A. Aveni en G. Romano berekenden voor de heiligdommen van Portonaccio in Veii, Ara della 
Regina in Tarquinia, de arx van Volterra, Pieve a Socana en Fiesole de exacte data dat de zon 
opkomt of ondergaat tegenover de ingang van de tempels, en ontdekten dat deze data dikwijls 
overeenkomen met die van een Romeins festival: Mamuralia (13 maart), Iupiter Fulgur of Iuno 
Quiris (9 oktober), Iovis Epulum (13 november)8. Het is echter maar de vraag of deze festivals een 
Etruskische oorsprong kenden, omdat archeologisch en epigrafisch bewijs ontbreekt. Bovendien 
wordt slechts bij een aantal heiligdommen succes geboekt met deze methode. 

Naast een orakelaspect kennen Apulu en Menerva ook een genezingsaspect. Elementen die 
kunnen duiden op dit aspect zijn aanwezig in 7 van de 10 heiligdommen: Scasato I in Civita 
Castellana (Apulu), Monte Li Santi in Narce (geen van beide goden), Campetti I (Apulu en 
Menerva) en Portonaccio (Apulu en Menerva), beide in Veii, Fontanile di Legnisina in Vulci 

                                                 
6 A. Scarini (1996, 10) is van mening dat Socana van Sacni of Saukni zou kunnen zijn afgeleid.  
7 Colonna 2006, 134. 
8 Aveni/Romano 1994a, 558-559. 
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(Apulu en Menerva), Fiesole (Menerva?) en Fondo Patturelli in Capua (Menerva). 
Ingewandenplateaus, het meest betrouwbare element voor de identificatie van het genezingsaspect, 
zijn echter slechts in het heiligdom van Fontanile di Legnisina in Vulci aangetroffen. Niet 
onvermeld mag blijven dat van twee van de vier grote bassins die in een heiligdom zijn gevonden - 
het heiligdom Scasato I in Civita Castellana en in het Portonaccio heiligdom in Veii - de korte 
zijden gericht zijn op regio 5 en de tegenoverliggende regio 13. Deze kunnen hebben gediend in het 
kader van de genezingscultus, maar ook verbonden zijn met het rite de passage-aspect. Wat dit 
laatste aspect betreft kan het Romeinse feest de Liberalia interessant zijn, hoewel niet kan worden 
geverifieerd of het feest ook in Etrurië bekend was. Dit was het feest ter ere van het eind van de 
kindertijd. Het vond plaats op 17 maart, dus rond de lente-equinox, wanneer de zon in het oosten 
opkomt, dus tegenover de oostelijke korte zijde van de twee bassins. Maar elk bewijs voor een 
reinigingsritueel van de bijna volwassenen in het bassin rondom de lente-equinox ontbreekt.  

De overige typen ritueel zijn wel aanwezig maar telkens in gelijke of mindere mate dan in enkele 
van de andere sectoren. 

Voor het merendeel van de goden die voorkomen in de architectonische decoratie van de tempels 
bestaat een tegenhanger in de hemel. Dit betekent dat de goden die op deze wijze in een heiligdom 
voorkomen in theorie ook deel uitgemaakt kunnen hebben van de cultusactiviteiten. In het 
heiligdom van Portonaccio in Veii wordt deze bewering gesteund door een inscriptie die een van 
deze goden noemt (Rath-Apulu) en door votiefbeeldjes die enkele van deze goden weergeven 
(Apulu, Hercle en mogelijk Turms).    
 
Het zuidoosten (regio (5/)6, 6, 6/7, 7, en 7(/8)) 
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Civita Castellana, 
Vignale 

6-3 6/7 (B) 
7 (B) 

Apulu* 
 

- 
 

- 
 

Tecvm (7) 
 

Civita Castellana, 
Celle 

4-1 6/7 (T) Apulu x 
Uni9 

zie zuidwesten 
zie zuidwesten 

- 
- 

Tecvm (7) 
Uni (6) 

Veii, Portonaccio 6-2 (A) 
6-3 (T, 
B) 

5/6 (T, B) Apulu/Rath* x ^ 
Aritimi* x 
Hercle x ^ 
Menerva*^ 
Turms x ^ 
Turan* 
Venai* 

- 
- 
Hercle (6) 
- 
- 
- 
- (zie oosten) 

zie oosten 
- 
- 
zie oosten 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- (zie oosten) 

Cerveteri, 
Manganello 

4-3/2 7/8 (T) Uni?10 zie zuidwesten - - 

Cerveteri, Vigna 
Parrocchiale I 

6-3 7 (B) Hera(kles)* - - - 

Cerveteri, Vigna 
Parrocchiale II 

5 6/7 (T) (Apa*) 
Hercle ^ 
Menerva ^ 
Vea* 

- 
Hercle (6) 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
Minerva (7) 
Ceres (7) (NB:  
Cel (15)) 

Santa Marinella, 
Punta della Vipera 

6-3/2 7/8 (A) Apa* 
Apulu x 
Lur* 
Menerva* x ^ 
Suri* 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
Vetis (15) 

- 
Tecvm (7) 
- 
Minerva (7) 
Tecvm (7) 

                                                 
9 Op basis van Dionysius van Halikarnassus (I, 21, 2) en Ovidius' Amores III, 13 wordt het heiligdom wel aan Uni toegeschreven. 
10 Ofschoon epigrafisch bewijs ontbreekt voor de verering van Uni in het Manganello heiligdom te Cerveteri, heeft M.D. Gentili (1989-1990, passim) 
naar mijn mening overtuigend een Uni-cultus aangetoond. 
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Turan x - - - 
Orvieto, Belvedere 5-3/2? 7 (T) Apa* 

Aritimi ^ 
Menerva x ^ 
Suri*/Tinia 
Calusna* 
Turms ^ 

- 
- 
- 
Tin (15) 
 
- 

- 
- 
- 
Vetis (15) 
 
- 

- 
- 
Minerva (7) 
Tecvm (7) 
 
- 

Orvieto, Cannicella 6 - ? 6/7  
(lay-out) 

Vea* 
 
Hercle x 

- 
 
Hercle (6) 

- 
 
- 

Ceres (7) (NB:  
Cel (15)) 
- 

Vulci, Fontanile di 
Legnisina 

5de eeuw 
v.Chr.- 
1ste 
eeuw na 
Chr.? 

5/6 (A) Apulu x 
Hercle x 
Menerva x 
Suri*?  
Uni* 
Vea* 

- 
Hercle (6) 
- 
zie oosten 
zie zuidwesten 
- 

zie oosten 
- 
zie oosten 
zie oosten 
- 
zie oosten  

- 
zie zuidwesten 
- 
- 
Uni (6) 
- 

Talamone 4-2 7/8 (T) Apulu x 
Hercle x 
neg. Tin/Aita  
(Hades)? x (^) 

- 
-  
Tin (15) 

- 
zie zuiden 
Vetis (15) 

Tecvm (7) 
- 
- 

Fiesole 3 5/6 (T) Menerva? - zie oosten - 
Poggio Colla fase I: 

6/5 
fase II-
III: 5-2 

7 (fase I) 
6/7 (fase II-
III) 

?    

Castiglion 
Fiorentino 

6-3/2 6/7 (T) (Hercle)11  Hercle (6) - - 

 
In 14 heiligdommen zijn één of meer bouwstructuren op de zuidoostelijke sector (regio 6 en 7) 
gericht. De grens tussen regio 6 en 7 kan bij benadering worden beschouwd als de richting van de 
zonsopkomst tijdens het wintersolstitium12. Op regio 6, een van de bufferregionen, zijn geen 
bouwstructuren georiënteerd. Toch worden de regio en de aldaar passerende goden niet geheel 
ongebruikt gelaten: Hercle en Uni, die de regio tijdens stand 1 respectievelijk stand 3 van de hemel 
passeren, vormen de connecties voor Hercle en Uni in heiligdommen met bouwstructuren die op de 
grenzen met regio 6 zijn gericht. Hercle wordt hierdoor de belangrijkste god van de sector. 
Overigens blijft zijn aanwezigheid in de meeste van deze heiligdommen beperkt tot een enkel 
votiefbeeldje of de architectonische decoratie. Het orakelaspect lijkt hier vrijwel even belangrijk als 
in de oostelijke sector, maar er bestaat een overlap met deze sector: bouwstructuren met een 
oriëntatie op de grens tussen de regionen 5 en 6 zijn voor de zekerheid bij beide sectoren genoemd. 
De heiligdommen van Portonaccio in Veii en Fontanile di Legnisina in Vulci lijken wat betreft dit 
aspect eerder bij die oostelijke sector te moeten worden ingedeeld gezien het feit dat de 
orakelgerelateerde goden Apulu en Menerva regio 5 passeren en niet regio 6. Het gaat verder alleen 
het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella, waar Menerva de hoofdgodin lijkt te zijn, 
waar een inscriptie onder meer de naam van de orakelgerelateerde god Suri vermeldt, en waar een 
orakellot is gevonden, en om het heiligdom van Belvedere in Orvieto, waar een onderaardse ruimte 
is aangetroffen die mogelijk werd gebruikt om orakelloten uit op te diepen, waar Suri lijkt te zijn 
vereerd, en waar een gevleugelde Menerva op de frontondecoratie M.J. Strazzulla doet vermoeden 
dat er een Minerva-Nortina (Fortuna) werd vereerd13. 

Het chthonische en katachthonische aspect komt in alle heiligdommen met bouwstructuren op de 
zuidoostelijke sector voor, verreweg het hoogste percentage van alle sectoren. De concentratie 
goden met dit aspect, de negatieve Tin (/Tinia Calusna), Suri en Vei, tevens ondersteund door 
equivalenten in de reconstructie van de hemel, is hier hoger dan in de andere sectoren. In de 
centrale scène van het fronton van de tempel van Talamone wordt Kapaneus na een daad van 

                                                 
11 In het heiligdom zijn geen votiefbeeldjes aangetroffen maar slechts een scarabee met de voorstelling van Hercle op een vlot van vijf amforen. 
12 Zie hoofdstuk V.3. 
13 Strazzulla 1989. 



 221 

overmoed door de - overigens niet zichtbare - bliksem van Zeus (Tin) gedood. Verder is een 
bliksemschicht weergegeven op een ovoïde steen uit het heiligdom van Belvedere in Orvieto. 
Dergelijke stenen zijn verder dikwijls in necropolen aangetroffen, wat de funeraire symboliek ervan 
benadrukt. Het heiligdom van Cannicella, eveneens in Orvieto is gelegen in een necropolis. 
Plengaltaren zijn gevonden in het Portonaccio heiligdom in Veii, in het heiligdom van Punta della 
Vipera in Santa Marinella en in het heiligdom van Belvedere in Orvieto, terwijl in het heiligdom 
van Castiglion Fiorentino een bodemloos dolium aan het licht is gekomen.  

De zuidoostelijke sector staat eveneens bovenaan wat betreft het rite de passage-aspect, 
ondersteund door tul, 'grens' in regio 6 van de gereconstrueerde hemel, en de mogelijke poortgod 
cvl in de tegenover regio 6 liggende regio 14, en verder door Tin in regio 1 van de gereconstrueerde 
hemel die tijdens stand 1 in regio 15 staat. In drie van de heiligdommen is een groot bassin 
aanwezig: in het heiligdom van Vignale in Civita Castellana (twee bassins op regio 7), in het 
heiligdom van Portonaccio in Veii (één bassin op regio 5/6), en in het heiligdom Vigna Parrocchiale 
I in Cerveteri (één bassin op regio 7). Objecten uit de mundus muliebris, meestal geschonken bij 
gelegenheid van een huwelijk, zijn aangetroffen in de heiligdommen Vignale en Celle in Civita 
Castellana, in het heiligdom van Portonaccio in Veii, en in het heiligdom van Manganello in 
Cerveteri. Het heiligdom van Portonaccio in Veii en het heiligdom van Manganello in Cerveteri zijn 
vlakbij een stadspoort gelegen. Krijgers, die misschien in het kader van een overgangsrite naar de 
volwassenheid werden gegeven, zijn alleen in het heiligdom van Portonaccio in Veii en in het 
heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella aangetroffen.  

De bassins kunnen ook zijn gebruikt in het kader van het gezondheids- en genezingsaspect. Dat 
speelt mogelijk een rol in ongeveer tweederde van de heiligdommen in de zuidoostelijke sector, 
waarmee deze op de eerste plaats komt wat dit aspect betreft. Ingewandenplateaus, de objecten die 
als enige niet tevens onder andere typen ritueel kunnen vallen, zijn echter alleen gevonden in het 
heiligdom van Vignale in Civita Castellana, in het heiligdom van Punta della Vipera in Santa 
Marinella, en in het heiligdom van Fontanile di Legnisina in Vulci. De god die in elk van deze 
heiligdommen is vereerd, is Apulu, die een genezingsaspect kent. Menerva, ook met een 
genezingsaspect, is in twee van de drie heiligdommen aanwezig. In het heiligdom van Fontanile di 
Legnisina in Vulci is echter voor geen van beide goden een equivalent in de hemel aanwezig in 
deze sector, maar wel in de oostelijke.  
 
Het zuiden (regio (7/)8, 8, 8/9, 9 en 9(/10)) 
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Civita Castellana, 
Sassi Caduti 

5-hell. 9/10 (T) Turms* - - - 

Veii, Campetti I 5-3?14 8?  
(gebouw 
B)15 

Apulu x 
Aritimi x  
Ceres* 
Hercle x 
Menerva x 
Turms x 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

zie oosten 
- 
zie oosten 
Hercle (8) 
zie oosten 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Cerveteri, 
Manganello 

4-3/2 7/8 (T) Uni?16 zie zuidwesten - - 

Santa Marinella, 
Punta della Vipera 

4-3/2 
(A) 

7/8 (A);  
9/10 (T) 

Apa* 
Apulu x 

- 
- 

- 
- 

- 
zie zuidoosten 

                                                 
14 Het is niet bekend tot wanneer specifiek gebouw B in gebruik was. De bothros op de as van het gebouw was in elk geval in gebruik tussen ca. 500 
en de 3de eeuw v.Chr.  
15 Of regio 12: zie het zuidwesten. 
16 Ofschoon epigrafisch bewijs ontbreekt voor de verering van Uni in het Manganello heiligdom te Cerveteri, heeft M.D. Gentili (1989-1990, passim) 
naar mijn mening overtuigend een Uni-cultus aangetoond. 
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6-3/2 
(T) 
 

Lur* 
Menerva* x ^ 
Suri* 
Turan x 

- 
-  
- 
- 

- 
- 
zie zuidoosten 
- 

- 
zie zuidoosten 
zie zuidoosten 
- 

Tarquinia, Ara della 
Regina 

4-? 8 (A) Aritimi* 
Culsans*? 

- 
- 

- 
- 

- 
Cvl (16) 

Vulci, Grote Tempel 5-1 9 (T) Menerva x - - - 
Talamone 4-2 7/8 (T) Apulu x 

Hercle x 
neg. Tin/Aita  
(Hades)? x (^) 

- 
- 
zie zuidoosten 

- 
Hercle (8) 
zie zuidoosten 

zie zuidoosten 
- 
- 

Marzabotto arx 5 8/9 (2T, 2A)17 ?    
Marzabotto, Tin-
tempel 

5 8/9 (T) Tin* Tin (1; 16) Tin (1) Vetis (1) 

Marzabotto, Fontile 6/5-4 8/9 
(structuur)18 

?    

 
Hoewel er 10 heiligdommen met één of meer bouwstructuren op de zuidelijke sector bekend zijn, 
zijn er maar weinig goden die equivalenten in de reconstructie van de hemel hebben die deze sector 
passeren, als zij al equivalenten in de hemel hebben (Aritimi, Turan en Turms). Daarnaast is er een 
aantal heiligdommen dat aan geen enkele god kan worden toegeschreven (het heiligdom op de arx 
van Marzabotto, en het heiligdom Fontile, eveneens in Marzabotto). Een god die wel meer dan eens 
voorkomt met een equivalent in de hemel is Hercle.  

De heiligdommen met alleen bouwstructuren in deze sector - het heiligdom van Sassi Caduti in 
Civita Castellana, de Grote Tempel in Vulci, en de drie heiligdommen van Marzabotto - hebben één 
ding gemeen: weinig tot geen votiefgaven waaraan een type ritueel kan worden afgeleid. Ook wat 
betreft de andere heiligdommen is geen van de typen ritueel overheersend. 

Geen van de oriëntatiemogelijkheden in deze sector - de buitenranden, regio 8 en 9, en de grens 
daartussen - kan worden verbonden met de kosmische cyclus, hoewel het exacte zuiden, de grens 
tussen regio 8 en 9, het gehele jaar de stand van de zon op het midden van de dag aangeeft. Dit 
gemis kan een reden zijn voor de afwijkende situatie. Solstitia en equinoxen hebben namelijk 
vanwege hun cyclische karakter in veel culturen en religies een eeuwigheidsymboliek (geboorte, 
dood, wedergeboorte). Bij deze symboliek passen typen ritueel als het chthonische en 
katachthonische aspect, 'vruchtbaarheid van mens en dier', en 'rite de passage', aspecten die alle in 
meer of mindere mate een rol spelen in de andere sectoren, die wel met solstitia (zuidoostelijke en 
zuidwestelijke sector) en met equinoxen (oostelijke sector) te maken hebben. Toch gaat het bij de 
tempels en altaren die op de zuidelijke sector zijn georiënteerd telkens om monumentale structuren, 
waaronder twee peripteros-tempels (de Grote Tempel in Vulci en de Tin-tempel in Marzabotto). 
Wellicht moet de sector worden beschouwd als neutraal en belangrijker dan de andere sectoren, 
eens temeer daar regio 1, die gelegen is tegenover regio 9, als enige van de 16 regionen gedurende 
alledrie de standen van de hemel verzekerd is van de aanwezigheid van de hoofdgod Tin (stand 1 en 
2) en zijn chthonische en katachthonische equivalent Vetis (stand 3)19.    

Met betrekking tot de oriëntatie van podium-altaar D op de arx van Marzabotto en de lay-out van 
de stad heeft A. Gottarelli recent een spectaculaire theorie uiteengezet20. De 8-delige cirkel die 
wordt gevormd door de cardinale en diagonale assen beschouwt hij als zonne-templum, dat echter 
alleen op 55º45'51'' NB voorkomt. De diagonale (solstitium-) assen ter hoogte van Marzabotto 
(44º20'04'' NB) zijn niet in een hoek van 90º ten opzichte van elkaar gepositioneerd, maar in een 
hoek van 67,583º (afb. VI.5). De as die van het noordwesten naar het zuidoosten loopt, doorsnijdt 
diagonaal podium-altaar D op de arx en het kruispunt in het centrum van de stad, en komt uit in de 
zuidoostelijke hoek van het meest zuidoostelijk gelegen gebouw van de stad (afb. VI.6). Het gaat 
                                                 
17 Structuur A en B hebben een licht afwijkende oriëntatie, zie hoofdstuk II. 
18 De ingang is niet gelokaliseerd. Op grond van het feit dat in Marzabotto alle andere religieuze bouwstructuren op het zuiden zijn georiënteerd, is het 
Fontile heiligdom hier ook ingedeeld.  
19 In de reconstructie van de hemel bestaat in de aardse regionen 3 en 15 weliswaar een vergelijkbare situatie, maar alleen in regio 1 gaat het om 
Etruskische goden (de meest zekere gegevens) in alledrie de standen. 
20 Gottarelli 2005. 
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hier echter niet om de solstitium-as, maar om een as die 3º02'31'' hiervan afwijkt: de richting van de 
zonsopkomst op 27 november of 16 januari21. A. Gottarelli gaat ervan uit dat Marzabotto op een 
van beide data - waarschijnlijk de laatste - is gesticht, en dat podium-altaar D als een 
herdenkingsmonument diende, waarmee de exacte stichtingsdatum jaarlijks kon worden berekend 
door de observatie van de zonsopkomst (exact tegenover de zuidoostelijke hoek)22. Gezien het 
ontbreken van informatie over de stichtingsdatum van de stad, kan deze theorie niet worden 
geverifieerd. A. Gottarelli is verder van mening dat de Tin-tempel van Marzabotto in het 
noordoosten van de stad ligt, omdat Tin driemaal in het noordoostelijke kwadrant van de hemel 
voorkomt, althans volgens theorie A (afb. VI.7)23. Naar mijn mening gaat het echter in de eerste 
plaats om de oriëntatie zoals ik in deze studie tracht te bewijzen, en niet om de locatie in een stad. 
Gezien de zeer negatieve lading die het noordwesten heeft, zou dan niemand dat deel van de stad 
willen bewonen of zelfs maar betreden, wat gezien het archeologische materiaal onjuist is.  
 
Het zuidwesten (regio ( 9/)10, 10, 10/11, 11, 11/12) 
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Civita Castellana, 
Celle 

6-1 10/11 
(sacellum) 

Apulu x 
Uni24 

Tecvm (3) 
Uni (2) 

- 
- 

zie zuidoosten 
zie zuidoosten 

Civita Castellana, 
Sassi Caduti 

5-hell. 9/10 (T) Turms* - - - 

Veii, Campetti I 5-3?25 12? (gebouw 
B)26 

Apulu x 
Aritimi x 
Ceres* 
Hercle x 
Menerva x 
Turms x 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

zie oosten 
- 
zie oosten 
zie zuiden 
zie oosten 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Veii, Piazza d'Armi 6-5; mid 
den- en 
laat-
republi-
keins 

10/11 (oikos) ?    

Cerveteri, 
Manganello 

4-3/2 10/11 (onder- 
gronds water- 
reservoir) 

Uni?27 Uni (2) - - 

Cerveteri 
Sant'Antonio 

6-328 10/11 (2 T) Apa* 
Hercle* 
Rath* 
Turms* 

- 
- 
Tecvm (3) 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
Hercle (10) 
- 
- 

Cerveteri, Valle 
della Mola 

6-hell. 10/11 (T) Hercle?29 - - Hercle (10) 

Santa Marinella, 
Punta della Vipera 

6-3/2 9/10 (T) Apa* 
Apulu x 
Lur* 
Menerva* x ^ 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
zie zuidoosten 
- 
zie zuidoosten 

                                                 
21 Gottarelli 2005, 122-123. 
22 Gottarelli 2005, 111. 
23 Gottarelli 2005, 129-130. 
24 Op basis van Dionysius van Halikarnassus (I, 21, 2) en Ovidius' Amores III, 13, 1 wordt het heiligdom wel aan Uni toegeschreven. 
25 Het is niet bekend tot wanneer specifiek gebouw B in gebruik was. De bothros op de as van het gebouw was in elk geval in gebruik tussen ca. 500 
en de 3de eeuw v.Chr.  
26 Of regio 8: zie het zuiden. 
27 Ofschoon epigrafisch bewijs ontbreekt voor de verering van Uni in het heiligdom van Manganello in Cerveteri, heeft M.D. Gentili (1989-1990, 
passim) naar mijn mening overtuigend een Uni-cultus aangetoond. 
28 De locatie lijkt echter reeds in de IJzertijd voor cultusdoeleinden te zijn gebruikt. 
29 Zie hoofdstuk III s.v. typen ritueel, chthonisch en katachthonisch aspect, Hercle. 
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Suri* 
Turan x 

- 
- 

zie zuidoosten 
- 

zie zuidoosten 
- 

Pyrgi, noordelijke  
heiligdom 

6-4/3 10/10 (2 T) Farthan* 
Hercle ^ 
Menerva ^ 
Nethuns*? 
Thesan* ^ 
Tin* ^ 
Uni* 
Usil ^ 
Vea?* 

- 
- 
Minerva (3) 
- 
- 
- 
Uni (2) 
- 
- 

- 
- 
- 
Nethuns (2, 3) 
- 
Tin (2, 3) 
- 
- 
- 

- 
Hercle (10) 
- 
- 
- 
Tin (3) 
- 
- 
- 

Vulci, Fontanile  
di Legnisina 

5de eeuw 
v.Chr.- 
1ste 
eeuw na 
Chr.? 

10 (T) Apulu x 
Hercle x 
Menerva x 
Suri*? 
Uni* 
Vea* 

- 
zie zuidoosten 
- 
zie oosten 
Uni (2) 
- 

zie oosten 
- 
zie oosten 
zie oosten 
- 
zie oosten 

- 
Hercle (10) 
- 
-  
zie zuidoosten 
- 

Volterra, arx 6-4/330 10/11 (2 T) Apa* 
Ati* 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

  
Op de laatste sector, het zuidwesten, hebben 10 heiligdommen één of meerdere bouwstructuren 
gericht. Het cultusgebouw (B) van het elfde heiligdom, Campetti I in Veii, zou een oriëntatie op 
regio 8 of regio 12 hebben. Aangezien geen enkele aldaar vereerde god equivalenten in de hemel 
heeft die regio 12 passeren en aangezien dit gebouw het enige zou zijn dat op deze regio zou zijn 
georiënteerd, lijkt het aannemelijker dat het gebouw op regio 8 was georiënteerd. 

In tweederde van de heiligdommen zijn bouwstructuren gericht op het exacte zuidwesten, de 
grens tussen regio 10 en 11, bij benadering het punt van de zonsondergang tijdens het 
wintersolstitium.  

Opmerkelijk is dat alle heiligdommen met twee parallelle tempels, met uitzondering van dat op de 
arx van Marzabotto, tot de zuidwestelijke sector behoren: het heiligdom van Sant'Antonio in 
Cerveteri, het noordelijke heiligdom van Pyrgi en het heiligdom op de arx van Volterra. 

De belangrijkste goden met equivalenten in de reconstructie van de hemel zijn Uni en Hercle. Uni 
zou de hoofdgodin zijn van het heiligdom van Celle in Civita Castellana, het heiligdom van 
Manganello in Cerveteri, tempel B in het noordelijke heiligdom van Pyrgi en de tempel van het 
heiligdom van Fontanile di Legnisina in Vulci. Hercle wordt beschouwd als een van de hoofdgoden 
van het orakelheiligdom van Sant'Antonio in Cerveteri. 

Wat de aspecten betreft is de sector vergelijkbaar met die van het zuidoosten, wat gezien het feit 
dat beide kunnen worden verbonden aan een solstitium niet verwonderlijk is. Het heiligdom van 
Celle in Civita Castellana heeft zelfs een tempel die bij benadering is gericht op de zonsopkomst en 
een sacellum dat bij benadering is gericht op de zonsondergang tijdens het wintersolstitium.  

De kosmische cyclus is pregnant aanwezig in het noordelijke heiligdom van Pyrgi. Een serie 
antefixen toont het aanbreken van de dag, en daarmee een deel van de zonnecyclus. Tempel A zou 
ook zijn gewijd aan Thesan. Deze is bij benadering gericht op de zonsondergang van het 
wintersolstitium, terwijl de achterkant min of meer is gericht op de zonsopkomst tijdens het 
zomersolstitium31. Het geheel lijkt de boodschap van de eeuwige kosmische cyclus uit te dragen 
met de terugkeer van het licht bij het wintersolstitium en de terugkeer van de duisternis bij het 
zomersolstitium. Wellicht is de achterliggende symbolische betekenis die van geboorte, dood en 
wedergeboorte. In het heiligdom zijn namelijk zowel wikkelkindjes gevonden (geboorte of 
misschien goddelijke wedergeboorte?), als altaren met een gat voor plengoffers (onderwereld). De 
maand waarin koning Thefarie Velianas volgens de Punische inscriptie op een van de gouden 
plaatjes de tempel en het beeld wijdde, zbh shmsh, is volgens een inscriptie die is gevonden op 
Cyprus de maand van het offer van de zon, waarmee volgens M. Torelli zonder twijfel het 

                                                 
30 De locatie lijkt echter reeds rond het midden van de 7de eeuw v.Chr. voor cultusdoeleinden te zijn gebruikt. 
31 Zie hoofdstuk V.3. 
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wintersolstitium wordt bedoeld32. De Punische inscriptie spreekt vervolgens van een hiërogamie 
van Astarte in de maand krr - een half jaar voor de eerstgenoemde datum - op 'de dag van de 
begrafenis van de godheid', volgens M. Torelli mogelijk Adonis33 (dood). Als M. Torelli gelijk 
heeft met betrekking tot de vertaling van de data en de connectie met Adonis34, gaat het om een 
hiërogamos tussen Astarte en Adonis en de hierop volgende dood van Adonis in de zomer, dus rond 
het zomersolstitium, en het wijden van een tempel en een beeld op een tijdstip een half jaar later, 
dus rond het wintersolstitium. De essentie van de cultus rond Adonis is zijn halfjaarlijkse verblijf in 
de onderwereld, afgewisseld met een halfjaarlijks verblijf in de bovenwereld, en dus een cyclus van 
dood en wedergeboorte, ofschoon dit laatste geen expliciet onderdeel uitmaakt van de cultus.  

Het graf van Adonis in het heiligdom van Gravisca is op de solstitium-as tussen regio 2/3 en 
10/11 georiënteerd, wat goed verenigbaar is met het bovenstaande. Verder ontdekte M. Torelli dat 
in het complex van Gravisca tussen de tombe van het Adoneion en de altaren in de ruimten 
gamma (Aphrodision), beta (Eleusinion) en alfa (Heraion) een vrijwel volmaakte rechthoek kan 
worden getrokken (afb. VI.8).35 Deze rechthoek is exact georiënteerd op beide solstitium-assen. M. 
Torelli leidt hieruit af dat de rituelen die zich in de vier cultusruimten afspeelden met elkaar 
verbonden waren. Naar mijn mening kan hieraan worden toegevoegd dat de bijzondere oriëntatie de 
dood- en wedergeboorte-thematiek symboliseert die in alle vier de culten waarschijnlijk een rol 
speelde.  
 
Pyrgi en Gravisca 
Het zuidelijke heiligdom van Pyrgi en het heiligdom van Gravisca bestaan uit een groot aantal 
sacella, altaren en andere bouwstructuren, terwijl een grote tempel als centraal gebouw ontbreekt. 
Vanwege de afwijkende lay-out zijn de oriëntaties van deze bouwstructuren niet opgenomen in de 
cirkel van afb. VI.1. Desalniettemin is het interessant om de oriëntaties van de bouwstructuren in 
beschouwing te nemen. 

In Pyrgi zijn sacella alfa, beta en gamma en altaar epsilon ongeveer georiënteerd langs beide 
solstitium-assen, terwijl de vier zijden van altaar delta zijn gericht op de regionen 1, 5, 9 en 13, en 
altaar labda een toegang heeft die is gericht op regio 13.   

In Gravisca is de favoriete oriëntatie vanaf het gebruik door de Griekse handelaars de grens tussen 
de regionen 7 en 8 en tussen 11 en 12, hoogst ongebruikelijk in het Etruskische oriëntatiesysteem. 
Het graf van Adonis is, zoals hierboven uiteen gezet, echter gericht op een van de solstitium-assen, 
evenals de rechthoek die kan worden getrokken tussen de altaren in de diverse cultusruimten 
waaruit de laatste fase van het heiligdom bestond.  

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de solstitium-assen ook een belangrijke rol speelden in 
heiligdommen zonder centrale tempel. 
 
Het templum van het Trasimeense Meer 
Het Trasimeense Meer, dat wat de vorm betreft op een lever lijkt, wordt door G. Colonna en F. 
Prayon beschouwd als een templum36. F. Prayon ontdekte bovendien dat locaties aan de oever van 
het meer waar de votiefgaven voor Tec (hellenistisch; cat. FlE 7 - TeE 1), Kavtha (ca. 400 v.Chr.; 
cat. CaE 24) en Moeder Cel (ca. 400-350 v.Chr.; cat. AtiE 5-9 - CeE 2-6), waren gedeponeerd, 
overeenkomen met de locaties waar gelijksoortige of zelfs gelijknamige goden zich in de 
hemelreconstructie van theorie B bevinden (in de nieuwe reconstructie stand 1), zoals 
gedemonstreerd in afb. II.44 met de afwijkende nummering van theorie B. Dat de vondsten niet 
contemporain zijn, hoeft geen bezwaar te zijn, aangezien dit toevallige vondsten zijn en het 
templum mogelijk enkele eeuwen heeft bestaan, tenminste vanaf ca. 400 v.Chr. tot in de 
hellenistische periode.  
 

                                                 
32 Torelli 1997, 266 en n. 135. Corpus Inscriptionum Semiticarum, I, 13. 
33 Torelli 1997, 266. 
34 Contra: Colonna 2000, 294 n. 170. 
35 Torelli 1997, 243-244 en fig. 17. 
36 Colonna 1976-1977, 58; Prayon 1997, 366-367 en fig. 7. 
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Steden met een orthogonale lay-out 
Naar analogie van de oriëntatie van religieuze bouwstructuren op de hemelse regio van één of meer 
goden die bij deze structuren werden vereerd, zouden steden met een orthogonale lay-out kunnen 
zijn gericht op de hemelse regio van de stadsgod. Helaas is het aantal steden met een orthogonale 
lay-out gering: Marzabotto, Spina en Capua. Deze steden zijn georiënteerd langs de cardinale assen. 
De stadsgoden van geen van de steden zijn bekend.  
 
De oriëntatie van graven 
Ofschoon het aantal graven te groot is om in dit onderzoek te behandelen, heeft F. Prayon ontdekt 
dat de oudste graven in Cerveteri uit de 7de en het begin van de 6de eeuw v.Chr. zijn georiënteerd op 
het zeer negatieve noordwestelijke kwadrant, zodat kan worden verondersteld dat reeds in die 
periode tenminste een vierdeling van de hemel bekend was waarin het noordwestelijke kwadrant 
een negatieve betekenis had37.  
 
4. De beknopte hemelindeling 
Van de grote, in hoofdstuk IV gereconstrueerde hemel blijkt maar een beperkt deel echt relevant bij 
de oriëntatie van tempels en altaren. Afb. VI.9 toont om welke regionen en welke goden het gaat. 
Van binnen naar buiten zijn de winterstand, de lente- en herfststand en de zomerstand weergegeven. 
De nummers van de aardse regionen staan buiten de cirkel. Een god is alleen opgenomen in de 
afbeelding als zijn regio tijdens een bepaald seizoen correspondeert met de richting waarop een 
bouwstructuur is gericht waar hij voorkwam. In deze reconstructie zijn de goden Aritimi, Turan en 
Turms toegevoegd op basis van de archeologische gegevens, nadat in hoofdstuk IV.3 Ceres en 
Minerva waren toegevoegd op basis van equivalenten uit de hemel van MC. Aritimi komt voor in 
het heiligdom Campetti I in Veii met bouwstructuren op de grens van de aardse regionen 4 en 5 (?) 
en op de aardse regio 8, in het heiligdom van Portonaccio, eveneens in Veii, met bouwstructuren op 
de grens tussen de aardse regionen 4 en 5 en 5 en 6, en in het heiligdom van de Ara della Regina in 
Tarquinia, met bouwstructuren op de aardse regionen 5 en 8. Aritimi komt dus zonder uitzondering 
voor in heiligdommen met tenminste één bouwstructuur die is georiënteerd op de aardse regio 5. 
Gezien het feit dat Apulu haar tweelingbroer is, lijkt het voor de hand te liggen dat zij samen met 
zijn equivalent in de hemel, Tecvm, in regio 5 wordt geplaatst, en niet in een van de andere hemelse 
regionen die de aardse regio 5 en de tegenoverliggende regio 13 passeren gedurende het jaar.  

Turan wordt vereerd in het heiligdom van Monte Li Santi in Narce, met bouwstructuren op de 
aardse regio 5 (?), in het heiligdom van Portonaccio in Veii met bouwstructuren op de grens tussen 
de aardse regionen 4 en 5 en 5 en 6, en in het heiligdom van Punta della Vipera in Santa Marinella 
met bouwstructuren op de grens tussen de aardse regionen 7 en 8 en 9 en 10. De enige hemelse 
regionen die elk van deze heiligdommen passeren, zijn de regionen 3 en 5. Gezien het vermoeden 
dat sommigen hebben dat Turan equivalent is van Thufltha, zou regio 3 de voorkeur hebben. 
Veiligheidshalve is zij voorlopig onder beide regionen opgenomen. 

Turms is aanwezig in het heiligdom van Sassi Caduti in Civita Castellana met bouwstructuren op 
de grens tussen de aardse regionen 9 en 10, in het heiligdom Campetti I te Veii met bouwstructuren 
op de grens tussen de aardse regionen 4 en 5 (?) en op de aardse regio 8, in het heiligdom van 
Portonaccio, eveneens in Veii, met bouwstructuren op de grens tussen de aardse regionen 4 en 5 en 
5 en 6, en in het heiligdom van Sant'Antonio in Cerveteri, met bouwstructuren op de grens tussen de 
aardse regionen 10 en 11. De enige hemelse regio die alle genoemde aardse regionen passeert, is 
regio 8, zodat Turms hierin is opgenomen. 

Afb. VI.9 toont dat goden zowel aanwezig zijn in de regio tegenover die waarop de tempel of het 
altaar is gericht (ten noorden van de oost-west-as), als in de regio waarop deze structuren zijn 
gericht (ten zuiden van de oost-west-as). 

Uit afbeelding VI.9 kan worden afgeleid dat de definitieve hemelindeling die relevant is bij de 
oriëntatie van religieuze bouwstructuren de volgende is: 
 
                                                 
37 Prayon 1997, 359-360. 
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Hemelse regio 1: Tin38 
Hemelse regio 2: Tin, Nethuns  
Hemelse regio 3: Tin, Nethuns, Turan (?) 
Hemelse regio 4: Uni 
Hemelse regio 5: Aritimi, Tecvm, Turan (?), Ceres, Minerva 
Hemelse regio 6: geen goden 
Hemelse regio 7: Nethuns 
Hemelse regio 8: Hercle, Turms 
Hemelse regio 9: geen goden 
Hemelse regio 10: geen goden39 
Hemelse regio 11: geen goden 
Hemelse regio 12: geen goden 
Hemelse regio 13: Cel 
Hemelse regio 14: Cvl 
Hemelse regio 15: Vetis 
Hemelse regio 16: geen goden40 
 
Opmerkelijk is dat geen van de goden in het kwadrant 9 tot en met 12 op aarde in een heiligdom 
aanwezig is. 
 
5. Religieuze activiteiten 
Elke stand van de hemel zou, indien de hypothese juist is, functioneren gedurende één seizoen, 
waarbij stand 2 tweemaal één seizoen functioneert. Men wilde waarschijnlijk dat een god aanwezig 
was in een heiligdom tijdens de religieuze activiteiten ter ere van hem. Dat wil zeggen dat de god in 
de regio verbleef die tijdens het seizoen waarin die activiteiten vielen qua oriëntatie 
correspondeerde met de tempel of het altaar. Uitgaande van deze aanname is in elk van de tabellen 
in paragraaf 3 af te lezen voor welke goden in welk seizoen (welke stand) religieuze activiteiten 
plaatsvonden. Een samenvatting van de gegevens levert bovendien verrassende patronen op (zie 
ook afb. IV.941): 
 
sector stand 1 (zomer) stand 2 (lente / herfst) stand 3 (winter) 
oosten 2: Vetis, Nethuns 15: Cel, Ceres, Minerva, Tecvm 2: Tin, Nethuns 
zuidoosten 7: Hercle, Tin 3: Vetis 13: Cel, Ceres, Minerva, Tecvm, Uni 
zuiden 1: Tin 3: Hercle, Tin 2: Cvl, Vetis 
zuidwesten 7: Minerva, Tecvm, Uni 2: Nethuns, Tin 5: Hercle, Tin 
 
De aantallen staan voor het aantal correspondenties tussen goden in de hemel en op aarde. Achter 
elk getal worden de goden waar het om gaat, opgesomd. 

Het belangrijkst zijn de goddelijke bewoners van de hemelse regio 4 en het diametraal tegenover 
elkaar gelegen koppel dat bestaat uit regio 5 en regio 13 (Uni, Tecvm42, Ceres en Minerva43, en 
Cel44), voornamelijk in stand 2 en 3. Dit is niet verwonderlijk. De grens tussen regio 4 en 5 wijst in 
stand 1 (zomer) naar het noordoosten, bij benadering de richting van de zonsopkomst tijdens het 
zomersolstitium, in stand 2 (lente en herfst) naar het oosten, de richting van de zonsopkomst tijdens 
de lente- en herfstequinox, en in stand 3 (winter) naar het zuidoosten, bij benadering de richting van 
de zonsopkomst tijdens het wintersolstitium. Vertaald naar de praktijk zou dit het volgende kunnen 
betekenen:  

                                                 
38 Indien we het hellenistische heiligdom van La Casetta in Bolsena bij het onderzoek betrekken, zou Cilens in regio 1 en 16 kunnen worden 
toegevoegd, als tenminste het antefix met de inscriptie mera cilens afkomstig is uit het heiligdom, zoals R. Bloch (1950, 88) vermoedt. 
39 Indien we het hellenistische heiligdom van Pozzarello in Bolsena bij het onderzoek betrekken, zou Selvans in regio 10 kunnen worden toegevoegd. 
40 Zie de voetnoot behorend bij regio 1. 
41 Aritimi, Turan en Turms zijn weggelaten uit de tabel, omdat zij noch op de IP noch in MC voorkomen, en slechts op basis van de archeologische 
gegevens aan de reconstructie van fig. VI.9 zijn toegevoegd.  
42 Als representant van Apulu en de Apulu-achtigen. 
43 Beiden ingevoegd in de reconstructie op basis van MC als representanten van Vei en Menerva. 
44 Als representant van Vei/Ceres. 
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De lente en de herfst 
Tijdens de lente (-equinox?) en de herfst (-equinox?) zijn goden uit de hemelse regionen 5 en 13 
aanwezig in heiligdommen met bouwstructuren die op het oosten zijn gericht, de richting van de 
zonsopkomst (15 correspondenties tegenover 8 voor de overige 3 richtingen tezamen), en zouden er 
in deze heiligdommen belangrijke religieuze activiteiten ter ere van hen kunnen plaatsvinden.  
 
De winter 
Tijdens de winter of misschien wel meer exact, tijdens het wintersolstitium, zijn de goden uit de 
hemelse regionen 4, 5 en 13 aanwezig in heiligdommen met bouwstructuren die op het zuidoosten 
zijn gericht, bij benadering het punt van de zonsopkomst (13 correspondenties), en vinden in die 
heiligdommen mogelijk belangrijke religieuze activiteiten ter ere van hen plaats. In mindere mate 
waren er mogelijk ook activiteiten voor Hercle en Tin in heiligdommen met bouwstructuren die op 
het zuidwesten zijn gericht (5 correspondenties). Deze twee goden bevinden zich op dat moment 
langs de andere solstitium-as: in de richting van de zonsondergang. Voor bouwstructuren die zijn 
gericht op het oosten en zuiden ontbreken correspondenties vrijwel geheel (tweemaal 2), 
waarschijnlijk omdat de zon op dat moment niet in het oosten opkomt, terwijl het zuiden in het 
geheel niet is verbonden met de zonsopkomst en -ondergang.  
 
De zomer 
Uit de tabel blijkt dat tijdens de zomer of meer exact het zomersolstitium de correspondenties 
gelijkmatig verdeeld zijn tussen goden die zich op dat moment langs elk van beide solstitium-assen 
bevinden, waaronder de goden uit de hemelse regionen 4 en 5 (elk 7 correspondenties). Ook nu 
ontbreken correspondenties voor bouwstructuren die zijn gericht op het oosten en zuiden vrijwel 
geheel (2 resp. 1), wederom waarschijnlijk omdat de zon op dat moment niet in het oosten opkomt, 
terwijl het zuiden in het geheel niet is verbonden met de zonsopkomst en -ondergang. 
Bouwstructuren die op het zuiden zijn gericht, zijn daarom niet afhankelijk van belangrijke 
seizoensgebonden rituele activiteiten, wat deze geschikt maakt voor belangrijke ceremoniën 
gedurende het hele jaar, bijvoorbeeld voor de hoofdgod Tin, die hier het gehele jaar aanwezig is 
(stand 1-2: Tin, stand 3: Vetis). 
 
Dat in Etrurië juist tijdens de solstitia en de equinoxen religieuze activiteiten plaatsvonden, wordt 
bevestigd door de bevindingen van L.B. van der Meer in zijn recente studie omtrent de inhoud van 
de Liber Linteus Zagrabiensis uit de periode tussen circa 225 en 150 v.Chr. Hij stelt dat het 
mainframe van de tekst een kosmologisch karakter heeft en dat de solstitia en equinoxen het rituele 
jaar in vier seizoenen verdelen, aangezien de kalender gedurende deze perioden rituele activiteiten 
meldt45. 
 
 
    
  
  
 
 

                                                 
45 Van der Meer 2007, 169. 
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Conclusie 
 
Dat het Etruskische kosmologische systeem uit 16 regionen bestaat, weten we dankzij Cicero en 
Plinius. Inhoudelijk kan het systeem worden gereconstrueerd op basis van de IP en de 
hemelindeling zoals beschreven door MC. Een relatie tussen de woonplaats van een bepaalde god in 
de 16-delige hemel en de oriëntatie van de tempel en/of het altaar waarin/waarbij deze god werd 
vereerd, lijkt te zijn aangetoond. Daarom kan de reconstructie worden aangevuld met enkele goden 
die niet op de IP voorkomen of door MC worden genoemd, maar die dankzij het doorgronden van 
het oriëntatiesysteem tentatief kunnen worden ingedeeld in een regio. De definitieve reconstructie 
bevat de volgende goden:  
 
1.  TIN, Cilens 
2.  TIN, NETHUNS, Catha, Thufltha  
3.  TIN, NETHUNS, TURAN(?), Fufluns, Thufltha  
4.  UNI, Mae, Thufltha van Tin 
5.  TECVM (als equivalent van Apulu en Apulu-achtigen (Rath, Suri)), ARITIMI, TURAN(?), 

CERES (als equivalent van Vei), MINERVA (als equivalent van Menerva), Lethams 
6.  tul, Lvsa 
7.  NETHUNS, tv.th 
8.  HERCLE, TURMS, Catha 
9.  Fufluns, Cilens 
10. Selvans 
11. Lethams 
12. Tlusc(v) 
13.CEL (als equivalent van Vei) 
14. CVL, Alp, Lvsa, Velchans, Satre 
15. VETIS (als equivalent van Tin), metlvmth 
16. Cilens, Tlusc 
 
De goden die relevant zijn voor de oriëntatie van heiligdommen zijn in hoofdletters gedrukt, de 
goden die zijn aangevuld met behulp van MC of de archeologische gegevens gecursiveerd. De 
woorden die beginnen met een kleine letter zijn geen goden. 
 

Het noorden in deze reconstructie bevindt zich - in tegenstelling tot wat totnogtoe werd vermoed - 
niet op één punt, maar verschuift onder invloed van de stand van de zonsopkomst in Etrurië tijdens 
de equinoxen en solstitia twee regionen per seizoen. Er is dus sprake van een seizoensgebonden 
draaiing van de hemel. Bewijs voor deze aanname is tweeledig:  

1. Er blijken drie mogelijkheden te zijn om de regionen van de IP te verbinden met regionen van 
MC met gelijksoortige goden, waarbij de mogelijkheden onderling telkens twee regionen 
verschillen. Twee van de drie mogelijkheden waren reeds bekend als twee concurrerende theorieën. 
De derde mogelijkheid is tijdens het onderzoek aan het licht gekomen. De drie mogelijkheden staan 
voor 1. de zomerstand, 2. de lente- en herfststand, en 3. de winterstand. 

2. Op de IP zijn diverse aanwijzingen voor deze drie standen: de drie zijden van het caput lopen 
parallel aan de noord-zuid-assen van de drie standen, terwijl ook de hoeken van het caput en enkele 
gaten op de pariëtale zijde diverse noord- en zuidpunten aanduiden. Tijdens stand 1 bevindt het 
noorden zich tussen regio 2 en 3 en het zuiden tussen regio 10 en 11, tijdens stand 2 bevindt het 
noorden zich tussen regio 16 en 1 en het zuiden tussen regio 8 en 9, en tijdens stand 3 bevindt het 
noorden zich tussen regio 14 en 15 en het zuiden tussen regio 6 en 7. Op een draaiing van de hemel 
met twee regionen duidt verder de dubbele plaatsing van enkele goden: niet diametraal tegenover 
elkaar, 8 regionen van elkaar vandaan (cf. Cilens in regio 1 en 9, Lvsa in regio 6 en 14), maar 6 
regionen (Catha in regio 2 en 8, Fufluns in regio 3 en 9, en  Lethams in regio 5 en 11).  



 230 

Beide testimonia zijn laat: de IP wordt gedateerd rond 100 v.Chr., MC in de 5de eeuw na Chr. De 
namen van de goden op de IP komen niet voor in votiefinscripties ouder dan circa 500 v.Chr., 
terwijl het merendeel pas in de periode vanaf het midden van de 4de eeuw v.Chr. voor het eerst is 
geattesteerd. Het systeem is echter veel ouder. De oudste graven in Cerveteri uit de 7de en het begin 
van de 6de eeuw v.Chr. zijn reeds gericht op het meest negatieve, noordwestelijke kwadrant, wat 
doet vermoeden dat in die periode tenminste een 4-deling van de hemel bekend was, waarvan het 
noordwestelijke kwadrant reeds als zeer negatief werd beschouwd, waarschijnlijk het (vermeende) 
gebied van onderwereldgoden. De oriëntatie van Etruskische religieuze bouwstructuren op de 
zuidelijke helft met een voorkeur voor het exacte oosten, zuidoosten, zuiden en zuidwesten, oftewel 
op de grens tussen twee regionen van de 16-deling blijft onveranderd vanaf de bouw van de oudste 
heiligdommen met stenen fundamenten in de 6de eeuw v.Chr. tot en met de hellenistische periode. 
De vergelijking tussen de woonplaats van een bepaalde godheid en de oriëntatie van de tempel of 
het altaar waar hij of zij werd vereerd, levert positieve resultaten op voor alle heiligdommen vanaf 
de 6de eeuw v.Chr. tot en met de hellenistische periode waarvan bekend is welke god of goden op 
enigerlei wijze voorkwam. Deze feiten duiden erop dat het 16-delige kosmologische systeem vanaf 
de 6de eeuw v.Chr. bekend was.   

De 16-deling maakte onderdeel uit van meer dan één discipline. Volgens Plinius werd de indeling 
gebruikt bij de bliksemschouw: bliksems uit het noordwesten waren het meest negatief, die uit het 
noordoosten het meest positief1.  Gezien het feit dat de rand van de IP 16 regionen telt, kunnen wij 
ervan uitgaan dat de 16-deling ook in de leverschouw werd toegepast. De lever was een 
microkosmos die de macrokosmos (hemel) representeerde. De goden hadden elk hun eigen plaats 
op de lever volgens dezelfde sequentie als in de hemel. En tenslotte speelde de 16-deling ook een 
doorslaggevende rol bij de bouw van heiligdommen, zoals in dit onderzoek is aangetoond.  

De 16-deling moet zijn ontstaan onder invloed van de solstitia en equinoxen. De 4-deling op aarde 
waarbij het noordoosten het meest positieve en het noordwesten het meest negatieve kwadrant was, 
werd verdubbeld door middel van diagonale assen die bij benadering de punten van zonsopkomst en 
-ondergang tijdens het zomer- en wintersolstitium met elkaar verbinden. De oost-west-as verbindt 
de zonsopkomst en -ondergang tijdens de lente- en herfstequinox. Veel tempels en altaren zijn zoals 
reeds vermeld op een van deze assen georiënteerd. Vervolgens werd deze 8-deling opnieuw 
verdubbeld, maar de zo ontstane 16-deling moet mijns inziens eerder worden beschouwd als een 
combinatie van twee 8-delingen. Door de tweede 8-deling worden zones gevormd: het noordoosten 
(regio 2 en 3, doorsneden door een solstitium-as), het oosten (regio 4 en 5, doorsneden door de 
equinox-as), het zuidoosten (regio 6 en 7, doorsneden door een solstitium-as), het zuiden (regio 8 en 
9, doorsneden door de noord-zuid-as), het zuidwesten (regio 10 en 11, doorsneden door een 
solstitium-as), het westen (regio 12 en 13, doorsneden door de equinox-as), het noordwesten (regio 
14 en 15, doorsneden door een solstitium-as), en het noorden (regio 16 en 1, doorsneden door de 
noord-zuid-as). Ook de hemel werd op deze wijze ingedeeld, waarbij sporen van de tweede 8-deling 
traceerbaar zijn: Cilens woont in regio 16 en 1, Thufltha, Nethuns en Tin in regio 2 en 3. Tempels 
en altaren die zijn georiënteerd op de grens tussen twee regionen hebben profijt van de goden in 
beide regionen.  

Door de in dit onderzoek ontdekte seizoensgebonden draaiing van de hemel (3 standen) passeren 
goden uit 3 regionen een tempel of altaar. Als een bouwstructuur op de grens tussen twee regionen 
is georiënteerd, verdubbelt dit aantal. Bovendien blijkt dat ook goden in de regionen die diametraal 
tegenover de tempel of het altaar liggen, van invloed zijn. 

De meest invloedrijke hemelse regionen blijken regio 4 en 5 te zijn. De goden in deze regionen 
zijn het meest frequent in de heiligdommen vereerd. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat deze 
regionen in de zomerstand bij benadering zijn gericht op de zonsopkomst tijdens het 
zomersolstitium, in de lente- en herfststand op de zonsopkomst tijdens de lente- en herfstequinox, 
en in de winterstand bij benadering op de zonsopkomst tijdens het wintersolstitium. 

Geen enkel heiligdom kan met zekerheid aan één enkele god worden toegeschreven. Soms geeft 
het grote aantal inscripties of godenbeeldjes wel een indicatie welke god het belangrijkst is in een 
                                                 
1 Plin. N.H. 2, 143-144. 
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heiligdom. Meestal resteren binnen één heiligdom slechts enkele inscripties en een paar beeldjes 
van verschillende goden, of onderdelen van een monumentale dakdecoratie. Het onderzoek toont 
aan dat al deze verschillende goden het heiligdom passeren gedurende het jaar. Soms gaat het om 
een combinatie van goden die samen een regio bewonen, zoals de goden in de belangrijke hemelse 
regionen 4 en 5, soms om een combinatie van goden die tijdens verschillende standen van de hemel 
een tempel of altaar passeren, en soms om een combinatie van goden die de verschillende 
bouwstructuren binnen een heiligdom gedurende het jaar passeren. Dit betekent dat elk 
godenbeeldje er in principe op duidt dat de weergegeven god daadwerkelijk werd vereerd en niet als 
votiefgave voor een andere god diende of als symbool van een bepaalde eigenschap. Ook de goden 
die onderdeel uitmaken van de monumentale dakdecoratie zouden in theorie in het betreffende 
heiligdom kunnen zijn vereerd. 

Goden die werden vereerd in tempels en bij altaren met dezelfde oriëntatie kregen slechts tot op 
zekere hoogte soortgelijke votiefgaven. Hun functies waren bovendien nauwelijks gebonden aan 
een bepaalde oriëntatie. In de oostelijke sector lijken de cultusaspecten orakel, gezondheid en 
genezing, en rite de passage favoriet, evenals in de zuidoostelijke sector, waar bovendien een 
voorkeur voor het chthonische en katachthonische aspect opvalt. De voorkeur voor dit laatste aspect 
is niet verrassend in een sector die diametraal tegenover de regiones maxime dirae - het meest 
negatieve, noordwestelijke kwadrant - is gelegen. De zuidelijke sector lijkt min of meer neutraal, 
terwijl de zuidwestelijke sector vergelijkbaar is met de zuidoostelijke. Het afwijkende karakter van 
heiligdommen die op de zuidelijke sector zijn georiënteerd is verklaarbaar doordat deze sector als 
enige niet is gerelateerd aan de zonsopkomst of -ondergang tijdens de solstitia en equinoxen. Er zijn 
echter wel monumentale tempels op het zuiden gericht. Deze heiligdommen zijn niet afhankelijk 
van seizoensgebonden verschijnselen en de daarmee verbonden rituele activiteiten. Dat maakt deze 
heiligdommen geschikt voor belangrijke ceremoniën gedurende het hele jaar, bijvoorbeeld voor de 
hoofdgod Tin, die hier tijdens alle drie de standen van de hemel aanwezig is. 

Goden hadden dikwijls meer dan één functie, en bovendien was elk van de cultusaspecten het 
terrein van meer dan één god. Apulu, Aritimi, Menerva, Turan, Vei, en mogelijk ook Hercle zijn 
gerelateerd aan het cultusaspect van vruchtbaarheid van mens en dier. Een groot aantal goden - 
waaronder de zojuist genoemde - is verbonden met het chthonische en katachthonische aspect. Een 
oraculaire functie hebben Apulu en Menerva, en in mindere mate waarschijnlijk Aritimi, Cavatha, 
Hercle en Lurmita. Apulu en Menerva hebben evenals hun Griekse en Romeinse equivalenten 
bovendien een genezende functie. Goden met een rite de passage-aspect zijn Apulu en enkele 
Apulu-achtige goden, Hercle, Menerva, Tin, Turan en diverse goden waarvan de wij-inscripties niet 
in een heiligdom zijn aangetroffen, zoals Selvans en Culsans. Menerva en Laran hebben een 
oorlogsaspect.  

Helaas is het niet mogelijk om tempels en altaren waarin geen objecten met inscripties met de 
naam van een god zijn gevonden toe te schrijven aan een bepaalde god op basis van de oriëntatie 
van de tempel of het altaar. Door de drie seizoensgebonden standen van de hemel is het aantal 
goden dat een tempel of altaar gedurende het jaar passeert te groot, met name ook wanneer een 
tempel of altaar op de grens van twee regionen is georiënteerd. Ook op basis van anepigrafische 
votiefgaven, met uitzondering van godenbeeldjes, kan de identiteit van de vereerde god of goden 
niet worden achterhaald. Wel kan de kennis van het oriëntatiesysteem behulpzaam zijn bij de 
identificatie van een bouwstructuur als tempel. Sterke indicaties dat het om een tempel gaat, zijn de 
volgende: 1. een muur of een rechthoekig gebouw is georiënteerd op de cardinale of de diagonale 
assen, en 2. de opening van het gebouw is op de zuidelijke helft (regio 5 tot en met 11(/12)) gericht. 
In heiligdommen die op de zuidelijke sector (regio (7/)8 en 9(/10)) zijn gericht, kunnen wij-
inscripties en substantiële votiefdepots ontbreken, hoe monumentaal deze heiligdommen ook 
mogen zijn.  

Ik hoop te hebben aangetoond dat het 16-delige kosmologische systeem in hoge mate aanwijsbaar 
is in de Etruskische heiligdommen. Veel tempels en altaren zijn georiënteerd op de grens tussen 
twee regionen, een oriëntatie die dikwijls lijkt samen te hangen met de zonsopkomst en -ondergang 
tijdens de equinoxen en solstitia. Vrijwel alle goden die in de heiligdommen werden vereerd, 
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passeren er gedurende het jaar. De heiligdommen kunnen dus met recht worden beschouwd als (een 
deel van) de hemel op aarde.   
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Samenvatting 
 

In dit proefschrift wordt getracht een antwoord te geven op de vraag in hoeverre het 16-delige 
kosmologische systeem is weerspiegeld in ca. zestig Etruskische urbane, suburbane en extra-urbane 
heiligdommen in het Faliskisch gebied, Etrurië, de Po-vlakte en Campanië. Hiertoe worden de 
heiligdommen en de hiertoe behorende materiële resten van Etruskische culten bestudeerd, en de ca. 
zestig epigrafisch geattesteerde Etruskische goden die in een religieuze context voorkomen. Het 
doel is door middel van een macro- en microkosmische analyse van het materiaal te achterhalen of 
de heiligdommen kunnen worden beschouwd als een afspiegeling van (een deel van) de hemel op 
aarde. 

De periode die onderzocht wordt, loopt van ca. 700 v.Chr., het moment waarop de oudste stenen 
heiligdommen verschenen, en ca. 264 v.Chr., toen Volsinii Veteres (waarschijnlijk het huidige 
Orvieto), het caput Etruriae, na een slavenopstand werd verwoest en door de inwoners verlaten. De 
oudste heiligdommen verrezen in de Zuid-Etruskische kuststeden, wat verklaarbaar is door de 
contacten met buitenlandse handelaars en immigranten. Het merendeel van de heiligdommen 
dateert uit de archaïsche periode (ca. 600 - ca. 480/470 v.Chr.). De oudste inscripties met namen 
van goden dateren van rond 600 v.Chr. Het gaat daarbij om godinnen. Rond 500 v.Chr. werden veel 
heiligdommen gemonumentaliseerd. In de klassieke periode (ca. 480/470 - ca. 300 v.Chr.) werden 
onder invloed van de economische recessie nog slechts enkele heiligdommen gesticht. In de 3de en 
2de eeuw v.Chr., tijdens de hellenistische periode, raakten de meeste heiligdommen buiten gebruik. 
Enkele bleven in bescheiden vorm in functie, soms zelfs tot in de Keizertijd.  

 
Primaire schriftelijke bronnen omtrent de Etruskische religie ontbreken vrijwel geheel, zodat de 
materiële resten van heiligdommen en votiefdepots, epigrafisch en iconografisch materiaal de enige 
Etruskische testimonia zijn met betrekking tot de religie. Daarnaast is via Griekse en Romeinse 
auteurs enige informatie overgeleverd over immateriële aspecten van de Etruskische religie, 
ofschoon soms aan de betrouwbaarheid dient te worden getwijfeld.  

 
Diverse Romeinse schriftelijke bronnen informeren ons omtrent het feit dat de Etruskische hemel 
bestond uit 16 door goden bewoonde regionen. Deze 16-deling is zichtbaar op de Bronzen Lever 
van Piacenza. Dit is een bronzen model van een schapenlever, gevonden in de buurt van Piacenza 
en gedateerd in de periode rond 100 v.Chr., waarop de namen van goden zijn aangebracht. Het 
model werd gebruikt door een leverschouwer (haruspex), ofwel als hulpmiddel bij het consulteren 
van de lever van een offerdier, ofwel als didactisch model bij het opleiden van leverschouwers. De 
rand van het oppervlak telt 16 vakjes met goden. De Bronzen Lever wordt derhalve beschouwd als 
een microkosmos die de macrokosmos vertegenwoordigt. Daarom is de Bronzen Lever in de loop 
van dit onderzoek van essentieel belang bij het zichtbaar maken van het 16-delige kosmologische 
systeem. 

 
Hoewel er in de afgelopen decennia veel onderzoek is verricht naar de Etruskische religie in al haar 
aspecten, verkeerde het onderzoek met betrekking tot de reconstructie van de 16-delige hemel tot nu 
toe in een impasse. Alleen wanneer deze hemel op de juiste wijze wordt gereconstrueerd, kan de 
vraag worden beantwoord of Etruskische religieuze bouwstructuren waren gericht op de hemelregio 
van de in of bij deze bouwstructuren vereerde god(en). In dit proefschrift heb ik getracht deze 
impasse te doorbreken. De probleemstelling luidt dan ook: 'in hoeverre is het 16-delige 
kosmologische systeem aanwijsbaar in de Etruskische heiligdommen?'. Om deze vraag te 
beantwoorden, zijn de volgende gegevens nodig: ten eerste een juiste reconstructie van de hemel 
met de goden die in de heiligdommen voorkomen (of hun equivalenten) (hoofdstuk IV.4 en VI.4), 
ten tweede de oriëntatie van zoveel mogelijk tempels, altaren en andere prominente bouwstructuren 
in de heiligdommen (hoofdstuk II en VI.2-3), en ten derde de identiteit van de goden die met deze 
bouwstructuren in verband kunnen worden gebracht (hoofdstuk II, III en VI.3). 
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Ten aanzien van de juiste reconstructie van de hemel is het in de eerste plaats van belang de 
cardinale punten te bepalen, met name het noorden. Er zijn twee concurrerende theorieën die het 
noorden met een onderling verschil van twee regionen lokaliseren. Beide theorieën beschikken over 
sterke argumenten, maar lijken elkaar uit te sluiten, aangezien er geen twee noordpunten naast 
elkaar kunnen bestaan. Beide theorieën maken gebruik van een passage in Martianus Capella, De 
nuptiis Philologiae et Mercurii I, 41-61 uit de 5de eeuw na Chr. Hierin wordt een 16-delige hemel 
genoemd, bewoond door goden die in de tekst worden opgesomd. Martianus Capella heeft 
vermoedelijk gebruik gemaakt van oudere, van oorsprong Etruskische bronnen. In beide theorieën 
is een aantal corresponderende goden aanwezig in regionen met hetzelfde nummer op de Bronzen 
Lever en in de hemel van Martianus Capella.  

De door mij voorgestelde oplossing van de impasse ligt in het onderscheiden van een draaiende 
16-delige hemelcirkel en een onbeweeglijke 16-deling van aardse regionen waar de hemelcirkel 
overheen draait (hoofdstuk IV.3). De Bronzen Lever representeert de originele, draaiende 
hemelcirkel. In deze hypothese kunnen de schijnbaar onverenigbare cirkels van de twee theorieën 
worden uitgelegd als twee verschillende standen van één draaiende hemelcirkel. Martianus Capella 
daarentegen, die geen specialist was op het gebied van de hemel, heeft zijn indeling waarschijnlijk 
gebaseerd op de 16-deling van aardse regionen. Daardoor plaatste hij abusievelijk de ene god in de 
aardse regio waar deze tijdens één stand van de hemel zetelde, en de andere god in de aardse regio 
waar deze tijdens een andere stand verbleef.   

Naar mijn mening verschuift de hemelcirkel onder invloed van de richting van de zonsopkomst in 
Etrurië tijdens de equinoxen en solstitia twee regionen per seizoen, waarmee er dus sprake lijkt te 
zijn van een seizoensgebonden draaiing van de hemel (hoofdstuk IV.3). Deze veronderstelling 
wordt bevestigd doordat er naast de twee mogelijkheden om de regionen van de Bronzen Lever te 
verbinden met regionen van Martianus Capella's hemel (de twee theorieën) nog een derde 
mogelijkheid blijkt te zijn, waarbij het noordpunt wederom twee regionen verder is gelegen. De drie 
mogelijkheden staan voor 1. de zomerstand, 2. de lente- en herfststand, en 3. de winterstand. Ook de 
structuur van de Bronzen Lever verraadt het bestaan van deze drie standen (hoofdstuk V.2).  

Wat betreft de oriëntatie van Etruskische tempels en altaren: die blijken altijd te zijn gericht op 
regionen ten zuiden van de oost-west-as (hoofdstuk II en VI.2-3). Dit heeft er mogelijk mee te 
maken dat de zon op deze wijze een groot deel van het jaar of zelfs het gehele jaar op deze regionen 
is gericht, zodat de zon bijvoorbeeld de tempel kon binnenvallen en wellicht het cultusbeeld 
verlichten.  

Er lijkt vanaf de bouw van de oudste heiligdommen met stenen fundamenten in de 7de eeuw 
v.Chr. tot en met de hellenistische periode een verhoogde belangstelling te bestaan voor het exacte 
oosten, het exacte zuidoosten, in mindere mate het exacte zuiden, en tenslotte het exacte 
zuidwesten, telkens de grens tussen twee regionen. Een verklaring hiervoor ligt in de richting van 
de zonsopkomst en -ondergang bij de seizoenswisselingen: tijdens de lente- en herfstequinox komt 
de zon op in het oosten, tijdens het wintersolstitium komt de zon op in het zuidoosten en gaat hij 
onder in het zuidwesten. Doordat een bouwstructuur is gericht op de grens tussen twee regionen, 
heeft hij profijt van de goden uit beide regionen. Vanwege het bestaan van de drie 
seizoensgebonden standen krijgt een bouwstructuur op deze wijze te maken met de goden uit zes 
regionen.  

Geen enkel heiligdom kan met zekerheid aan één enkele god worden toegeschreven. Soms geeft 
het grote aantal inscripties of godenbeeldjes wel een indicatie welke god het belangrijkst is in een 
heiligdom. In het merendeel van de heiligdommen resteert slecht een klein aantal inscripties en een 
paar beeldjes van verschillende goden, en soms nog enkele godenbeelden die tot de dakdecoratie 
behoren (hoofdstuk II en III). Het onderzoek toont aan dat door de draaiende hemel al deze goden 
het betreffende heiligdom passeren gedurende het jaar. Zij passeren hetzij de regio(nen) waarop de 
bouwstructuur is gericht, hetzij de regio(nen) diametraal daartegenover (hoofdstuk VI.3). Soms gaat 
het om een combinatie van goden die samen een hemelse regio bewonen, soms om een combinatie 
van goden die tijdens verschillende standen van de hemel een tempel of altaar passeren, en soms om 
een combinatie van goden die de verschillende bouwstructuren binnen een heiligdom gedurende het 
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jaar passeren. Elk godenbeeldje kan er dus in principe op duiden dat de weergegeven god 
daadwerkelijk werd vereerd en niet als votiefgave diende voor een andere god of als symbool van 
een bepaalde eigenschap. Ook de goden die onderdeel uitmaken van de monumentale dakdecoratie 
zouden in theorie in het betreffende heiligdom kunnen zijn vereerd. 

Twee hemelse regionen blijken het meest invloedrijk te zijn geweest, dat wil zeggen de locatie 
van goden die in veel heiligdommen werden vereerd. Het gaat om de regionen die in de zomerstand 
bij benadering zijn gericht op de zonsopkomst tijdens het zomersolstitium, in de lente- en 
herfststand op de zonsopkomst tijdens de lente- en herfstequinox, en in de winterstand bij 
benadering op de zonsopkomst tijdens het wintersolstitium.  
 
Bij de bestudering van de oriëntaties van religieuze bouwstructuren kwamen nog enkele 
opmerkelijke zaken aan het licht (hoofdstuk VI.3). In de oostelijke sector lijken de cultusaspecten 
orakel, gezondheid en genezing, en rite de passage favoriet, evenals in de zuidoostelijke sector, 
waar bovendien een voorkeur voor het chthonische en katachthonische aspect opvalt. De voorkeur 
voor dit laatste aspect is niet verrassend in een sector die diametraal tegenover de regiones maxime 
dirae - het meest negatieve, noordwestelijke kwadrant - is gelegen. De zuidelijke sector lijkt min of 
meer neutraal, terwijl de zuidwestelijke vergelijkbaar is met de zuidoostelijke. De zuidelijke sector 
is niet gerelateerd aan de zonsopkomst of -ondergang, wat zijn neutrale karakter verklaart. Omdat 
deze heiligdommen niet afhankelijk zijn van seizoensgebonden verschijnselen en de daarmee 
verbonden rituele activiteiten, zijn zij geschikt voor belangrijke ceremoniën gedurende het hele jaar, 
bijvoorbeeld voor de hoofdgod Tin, die hier tijdens alle drie de standen van de hemel aanwezig is. 

Seizoensgebonden religieuze activiteiten vonden mogelijk wel plaats in heiligdommen met 
bouwstructuren die op het oosten, zuidoosten en zuidwesten zijn gericht. Tijdens de lente(-
equinox?) en de herfst(-equinox?) zouden dergelijke activiteiten vooral plaatsvinden in relatie tot 
bouwstructuren die op het oosten zijn gericht, en tijdens de zomer en de winter (-solstitia?) vooral 
in bouwstructuren die op het zuidoosten en zuidwesten zijn gericht. Dit kan worden afgeleid aan het 
aantal malen dat de aldaar vereerde goden zich in deze sectoren bevinden tijdens de betreffende 
standen van de hemel (hoofdstuk VI.5).  

 
Helaas is het niet mogelijk gebleken om tempels en altaren waarin geen objecten met inscripties 
met de naam van een god zijn gevonden toe te schrijven aan een bepaalde god op basis van de 
oriëntatie van de tempel of het altaar. Door de drie seizoensgebonden standen van de hemel is het 
aantal goden dat een tempel of altaar gedurende het jaar passeert te groot, met name ook wanneer 
een tempel of altaar op de grens van twee regionen is georiënteerd. Ook op basis van anepigrafische 
votiefgaven met uitzondering van godenbeeldjes kan de identiteit van de vereerde god of goden niet 
worden achterhaald. Wel kan de kennis van het oriëntatiesysteem behulpzaam zijn bij de 
identificatie van een bouwstructuur als tempel. Sterke indicaties dat het om een tempel gaat, zijn de 
volgende: 1. een muur of een rechthoekig gebouw is georiënteerd op de cardinale of de diagonale 
assen, en 2. de opening van het gebouw is op de zuidelijke helft gericht. In heiligdommen die op de 
zuidelijke sector zijn gericht, kunnen wij-inscripties en substantiële votiefdepots ontbreken, hoe 
monumentaal deze heiligdommen ook mogen zijn.  

 
Ik hoop in dit proefschrift te hebben aangetoond dat het 16-delige kosmologische systeem in hoge 

mate aanwijsbaar is in de Etruskische heiligdommen. Veel tempels en altaren zijn georiënteerd op 
de grens tussen twee regionen, een oriëntatie die dikwijls lijkt samen te hangen met de zonsopkomst 
en -ondergang tijdens de equinoxen en solstitia. Vrijwel alle goden die in de heiligdommen werden 
vereerd, passeren er gedurende het jaar. De heiligdommen kunnen dus met recht worden beschouwd 
als (een deel van) de hemel op aarde.   
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Summary 
 
This study attempts to answer the question to which extent the 16-partite cosmological system is 
reflected in c. sixty Etruscan urban, suburban and extra-urban sanctuaries in the Faliscan area, 
Etruria, the Po-valley and Campania. For this purpose these sanctuaries, the material remains of 
Etruscan cults in these sanctuaries, and the c. sixty epigraphically testified Etruscan deities that 
appear in a religious context have been studied. By making a macro- and microcosmic analysis, the 
aim is to discover whether the sanctuaries can be considered as a representation of (part of) heaven 
on earth.  
The research covers the period between c. 700 B.C., the moment when the oldest sanctuaries with 
stone foundations appeared, and c. 264 B.C., when Volsinii Veteres (probably the present city of 
Orvieto), the caput Etruriae, was destroyed after a slave insurrection and abandoned by its 
inhabitants. The oldest sanctuaries were built in the South-Etruscan coastal towns, which can be 
explained by the contacts with foreign merchants and immigrants. The majority of sanctuaries dates 
from the Archaic Period (c. 600 - c. 480/470 B.C.). The oldest inscriptions with the names of deities 
date from around 600 B.C. The oldest epigraphically testified deities were in fact goddesses. 
Around 500 B.C. many sanctuaries were monumentalised. Due to the influence of the economic 
recession during the Classical Period (c. 480/470 - c. 300 B.C.) only a few sanctuaries were built. In 
the 3rd and 2nd centuries, during the Hellenistic Period, most of the sanctuaries fell into disuse. A 
few of the sanctuaries remained in use in a modest form, sometimes even into the period of the 
Roman Empire. 
 
Primary written sources informing us about Etruscan religion are almost absent. Material remains of 
sanctuaries and votive deposits, epigraphic and iconographic material are therefore the only 
Etruscan testimonies to religion. Greek and Roman authors provide us with some information about 
immaterial aspects of Etruscan religion, though these sources are not always reliable. 
 
Various Roman literary sources inform us about the fact that the Etruscan heaven consisted of 16 
regions inhabited by one or more deities. This 16-partition can be seen on the Bronze Liver of 
Piacenza. This is a bronze model of a sheep's liver, found in the neighbourhood of Piacenza and 
dated around 100 B.C. The names of Etruscan deities are inscribed on the surface. A haruspex, a 
priest who consulted the entrails of sacrificial animals, used the model either as an aid during the 
consultation of a liver, or as a didactic model in the education of students. The margin of the surface 
consists of 16 regions with the names of deities. The Bronze Liver is thus considered as a 
microcosm representing the macrocosm. And hence the Bronze Liver is crucial in the present study 
for reconstructing the 16-partite cosmological system.         
 
Much research on a variety of aspects of Etruscan religion has been carried out in the last decades. 
On the subject of the reconstruction of the 16-partite heaven however the research is in an impasse. 
Only a proper reconstruction can lead to the answer of the question whether Etruscan religious 
building structures were orientated towards the heavenly region of the deity or deities venerated in 
or near these building structures. In this doctoral thesis I have attempted to break through this 
impasse. The research question therefore is: 'to what extent is the 16-partite cosmological system 
demonstrable in the Etruscan sanctuaries?' To answer this question we need the following data: first 
of all a proper reconstruction of heaven with the deities that occur in the sanctuaries (or their 
equivalents) (Chapters IV.4 and VI.4), secondly the orientation of as many temples, altars and other 
prominent building structures in the sanctuaries as possible (Chapters II and VI.2-3), and thirdly the 
identity of the deities that can be related to these building structures (Chapters II, III, and VI.3). 

With regard to a proper reconstruction of heaven, it is crucial to identify the cardinal points, 
especially north. There are two competing theories that localize north with a mutual difference of 
two regions. Both theories have strong arguments but seem to exclude each other, as there can only 
be one north point. Both theories use an episode from Martianus Capella, De nuptiis Philologiae et 
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Mercurii I, 41-61 from the 5th century A.D. that mentions a 16-partite heaven and the deities living 
in these 16 regions. Martianus Capella presumably used older sources of Etruscan origin. 
Corresponding deities on the Bronze Liver and the heaven of Martianus Capella with the same 
region numbers occur in both theories.  

The solution to the impasse as proposed here is to distinguish a rotating 16-partite circle of heaven 
and a fixed 16-partite circle of terrestrial regions above which heaven rotates (Chapter IV.3). The 
Bronze Liver represents the original, rotating circle of heaven. In this hypothesis the two seemingly 
incompatible circles of the two theories can be explained as two positions of one rotating circle of 
heaven. Martianus Capella on the other hand, not being a specialist in the field, probably based his 
division on the 16-partition of terrestrial regions. That is why he erroneously placed one deity in a 
terrestrial region in which he/she was residing in one position of heaven, and another deity in the 
terrestrial region in which he/she was residing in another position of heaven. 

In my opinion the circle of heaven shifts two regions per season under the influence of the 
direction of the sunrise in Etruria at the equinoxes and solstices (Chapter IV.3).     

This hypothesis is confirmed by the fact that apart from the two possibilities to connect the 
regions of the Bronze Liver with those of Martianus Capella's heaven (the two theories), there is a 
third possibility. In this possibility north is again located two regions further on. The three 
possibilities represent: 1. the summer position, 2. the vernal and autumnal position, and 3. the 
winter position. The structure of the Bronze Liver betrays the existence of these three positions as 
well (Chapter V.2).  

About the orientation of Etruscan temples and altars: these are always orientated towards regions 
south of the east-west-axis (Chapters II and VI.2-3). Presumably this can be explained by the fact 
that the sun is directed towards these regions during a large part of the year or even during the 
whole year. The sunlight enters the temple and maybe illuminates the cult statue.   

From the erection of the oldest sanctuaries with stone foundations in the 7th century B.C. until the 
Hellenistic Period, religious structures were preferably oriented towards the exact east, the exact 
southeast, to a lesser extent the exact south, and finally the exact southwest, being the boundary 
between two regions. This can be explained by the direction of sunrise and sunset during the 
changing of the seasons: during the vernal and autumnal equinoxes the sun rises in the east, during 
the winter solstice the sun rises in a south-easterly direction and sets in a south-westerly direction. 
Because a building structure is orientated towards the boundary between two regions, it benefits 
from the deities from both regions. Because of the existence of the three seasonal positions of 
heaven, deities from six regions pass over a building structure.    

No sanctuary can be attributed with certainty to one single god. Sometimes the large number of 
inscriptions or statuettes that represent a deity do indicate who was the most important deity in that 
particular sanctuary. In the majority of the sanctuaries only a small number of inscriptions and a 
few statuettes of several deities still remain, as well as a few statues of deities that were part of the 
decoration of the roof (Chapters II and III). This study demonstrates that all these deities pass over 
the particular sanctuary during the year because of the seasonal rotation of heaven. They pass over 
either the region(s) towards which the building structure is orientated, or the opposite region(s) 
(Chapter VI.3). Sometimes it is a combination of deities that reside together in a heavenly region, 
sometimes a combination of deities that pass over a temple or an altar during various positions of 
heaven, and sometimes a combination of deities that pass over various building structures of a 
sanctuary during the year. In principle each statuette of a deity can indicate that the represented 
deity was actually venerated there, and therefore this statuette does not seem to be a votive gift for 
another deity or a symbol of a particular quality. The deities that were part of the monumental roof 
decoration could have been venerated in the particular sanctuary as well.  

Two heavenly regions appear to be the most influential ones, i.e. the location of the deities that 
were venerated in many sanctuaries. These are the regions that are approximately orientated 
towards the sunrise of the summer solstice in the summer position of heaven, towards the sunrise of 
the vernal and autumnal equinoxes in the spring and autumn position, and approximately towards 
the sunrise of the winter solstice in the winter position. 



 239 

 
While studying the orientation of religious building structures, some other remarkable things came 
to light (Chapter VI.3). In the eastern sector and the south-eastern sectors the cult aspects of oracle, 
health and healing, and rite de passage seem to be favourite. In addition there is visible in the south-
eastern sector a preference for the chthonic and katachthonic aspect. The preference for this aspect 
is not surprising in a sector that is situated diametrically opposed to the regiones maxime dirae, the 
most negative, north-western part. The southern sector seems to be more or less neutral, while the 
south-western sector is comparable to the south-eastern sector. The southern sector is not related to 
sunrise or sunset, which explains its neutral character. Because these sanctuaries are independent of 
season related phenomena and their related ritual activities, these sectors are appropriate for 
important ceremonies during the year, for example for the main god Tin, who is present here in all 
three positions of heaven.  

Season related religious activities presumably took place in sanctuaries with building structures 
orientated towards the east, southeast and southwest. During the spring (equinox?) and the autumn 
(equinox?), religious activities could probably have taken place in relation to building structures 
that are orientated in an easterly direction, and during the summer and winter (solstices?) mainly in 
building structures that are orientated in a south-easterly and south-westerly direction. This can be 
derived from the number of occurrences of the venerated deities in these sectors during the 
particular positions of heaven (Chapter VI.5).    

 
Unfortunately it has not been possible to attribute temples and altars in which no objects have been 
found with inscriptions with the name of a deity to a specific deity by looking at the orientation of 
the temple or the altar. Because of the three season related positions of heaven too many deities pass 
over a temple or an altar during the year, especially when a temple or an altar is orientated towards 
the boundary between two regions. Anepigraphic votive gifts cannot be used to identify the deity or 
deities venerated in a sanctuary, except for statuettes representing deities. Knowledge of the 
orientation system can be helpful in identifying a building structure as a temple though. Strong 
indications for the identification of a structure as a temple are: 1. a wall or a rectangular building 
has been orientated towards the cardinal or diagonal axes, and 2. the entrance of the building has 
been orientated towards the southern half. In sanctuaries that are orientated towards the southern 
sector, votive inscriptions and substantial votive deposits can be absent, no matter how monumental 
these sanctuaries may be. 
 
I hope to have demonstrated in this study that the 16-partite cosmological system is demonstrable to 
a high degree in the Etruscan sanctuaries. Many temples and altars have been orientated towards the 
boundary between two regions, an orientation that frequently seems to be related to the sunrise and 
sunset of the equinoxes and solstices. Almost all deities that were venerated in the sanctuaries pass 
over these building structures during the year. Therefore the sanctuaries can rightly be considered as 
(part of) heaven on earth.  
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