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Dutch summary

Nederlandse samenvatting

Het onderhavige proefschrift bestaat uit een editie (deel 2) en een taalkundige analyse
(deel 1) van het epigrafisch materiaal daterend van vóór de eerste eeuw voor de
christelijke jaartelling uit het gebied dat in de oudheid bekend stond als de ager
Faliscus, rond de stad Falerii, het tegenwoordige Civita Castellana (ong. 50 km ten
noorden van Rome). Centraal hierbij staat de vraag of de taal die in deze inscripties
wordt aangetroffen en wordt aangeduid als ‘Faliscisch’, ook daadwerkelijk als een
aparte taal binnen de Italische tak van de Indo-Europese taalfamilie dient te worden
beschouwd, of als een dialect van het Latijn.

Voor het volgende is het nodig om hier de periodisering van de Faliscische inscripties te
noemen: Vroegfaliscisch (Early Faliscan of EF), d.w.z. alle inscripties in Faliscisch
alfabet van voor de vierde eeuw voor de christelijke jaartelling; Middenfaliscisch
(Middle Faliscan of MF), d.w.z. alle inscripties in Faliscisch alfabet die toegeschreven
kunnen worden aan de periode tussen het begin van de vierde eeuw en de oorlog van
241-240 voor het begin van de christelijke jaartelling; Laatfaliscisch (Late Faliscan of
LF), d.w.z. alle inscripties in Faliscisch alfabet die toegeschreven kunnen worden aan de
periode ná de oorlog van 241-240 voor het begin van de christelijke jaartelling; Middel-
of Laatfaliscisch (Middle or Late Faliscan of MLF), d.w.z. alle inscripties in Faliscisch
alfabet waarvan niet duidelijk is of ze Middelfaliscisch dan wel Laatfaliscisch zijn;
Latinofaliscisch (Latino-Faliscan of LtF) en Capenatisch (Capenate of Cap), d.w.z. alle
inscripties in Latijns alfabet die wél taalkundige kenmerken tonen die in
overeenstemming zijn met die van de Faliscische inscripties; Latijns (Latin of Lat),
d.w.z. alle inscripties in Latijns alfabet die geen taalkundige kenmerken tonen die in
overeenstemming zijn met die van de Faliscische inscripties; en tenslotte Etruscisch
(Etruscan of Etr), d.w.z. alle inscripties die duidelijk in het Etruscisch geschreven zijn.

In hoofdstuk 1 (Introduction, pp.1-18) worden allereerst (�1.1, pp.1-3) drie algemene
redenen gegeven die het Faliscisch tot een interessant onderwerp van taalkundige studie
maken : (1) het is met het Romeins en het Praenestinisch het best-geattesteerde Latijnse
dialect; (2) de epigrafische documenten voor het Faliscisch zijn relatief oud; (3) het
gebied waar het Faliscisch gesproken werd lag tussen gebieden waar respectievelijk
Etruscisch, Latijn, en Sabellische talen werden gesproken, en is als zodanig een
interessant onderwerp van studie vanuit het oogpunt van taalcontactstudies. Aan het
Faliscisch zijn daarom in de loop van de laatste 120 jaar meerdere grotere publicaties
gewijd. Een overkoepelende studie van het Faliscisch waarin betoogd wordt dat het
Faliscisch een dialect van het Latijn is, ontbrak echter tot op heden.
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Vervolgens (§1.2) worden enkele methodologische punten besproken met betrekking tot
de definitie van het begrip ‘dialect’ zoals die gehanteerd kan worden bij het onderzoek
naar fragmentarisch bewaarde dode talen zoals het Faliscisch. Allereerst wordt deze
definitie in tweeën gesplitst in (1) de strict sociolinguistische definitie, waarbij vooral
naar buitentalige factoren wordt gekeken, en het criterium voor het taal/dialect-
onderscheid vooral benaderd wordt vanuit de beleving van de sprekers zelf en van
groepen waarmee zij regelmatig in contact staan, en (2) de structurele definitie, waarbij
vooral naar binnentalige factoren wordt gekeken en het voornaamste criterium de mate
van verschil in de taalstructuur zelf is. De sociolinguistische benadering is ipso facto
niet toepasbaar op talen waarvoor de buitentalige gegevens zo schaars zijn als voor het
Faliscisch.

Met betrekking tot de structurele benadering wordt opgemerkt dat deze op haar
beurt opgedeeld kan worden in een strict synchronische benadering, gebaseerd op
synchronische geolinguistische vergelijking (traditioneel resulterend in een
isoglossenkaart), en een diachronische benadering gebaseerd op een diachronisch
‘stamboommodel’ van de betrokken talen. Bij deze laatste benadering worden vooral
gevallen van gemeenschappelijk of afzonderlijk behoud van aspecten van de taal, en
van gemeenschappelijke of afzonderlijke vernieuwing van aspecten van de taal tegen
elkaar afgewogen. Betoogd wordt dat bij een fragmentarisch bewaarde dode taal een
combinatie van de synchronische en de diachronische benadering het beste resultaat
oplevert, onder het voorbehoud dat de synchronische benadering altijd een vergelijking
tussen meer dan twee talen of dialecten dient te omvatten, en dat binnen de
diachronische methode de verschillende gevallen van behoud of vernieuwing ten
opzichte van elkaar ‘gewogen’ dienen te moeten worden.

Verdere methodologische punten (§1.3) hebben betrekking op taalcontactsituaties in het
oude Italië. Gesteld wordt dat in de studie van de talen van het oude Italië het
verschijnsel taalcontact nog te veel ad hoc gebruikt worden om hinderlijke
anomaliteiten te verklaren, en te weinig als zelfstandig punt van taalkundige studie. Het
bestaan van een Italische Sprachbund zoals voorgesteld door bv. Pisani en van een
Faliscisch-Latijnse diglossie zoals voorgesteld door R. Giacomelli wordt sterk in twijfel
getrokken, en in deze studie verder niet gebruikt. In dit kader worden tevens de
begrippen ‘interferentie’ (interference) en ontlening (borrowing) besproken in de
context van fragmentarisch bewaarde talen, en drie factoren die van invloed zijn op
ontlening: (1) de structurele verschillen tussen de betrokken talen, (2) de
ontleningshiërarchie (borrowing hierarchy), en (3) buitentalige (sociolinguistische)
factoren. Voorgesteld wordt hierbij onder andere dat de ontleningshiërarchie een
zodanig sterk gegeven is dat deze in de studie van fragmentarische talen ook in
voorspellende zin kan worden gebruikt, zodat aanwijsbare gevallen van ontlening op de
dieper gelegen niveau’s van de taal als indicatie kunnen dienen van ontlening op de
minder diep gelegen niveau’s zelfs als deze niet in het materiaal geattesteerd is.
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Vervolgens (§1.4) worden een aantal punten besproken met betrekking tot het
Faliscische epigrafische materiaal. Dit materiaal bestaat uit 535 inscripties, waarvan
ong. 355 bruikbare taalkundige gegevens opleveren.. Het merendeel bestaat uit
grafinscripties; de overige inscripties staan vooral op aardewerk. (Het materiaal wordt
uitgebreider besproken in hoofdstuk 11, zie hieronder.) De datering van het materiaal is
bijzonder moeilijk: de grafcultuur van het gebied, met kamertombes die soms eeuwen
achtereen in gebruik waren en in later tijden dikwijls gebruikt werden als stal of schuur,
zorgt ervoor dat veel inscripties niet aan dateerbare grafgiften te koppelen zijn. Dit
maakt ook een datering op epigrafische of orthografische gronden moeilijk. Als
oplossing voor dit probleem wordt in deze studie een verdeling gebruikt die gebaseerd
is op periodisering naar vindplaats en op het gebruikte alfabet (zie hierboven). Voorts
wordt betoogd dat het indelen van inscripties op taal niet mag worden uitgaan van het
gebruikte alfabet, aangezien dit geen taalkundig argument is. Tenslotte wordt een kort
woord gewijd aan de betrouwbaarheid van het materiaal. Slechts enkele inscripties
(inscripties 335, 464, XXXI, en een inscriptie besproken onder XXXIX) zijn als
falsificaties te beschouwen. Wel kan de archeologische context betwijfeld worden: dit
hangt samen met het zgn. ‘Villa Giulia-schandaal’ uit de jaren 1898-1907. Dit lijkt
echter niet van doorslaggevende invloed te zijn op het onderwerp van deze studie.

Hoofdstuk 1 sluit af met een kort overzicht van de geschiedenis van de studie van het
Faliscisch (§1.5). Aanvankelijk was niet meer bekend dan de opmerking van Strabo
(Geographica 5.2.9): œnioi d'oÙ TurrhnoÚj fasi toÝj Falšriouj, ¢ll¦ Fal…skouj, ‡dion

œqnoj: tine�j de� kaˆ toÝj Fal…skouj pÒlin „diÒglwsson (‘Sommigen zeggen dat de inwoners
van Falerii geen Etrusken zijn, maar Falisken, een eigen volk: sommigen ook dat de
Falisken een stadstaat zijn met een eigen taal’). Hoewel verschillende inscripties al
vroeg werden opgetekend (inscripties 205-210, waarvan een afschrift bekend is uit
1676) of zelfs gepubliceerd (inscriptie 79, gepubliceerd in 1726), begint de
daadwerkelijke studie van het Faliscisch in 1860 met de publicatie van een aantal
grafinscripties uit de omgeving van Falerii Novi (nrs. 220-233).

In de daaropvolgende 150 jaar kunnen de volgende richtingen in het denken over
de taalkundige positie van het Faliscisch onderscheiden worden: (1) het Faliscisch was
taalkundig onafhankelijk van het Latijn en sterk beinvloed door de Sabellische talen
(Deecke, Die Falisker, 1888); (2) het Faliscisch stond taalkundig dichterbij het Latijn
maar was sterk beinvloed door het Etruscisch (Herbig, Corpus inscriptionum
Etruscarum II.2.1, 1912); (3) het Faliscisch stond taalkundig dichtbij het Latijn, maar
was een aparte taal en geen dialect (G. Giacomelli, La lingua falisca, 1963). In
recentere werken wordt het Faliscisch in toenemende mate als taalkundig zeer dichtbij
het Latijn staand beschouwd, hoewel de meeste wetenschappers de term ‘dialect’ niet
willen gebruiken: de belangrijkste publicatie binnen deze richting is het artikel van
Joseph & Wallace, ‘Is Faliscan a local Latin patois?’  (Diachronica 8 (1991), pp.159-
186). Deze recente visies worden besproken in hoofdstuk 10 (zie hieronder).
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Hoofdstuk 2 (The ager Faliscus and its inhabitants, pp.19-52) bestaat uit een
bespreking van het historiografisch en archeologisch bronnenmateriaal dat betrekking
heeft op de ager Faliscus en de bewoners ervan.

Allereerst (§2.1) wordt de fysieke omvang van het gebied vastgesteld. Aan de
oostkant wordt het gebied begrenst door de Tiber, aan de noord- en noordwestkant door
de Monti Sabatini, en aan de zuidwestkant door de Monti Cimini. Aan de zuidkant lijkt
de belangrijkste natuurlijke grens de bergrug die de Monti Cimini verbindt met Monte
Soratte aan de zuidoostkant van het gebied. Deze rug zou mogelijk de oude grens van
het gebied kunnen zijn geweest. In de loop van de vijfde eeuw echter breidde de macht
van de Etruscische stad Veii zich echter uit ten noorden van deze rug en lag de grens
van de ager Faliscus meer naar het noorden. De steden in de ager Faliscus die genoemd
worden door auteurs uit de oudheid zijn de hoofdstad Falerii, gelegen op de plaats van
het moderne Civita Castellana, maar tegen het einde van de tweede eeuw voor de
christelijke jaartelling vervangen door een Romeinse stad met dezelfde naam die ong. 5
km  meer  naar  het  westen  lag,  bij  het  huidige  S.  Maria  di  Falleri,  en  Fescennium,  dat
vermoedelijk geidentificeerd dient te worden met het huidige Narce.

Belangrijk voor de studie waren de routes door het gebied. Vanwege de vele steile
ravijnen waren deze beperkt en volgden een duidelijk patroon, waarbij vele van de
wegen samenkwamen bij Falerii. Directe routes naar het noorden waren er niet of
nauwelijks: het gebied was open naar het zuiden, richting de Etruscische stad Veii en de
Latijnse stad Rome, en had slechts één route naar het westen, tussen de Monti Sabatini
en de Monti Cimini door, en één route naar het oosten, die de Tiber overstak bij het
tegenwoordige Gallese en vandaar verder landinwaarts liep naar de gebieden van de
Sabijnen en de Umbriërs. Deze ligging was van zowel economisch belang (gezien de
handelsroutes langs de Tiber en naar het binnenland) en van strategisch belang: na de
verovering van Veii door Rome aan het begin van de vierde eeuw voor de jaartelling lag
het gebied op cruciale niet door Rome gecontroleerde routes door en uit Zuid-Etrurië.

In de hierboven aangehaalde passage uit Strabo wordt gesteld dat de Falisken een ‘eigen
volk’ en een ‘stadstaat met een eigen taal’ vormden. Gezien de context dient deze
uitspraak relatief te worden geïnterpreteerd als ‘anders dan de rest van Etrurië’. In het
kader van deze studie worden de Falisken gezien als een ethnos (§2.7), hetgeen
gedefiniëerd wordt als ‘een groep die historische banden heeft met het gebied dat zij
bewoont, een min of meer identificeerbare eigen taal en cultuur heeft, en hun eenheid
en verschil van andere groepen erkent door een bewustzijn van hun eigenheid dat tot
uitdrukking komt in een volksnaam’. Vervolgens wordt kort geschetst hoe de Falisken
aan deze definitie voldoen. Het belang van een dergelijke definitie voor deze studie ligt
vooral in het feit dat ethniciteit niet een absoluut, maar een relatief gegeven is, en dat
hoe deze ethniciteit gedefiniëerd werd kon verschillen afhankelijk van de periode en de
andere groepen waarmee de Falisken in contact stonden. Een korte bespreking volgt
van de moeilijkheden bij de implementatie van een dergelijke definitie van identiteit.
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Vervolgens (§2.3) wordt geprobeerd een aantal van de factoren in te vullen die
relevant kunnen zijn geweest voor een Faliscische identiteit. Onder de archeologisch
definiëerbare factoren wordt allereerst genoemd de kenmerkende grafcultuur van in de
rotsen uitgehouwen kamertombes die dienden als soms eeuwen achtereen in gebruik
zijnde familietombes. Voorts worden aspecten van de structurering van de maatschappij,
de inrichting van het bestuurssysteem, en de religie besproken: in veel gevallen blijkt
het moeilijk om concrete uitspraken te doen, hoewel de historische en epigrafische
bronnen zeker gegevens geeven op deze punten.

Hierop volgt een vrij uitgebreide bespreking van de geschiedenis van de ager Faliscus
(§2.4-6). Gesuggereerd wordt dat in de zesde en vijfde eeuw voor de christelijke
jaartelling de ager Faliscus onder een zekere druk moet hebben gestaan van de
opkomende Etruscische stad Veii. De grootste Faliscische nederzetting van die tijd,
Narce, lijkt geheel en al Etruscisch te zijn geworden, zonder dat dit echter de eigen
identiteit van de ager Faliscus bedreigde. Voor de volgende eeuwen wordt grotendeels
de beschrijvingen van de Romeinse en Griekse geschiedschrijvers gevolgd, m.n. Livius.
Falerii  en  de  ager  Faliscus  komen  hierin  in  beeld  vanaf  het  einde  van  de  vijfde  eeuw
voor de christelijke jaartelling, wanneer Rome in oorlog raakt met Veii, waarvan Falerii
dan een bondgenoot is. Na de val van Veii wordt ook Falerii door de Romeinen
bedwongen (in 392 voor de christelijke jaartelling?): vanaf die tijd blijft het gebied een
bondgenoot van de Romeinen die zich echter bij meerdere gelegenheden samen met
andere steden van Zuid-Etrurië, vooral Tarquinii, tegen Rome keert. Desondanks wordt
Falerii door de Romeinen keer op keer opmerkelijk coulant behandeld.

Hierin komt verandering in 241-240 voor de christelijke jaartelling, als de
Romeinen aan het einde van de Eerste Punische Oorlog de ager Faliscus nogmaals
aanvallen. Na deze Romeinse overwinning wordt de ager Faliscus in twee helften
verdeeld, waarvan er een direct door de Romeinen bestuurd wordt, vanuit het kort
daarop gebouwde nieuwe Romeinse Falerii. Gekoppeld aan het vrijwel geheel
verdwijnen van alle grote Faliscische nederzettingen (Falerii en Corchiano), de
versnippering van het gebied, en de toestroom van Latijnstalige immigranten, moet dit
grote gevolgen hebben gehad voor de samenstelling van de bevolking. Vanaf deze tijd
loopt het aantal Faliscische inscripties terug: de laatste (inscriptie 214) dateert
vermoedelijk van ong. 150 voor de christelijke jaartelling.

Aansluitend (§2.7) worden een aantal sociolinguistische factoren besproken die van
invloed zijn geweest, en wordt geprobeerd een inschatting te maken van de mate van
invloed  die  elk  van  deze  factoren  gehad  heeft  op  het  voortbestaan  van  het  Faliscisch.
Hierbij wordt gekekeken naar de economische status van het gebied, de status van de
eigen taal, functionele distributie van de verschillende talen, de bevolkingsgrootte (die
geschat wordt op maximaal 20.000-22.500), de verdeling van de bevolking over het
gebied, en tenslotte de rol van de familie en huwelijksbanden buiten de eigen groep.
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Tenslotte (§2.8) wordt een korte samenvatting gegeven waarin betoogd wordt dat
het voortbestaan van het Faliscisch in de tijd van de uitbreiding van de Etruscische
cultuur wellicht toe te schrijven was aan de gunstige ligging van het gebied dat
enerzijds tamelijk ontoegankelijk was vanuit het westen en het noorden, maar
anderzijds gelegen was op een cruciaal kruispunt van handelsroutes, en dat het
verdwijnen van het Faliscisch na de Romeinse verovering in 241-240 voor de
christelijke jaartelling welhaast onvermijdelijk was gezien de ingrijpende sociale
veranderingen die deze verovering met zich meebracht.

Hoofdstukken 3-8 zijn monografisch vormgegeven hoofdstukken over het Faliscisch
beschouwd vanuit diverse deelgebieden van de taalkunde: de fonologie, de morfologie
van naamwoorden, voornaamwoorden, en werkwoorden, het lexicon, het onomasticon,
en de syntaxis. Elk van deze hoofdstukken bestaat uit een bespreking van voor dat
deelgebied relevante methodologische kwesties en problemen, een analyse van het
Faliscische materiaal, en een deelconclusie.

Hoofdstuk 3 (Phonology, pp.53-116) begint met enkele methodologische punten
(§3.1), waarin met name gesproken wordt over de aannames op het gebied van de
reconstructive van het Proto-Indo-Europees en van de stamboom van de Italische talen.
In deze studie wordt uitgegaan van een tamelijk strict divergerend stamboom-model,
waarbij de eerste fase van de ontwikkeling van de Italische talen gezien wordt al seen
Proto-Italisch stadium waaruit zich vervolgens een Proto-Latijn en een Proto-Sabellisch
ontwikkelen. Een belangrijk punt voor de vraagstelling van deze studie is waar het
Faliscisch zich op deze stamboom bevindt: ontwikkelde het zich als een zelfstandige
taal naast het Proto-Latijn en het Proto-Sabellische, ontwikkelde het zich als een
zelfstandige  taal  uit  het  Proto-Latijn,  of  kan  het  als  dialect  van  de  Latijnse  groep
beschouwd worden? De rol van convergentie wordt in de discussies in dit hoofdstuk
zoveel mogelijk geminimaliseerd.

Vervolgens (§3.2) worden de ontwikkelingen in de Proto-Italische fase besproken, zoals
bv. de ontwikkeling van de laryngalen, het samenvallen van */e�/ met */o�/, en de
vroegste ontwikkelingen van de Proto-Indo-Europese stemhebbende geaspireerde
occlusieven, die zich gedurende deze periode ontwikkelen tot (stemhebbende of
stemloze) spiranten. De aanname is dat Faliscisch als behorende tot de Italische
taalfamilie op dit punt in geen opzicht afwijkt van de andere Italische talen, en deze
aanname blijkt gerechtvaardigd.

Hierna worden de ontwikkelingen binnen het Proto-Latijn besproken (§3.3),
waarbij de aanname is dat het Faliscisch waar er verschil is tussen de ontwikkelingen
van het Proto-Latijn en het Proto-Sabellisch zich aansluit bij het Proto-Latijn. Hoewel
deze aanname in veel gevallen gerechtvaardigd blijkt, is dit niet het geval waar het de
verdere ontwikkelingen van de stemhebbende geaspireerde occlusieven betreft. Hier
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toont het Faliscisch een ontwikkeling die eerder identiek lijkt te zijn aan die in de
Sabellische talen, waarbij de Proto-Indo-Europese fonemen */bh dh/ zich in word-
interne positie ontwikkelden tot een foneem dat weergegeven werd als f (vermoedelijk
[�]  of  [�]), terwijl in het Latijn deze fonemen in dezelfde positie uiteindelijk
samenvielen met /b d/. Dit moet als een van de belangrijkste verschillen tussen het
Faliscisch en het Latijn worden beschouwd, is het enige duidelijk aantoonbare verschil
tussen beiden in de diachronie van de fonologie, en leidt tevens tot een belangrijk
verschilpunt in de synchronische vergelijking van de fonemische en fonotactische
systemen van beiden. Hoewel dikwijls wordt aangenomen dat eenzelfde ontwikkeling
zich voordeed in andere dialecten van het Latijn, zoals het Praenestinisch, blijkt
daarvoor nauwelijks een bewijs te bestaan: de zeldzame gevallen van een word-interne f
in (dialect-)Latijn kunnen net zo goed worden toegeschreven aan interferentie of
ontlening van woorden uit een Sabellische taal.

Een complicerende factor is voorts de ontwikkeling van het Proto-Indo-Europese
fonemen */g�h gh/, die in alle andere Italische talen zich in woord-interne positie
ontwikkelden tot een foneem dat weergegeven werd als h (vermoedelijk [x]), maar in
het Faliscisch lijkt te worden weergegeven k, q, of c, een notatie die eerder op een
occlusief (/g/) dan op een spirant lijkt te wijzen. Een dergelijke ontwikkeling zou echter
niet alleen tegengesteld zijn aan de Faliscische ontwikkeling van woord-interne */bh dh/
(maar wel in de lijn liggen van de Latijnse ontwikkeling van woord-interne */bh dh/ tot
/b d/), maar ook anders dan de ontwikkeling van word-interne */g�h gh/  in  alle  andere
Italische talen. Het materiaal laat geen duidelijke conclusie toe.

Een synchrone vergelijking van de fonemische systemen van Faliscisch en Latijn in de
derde eeuw voor de christelijke jaartelling (§3.4) laten enkele verschillen zien, waarvan
de belangrijkste zijn de zeldzaamheid van /b/ en de grotere frequentie van /f/ in woord-
interne positie in het Faliscisch, en de verdwijning van de tweeklanken als gevolg van
monoftongisering, een proces dat zich in het Faliscisch eerder voltrok dan in het Latijn.

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de Faliscische
medeklinkers gedurende de Vroeg-, Middel-, en Laatfaliscische periodes (§3.5). Enkele
belangrijke deeldiscussies betreffen:
(1) de realisatie van /f/ aan het woordbegin als [h], een verschijnsel dat zowel uit de
epigrafische als uit diverse literaire bronnen bekend is, maar zich niet tot het Faliscisch
alleen lijkt te hebben beperkt, aangezien er ook voorbeelden zijn uit andere Latijnse
dialecten, en (in een latere periode) in het Etruscisch;
(2) het wel of niet plaatsvinden van woord-intern rhotacisme in het Faliscisch: de
twijfels in de literatuur ten aanzien van een Faliscisch rhotacisme blijken grotendeels op
een misinterpretatie van lettervormen te berusten;
(3) de mogelijke palatalisaties van consonanten gevolgd door /i/ of /�/: suggesties in
deze richting in de literatuur worden grotendeels in twijfel getrokken;
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(4) het weglaten van medeklinkers aan lettergreep- of woordeinde: betoogd wordt dat
de schrijvers van het Faliscisch een grote neiging hadden tot het weglaten in het schrift
van nasalen aan het lettergreep- en woordeinde, en een nog grotere neiging tot het
weglaten van /s/ aan het woordeinde, doch dat het in beide gevallen eerder gaat om
variatie in de geschreven weergave van fonetische realisaties dan van fonemische
ontwikkelingen. Geopperd wordt dat het vrijwel consequent weglaten van /s/ aan het
woordeinde na een korte klinker (in ong. 97% van alle gevallen) wellicht een
orthografische regel van het Faliscisch is geweest, dat dan in dat opzicht verschilde van
het Latijn.
Eenzelfde overzicht van de ontwikkeling van de Faliscische medeklinkers en
tweeklanken gedurende de Vroeg-, Middel-, en Laatfaliscische periodes (§3.6-7) levert
de volgende belangrijker deeldiscussies op:
(1) in het systeem van de klinkers vond een toenadering tussen /e/ en /i/ plaats, waarbij
beide waarschijnlijk werden gerealiseerd als [�]: voor een vergelijkbare toenadering van
/o/ en /u/ zijn minder sterke aanwijzingen;
(2) in tegenstelling tot wat gewoonlijk in de literatuur wordt aangenomen, toont het
Faliscisch wel degelijk gevallen van verzwakking of sluiting van woord-interne klinkers
die toe te schrijven zijn aan een (prehistorische) beginklemtoon;
(3) alle korte tweeklanken van het Faliscisch verdwenen al tijdens de Middelfaliscische
periode door monofthongisatie, hetgeen leidde tot een synchronisch verschil tussen de
fonemische systemen van het Faliscisch en van het Latijn, waar de tweeklanken
grotendeels pas later gemonoftongiseerd werden: in deze vroege monofthongisatie lijkt
het Faliscisch op het Umbrisch en het Volscisch;
(4) een opvallende ontwikkeling is die van de tweeklank /o�/ tussen twee labialen tot
/o�/ (bv. loifi�tato in inscriptie 31, = Lat. libertatis): deze ontwikkeling moet ook hebben
plaatsgevonden in het Latijn, maar vond niet plaats in de Sabellische talen;
(5) er zijn aanwijzingen voor een tweeklank -ui in de dativus enkelvoud van de vierde
declinatie, wellicht gevormd naar analogie van de (lange) tweeklanken -ai en -oi in de
dativus enkelvoud van de eerste en tweede declinatie.
Als voornaamste conclusie van hoofdstuk 3 (§3.8) wordt gesteld dat de diachronische
ontwikkeling van de fonologie van het Faliscisch op zeer veel punten overeenkomt met
die van het Latijn, en dat het Faliscisch over het algemeen aansluit bij het Latijn op die
punten waar er verschil bestaat tussen het Latijn en de Sabellische talen. Verschillen
tussen Faliscisch en Latijn zijn over het algemeen van recente datum en hebben
betrekking op fonetische of fonemische tendensen die zó universeel zijn dat de
betekenis er van gering is. De grote uitzondering hierop is de ontwikkeling van de
stemhebbende geaspireerde occlusieven in woord-interne positie in het Faliscisch: op
dit punt toont het Faliscisch een vroege afwijking van het Latijn en een ontwikkeling
die overeenkomt met die in de Sabellische talen.
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Hoofdstuk 4 (The nominal and pronominal inflections, pp.117-154) behandelt de
morfologie van de naamwoorden en de voornaamwoorden. Methodologische kwesties
die aan de orde komen (§4.1) betreffen de mate waarin Etruscische namen wel of niet
aangepast werden aan de morfologie van het Faliscisch, en de meerduidigheid van veel
(contextloze) Faliscische vormen.

Vervolgens wordt de morfologie van de eerste (§4.2) en tweede (§4.3) declinatie
behandeld. Deze levert weinig verrassingen op: de morfologie van het Faliscisch sluit
nauw aan bij die van het Latijn, ook op punten waar het Latijn verschilt van de
Sabellische talen zoals de nominativus enkelvoud van de eerste declinatie (Faliscisch en
Latijn -a , Sabellische talen -o) en de nominativus meervoud van beide declinaties
(Faliscisch en Latijn -ai en *-oi (Middelfaliscisch -e), Sabellische talen -as en -os). Een
discussiepunt is de genitivus van de eerste declinatie: hoewel de literatuur het er over
eens is dat het Faliscisch hier de uitgang -as kende, is men over het algemeen niet
bereid de (meerduidige) Faliscische vormen op -ai als genitivus te interpreteren. Hier
wordt gesteld dat een dergelijke interpretatie wel degelijk mogelijk is, en dat het
Faliscisch waarschijnlijk eenzelfde vervanging van de uitgang -as door -ai heeft gekend
als het contemporaine Latijn. In de tweede declinatie valt de dativus op -oi op, die voor
het Latijn wel verondersteld mag worden, maar niet eenduidig geattesteerd is.
Bovendien wordt betoogd dat sommige van de Faliscische vormen op -oi wellicht
geïnterpreteerd kunnen worden als genitivus.

Het belangrijkste punt van de morfologie van de tweede declinatie is echter
ongetwijfeld de genitivus enkelvoud (§4.4). Al tientallen terug werd vastgesteld dat het
Faliscisch toonde van een genitivus op -osio, een voortzetting van de Proto-Indo-
Europese uitgang */-os�o/, terwijl uit het Latijn alleen de genitivus op -i bekend was,
waarvan de oorsprong omstreden is. (In de Sabellische talen was de oorspronkelijke
uitgang van de genitivus enkelvoud van de tweede declinatie al tijdens de Proto-
Sabellische periode vervangen door de uitgang van de derde declinatie.) De aanname
was dat dit een morfologisch punt was waarop Faliscisch en Latijn duidelijk van elkaar
verschilden, en leidde tot de al genoemde aanname dat Faliscisch in de eerste declinatie
geen genitivus op -ai kende, die immers gevormd was naar analogie van de genitivus op
-i. De publicatie van de Vroeglatijnse Satricum-inscriptie (CIL I2.2832a) in 1978 toonde
echter aan dat ook het Latijn aanvankelijk een genitivus op -osio had, en dat de
vervanging van -osio door -i betrekkelijk recent moest hebben plaatsgevonden in zowel
Faliscisch als Latijn.

De verschillende theorieën ten aanzien van de relatie tussen -osio en -i, de manier
waarop en de redenen waarom -osio vervangen werd door -i worden uitgebreid
besproken. Met name wordt scherp stelling genomen tegen het idee dat -i een directe
fonologische ontwikkeling van -osio zou zijn geweest: in plaats daarvan wordt ervan
uitgegaan dat -i teruggaat op een Proto-Indo-Europees */-i�/, waarbij gesuggereerd
wordt dat dit */-i�/ misschien gelijk te stellen is met de nominativus onzijdig meervoud
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*/-��2/ van de bijvoeglijk naamwoorden op */-�os/ en derhalve teruggaat op de
collectieve vorm van een bezittelijk bijvoeglijk naamwoord (bv. */tull��2/ � */tull�/ ‘de
Tullische zaken’). Ook aan deze verklaring kleven echter grote bezwaren. Als onderdeel
van deze discussie wordt ook al het relevante materiaal uit de andere talen van het oude
Italië besproken: hierin wordt ook het materiaal uit de niet-Italische talen zoals
Venetisch, Lepontisch, Messapisch, Siculisch, en Elymisch betrokken, aangezien hier in
de literatuur argumenten aan zijn ontleend. Sommige van deze talen lijken een
vergelijkbare ontwikkeling te hebben doorgemaakt als het Faliscisch en het Latijn.

In de bespreking van de overige declinaties (§4.5-6) zijn de volgende deeldiscussies van
belang:
(1) de genitivus enkelvoud van de derde declinatie toont ook in de Middelfaliscische
inscripties nog een duidelijk onderscheid tussen de consonant-stammen, waar de
uitgang -o(s) is, en de i-stammen, waar de uitgang –e(s) is: hierbij wordt gesteld dat ook
in het contemporaine Latijn de uitgang bij de consonant-stammen zeer waarschijnlijk
-os was;
(2) de dativus enkelvoud van de vierde declinatie gaat uit op -ui: deze uitgang is op
geen enkele manier in overeenstemming te brengen met wat bekend is van de
corresponderende uitgangen in de overige Italische talen en is waarschijnlijk binnen het
Faliscisch gevormd door analogie met de uitgangen -ai en -oi van de eerste en tweede
declinaties.

De voornaamwoorden (§4.7-9) zijn slecht gedocumenteerd, met uitzondering van de
persoonlijk voornaamwoorden (§4.7). Het Faliscisch toont daarbij eco en med (later ook
met) als nominativus en accusativus van het persoonlijk voornaamwoord van de eerste
persoon enkelvoud en komt daarin overeen met het Latijnse ego en med, terwijl de
Sabellische talen weliswaar een nominativus */eg�/ kunnen hebben gehad, maar in
ieder geval een anders gevormde accusativus /m�om/ hadden (thans geattesteerd in het
Vroegumbrische (?) míom).

Een bijzonder problematisch punt is het persoonlijk voornaamwoord van de
tweede persoon meervoud, dat in het Vroegfaliscisch verschijnt als ues in inscriptie 4.
Het e-vocalisme is moeilijk te verklaren naast het Latijnse uos (en het bijbehorende
bezittelijk voornaamwoord uoster, dat zich later ontwikkelde tot uester). Dit lijkt het
enige grote verschil tussen Faliscisch en Latijn te zijn op het punt van de morfologie
van de voornaamwoorden, maar eenzelfde eigenaardigheid doet zich ook voor binnen
de Sabellische talen, waar het Paelignische uus staat naast het Umbrische bezittelijk
voornaamwoord uestra (waar het e-vocalisme niet terug kan gaan op een ouder o-
vocalisme). Het probleem van deze vormen lijkt onoplosbaar: gesuggereerd wordt dat
de Proto-Italische vorm mogelijk */�	s/ en */�estros/ zijn geweest, waarnaast vormen
met een o-vocalisme ontstonden die gevormd zijn naar analogie van de
voornaamwoorden van de eerste persoon meervoud, */n
s/ en */nostros/.
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In hoofdstuk 5 (The verb, pp.155-176) wordt de morfologie van de werkwoorden
besproken. Hierbij zijn geen belangrijke methodologische problemen (§5.1).

Een bespreking van de morfologie van het werkwoord (§5.2) toont enerzijds
duidelijk dat het Faliscisch tot de Italische talen behoort en dat het op cruciale
verschilpunten overeenkomsten vertoont met het Latijn en niet met de Sabellische talen,
maar dat het anderzijds ook een aantal verschilpunten had met het Latijn.  Allereerst
toont het Faliscisch een systeem van vier conjugaties en verschilt daarmee niet van de
overige Italische talen. In de manier waarop het futurum gevormd wordt toont het
Faliscisch overeenkomsten met het Latijn waar dit van de Sabellische talen verschilt
(Fal. f-futurum = Lat. b-futurum, tegenover Sab. s-futurum). In de vorming van de
wijzen valt geen verschil aan te wijzen met de andere Italische talen.

In de werkwoordsuitgangen komt het Faliscisch ook weer overeen met het Latijn
waar dit verschilt van de Sabellische talen, m.n. op het gebied van de uitgang van de
eerste persoon enkelvoud van het perfectum, geattesteerd in de Vroegfaliscische vorm
pe�para[i in inscriptie 1, en van de secundaire persoonsuitgangen van de derde persoon
enkelvoud, aanvankelijk -ed, later vervangen door -et, een vervanging die ook in het
Latijn plaats vond maar niet in de Sabellische talen, en van de derde persoon meervoud,
-ond, die in de Sabellische talen vervangen was door -ns. Problematisch is het feit dat
deze uitgang in het Vroegfaliscisch opduikt in een perfectumform: indien het Faliscisch
daadwerkelijk een Latijns dialect was zou eerder een vorm als *-eri verwacht worden.
Het is echter niet duidelijk in hoeverre deze Vroegfaliscische vorm representatief is
voor de perfecta in het Vroegfaliscisch. Ook de uitgangen van de gebiedende wijs II
tonen anomalieën, die echter tot op zekere hoogte verklaarbaar zijn.

Vervolgens (§5.3) worden de geattesteerde werkwoordsvormen afzonderlijk besproken.
Belangrijke deeldiscussies betreffen hier de volgende vormen:
(1) esú(m) ‘ik ben’ in inscripties 389, 404, en 465 (alle uit de ager Capenas afkomstig),
een vorm die reeds bekend was uit de Sabellische talen maar ook voor het Latijn
geattesteerd is, zowel in epigrafische als literaire bronnen, en wellicht tot de dialecten
aan de grenzen van het Latijnse gebied behoorde;
(2) de perfectumvormen facet in inscriptie 470* en faced in inscriptie 471*, die pas
sinds enkele jaren bekend zijn: in een uitgebreide bespreking van de Italische perfecta
van de werkwoordsstam fac- wordt  gesteld  dat  hoewel  deze  vorm  verschilt  van  het
Latijnse perfectum feci, er desondanks overeenkomsten zijn in de zin dat zowel
Faliscisch als Latijn een oude aoristusstam gebruiken als perfectumstam, en dat deze
vernieuwing tamelijk recent moet zijn geweest aangezien het oorspronkelijke
reduplicatieve perfectum voor het Latijn nog geattesteerd is in vhe�vhaked CIL I2.3. Een
zelfde vernieuwing is te vinden in het Umbrisch; in het Oscisch is echter het oude
reduplicatieve perfectum bewaard.
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(3) de Vroegfaliscische perfectumvormen f[.f]�qod in inscriptie 1 en fifiked in inscriptie
9: hier wordt stelling genomen tegen het idee dat deze vormen perfectumvormen zijn
van fac-: ze worden beschouwd als perfectumvormen van fi(n)g- (de traditionele
interpretatie van deze vormen). Het schijnbare verschil tussen het reduplicatieve
perfectum van het Faliscisch en het Latijnse finxi wordt gesuggereerd dat net als in het
geval van de werkwoordsstam fac- eeen ouder reduplicatief perfectum, dat nog
geattesteerd is in het Vroegfaliscisch, later vervangen is door een aoristusstam.
(4) de vermeende werkwoordsvorm i*ice (ipice?) in inscripties 309 en 315: hier wordt
gesteld dat deze vorm waarschijnlijk geen werkwoordsvorm is;
(5) de futurumvormen pipafo in inscriptie 59 en ‹pi›pafo in inscriptie 60: hier worden
drie mogelijke manieren besproken waarop deze vormen afgeleid zouden kunnen zijn
van de praessenstam pip- of pipa-.
(6) de gebiedende wijzen tulate en urate in inscriptie 385, die tot nog toe nauwelijks
enige duiding hadden gekregen.
De deelconclusie van dit hoofdstuk (§5.4) is dat veel van de verschillen tussen het
Faliscisch en het Latijn op het gebied van de werkwoorden zich goed laten verklaren en
in een aantal gevallen slechts schijnverschillen zijn.

In hoofdstuk 6 (The lexicon, pp.177-212) wordt gekeken naar de lexicale elementen in
de Faliscische inscripties. Methodologische punten die hierbij besproken worden (§6.1)
zijn (1) de wenselijkheid om bij op vergelijking gebaseerd onderzoek naar de
taalkundige positie van een taal of dialect, prioriteit te geven aan synchrone vergelijking
boven diachrone woordafleiding, (2) het probleem van welke inscripties het Faliscisch
weerspiegelen en welke die van het taalkundig zeer nabijstaande Latijn, en (3) het
gebruik van het onomasticon als gegevensbron voor lexicale elementen.

Vervolgens (§6.2) worden alle in de inscripties geattesteerde lexicale elementen
afzonderlijk geëvalueerd. Interessante deeldiscussies hierbij betreffen de woorden efiles
(al dan niet een calque op het Latijnse aediles), cela in de betekenis ‘grafkamer’ (al dan
niet een ontlening uit het Etruscisch), het hypothetische woord *gutto/guttom/guttor
‘schenkkan’ (vorm en ontleningstraject), het hypothetische woord *putellios/putelliom
‘(jong) kind’ (mogelijke afleiding), het ghostword †sorex, en het mogelijk nog als
bijvoeglijk naamwoord fungerende titos ‘voorspoedig, welvarend’.

Evaluatie van deze lexicale elementen (§6.3) laat zien dat, hoewel de gegevens
lacuneus zijn, er valt vast te stellen dat het geattesteerde Faliscische lexicon vrijwel
geheel overeenkomt met het Latijnse, ook waar het Latijnse lexicon duidelijk verschilt
van het Sabellische, zoals in de woorden filius/filia voor ‘zoon’/‘dochter’, tegenover
het  Sabellische  *puclom/*futer. Woorden van andere herkomst kunnen worden
toegeschreven aan recente ontlening of interferentie, zoals in de gevallen van
postigna en pescum. Tevens worden lexicale subsets besproken, waarbij blijkt dat de
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subset die betrekking heeft op de grafvorm het lexicon weliswaar vergelijkbaar is met
het Latijnse, doch een aantal eigen betekenissen toont die in Latium, waar de
grafvorm amders was dan in de ager Faliscus, niet of nauwelijks voorkomen, zoals
cella met de betekenis ‘grafkamer’ en lectus met de betekenis ‘ligplaats voor de
dode’. De subset die betrekking heeft op het politieke bestuur tenslotte is vrijwel
geheel aan het Latijn ontleend en weerspiegelt de door de Romeinen na de oorlog van
241-240 voor de christelijke jaartelling ingestelde bestuursstructuur.

Aparte aandacht wordt verder besteed aan de epigrafisch geattesteerde theonymen
(§6.4), toponymen, potamonymen, en ethnonymen (§6.5). De theonymen komen
overeen met die in het Latijn, en hebben vrijwel alle betrekking op Italische (en niet op
Etruscische) goden. In de toponymen, potamonymen, en ethnonymen komen diverse
geografische namen uit de directe omgeving van de ager Faliscus terug. Hierbij dient
gewezen te worden op de naam calitenes in inscriptie 265, een naam die misschien is
afgeleid van de oorspronkelijke Etruscische naam van het huidige Gallese, en de namen
ortecese in inscriptie 339 en urtcsnas in inscriptie XXXV, die zouden kunnen zijn
afgeleid van de oorspronkelijke Etruscische naam van het huidige Corchiano. Ten slotte
(§6.6) worden de weinige glossen besproken die door Latijnse of Griekse auteurs aan de
Falisken werden toegeschreven.

Hoofdstuk 7 (The onomasticon, pp.213-290) bestaat uit een evaluatie van het
onomasticon van het gebied. Methodologische problemen hier zijn (1) het feit dat
namen in zekere zin slechts zijdelings deel uitmaken van een taal, en zich niet in alle
opzichten gedragen als lexicale elementen, waardoor bijvoorbeeld de ontlening van
namen aan andere talen duidelijk gemakkelijker verloopt dan de ontlening van lexicale
elementen, (2) het feit dat namen primair niet zozeer een lexicale betekenis als wel een
symbolische functie hebben en derhalve als belangrijke markeerders van verschillende
soorten identiteit kunnen fungeren, (3) en dat derhalve het aanpassen van een naam aan
een andere taal (of, omgekeerd, het onveranderd laten van de eigen naam bij het gebruik
van een andere taal) van groot belang kunnen zijn bij het vaststellen van identiteit.
Gewaarschuwd wordt tenslotte voor het te gemakkelijk trekken van conclusies op grond
van een achternaam die uit een bepaalde taal afkomstig is: zo is het hebben van een (in
oorsprong) Etruscische achternaam zeker geen automatisch bewijs voor het feit dat een
persoon met een dergelijke achternaam ook (nog) Etruscisch was of zich als Etrusk
beschouwd, of zelfs maar Etruscisch sprak.

Vervolgens worden in diverse paragrafen de namen en de naamsformules uit het gebied
geanalyseerd: allereerst de namen in de Vroegfaliscische inscripties (§7.2), die
voornamelijk uit enkele namen bestaan (hoewel vroege voorbeelden van familienamen
ook al lijken op te duiken), en uit enkele lastig analyseerbare naamsgroepen, vervolgens
de Middel- en Laatfaliscische naamsformules van mannen (§7.3) en van vrouwen
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(§7.4). Bij zowel mannen als vrouwen bestaat de officiële naamsformule uit voornaam
+ achternaam, eventueel gevolgd door een filiatie (vermelding van de vadersnaam). De
officiële naamsformule wordt vooral gebruikt in grafinscripties; in bezitsinscripties op
aardewerk wordt ook wel een kortere vorm van de naamsformule gebruikt, die bij
mannen bestaat uit de voornaam, maar bij vrouwen eerder uit de achternaam.

Hiernaast worden nog enkele uitbreidingen en varianten besproken.
Vrouwennamen konden worden uitgebreid met vermelding van de naam van de
echtgenoot als ‘echtgenote van …’ (§7.4.2), hetgeen een toevoeging is die alleen in
grafinscripties wordt gevonden, aangezien vrouwen die in het familiegraf van de
echtgenoot werden begraven een andere achternaam hadden dan de rest van de
overledenen aldaar. De filiatie (§7.5) kan twee vormen aannemen, nl. ‘zoon/dochter van
…’ of door middel van een van de vadersnaam afgeleid bijvoeglijk naamwoord, een
zgn.  patronymicum.  Het  gebruik  van  patronymica  moet  zeer  verbreid  zijn  geweest  in
het oude Italië, aangezien patronymica de basis vormen van veel van de Italische en
Etruscische familienamen, maar alleen in de ager Faliscus blijft het patronymicum als
zodanig tot ver in de historische periode in gebruik (tot in de tweede eeuw voor de
christelijke jaartelling). Tenslotte wordt een kort woord gewijd aan de namen van
vrijgelatenen (§7.6). De naamsformules van vrijgelatenen lijken weinig af te wijken van
die van vrijgeborenen, hoewel er aanwijzing zijn dat in de ager Faliscus het Etruscische
systeem van de dubbele familienaam voor vrijgelatenen ook in gebruik was.
Vervolgens volgen uitgebreide analyses van alle uit de epigrafische bronnen bekende
voornamen (§7.7) en familienamen (§7.8) in het gebied, waarbij vooral gekeken is naar
de herkomst van deze namen (locaal, Etruscisch, Latijns, of Sabellisch), naar de
frequentie, en naar de distributie. De belangrijkste conclusies hier zijn:
(1) dat de ager Faliscus eigen voornamen kende die nergens anders voorkwamen, zoals
Iuna, Volta, en Voltius, terwijl sommige andere namen in de ager Faliscus duidelijk
vaker voorkwamen dan elders, zoals Gavius, Aufilus, en Laevius en Laevilius;
(2) dat in de ager Faliscus veel Etruscische voornamen werden gebruikt, maar dat deze
stuk  voor  stuk  niet  frequent  voorkomen  en  niet  gebonden  blijken  te  zijn  aan  families
met (in oorsprong) Etruscische achternamen (zie hieronder over §9.2);
(3) dat in de ager Faliscus veel Etruscische achternamen werden gebruikt, maar dat deze
in veel gevallen zijn aangepast aan de morfologie van het Faliscisch;
(4) en dat veel van de Faliscische achternamen en (in mindere mate) voornamen
oorspronkelijk patronymica waren.
Vervolgens wordt een kort woord gewijd aan de cognomina of toenamen (§7.9) : deze
waren slechts weinig frequent, vermoedelijk nog niet erfelijk, en nog geen vast
onderdeel van de officiële naamsformule, hetgeen in overeenstemming is met het
gebruik van dergelijke namen in Latium in dezelfde periode.
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Tenslotte (§7.10) worden de bevindingen met betrekking tot de namen geplaatst in het
kader van de vraagstelling met betrekking tot de (ethnische) identiteit. Anders dan vaak
wordt aangenomen blijken de namen slechts een tamelijk diffuus beeld te geven van de
ethnische samenstelling van de bevolking van de ager Faliscus. Dit blijkt vooral uit de
grote mengelmoes van namen van verschillende origine in het gebied, waarbij
voornamen en achternamen van verschillende herkomst zonder meer aan elkaar
gekoppeld worden. Wel zijn er duidelijke aanwijzingen dat bepaalde voornamen
functioneerden als markeerders van een ethnische identiteit: zo verdwijnen de specifiek
Faliscische voornamen spoedig na de overname van het gebied door de Romeinen na de
oorlog van 241-240 voor de christelijke jaartelling, terwijl tezelfdertijd tot dan toe
afwezige of niet frequente voornamen die typerend zijn voor het Latijn zoals Gaius en
Marcus hun intrede doen. Dit beeld wordt versterkt door duidelijke aanwijzingen dat
bepaalde voornamen een rol speelden binnen bepaalde families (zgn. ‘erfelijke
voornamen’).

In hoofdstuk 8 (Syntax and text structure, pp.291-318) wordt ingegaan op de manier
waarop in het Faliscisch zinnen en teksttypes geconstrueerd werden. Een
methodologisch punt hierbij (§8.1) is de uitsluiting van de Latijnse inscripties, daar deze
een zodanig andere repertoir aan teksten omvatten dat een vergelijking met de
Faliscische inscripties onmogelijk is en een scheef beeld op zou leveren van het
materiaal.
Een analyse van de morfosyntaxis van de naamwoorden (§8.2) en de werkwoorden
(§8.3), de volgorde van de zinsdelen in de zin (§8.4) en in woordgroepen (§8.5), en
coördinatie en subordinatie (§8.6) toont weinig verrassends: het Faliscisch toont op
deze punten geen verschillen met de andere Italische talen. Het weinige dat te zeggen
valt met betrekking tot de taaltypologie van het Faliscisch (§8.7) zou mogelijkerwijs
kunnen wijzen op iets meer overeenkomsten met het Latijn dan met de Sabellische
talen, maar het materiaal hiervoor is te schaars om tot duidelijke uitspraken te komen.

Veel interessanter blijkt de analyse van de verschillende teksttypes. Onder de
bezitsinscripties (§8.8) worden de gebruikelijke basistypes aangetroffen (naam in de
nominativus, naam in de genitivus), maar ook voorbeelden van ‘sprekende inscripties’
met teksten als eco gevolgd door een naam in de genitivus (‘ik [ben] van ...’), eco met
een vaasnaam in de nominativus en een persoonsnaam in de genitivus (‘ik ben de ... van
..’), en eco gecombineerd met een naam in de nominativus (‘ik [ben] ...’), en een naam
in de genitivus gevolgd door esú(m) ‘van ... ben ik’. Vergelijking met sprekende
inscripties uit andere talen van het oude Italië toont dat de eerste drie types van
Etruscische origine zijn, en het laatste type vermoedelijk ontstaan is bij vervanging van
deze voornaamwoordelijke formules door Latijnse werkwoordelijke formules.

Een dergelijk beeld komt ook naar voren bij de ‘signaturen’ (§8.9) van
pottenbakkers. Ook hier komen voorbeelden voor van een naam in de nominativus of de
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genitivus, maar daarnaast worden ook voorbeelden gevonden van sprekende inscripties
bestaande uit een naam gevolgd door med fifiked ‘... kneedde mij’ (Vroegfaliscisch) of
met facet ‘... maakte mij’ (Middelfaliscisch). Interessant is dat deze formule weliswaar
teruggaat op een Etruscisch voorbeeld, maar aangepast is aan de woordvolgorde van het
Faliscisch. Uniek is het gebruikt, in de Vroegfaliscische vorm van deze formule, van het
specifieke werkwoord fi(n)g- ‘kneden’, terwijl de vergelijkbare formules in de andere
talen van het oude Italië een algemeen werkwoord ‘maken’ gebruiken.

De grafinscripties (§8.10) tonen een formule bestaand uit een of meer namen in
de nominativus gevolgd door de woorden hec cupat/cupant ‘... ligt/liggen hier’.
Vergelijkbare formules komen voor in andere talen van Centraal-Italië, maar de variatie
binnen deze formules is groot, en de frequentie is aanmerkelijk lager dan in het
Faliscisch, waar dit de standaardformule voor grafinscripties lijkt te zijn (met
incidentele variaties zoals cupat ifra ‘ligt hieronder’ in inscriptie 40 en lecet hec in
inscriptie 88, met een ander werkwoord voor ‘liggen’). Het Etruscisch had een
vergelijkbare formule met de woorden �ui cesu, maar ook van deze formule komt de
frequentie niet in de buurt van die van de Faliscische. Afgezien van deze formule wordt
voorts aandacht besteed aan het verschijnen van cursus honorum in Latinofaliscische en
Latijnse grafinscripties, hetgeen duidelijk toe te schrijven is aan Romeinse invloed, aan
de problematische gevallen van grafinscripties bestaande uit twee namen, één in de
nominativus en één in de dativus) en misschien te lezen als ‘... [maakte dit graf] voor
...’, en de inscripties die refereren aan het grafrecht (ius sepulcrale).

De wijdingsinscripties (§8.11) bestaan uit godennamen in de nominativus of de
genitivus en zijn derhalve vergelijkbaar met de bezitsinscripties. Daarnaast komt ook
het meer gebruikelijke type voor waarin de godennaam in de dativus staat (‘voor ...’),
soms vergezeld van een naam van de schenker in de nominativus (‘..., voor ...’). Het is
echter mogelijk dat het relatief grote aantal inscripties waarin de godennaam in de
genitivus staat verklaard moet worden door invloed vanuit het Etruscisch aan te nemen,
waar een werkelijke dativus wellicht ontbrak en de functies die de dativus had in de
Italische talen deels werden vervuld door de genitivus. Daarnaast wordt er minstens een
voorbeeld gevonden van een wijdingsinscriptie met het woord sacer ‘gewijd’, hetgeen
eerder een Italisch dan een Etruscisch gebruik lijkt te zijn: het Faliscische voorbeeld
(inscriptie 127, sacra) is echter uniek in de zin dat de naam van de godheid niet
genoemd wordt.

Op het gebied van de officiële inscripties (§8.12) tenslotte is er een duidelijk
verschil tussen de eenvoudige manier waarop deze in het Faliscisch geformuleerd
werden, met alleen de namen van de magistraten, en de manier waarop deze in Latijnse
inscripties uit het gebied geformuleerd werden, met aanmerkelijk uitgebreider formules.
Dit weerspiegelt het andere tekstrepertoir dat zijn intrede deed in het gebied met de
overname door de Romeinen na de oorlog van 241-240 voor de christelijke jaartelling.
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Hoofdstuk 9 (Language contact, pp.319-340) is gewijd aan de taalcontacten die
moeten hebben bestaan tussen het Faliscisch enerzijds en het Etruscisch, de Sabellische
talen, en het Latijn anderzijds. Eerst (§9.1) wordt hierbij ingegaan op het
methodologische probleem van het analyseren van taalcontacten uit een beperkt
epigrafisch corpus: de aard van dit materiaal maakt het niet alleen bijzonder moeilijk
om onderscheid te maken tussen interferentie en ontlening, maar verschijnselen die aan
interferentie of ontlening kunnen worden toegeschreven veronderstellen ook dat dit
‘vreemde element’ werd meegenomen in de geschreven versie  van  de  taal  waar  het  in
terecht kwam, hetgeen een extra stap vereist ten opzichte van vergelijkbare
verschijnselen in gesproken taal.

Vervolgens worden de contacten met het Etruscisch besproken (§9.2) moeten vooral in
de periode tot de vierde eeuw van groot belang zijn geweest, maar het lijkt er op dat in
de ager Faliscus in elke periode een deel van de bevolking Etruscisch in ieder geval als
tweede taal maar wellicht ook als eerste taal beheerste. De contacten zullen daarom
zowel op formeel (officieel) als op informeel (persoonlijk) niveau hebben
plaatsgevonden. Opvallend zijn in dit opzicht de Etruscische inscripties XXXVIII en
XXXIX: dit lijken officiële inscripties te zijn, hetgeen er op zou wijzen dat Etruscisch in
voorkomende gevallen gebruikt kon worden door (locale) magistraten, zelfs al was
Faliscisch vermoedelijk de eerste taal van de meerderheid van de bewoners van het
gebied. Desondanks blijkt het moeilijk om daadwerkelijk Etruscische kenmerken aan te
wijzen in de Faliscische inscripties. Als zodanig worden besproken :
(1) fonologische kenmerken, waarbij als enige plausibel punt wordt genoemd de
mogelijkheid van een ‘sterkere’ Etruscische realisatie van /s/ aan het woordeinde na een
korte klinker;
(2) morfologische kenmerken, die grotendeels in twijfel worden getrokken óf kunnen
worden toegeschreven aan onomastische ontlening, waarbij het morfeem van de
Etruscische nominativus mee ontleend wordt als onderdeel van de naam: hieronder
vallen wellicht ook de ‘Etruscoide’ vormen op -ies;
(3) lexicale ontleningen, die grotendeels in twijfel worden getrokken;
(4) een syntactisch kenmerk, namelijk de verwarring van verschillende naamvallen die
in sommige inscripties waarneembaar is, lijkt wél aan het Etruscisch toe te schrijven;
(5) de reeds in hoofdstuk 8 besproken tekstformules zijn ook met zekerheid aan het
Etruscisch toe te schrijven.

Een aparte paragraaf (§9.2.3)  is gewijd aan de mogelijke aanwezigheid van
Etruscischtalige groepen of families in de ager Faliscus, die al eerder het onderwerp zijn
geweest van aparte studies. Het merendeel van de grafinscripties uit Corchiano
(inscripties 257-258, 265-266, en 269-272), alsmede de inscripties uit een tombe bij de
Ponte Terrano in Civita Castellana (inscripties 41-43) bevatten een aantal epigrafische,
orthografische, onomastische, en taalkundige kenmerken die alleen aan het Etruscisch
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toegeschreven kunnen worden. De concentratie van deze kenmerken in deze inscripties
is hoog, en de conclusie is daarom dan ook dat deze inscripties duidelijk aan personen
toe te schrijven zijn van wie de eerste taal eerder Etruscisch was dan Faliscisch.

De contacten met de Sabellische talen (§9.3) moeten frequent zijn geweest. Gesteld
wordt echter dat in ieder geval op taalkundig gebied er nauwelijks aanwijzingen zijn te
vinden voor vermeende grootschalige invasies vanuit het Sabellische gebied ten oosten
van de Tiber, hoewel migraties op kleine schaal niet uitgesloten kunnen worden : in dit
kader wordt tevens besproken de implicaties van de Hirpi Sorani op de Soracte zoals
beschreven door Servius en Plinius de Oudere. Epigrafische en taalkundige aspecten
van de inscripties van het studiegebied die op Sabellische talen zijn terug te voeren zijn
deze vrijwel geheel beperkt tot de ager Capenas, zijn deze goed verklaarbaar als
interferentie, toe te schrijven aan individuen van wie de eerste taal een Sabellische taal
was eerder dan Faliscisch. Bijzondere aandacht is er voor inscriptie 474* van
onbekende herkomst (misschien afkomstig uit Falerii Novi) en inscriptie 431 uit het
heiligdom  van  Lucus  Feroniae  in  de  ager  Capenas:  in  beide  inscripties  wordt  het
voorwerp van de inscriptie zelf aangeduid met een woord dat alleeen parallellen heeft in
Sabellische talen, respectievelijk posticnu en pesco(m), terwijl de taal van de inscripties
verder volledig Faliscisch of Latijn lijkt te zijn.

De contacten tussen Faliscisch en Latijn (§9.4) blijken veel moeilijker analyseerbaar,
juist vanwege de grote mate van overeenkomst tussen beide. Zeker in de periode na de
oorlog van 241-240 voor de christelijke jaartelling moeten deze contacten frequent en
intensief zijn geweest, en op alle niveau’s van taal en taalgebruik hun invloed hebben
uitgeoefend. Voor zover deze contacten echter terugkeren in de Faliscische inscripties
lijkt  er  niet  zozeer  sprake  te  zijn  van  kenmerken  van  het  Latijn  die  in  het  Faliscisch
doordringen, maar een volledige vervanging van de Faliscische manier waarop
inscripties vorm werd gegeven door een Latijnse manier: het ‘schema’ of ‘model’ van
een geschreven tekst wordt na de Romeinse overname van het gebied volgend op de
oorlog van 241-240 voor de christelijke jaartelling vervangen door een nieuw schema.
Dit uit zich in epigrafische, orthografische, morfofonologische, en tekstuele kenmerken
die radicaal anders waren dan in de Faliscische inscripties. Hoe zich dit verhield tot de
manier waarop gesproken Faliscisch beïnvloed werd door het Latijn is derhalve niet
echt waar te nemen.

In hoofdstuk 10 (Conclusion: Faliscan as a Latin dialect, pp.341-360) worden de
analyses en deelconclusies van hoofdstukken 2-9 bijeen gevoegd en geintegreerd.
Terugkerend naar de verschillende definities van dialect zoals die gegeven werden in
hoofdstuk 1 (§10.2) wordt allereerst geconcludeerd dat de aanwijzingen voor een
‘Faliscische identiteit’ en de rol van het Faliscisch zelf daarin dermate sterk zijn dat
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vanuit een strict sociolinguistisch perspectief het welhaast noodzakelijk is om het
Faliscisch te beschouwen als een taal.

De conclusie wordt echter anders als de vraagstelling benaderd wordt vanuit de in
hoofdstuk 1 besproken structurele benadering. Achtereenvolgens wordt het materiaal
daarom besproken vanuit een zo synchronisch mogelijk perspectief en vanuit een
diachronisch perspectief. Een probleem bij het synchronisch perspectief is dat de
mogelijkheid tot vergelijking van het Vroegfaliscische materiaal uitgesproken beperkt is
en derhalve veel vragen onbeantwoord laat: een strict synchronische vergelijking van
het Faliscische materiaal met het contemporaine Latijnse en Sabellische materiaal kan
eigenlijk alleen zinnig worden uitgevoerd voor de periode tussen ong. 300 en 250 voor
de christelijke jaartelling, d.w.z. voor het einde van de Middelfaliscische periode. Bij
een vergelijking van het materiaal uit deze periode zouden echter weer de belangrijke
gegevens van het Vroegfaliscische materiaal buiten beschouwing blijven. Tevens doet
dit geen recht aan de diachronische ontwikkelingen die tot deze synchronie geleid
hebben.

Derhalve wordt verder uitgegaan van een meer diachrone dan synchrone
benadering, die het mogelijk maakt om gegevens uit alle periodes te gebruiken en deze
in een groter perspectief te plaatsen. Er wordt betoogd dat bij een dergelijke
beschouwing de verschillen tussen Faliscisch en contemporain Latijn gering zijn, en dat
de meeste van deze verschillen toe te schrijven zijn aan relatief recente ontwikkelingen.
De verschillen tussen Faliscisch en Latijn die aparte discussie vereisen zijn de volgende:
(1) de verschillende ontwikkelingen van */bh dh/  in woord-interne positie: er lijkt
binnen een strict structurele versie van de diachronische benadering geen verklaring te
vinden waarom het Faliscisch in één vroege fonologische ontwikkeling afwijkt van het
Latijn en een ontwikkeling toont zoals die plaats moet hebben gevonden in de
Sabellische talen, terwijl het Faliscisch in latere ontwikkelingen zich weer wél
ontwikkelt zoals het Latijn;
(2) de vorming van het Vroegfaliscische perfectum fifiked in inscriptie 9 en f[.]�qod in
inscriptie 1 tegenover het Latijnse finxi, en van het Middelfaliscische perfectum facet in
inscriptie 470* en faced in inscriptie 471* tegenover het Latijnse feci (ouder vhe�vhaked
CIL I2.3): dit verschil valt te verklaren door aan te nemen dat in deze werkwoorden een
oorspronkelijk reduplicerend perfectum in een recente ontwikkeling werd vervangen
door een oorspronkelijke aoristusvorm, hetgeen overigens niet verklaard waarom het
Faliscisch in het geval van de werkwoordsstam fac- koos voor de aoristusstam fac-
/fak-/ (zoals ook het Umbrisch deed) en het Latijn voor de aoristusstam fec- /f�k-/;
(3) het Vroegfaliscische persoonlijk voornaamwoord ues in inscriptie 4, dat niet in
overeenstemming is met de corresponderende Latijnse vorm uos en uester: eerder werd
er echter al op gewezen dat een dergelijk probleem zich ook voordoet binnen de
Sabellische talen (Paelignisch uus tegenover Umbrisch uestra).
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Deze problemen worden opgevat als de enige daadwerkelijk significante verschillen
tussen Faliscisch en Latijn, en daarmee als de enige sterke argumenten tégen een
Faliscisch-Latijnse eenheid.

Vervolgens (§10.2) worden de visies van een aantal auteurs besproken die zich in de
laatste 50 jaar hebben uitgesproken over de taalkundige positie van het Faliscisch:
(1) Campanile, Studi sulla posizione dialettale del latino (1969), pp.85-92, die het
Faliscisch zag als grotendeels een onafhankelijke Italische taal;
(2) Solta, Zur Stellung der lateinischen Sprache (1974), pp.45-47, die een convergentie
zag van het Faliscisch met de Sabellische talen
(3) G. Giacomelli, La lingua falisca (1963), p.21, die zich opmerkelijk vaag uitliet
over deze kwestie, maar later in ‘Il falisco’ in Lingue e dialetti dell’Italia antica
(1978), pp.509-535, uitging van een sterke beïnvloeding door of convergentie met de
Sabellische talen;
(4) Joseph & Wallace, ‘Is Faliscan a local Latin patois?’  (Diachronica 8 (1991),
pp.159-186, die ontkenden dat het Faliscisch een Latijns dialect kon worden genoemd;
(5) R. Giacomelli, Ricerche falische (1978), p.67 en Nuove ricerche falische (2006),
passim, die de verschillen tussen Faliscisch en Latijn vooral presenteert in het kader van
niveauverschillen binnen wat kennelijk in wezen dezelfde taal is.
In veel gevallen blijken de argumenten van deze auteurs niet gebaseerd op een weging
van de verschillende punten van overeenkomst of verschil, of gebaseerd op een onjuiste
vergelijking, bv. van Vroegfaliscisch materiaal met veel later Latijns of Sabellisch
materiaal. Gesteld wordt dat de taalkundige afstand tussen Faliscisch en Latijn in
weerwil van de genoemde verschillen te klein is om de benaming ‘taal’ voor het
Faliscisch op structureel taalkundige gronden te rechtvaardigen. Aan de andere kant
worden de verschillen te groot geacht om als ‘niveauverschil’ te betitelen.

—

Deel 2 (hoofdstukken 11-19) bevat de editie van het epigraphische materiaal uit de ager
Faliscus en Capenas. Hierin worden alle relevante inscripties (535 in totaal, inclusief de
Etruscische inscripties en de inscripties van onbekende of andere herkomst die
beschouwd worden als Faliscisch) opnieuw gepubliceerd. Elke inscriptie is voorzien
van een complete bibliographie, inclusief verwijzingen naar alle foto’s en tekeningen.

Hoofdstuk 11 (The epigraphic material, pp.361-392) bestaat uit een bespreking van de
epigrafische aspecten van het Faliscisch materiaal. Eerst (§11.1) worden de inscripties
in de editie uitgesplitst op vier verschillende manieren: (1) naar herkomst (Civita
Castellana (Falerii), S. Maria di Falleri, Corchiano en de noordelijke ager Faliscus, de
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zuidelijke ager Faliscus en de ager Capenas, de inscripties van onbekende herkomst);
(2) naar periode/alphabet-groep (Vroegfaliscisch, Middelfaliscisch, Middel- of
Laatfaliscisch, Laatfaliscisch, Latinofaliscisch, Capenatisch, Latijn, Etruscisch); (3)
naar type (grafinscripties, inscripties op losse voorwerpen, wijdingsinscripties,
inscripties op openbare werken); (4) naar alfabet (Faliscisch, Etruscisch, Latijn).

Vervolgens (§11.2) wordt kort het ontstaan van het Faliscische alfabet behandeld. Een
belangrijk  punt  daarbij  is  of  het  Faliscische  en  het  Latijnse  alfabet  direct  uit  een
Westgrieks alfabet ontstaan zijn, of uit indirect via een Zuidetruscisch alfabet. Een
belangrijke rol wordt daarbij gespeeld door twee uitzonderlijke zevende-eeuwse
alfabetaria uit Narce (ET Fa 9.1  =  inscriptie  I)  en  uit  Capena  (ET Fa 9.2 = inscriptie
XLIV). Mogelijkerwijs vertegenwoordigen deze een vroeg Etruscisch alfabet dat
ontwikkeld werd langs de benedenloop van de Tiber (‘Lower-Tiber alphabet’) en de
basis vormde voor niet alleen het Faliscische en het Latijnse alfabet, maar ook voor het
alfabet dat in diverse Vroegsabellische inscripties wordt gevonden.

Vervolgens wordt het alfabet besproken zoals het wordt aangetroffen in de
Vroegfaliscische inscripties. Interessante punten hierbij zijn de schrijfrichting, die
rechtsgericht is in de allervroegste inscripties maar al tijdens de Vroegfaliscische
periode verandert in linksgericht, en de zgn. ‘C/K/Q-conventie’ (het gebruik van c voor
e en i, van k voor a, en van q voor o en u).  Daarna worden alfabet en orthografie van
de Middel- en Laatfaliscische inscripties besproken, met speciale aandacht voor de
lettervormen en hun (cursieve) varianten, en orthografische eigenaardigheden als het
gebruik van k voor /g/ (het Faliscische alfabet had geen aparte letter voor /g/), het
gebruik van � en z in plaats van t en s (vermoedelijk toe te schrijven aan Etruscische
invloed), en omgekeerde initialen in het geval van vrouwennamen.

Tenslotte wordt in het algemeen de implicaties van het gebruik van het Etruscisch
en het Latijnse alfabet in Faliscische inscripties besproken (§11.3). Het Etruscische
alfabet is van zeer vroege tijd af aanwezig in het gebied, maar het komt slechts zeer
zelden voor dat Faliscische inscripties in Etruscisch alfabet of Etruscische inscripties in
Faliscisch alfabet worden geschreven. Het Latijnse alfabet is kennelijk niet van zeer
vroege tijd af in het gebied aanwezig: de inscripties in Latijns alfabet lijken vooral te
stammen uit  de  periode  ná  240  voor  de  christelijke  jaartelling,  wanneer  de  Romeinen
zich blijvend in de ager Faliscus hebben gevestigd. In verband met de
dateringsproblemen van de inscripties is dit echter bijzonder moeilijk hard te maken.

Hoofdstukken 12-19 bevatten de inscripties zelf, allereerst de Vroegfaliscische
inscripties (hoofdstuk 12, pp.393-416), vervolgens de andere inscripties ingedeeld naar
herkomst (hoofdstukken 13-14, pp.417-492: Civita Castellana = Falerii Veteres;
hoofdstuk 15, pp.493-518: S. Maria di Falleri = Falerii Novi; hoofdstuk 16, pp.519-554:
Corchiano en de noordelijke ager Faliscus; hoofdstuk 17, pp.555-576: de zuidelijke ager
Faliscus en de ager Capenas; hoofdstuk 18, pp.577-593: inscripties van onbekende of
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andere herkomst die als Faliscisch of Capenatisch zijn beschouwd; hoofdstuk 19,
pp.594-608: de Etruscische inscripties uit de ager Faliscus en de ager Capenas). Alle
inscripties zijn voorzien van een complete bibliografie, inclusief verwijzingen naar alle
bekende foto’s en tekeningen. Van belang zijn m.n. de volgende inscripties:
(1) inscriptie 214 (pp.494-497): deze inscriptie, hoogstwaarschijnlijk de jongste
inscriptie in Faliscisch alphabet, is de laatste jaren het onderwerp geweest van diverse
publicaties, m.n. uit het oogpunt van locale variatie binnen het Latijn;
(2) inscriptie 231 (pp.506-508): hier wordt op basis van autopsie een substantieel
nieuwe lezing voorgesteld;
(3) inscripties 242-249 (pp.512-515) en 361 (pp.553-554): de lezing en interpretatie van
deze inscripties, gepubliceerd in 1990, wordt op een aantal punten herzien;
(4) inscripties 470* (pp.579-580) en 471* (p.580) - Deze twee inscripties, onafhankelijk
van elkaar gepubliceerd in resp. 2005 en 2003 bevatten beide de perfectumvorm
faced/facet en zijn daardoor het onderwerp geworden van een hernieuwde discussie
over de perfectumvormen van de werkwoordstam fac- in de Italische talen;
(5) aan het einde van hoofdstuk 18 (§18.2) worden drie inscripties uit Ardea besproken
die beschouwd worden als Faliscisch. Hoewel er epigrafische overeenkomsten zijn, zijn
er geen doorslaggevende taalkundige argumenten om deze inscripties als Faliscisch te
beschouwen, of om een speciale band tussen Faliscisch en Ardeatisch aan te nemen.
Hetzelfde geldt voor het recentelijk geopperde idee dat de Satricum-inscriptie (CIL
I2.2832a) Faliscisch zou zijn (§18.3).


