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Dutch Summary

NEDERLANDSE SAMENVATTING

De laatrepublikeinse periode wordt gekenmerkt door belangrijke veranderingen in politieke, 
sociale, religieuze en culturele zin. Na de Tweede Punische Oorlog bevestigde Rome zijn 
status als belangrijkste machtsblok in het Middellandse Zeegebied, een positie die verder werd 
uitgebouwd door de vele militaire campagnes in het oostelijke Mediterrane gebied. In Italië 
breidde Rome zijn machtsgebied uit over het hele schiereiland. De expansie buiten Italië bood 
nieuwe mogelijkheden voor Rome en zijn Italische bondgenoten en het optimaal benutten 
van deze mogelijkheden zorgde ervoor dat grote rijkdommen Italië binnenstroomden in de 
vorm van oorlogsbuit en de opbrengst van handel. Ongelijkheden tussen machtige elites en 
de urbane en rurale armen werden groter. De concurrentiestrijd tussen de individuele leden 
van de elite werd  heviger en vormde een grotere bedreiging voor de politieke stabiliteit dan 
in de voorgaande periode. Een afname van het aantal cultusplaatsen is zichtbaar, en giften 
die traditioneel aan de goden werden gegeven, verdwenen vrijwel geheel en werden wellicht 
vervangen door andere vormen van votiefgiften die minder makkelijk als zodanig herkenbaar 
zijn. Griekse architectonische en decoratieve vormen namen een steeds prominentere plaats in 
en hadden variaties en aanpassingen in traditionele gebouwtypes als tempels tot gevolg, terwijl 
op hetzelfde moment de toepassing van nieuwe bouwtechnieken zoals opus caementicium nieuwe 
staaltjes van architectonische durf  mogelijk maakte. 

Tijdens deze turbulente periode ondergingen ten minste acht heiligdommen in Latium 
een fase van grootschalige bouwactiviteit die resulteerde in de oprichting van grootse, 
monumentale complexen. Deze monumenten worden gekenmerkt door alle veranderingen 
die hierboven beschreven zijn. De constructie van de complexen werd mogelijk gemaakt door 
de beschikbaarheid van geld en nieuwe bouwtechnieken; hun functie als cultusplaats werd 
waarschijnlijk beïnvloed door de veranderingen in votiefreligie en de afname van het aantal 
heiligdommen in de omgeving; en hun sociale en politieke betekenis moet verbonden worden 
aan de relatie van lokale gemeenschappen met Rome en aan de positie van Rome en zijn 
bondgenoten in de Mediterrane wereld. Daarnaast vertoont het ontwerp van de monumentale 
heiligdommen architectonische stijlen en ontwikkelingen die ook elders in het Middellandse 
Zeegebied zichtbaar zijn.

De belangrijkste drijfveer van deze studie is het beantwoorden van de vraag of  het beeld dat 
van deze groep heiligdommen bestaat in de moderne wetenschappelijke literatuur na kritische 
bestudering en analyse overeind blijft. Daarnaast was een belangrijk doel het bevorderen van 
onze kennis over deze cultusplaatsen en het laatrepublikeinse monumentaliseringsproces. De 
geografische en chronologische begrenzing van dit proces heeft geleid tot het beschouwen 
van deze monumenten als een gesloten groep. In dit proefschrift is verschillende malen de  
zogenaamde standaardtypologie van Latiale monumentale heiligdommen ter sprake gekomen. 
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Een ‘typisch’ laatrepublikeins monumentaal heiligdom zou bestaan uit een axiaal symmetrisch 
complex dat op verschillende (artificiële) terrassen is aangelegd, met een centraal tempelgebouw 
dat aan drie zijden omgeven werd door zuilengalerijen, voorzien van een theater-cavea en een 
natuurlijke of  aangelegde heilige tuin of  bos. Door in plaats van verschil juist de gelijkenis 
te benadrukken is een homogene groep van architectonische complexen ontstaan die als 
referentiepunt kan worden gebruikt. Maar door dit te doen gaat men te snel voorbij aan de 
heterogeniteit van de afzonderlijke monumenten. Is het verkiezen van overeenkomsten boven 
verschillen te verdedigen, en zo ja, welke informatie gaat dan in dit proces verloren? In de 
loop van deze studie heb ik geprobeerd om een balans te vinden tussen het algemene en het 
specifieke. Ik heb interpretatiemodellen gepresenteerd in een poging om brede ontwikkelingen 
die grote gebieden betreffen, te verklaren, maar op hetzelfde moment heb ik geprobeerd om 
alert te blijven op afzonderlijke kenmerken en eigenaardigheden. 

De titel van deze studie, “triumphs of  compromise”, refereert aan een karakterisering van 
architectuurhistoricus Pierre Gros van de fusie van Romeins-Italische tempelarchitectuur 
met Griekse elementen aan het einde van de Republiek als “le triomphe du compromis”. 
Hiermee bedoelt Gros dat de nieuwe tempelvormen tussen twee verschillende tradities in 
staan. Hoewel het woord compromis een negatieve bijklank kan hebben in de zin dat het 
kan slaan op een niet-ideale uitkomst die voorkomt uit het niet bereiken van de doelen die 
oorspronkelijk gesteld waren, betekent het in feite niets anders dan een middenpositie tussen 
twee uitersten dat bepaalde eigenschappen van twee zijden in zich verenigt. Het is dit concept 
van een positionering tussen twee situaties dat vooral van belang is voor de interpretatie en 
het begrip van Latiale monumentale heiligdommen. Het is mogelijk de ontwikkeling van deze 
heiligdommen zoals die beschreven is in de loop van dit proefschrift, te reduceren tot een 
serie middenposities. De functie die de monumentale heiligdommen vervullen, kan opgevat 
worden als het resultaat van invloeden van religie enerzijds en representatie anderzijds; van 
lokale en grootstedelijke perspectieven; van het individu en het collectief; van populaire 
aantrekkingskracht en aristocratische drijfveren; en van traditie en innovatie.

Tussen religie en representatie

Wat was de voornaamste functie van monumentale heiligdommen? Waren het uitzonderlijk 
grote plekken om de goden te eren, of  waren het monumenten die gebruikt werden 
voor de zelfrepresentatie van aristocraten? Zeer waarschijnlijk waren zij beide. Ondanks 
het feit dat religieuze architectuur al sinds jaar en dag door de elite gebruikt werd voor 
propagandadoeleinden, werd de religieuze functie van de gebouwen nooit gemarginaliseerd 
door het politieke gebruik ervan. We zouden zelfs kunnen zeggen dat juist omdat politiek 
en religie zo met elkaar verweven waren in de Romeinse wereld, een dergelijke situatie kon 
ontstaan; het was volkomen normaal om religieuze middelen voor politieke doeleinden te 
gebruiken. Gewijde gebouwen, die ongetwijfeld religieuze functies hadden, waren belangrijke 
elementen in de ‘symbolische economie’ van gemeenschappen, waarmee een stad zijn piëteit, 
zijn macht en zijn rijkdom kon tonen aan vreemdelingen. Dit veronderstelt een sterke relatie 
tussen heiligdommen en stedelijke centra, en een hoge mate van verwevenheid tussen religie 
en sociaal-politieke omstandigheden. Om het proces van monumentalisering te begrijpen, 
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moeten we dus de relevante ontwikkeling begrijpen van deze verschillende, maar verwante, 
contexten.

Wat betreft de religieuze context kunnen we de Late Republiek kenmerken als een periode 
van ingrijpende veranderingen (Hoofdstuk Een). De materiële uitingen van (populaire) 
religieuze gevoelens in de vorm van votiefgiften ondergaan een transformatie; terwijl het in 
de voorgaande periode relatief  gemakkelijk was giften aan de goden als zodanig te herkennen, 
worden deze in de laatste twee eeuwen voor Christus moeilijker te identificeren. Deze 
verandering gaat gepaard met een afname van het aantal cultusplaatsen en een ruimtelijke 
concentratie in en om urbane centra en langs belangrijke wegen. Het is waarschijnlijk dat 
deze fenomenen gerelateerd zijn, maar een direct oorzakelijk verband kan niet met zekerheid 
worden gelegd. Verschillende verklaringen zijn voorgesteld voor deze laatrepublikeinse 
religieuze ‘crisis’. In dit proefschrift heb ik gesuggereerd dat we de oorzaak misschien moeten 
zoeken in rationeel religieus gedrag van mensen dat uitgaat van het wegen van kosten en baten 
(instrumentele rationaliteit), en dat uiteindelijk zou resulteren in een lager aantal cultusplaatsen 
die geconcentreerd zijn op die plekken waar een groot aantal diensten aangeboden wordt: 
urbane centra en de wegen die deze centra verbinden. Religie zou dus beschouwd moeten 
worden als een van die diensten die worden aangeboden in plaats van een speciale activiteit die 
buiten het bereik van de instrumentele rationaliteit moet worden geplaatst. 

Een religieus marktmodel dat het voortbestaan of  zelfs de bloei van cultusplaatsen koppelt 
aan de aantrekkingskracht op gelovigen en daaruit voortvloeiende bezoekersaantallen, zou 
ook gebruikt kunnen worden om bouwactiviteit en monumentalisering te verklaren. Hoe meer 
mensen offeren op een bepaalde plek, hoe groter de inkomsten voor het heiligdom. Deze 
inkomsten zouden vervolgens geïnvesteerd kunnen worden in de verfraaiing en uitbreiding 
van cultusplaatsen. Helaas is een een-op-eenrelatie tussen de ruimtelijke en chronologische 
ontwikkeling op een praktisch religieus niveau (het offeren van votiefgiften) en bouwactiviteiten 
in heiligdommen niet zichtbaar. Ook kunnen we de populariteit van afzonderlijke cultusplaatsen 
niet objectief  met elkaar vergelijken gezien de beperkingen in de analyse van het votiefmateriaal. 
We zien wel degelijk een concentratie van bouwactiviteit op die plaatsen in of  bij urbane centra 
en langs belangrijke verkeersaders, maar het lijkt erop dat dit altijd al het geval was en dus niet 
een nieuwe ontwikkeling kan worden gesproken in de laatrepublikeinse periode. De organisatie 
van cultusplaatsen in het algemeen lijkt daarbij een belangrijke rol te spelen; hoewel in de regel 
waarschijnlijk inkomsten van heiligdommen gebruikt moeten worden voor het heiligdom zelf, 
ligt de bevoegdheid over deze tegoeden en de manier waarop ze gebruikt moeten worden bij 
diegenen die verantwoordelijk zijn voor het heiligdom, vaak civiele magistraten. Daarnaast is 
er bewijs dat bouwactiviteiten in heiligdommen ook gefinancierd werden uit de eigen zak van 
individuen of  groepen en dus niet alleen uit de heilige schatkisten. 

Dat brengt ons bij een andere, en zeker niet geheel religieuze factor in het bouw- en 
monumentaliseringsproces: de behoefte van leden van de aristocratie om naamsbekendheid te 
krijgen door het neerzetten of  verfraaien van religieuze gebouwen. Het is een bekend gegeven 
dat tempelbouw in Rome een belangrijk onderdeel was van de aristocratische concurrentiestrijd, 
en dit idee van religieuze gebouwen die sociaal-politieke verhoudingen weerspiegelden geldt 
zeer waarschijnlijk ook voor Latium. Door heiligdommen te bouwen was het mogelijk om de 
verrichtingen van individuen en groepen in steen te vereeuwigen. Zo werden heiligdommen  een 



292

permanent aandenken aan hun kwaliteiten als leiders; aangezien veel monumenten opgericht 
werden als gedenktekens voor militaire overwinningen, vormden zij een blijvende getuigenis 
van succes, en op zijn minst toonden deze monumenten het vermogen om hulpbronnen te 
mobiliseren en te concentreren om zo dergelijke magnifieke bouwwerken te laten verrijzen. 

Zelfs als we heiligdommen beschouwen als reusachtige stenen billboards voor aristocraten, 
dan nog blijft het religieuze element echter een belangrijke rol spelen. Juist door de functie als 
plaatsen van verering waren deze zo uitzonderlijk geschikt als objecten van elitepropaganda. 
Door sterke, soms zelfs persoonlijke, banden met het goddelijke te benadrukken kon de positie 
van aristocraten versterkt worden; het welbehagen van de goden was immers van groot belang 
voor het goed functioneren van de maatschappij als geheel. Hoewel dit misschien een wat 
abstract idee is, kunnen we het belang van religie op een concreet niveau ook zien in sommige 
architectonische keuzes die gemaakt worden bij de monumentalisering van heiligdommen. 
Belangrijke religieuze elementen, zoals orakelplaatsen, werden met zorg in het monumentale 
ontwerp opgenomen, wat duidelijk laat zien dat de religieuze functionaliteit van een dergelijk 
complex wel degelijk een rol speelde. Het feit dat inscripties en votiefgiften blijk geven van de 
continuïteit van religieuze activiteiten na de monumentalisering van het heiligdom laat eveneens 
duidelijk zien dat deze bouwcomplexen niet alleen een symbolische rol vervulden; het bleven 
plaatsen van godendiensten. De verwevenheid van religie en politiek wordt dus duidelijk 
weerspiegeld in de bouw van sacrale complexen. De eerbiedwaardigheid van cultusplaatsen 
vergrootte het potentieel voor aristocratisch prestige, terwijl het feit dat leden van de elite 
hun naam verbonden aan bepaalde heiligdommen deze cultusplaatsen politiek belang gaf  en 
zo het belang van de cultus en religie in het algemeen voor het welvaren van de gemeenschap 
onderstreepte. 

Tussen volk en elite

Het bouwen of  uitbreiden van heiligdommen is in de eerste plaats een elite-activiteit, in het 
bijzonder in het geval van bouwcomplexen met de omvang van de monumentale heiligdommen 
van Latium. We hebben meer dan genoeg epigrafisch bewijs om aan te tonen dat deze 
heiligdommen werden gebouwd in opdracht van aristocraten; hetzij lokale, hetzij Romeinse 
notabelen. Het is een simpel feit dat dit soort bouwprojecten een grote hoeveelheid geld 
kostten, en zeker in de laatrepublikeinse periode was rijkdom geconcentreerd in de handen van 
de heersende klasse. De opkomst van permanente (stenen) gebouwen bij cultusplaatsen kan dus 
in de eerste plaats verbonden worden met de elites die verantwoordelijk waren voor de bouw 
ervan. Dit betekent echter niet dat andere sociale groepen irrelevant waren met betrekking 
tot de planning en de bouw van deze complexen. Juist vanwege het feit dat monumentale 
heiligdommen werden ontworpen met de ervaring en waarneming van een afstand in het 
achterhoofd, en dat zij op locaties werden gebouwd die grote aantallen mensen aantrokken, 
onderstreept het dubbele karakter van deze monumenten; aan de ene kant benadrukken deze 
eigenschappen het representatieve karakter van de gebouwen, aan de andere kant tonen zij 
eveneens aan dat de aanwezigheid van mensen noodzakelijk was voor een optimaal effect. 
Het zou weinig zin hebben gehad om zoveel te investeren in de monumentalisering van 
heiligdommen als niemand deze inspanningen zou kunnen zien.
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Monumentale heiligdommen brachten mensen samen: in deze heiligdommen vereerde 
men gezamenlijk de goden en offerde giften aan ze, waarvan de waarde echter waarschijnlijk 
weer gebonden was aan de sociale status van de gever. Heiligdommen waren in staat om 
gemeenschappen te representeren en te vormen. Zij zorgden ervoor dat sociale grenzen 
werden doorbroken door gezamenlijke verering, terwijl op hetzelfde moment de hiërarchische 
machtsrelaties binnen de gemeenschap werden bevestigd. Door de plaatsing van bouwinscripties 
werd men bijvoorbeeld continu geconfronteerd met het feit dat de ruimtes waarin men zich op 
dat moment bevond, gebouwd waren door hun sociale superieuren, de heersende elite die de 
belangrijke maatschappelijke machtsposities innamen en hierdoor in staat waren om dit soort 
gebouwen neer te zetten en uit te breiden. Men werd dus geconfronteerd met de godheden 
die de maatschappij beschermden waarnaar de monumenten direct verwezen, met diegenen 
die het heiligdom hadden gebouwd, en met de omstandigheden die de constructie mogelijk 
hadden gemaakt. Het heiligdom kan in dit opzicht opgevat worden als een microkosmos van 
de historische werkelijkheid en bestaande sociale verhoudingen. 

Deze twee kanten van het heiligdom, op hetzelfde moment volks én elitair, zijn misschien 
ook terug te vinden in de architectuur en decoratie. In ieder geval een deel van elk heiligdom 
had waarschijnlijk functies die niet direct met representatie te maken hadden, maar met het 
gebruik van de ruimte door een bredere laag van de bevolking, in het bijzonder economische 
activiteiten. Commercie in heiligdommen had vaak te maken met religie, zoals de productie en 
verkoop van votiefgiften, maar ‘gewone’ handel werd er ook gedreven. De aanwezigheid van 
zuilengalerijen in heiligdommen wordt vaak geïnterpreteerd met het oog op deze economische 
functie, zeker wanneer hieraan aparte ruimtes, zoals tabernae, zijn toegevoegd. Het is ook 
mogelijk dat commerciële activiteiten geconcentreerd waren op een aparte verdieping in het 
heiligdom, zoals de terazza dei fornici a semicolonne in Praeneste en de ruimtes langs de overdekte 
weg die door de funderingsstructuur van het heiligdom in Tibur liep. Het is interessant om 
te zien dat over het algemeen de representatieve eigenschappen van deze gebieden minder 
opvallen; commerciële ruimtes bevinden zich ofwel in enigszins marginale delen van het 
heiligdom, of  waren aan het zicht onttrokken door zuilengalerijen, die het uniforme uiterlijk 
van het heiligdom, gezien vanuit de centrale delen, in stand hielden. Hoewel het heiligdom dus 
door verschillende lagen van de bevolking gebruikt werd, lijkt het erop dat een actieve poging 
werd gedaan om delen met verschillende (sociale) functies van elkaar te scheiden.

Het lijkt er ook op dat aan dergelijke niet-representatieve delen van het heiligdom minder 
aandacht werd besteed wat betreft decoratie. Ook dat is een categorie binnen het heiligdom 
waarin het volkse en het elitaire samenkomen én gescheiden worden. Op een bepaalde manier 
beroerde decoratie iedereen die het heiligdom betrad, aangezien het een integraal onderdeel 
was van de verschijningsvorm van het heiligdom. Op een basaal niveau droeg versiering 
in de vorm van architectonische decoratie, muurschilderingen en standbeelden bij aan 
de monumentaliteit van het complex, door het algemene beeld van overdaad kracht bij te 
zetten, maar ook door bepaalde architectonische elementen te benadrukken of  de ruimtelijke 
ervaring te bevorderen. Diegenen die hoger op de sociale ladder stonden en dus een hogere 
mate van culture ervaring en opvoeding hadden genoten, waren waarschijnlijk beter in staat 
om bepaalde subtiele verwijzingen te begrijpen die verwerkt waren in de decoratie van het 
heiligdom. Specifieke en ingewikkelde historische of  mythische allusies werden maar door 
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een klein deel van de bezoekers van het heiligdom begrepen, terwijl relatief  simpele binaire 
tegenstellingen die gebruikt werden in de beeldtaal door een veel groter deel van het publiek 
werden begrepen. Afhankelijk van hun sociale achtergrond ervoeren bezoekers het heiligdom 
dus op verschillende niveaus.

Dit idee van een glijdende schaal in de perceptie van monumenten en hun betekenis gaat 
waarschijnlijk ook op voor de architectonische vorm zelf. De omvang en monumentaliteit 
van heiligdommen zouden indruk hebben gemaakt op zelfs de meest onopgeleide en 
onvoorbereide beschouwer. De meer scherpzinnige kijker zou in staat zijn geweest om het 
heiligdom koppelen aan het bredere fenomeen van monumentalisering en overeenkomsten 
en verschillen hebben gezien tussen de verschillende bouwcomplexen, in Latium en Rome, 
en waren zeer waarschijnlijk bekend met de aristocraten of  die families die verantwoordelijk 
waren geweest voor de bouw. Tenslotte zouden sommige mensen zich bewust zijn geweest van 
vergelijkbare bouwcomplexen in het Grieks-Hellenistische Oosten, zodat zij in staat waren om 
de Latiale heiligdommen niet alleen in de juiste Romeins-Italische context te plaatsen, maar 
ook in een bredere Mediterrane context. 

Tussen individu en collectief

Een van de eigenschappen van monumentale heiligdommen die vaak gebruikt wordt om ze te 
onderscheiden van tempelbouw in Rome is het feit dat Latiale heiligdommen vaak communale 
projecten waren, in tegenstelling tot Romeinse tempels die door individuen werden opgericht. 
Nadere bestudering van de monumenten leert echter dat geen van deze beide beweringen 
helemaal juist is. In Rome droeg elke afzonderlijke tempel bij aan een monumentaal stadsgezicht 
van tempels en andere monumenten dat geïnterpreteerd zou kunnen worden als een uiting van 
collectief  succes en als gezamenlijk referentiepunt voor ambitieuze asistocraten. Van de Latiale 
monumentale heiligdommen zijn alleen de heiligdommen van Praeneste en Tibur aantoonbaar 
communaal: er bewijs is dat een collectief  van stadsmagistraten verantwoordelijk waren voor 
de bouw van de heiligdommen, op last van een besluit van de lokale senaat. Zelfs in deze twee 
gevallen was het echter mogelijk voor aristocraten om het heiligdomen op individuele basis 
te ‘gebruiken’, bijvoorbeeld door naar het heiligdom te verwijzen op munten. Communale 
heiligdommen werden soms symbolen die uiting gaven en refereerden aan bepaalde waarden 
die vervolgens afstraalden op individuen die op een of  andere manier met het heiligdom 
verbonden waren. Het is zelfs mogelijk dat heiligdommen die weliswaar een gemeenschappelijk 
karakter hadden hadden, werden geclaimd door individuen. Dit zou bijvoorbeeld het geval 
kunnen zijn geweest in Lanuvium, waar oudere delen van het heiligdom werden aangevuld 
met nieuwe structuren die in opdracht van één man werden gebouwd. Tegelijkertijd werd een 
beeldengroep opgesteld die direct verwees naar hem en zijn verrichtingen, waardoor hij op 
een effectieve manier de representatieve mogelijkheden van het heiligdom kaapte voor eigen 
doeleinden. 

We kunnen heiligdommen nooit als volledig gemeensschappelijk of  volledig individueel 
karakteriseren. Het heiligdom van Gabii werd bijvoorbeeld door een individu gebouwd, maar 
vervulde ongetwijfeld een belangrijke rol voor de gemeenschap waarvan het een deel uitmaakte. 
Heiligdommen hadden als centrale plaatsen een grote uitwerking op de omgeving en vooral 
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monumentale heiligdommen, als opzichtige herkenningspunten in het landschap, werden 
misschien geassocieerd met meerdere sociale groepen dan alleen degene die verantwoordelijk 
was voor de bouw. Zoals gezegd was het ook mogelijk om gemeenschappelijke heiligdommen 
te gebruiken als individu. Het feit dat dit mogelijk was moet belangrijke consequenties hebben 
gehad voor de perceptie van het monument, aangzien deze zelden een voleldig homogene 
groep representeerde met gemeenschappelijke belangen; elke groep was samengesteld uit 
individuen met verschillende ambities en doelen. Dit betekent dat in elk afzonderlijk geval die 
aspecten van het heiligdom benadrukt werden die relevant waren voor het individu dat het 
beeld van het heiligdom op dat moment gebruikte.

In het religieus gebruik van het heiligdom kan een vergelijkbaar fenomeen worden 
waargenomen. Hoewel heiligdommen krachtige symbolen waren van gemeenschappelijke 
religieuze sentimenten, is het aannemelijk dat op een bepaald niveau individuele belangen 
en de behoefte aan propaganda ook tot uiting kwamen. Votiefgiften, die in zeker zin 
gestandaardiseerd waren en gegrond in een collectieve religieuze sensibiliteit, dragen duidelijk 
boodschappen uit over persoonlijke preoccupaties waarvoor goddelijke steun werd gezocht. 
Verschillen in kwaliteit, grootte en materiaalkeuze zouden daarnaast verschillen in sociale status 
hebben getoond en zo individuele differntiatie hebben ingebracht in een activiteit die verder 
als gemeenschappelijk gezien kan worden. Ook in de religieuze functie van monumentale 
heiligdommen is dus een wisselwerking tussen individu en collectief  zichtbaar. Een duidelijke 
scheidslijn kan niet getrokken worden en deze onzekerheid zou tot uiting moeten komen 
in onze interpretatie van heiligdommen. Men kneedde het heiligdom in de specifieke vorm 
die voor hen van belang was. Dit werd gedaan door zowel diegenen die het heiligdom actief  
voor eigen ambities gebruikten als de bezoekers die zich een beeld vormden van de betekenis 
van het heiligdom. Dit moet geleid hebben tot zeer uiteenlopende ervaringen van hetzelfde 
monument.

Tussen lokaal en grootstedelijk

Door het gemeenschappelijke aspect van heiligdommen te benadrukken zijn zij traditioneel 
vooral geïnterpreteerd als een lokaal fenomeen. Vooral gezien de grote omvang van de 
bouwcomplexen, die niet voor zou komen in Rome zelf, zouden zij een gezamenlijke 
inspanning symboliseren van lokale aristocraten met andere belangen dan de Romeinse 
aristocratie. Door imposante bouwcomplexen neer te zetten bevestigden gemeenschappen 
en de elites in die gemeenschappen hun lokale identiteit en concurreerden zij binnen een 
regionale hiërarchie waar Rome buien viel. We hebben echter gezien dat niet elk heiligdom 
als gemeenschappelijk te beschouwen is, en zelfs communale heiligdommen werden gebruikt 
voor individuele doeleinden. Daarnaast zijn in Rome zelf  voorbeelden te vinden van zeer 
uitgebreide sacrale bouwcomplexen, zoals de Porticus Metelli en het zogenaamde Tabularium, die 
de schaal en impact van afzonderlijke tempels verre moeten hebben overtroffen. Dit suggereert 
dat omvang alleen niet een doorslaggevend criterium is om onderscheid te maken tussen Rome 
en de gebieden daarbuiten. Bovendien lijken verschillende specifieke eigenschappen de Latiale 
monumentale heiligdommen duidelijk te verbinden met Rome, wat een scheiding tussen de 
Urbs en het gebied eromheen lijkt tegen te spreken (Hoofdstuk Twee). Hoewel (uiterlijke) 
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overeenkomsten niet direct een bepaalde mate van gemeenschappelijkheid impliceren, lijken 
de banden tussen Rome en Latium zo talrijk en significant te zijn dat we kunnen spreken 
van hetzelfde overkoepelend systeem dat de bouwactiviteit bepaalt. Op Grieks-Hellenistische 
voorbeelden gestoelde architectonische kenmerken, de godheden aan wie de heiligdommen 
gewijd waren, de geografische ligging van de bouwcomplexen en de identiteit van diegenen 
die verantwoordelijk waren voor de bouw lijken alle te wijzen op een bepaald mate van 
overeenkomst én gemeenschappelijkheid. 

Hoewel verschillende godheden aan wie de heiligdommen waren gewijd beschouwd 
kunnen worden als lokale of  zelfs stadsgoden, bestonden officiële erediensten voor dezelfde 
of  vergelijkbare goden ook in Rome. Soms was de cultus in Rome nog maar kort voor de 
monumentalisering van het heiligdom van die god in Latium ingesteld, en in sommige gevallen 
werd de god in Rome geïntroduceerd door inwoners van de desbetreffende Latiale gemeenschap. 
Deze wijdingen kunnen dus nauwelijks gezien worden als een kenmerk waardoor lokale 
connotaties duidelijk gescheiden kunnen worden van grootstedelijke (Romeinse) connotaties. In 
geografisch opzicht zijn deze heiligdommen ook nauw verbonden met Rome. De meerderheid 
is gelegen in het gebied dat we als het Suburbium kunnen classificeren, waarmee het uitgebreide 
ommeland van Rome bedoeld wordt, dat door verschillende klassieke auteurs wordt beschreven 
als een zone tussen stad en niet-stad. De nabijheid van Rome en de intensiteit van de banden 
van dit gebied met de stad maakt het noodzakelijk om Rome als factor te betrekken in de 
interpretatie van monumentalisering in plaats van de stad volledig buiten beschouwing te laten. 
Dit idee wordt nog eens versterkt door het feit  dat Romeinse nobiles direct betrokken waren 
bij de bouw van verschillende van deze heiligdommen. De overige heiligdommen werden 
gebouwd door lokale aristocraten, die vaak politieke belangen in Rome zelf  hadden. Contact 
tussen de gemeenschappen in Latium en Rome waren in deze periode intens, zelfs als niet 
alle leden van lokale elites een politieke carrière in Rome ambieerden. Deze drie factoren, die 
religious, geografisch en sociaal-politiek van aard zijn, lijken alle te suggereren dat de bouw 
van monumentale heiligdommen in een krachtveld geplaatst moet worden tussen lokaal en 
grootstedelijk, zonder volledig bij een van beide te horen. 

Deze tussenpositie kan verklaard worden vanuit het feit dat Romeinse en lokale aristocraten 
deel uitmaakten van hetzelfde sociale systeem. Hoe men er ook naar kijkt, de gemeenschappen 
van Latium werden continu geconfronteerd met Rome; hoewel bepaalde gemeenschappen in 
sommige opzichten een zekere mate van autonomie behielden, waren zij in de regel afhankelijk 
van beleid dat werd uitgezet door de Romeinse autoriteiten. Rome was de dominante politieke 
macht in Italië en het Middellandse Zeegebied, wat inhield dat betrekkingen met andere 
gemeenschappen per definitie asymmetrisch waren. We kunnen de dynamiek van de relaties 
die sociale actoren op verschillende machtsposities met elkaar onderhielden beschrijven aan 
de hand van het sociologische werk van Pierre Bourdieu. Hij beweert dat actoren die zich 
in hetzelfde sociale veld bevinden dominante en gedomineerde posities innemen, en dat 
participatie in een dergelijk veld gepaard gaat van een specifieke verzameling van belangen 
en regels, die altijd, hoewel vaak impliciet, bepaald worden door diegenen in dominante 
posities. De posities die actoren innemen in het veld worden bepaald door de verschillende 
vormen en hoeveelheid van kapitaal die elke actor bezit. We kunnen drie vormen van kapitaal 
onderscheiden: economisch, sociaal en cultureel kapitaal. Zeker de laatste vorm is belangrijk 
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in de context van deze studie, aangezien het begrip inhoudt dat kennis van een cultuur en de 
specifieke codes van die cultuur waardevol kunnen zijn om machtsposities te bereiken. Als 
men voldoet aan de eisen die gesteld worden door de actoren in een dominante positie, kan dit 
beteken dat een politieke carrière bevorderd wordt; kennis van culturele codes, die tot uiting 
komt in het gedrag van mensen, kan gebruikt worden als een signaal waarmee mensen die de 
‘verkeerde’ kapitaalvormen bezitten worden uitgesloten van bepaalde statusgroepen, terwijl 
anderen, die wél gewenst gedrag vertonen, worden opgenomen in de groep. Cultureel kapitaal 
kan op deze manier geïnterpreteerd worden als zowel het resultaat én de inzet van een sociaal 
spel. Aan dit spel kon iedereen deelnemen, Romeins of  Italisch, met het voorbehoud dat men 
zich onderwierp aan de (impliciete) regels. 

De bouw van openbare gebouwen, waaronder tempels, kan geïnterpreteerd worden 
als onderdeel van dit machtsspel. Het bouwen van tempels stelde aristocraten in staat om 
owerwinningen en succes te vieren, waardoor zij hun eigen prestige vergrootten en een 
voorbeeld stelden voor anderen. Tempels representeerden het succes van de Romeinse staat 
en de leiders van die staat die aan dit succes hadden bijgedragen. Tempels ontwikkelden zich 
zo tot visitekaartjes van aristocraten en hun families, die lieten zien dat deze mensen in huis 
hadden wat nodig was om een leidende rol te spelen binnen de Romeinse staat. Het is goed 
mogelijk dat ook bouwactiviteiten buiten Rome in dit licht moeten worden geïnterpreteerd. 
Verschillende heiligdommen werden gebouwd door Romeinse aristocraten, en in het geval van 
Lanuvium is het aannemelijk dat militair succes en politiek gewin belangrijke drijfveren waren 
voor de monumentalisering van het heilgidom. Door monumentale heiligdommen te bouwen, 
die aan goden gewijd waren wier cultus ook in Rome gevestigd was, en die het  resultaat 
waren van het succes van het Romeinse imperialisme waaraan ook de lokale aristocraten 
een bijdrage leverden, hoewel duidelijke militaristische verwijzingen vaak ontbraken, leken 
sommige lokale aristocraten misschien te willen aangeven dat ook zij eigenschappen bezaten 
die tot voordeel van de Romeinse staat zouden kunnen zijn. De bouw van de heiligdommen 
zou hen kunnen helpen om machtsposities te bereiken in Rome, waar het gros van de 
beslissingen die ook de lokale gemeenschappen aangingen werden gemaakt. Het is belangrijk 
om in het achterhoofd te houden dat dit geen universeel verlangen geweest hoeft te zijn, en 
machtsposities in lokale of  regionale hiërarchieën kunnen ook op het spel hebben gestaan 
tijdens het monumentaliseringsproces. Beide houdingen kunnen echter binnen hetzelfde 
model worden verklaard, waardoor een strikte dichotomie tussen lokale en grootstedelijke 
belangen van individuen en groepen vermeden kan worden. Door de monumentalisering van 
heiligdommen te interpreten  binnen een kader dat geënt is op het gedachtegoed van Bourdieu, 
waarin sociale banden verbonden worden met culturele signalen, kunnen we de kloof  tussen 
lokaal grootstedelijk overbruggen en het fenomeen van monumentalisering onderzoeken en 
verklaren als een verschijnsel waarin beide aspecten zijn vertegenwoordigd. 

Tussen traditie en innovatie

De positie tussen traditie en innovatie komt, in ieder geval vanuit een architectonisch standpunt, 
het dichts in de buurt van Gros’ triomphe du compromis. In Hoofdstuk Drie is aangetoond dat 
de voornaamste eigenschap die deze groep heilidommen met elkaar verbindt, buiten de 
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monumentaliteit zelf, de aandacht is die geschonken wordt aan de perceptie en ervaring van 
deze heiligdommen. De bouwcomplexen werden geplaatst en ontworpen met de beschouwing 
vanaf  een afstand in het achterhoofd; alleen wanneer het heiligdom vanuit de verte benaderd 
werd kon het volledige complex beschouwd en begrepen worden. Hoewel de keuze voor 
imposante en zeer zichtbare locaties voor tempels geen nieuwe ontwikkeling was, is de moeite 
en middelen die gestoken worden in het bereiken van een echt scenografisch effect wel degelijk 
een ontwikkeling die voornamelijk aan de Late Republiek te koppelen is, en vertegenwoordigt 
het als zodanig een innovatief  element in de architectuur van heiligdommen. Nooit tevoren 
was een poging gedaan in Italië om bouwcomplexen te realiseren die bestonden uit tempels en 
secundaire structuren die samen een min of  meer organisch geheel vormden. Door gebruikt te 
maken van het landschap en waar nodig het landschap aan te passen, werden de heiligdommen 
duidelijk gecomponeerd, in visuele zin. In dat opzicht zijn de Latiale heiligdommen te plaatsen 
in een bredere ontwikkeling in het Grieks-Hellenistische gebied waaruit dezelfde soort 
voorkeuren blijken. De nadruk op axiale symmetrie, die zichtbaar is in sommige maar lang 
niet alle Latiale heiligdommen, is ook terug te vinden in verschillende bouwcomplexen in 
het oostelijke Mediterrane gebied. In plaats van dit gegeven te zien als een bewijs voor de 
directe beïnvloeding van Italië vanuit het Oosten, kunnen we deze overeenkomsten zien als 
een voorbeeld van gelijktijdige ontwikkelingen die de nauwe banden tussen de twee gebieden 
illustreert, vooral in de periode na de Romeinse verovering. 

Wat betreft de vorm van de tempelgebouwen in Latiale heiligdommen zien we vergelijkbare 
ontwikkelingen als in Rome: verscheidene tempels zijn een hybride vorm waarin Griekse en 
Etrusco-Italische stijlen vermengd zijn. Van de acht tempels is alleen de tempel van Lanuvium 
een echt traditionele tempel, terwijl het ronde tempelgebouw van Praeneste, mogelijk voorzien 
van koepelgewelf, een volledig nieuwe creatie is. De andere tempels vertonen alle bepaalde 
traditionele elementen gecombineerd met nieuwe stilistische of  structurele aspecten. Daarbij 
moet opgemerkt worden dat het innovatieve architectonische aspect niet altijd uit Grieks-
Hellenistische hoek hoeft te komen; de ontwikkeling van de transversale cella bijvoorbeeld, 
waarbij deze laatste 90 graden gedraaid is ten opzicht van het voorhof, lijkt een Italische 
vinding te zijn die geen directe parallellen heeft in de Griekse wereld. De keuze voor bepaalde 
bouwmaterialen en –technieken, voor zowel de tempel als andere structuren binnen het 
heiligdom, wordt ook gekenmerkt door een curieuze mengeling van oud en nieuw, gelijktijdig 
gebruikt in hetzelfde complex. Zo bleef  men polygonaal muurwerk en opus quadratum gebruiken 
gedurende de hele laatrepublikeinse periode, terwijl opus caementicium steeds vaker gebruikt 
werd voor de onder- en opbouw van gebouwen. Het gebruik van travertijn en marmer voor 
de bekleding van gebouwen neemt toe, maar ook traditionele steensoorten als tufsteen en 
lapis gabinus bleven veelvuldig gebruikt worden voor structurele en decoratieve doeleinden. 
Dit laat duidelijk zien dat we technische en stilistische eigenschappen niet zomaar kunnen 
beschouwen als stadia in een lineaire ontwikkeling, maar dat we rekening moeten houden met 
de beschikbaarheid van talrijke opties waaruit bouwers de keuzen hadden, en dat het gebruik 
van specifieke materialen en technieken wellicht gezien zou moeten worden als een bewuste 
keuze waarachter duidelijke esthetische of  symbolische overwegingen schuilgaan. 

Deze architectonische en stilistische ontwikkelingen kunnen waarschijnlijk verbonden 
worden met sociaal-politieke ontwikkelingen, en nieuwe manieren waarop gebouwen gebruikt 
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werden in de laatrepubliekinse periode. De belangrijkste veranderingen werden ongetwijfeld 
veroorzaakt door de Romeinse expansie en de effecten hiervan op de manier waarop het 
republikeinse politieke systeem functioneerde. Vanaf  de midrepublikeinse periode was een 
systeem ontwikkeld, geworteld in de praktijk in plaats van gecodificeerd, waarin aristocraten 
met hun sociale gelijken streden om de macht. Het systeem had zich zodanig ontwikkeld dat 
excessieve concentratie van macht in de handen van individuen gedurende langere perioden 
voorkomen werd. Zo ontstond een balans tussen de macht van het collectief  en de delegatie 
van deze macht aan de hoogste magistraten van de staat. Tegelijkertijd stelde dit systeem van 
dienstbaarheid tijdens het ambt individuen in staat om een zekere, beperkte mate van macht 
en prestige te vergaren zonder dat dit het voortbestaan van de Romeinse staat in gevaar zou 
brengen. Maar juist omdat het systeem grotendeels geworteld was in de praktijk en niet was 
gecodificeerd, was het ook kwetsbaar voor verstoringen van de status quo, en dat laatste is nu 
precies wat er gebeurde in de Late Republiek. 

De nadruk op het welvaren van de staat, altijd een van de fundamentele aspecten van het 
politieke spel, verschoof  geleidelijk naar de individuele accumulatie van macht en rijkdom 
waarbij de implicaties voor de staat en de machtsbalans genegeerd werd. De steeds prominentere 
positie van individuen wordt geïllustreerd door de grotere schaal van bouwprojecten in Rome, 
zoals de Porticus Metelli en het zogenaamde Tabularium; kennelijk nam de behoefte om gehoor 
te geven aan ongeschreven regels en binnen bepaalde parameters te opereren af. Buiten Rome 
kunnen de bouwactiviteiten van individuen in de heiligdommen van Gabii en Lanuvium op 
dezelfde manier beschouwd worden, hoewel de beperkingen die aan aristocraten binnen 
Rome werden opgelegd door de behoefte de precaire machtsbalans te behouden hier sowieso 
minder dwingend zouden zijn geweest. De prominente positie van de individuele ariostocraat 
is wellicht ook zichtbaar in de opgestelde standbeelden in bepaalde heiligdommen. In de 
eerste eeuw voor Christus zien we portretten verschijnen in de heiligdommen van Tibur en 
Lanuvium die duidelijk de behoefte tonen van aristocraten om zich te tonen. In het geval van 
Lanuvium zou het zelfs zo geweest kunnen zijn dat de godin werd opgeëist als een persoonlijke 
schutspatrones. 

De verschuiving in de machtsbalans van collectief  naar individu ging gepaard met een 
discussie over relevante kwaliteiten van leiders, of  in de terminologie van Bourdieu, de vormen 
van kapitaal die een individu nodig had om een dominante positie in te nemen binnen het 
Romeinse machtsveld en opgenomen te worden binnen de heersende klasse. Na een periode 
van brede overeenstemming over wat in dit opzicht een effectief  teken van onderscheiding 
en geschiktheid om te besturen was, zorgden de toestroom van rijkdom ten gevolge van de 
Romeinse expansie en nieuwe vormen van cultuur en kennis die Rome bereikten vanuit het 
Grieks-Hellenistische Oosten ervoor dat men zich af  ging vragen of  het vermogen om deze 
nieuwe stijlen en media te manipuleren net ook beschouwd kon worden als een waardevolle 
eigenschap in het kader van de politieke concurrentie. De consensus over de basisvereisten 
voor opname in de heersende elite brokkelde dus langzaam af  tijdens de laatrepublikeinse 
periode.

Deze staat van verandering waarin het republikeinse politieke systeem verkeerde, op 
zichzelf  dus al gekenmerkt door een positie tussen de traditie van het delen van de macht en 
de ‘innovatie’ van de toenemende prominentie van machtige individuen en nieuwe vormen van 
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vertoon en kennis, bood wellicht nieuwe kansen aan diegenen die in de voorgaande periode 
systematisch benadeeld werden door de traditionele praktijk van selectie en bevordering binnen 
de Romeinse staat. Aangezien groepsconsensus wankelde, was het nu mogelijk voor individuen 
die tevoren niet zouden zijn overwogen voor bepaalde machtsposities om gemakkelijker door 
te dringen in de rangen van de Romeinse nobilitas dan eerst. Op zijn minst zou het gevoel van 
nieuwe mogelijkheden aanwezig zijn geweest, ook al zou dit niet altijd in daadwerkelijk politiek 
succes resulteren. Inderdaad zien we een zekere concentratie van politieke deelname van lokale 
notabelen in Rome in de laatste decennia van de tweede en de eerste decennia van de eerste 
eeuw voor Christus, die mogelijk gekoppeld kan worden aan de sociaal-politieke veranderingen 
van de laatrepublikeinse periode. Dit gevoel van gelegenheid, dat niet mooier geïllustreerd 
kan worden dan de politieke bliksemcarrière van domi nobilis en homo novus Marius, resulteerde 
wellicht in het gebruik van lokale heiligdommen als een signaal dat werd gegeven door lokale 
aristocraten dat hun geschiktheid om opgenomen te worden in de Romeinse heersende elite 
moest tonen.

Deze heiligdommen vormden, zoals we hebben gezien, een brug tussen lokale 
gemeenschappen en Rome en symboliseerden de band tussen hen. Hoewel het gebruik van 
tempels als exempla, gebouwd door waardige voorgangers wier kwaliteiten en verdiensten als 
voorbeeld dienden voor anderen, een bekend gegeven was, zou het individuele gebruik van 
gemeenschappelijke heiligdommen een nieuwe variatie op dit thema betekenen binnen het 
competitieve politieke systeem. Het zou echter zo kunnen zijn dat de verzwakking van de 
consensus in Rome dit specifieke gebruik van heiligdommen acceptabel maakte als een teken 
van onderscheiding en geschiktheid. De heiligdommen waren weliswaar buiten Rome gelegen 
en verwezen niet direct naar de verdiensten van afzonderlijke magistraten, toch waren het 
krachtige culturele uitingen die het succes en de mogelijkheden van het Romeinse imperialisme 
vierden, en een voorkeur voor en een kennis van Grieks-Hellenistische cultuur demonstreerden 
die, zoals hierboven al is opgemerkt, in Rome in deze periode steeds meer als een waardig 
teken van onderscheiding werd gezien.

Het paradoxale van deze situatie is dat terwijl het systeem veranderde conservatieve 
individuen in machtsposities bleven zitten die dit soort signalen niet als geldig zouden 
hebben ervaren. Traditionele waarden werden nog steeds hooggehouden en gebruikt om 
buitenstaanders te weren die de positie van insider opeisten. Daarnaast kun je je afvragen of  
de innovaties, de veranderingen van het systeem, er niet ook voor zorgden dat het ophield 
effectief  te functioneren; het systeem was altijd afhankelijk geweest van consensus, waarvan 
steeds minder sprake was. In plaats van de ethische code dienstbaarheid tijdens het ambt 
vierde individualisme hoogtij; individuen trokken de macht naar zich toe en legden gangbare 
politieke mores die eeuwenlang in stand waren gehouden naast zich neer. Het is mogelijk dat 
de domi nobiles, de lokale aristocraten, hun heiligdommen bouwden om ze te gebruiken in een 
spel dat onherkenbaar veranderd was en waarin bouwactiviteiten niet meer de rol van exempla 
vervulden zoals in de periode daarvoor. Traditie en innovatie zouden op deze manier een 
verkeerde interpretatie in de hand hebben gewerkt van de signalen gestuurd door sommige 
lokale aristocraten. Het is zelfs mogelijk dat zij in de laatste fase van de Republiek niet alleen 
werden beschouwd als incorrecte signalen, maar dat zij überhaupt niet meer als signalen werden 
herkend. Het nieuwe machtsspel vereiste nieuwe regels, en een nieuwe inzet.
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Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat als we het hebben over de monumentalisering van Latiale 
heiligdommen in de laatrepublikeinse periode, er sprake is van een enorme variatie. Natuurlijk 
kunnen de monumentale heiligdommen van Latium beschouwd worden als een product 
van een specifieke periode en een specifiek gebied. Het fenomeen heeft immers een beperkt 
chronologische en geografisch bereik, wat suggereert dat het monumentaliseringsproces 
verklaard zou kunnen worden aan de hand van belangrijke ontwikkelingen tijdens deze 
periode in dit gebied. Daarnaast is er op een bepaald niveau een sterk gevoel van overeenkomst 
tussen de heiligdommen; de manier waarop zij in het landschap geplaatst zijn geplaatst en 
gebouwd zijn om de blik te trekken lijkt een eigenschap te zijn die gedeeld wordt door alle 
heiligdommen. In dat opzicht is er dus iets wat deze monumenten onlosmakelijk met elkaar 
verbindt, als representanten van een gedeeld proces. Het is echter net zo duidelijk dat elk 
heiligdom op zichzelf  zou moeten worden bestudeerd, en dat het niet genoeg is om deze 
monumenten te zien als ‘variaties op een gemeenschappelijk thema’ als deze variaties vervolgens 
genegeerd worden en nog slechts gekeken wordt naar het gemeenschappelijke. De studie van 
monumentale heiligdommen draait uit op een dubbel compromis: het moderne compromis 
van wetenschappers die beperkt worden in hun interpretaties door de onvolledigheid van het 
bewijsmateriaal, en het antieke compromis, of  serie compromissen, waarvan deze heiligdommen 
het product zijn en waarvan de specifieke vorm van elk heiligdom getuigt. Helaas is het zo dat 
in plaats van te resulteren in de nauwkeurige bestudering van het bewijs dat wél voorhanden 
is en het afwegen van algemene ontwikkelingen tegen afzonderlijke eigenaardigheden, het 
gros van publicaties de algemeenheid verkiest boven het afzonderlijke, dat volledig genegeerd 
wordt.

Het eerste, moderne compromis heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld in het 
vaststellen van de standaardtypologie van Latiale monumentale heiligdommen. Het kennelijke 
gebrek van duidelijk bewijs dat substantiële verschillen aantoont tussen heiligdommen heeft 
geleid tot een idee van uniformiteit. Overeenkomsten die op een bepaald niveau worden 
vastgesteld worden vervolgens steeds vaker en steeds minder kritisch op alle niveaus 
geprojecteerd op andere heiligdommen. Deze neiging lijkt te suggereren dat wanneer we 
geconfronteerd worden met de beperkingen van ons materiaal, we genoegen moeten nemen 
met algemeenheden. Een standaard heiligdomtype wordt gedestilleerd uit oppervlakkige 
overeenkomsten tussen een aantal heiligdommen dat behoort tot een groep die daarvoor op 
heel andere gronden als groep zijn gedefinieerd. Dit standaardtype wordt vervolgens gebruikt 
om ontbrekende informatie aan te vullen van andere heiligdommen die geacht worden deel 
uit te maken van deze groep. Ik hoop dat ik heb aangetoond dat op een architectonisch niveau 
deze heiligdommen niet gezien kunnen worden als een homogene groep met inwisselbare 
structurele eigenschappen, wat ze verder ook met elkaar gemeen hebben wat betreft functie, 
gebruik, plaatsing en ontstaan. 

Het tweede, antieke compromis is in deze zin het compromis dat teveel over het hoofd 
is gezien in het onderzoek dat vooral de uniformiteit van heiligdommen benadrukt. De 
tussenposities die de heiligdommen kenmerken kunnen waarschijnlijk verklaard worden 
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door het feit dat we hier te maken hebben met zeer menselijke projecten. De heiligdommen 
werden gebouwd en gebruikt door mensen, die waardevolle reserves investeerden om deze 
complexen te realiseren en klaarblijkelijk op deze manier een boodschap over zichzelf  of  
over de gemeenschap waartoe zij behoorden wilden overbrengen. Tijdens het bestuderen van 
architectuur, en vooral monumentale architectuur, wil men nog wel eens over het hoofd zien 
dat we hier te maken hebben met sociale constructen; gebouwen spelen een belangrijke rol 
in de maatschappij, en drukken verlangens en belangen van groepen en individuen uit. Deze 
verlangens en belangen kunnen aardig overeen komen maar op bepaalde punten zeer van 
elkaar verschillen, net als de monumenten die er het product van zijn. Ten gevolge van het 
moderne compromis missen we bepaalde informatie, informatie die ons wellicht in staat zou 
stellen om de gevarieerde en uiteenlopende houdingen van de mensen die betrokken zijn bij het 
monumentaliseringsproces in verband te brengen met het eindresultaat, de heilgidommen die 
we bestuderen. Wat we wél kunnen doen, en wat ik geprobeerd heb te doen in dit proefschrift, 
is manieren aandragen om naar objecten te kijken die zowel het algemene als het afzonderlijke 
in zich dragen en die de beschikbare informatie optimaal benutten. Hoewel het mogelijk is 
om algemene ontwikkelingen te onderscheiden die het monumentaliseringsproces mogelijk 
hebben beïnvloed, direct of  indirect, zullen er ook altijd heiligdommen zijn die niet aan het 
geschetste beeld voldoen. De modellen die in dit proefschrift zijn voorgesteld passen beter 
bij bepaalde heiligdommen dan bij andere. Dat betekent niet dat het model dat wel lijkt op te 
gaan voor andere heiligdommen niets meer waard is, maar het zou ons wel moeten wijzen op 
het feit dat er wellicht subtiele, of  misschien niet eens zo subtiele verschillen kunnen schuilen 
onder vermeende overeenkomsten, verschillen die niet genegeerd zouden moeten worden.

Dit tweede compromis, de tussenposities van heiligdommen in de oudheid, kan misschien 
het beste worden omschreven als een multidimensionale matrix waarin alle tegenstellingen 
zijn opgenomen die hierboven zijn behandeld. Elk heiligdom zou in deze matrix geplaatst 
kunnen worden op basis van de beschikbare informatie. Als we een compromis opvatten 
als een tussenpositie, tussen twee extremen van opvatting of  beoordeling, is er geen betere 
term denkbaar dan ‘triomfen van het compromis’ om de laatrepublikeinse monumentale 
heiligdommen van Latium mee te kenschetsen. Niet alleen zijn het gebouwen die tussen 
Italische traditie en Grieks-Hellenistische innovatie in staan in architectonisch opzicht, ook 
nemen zij een tussenpositie in wat betreft hun gebied van invloed, die zowel de grootstedelijke 
politieke wereld van Rome omvat als de lokale gemeenschappen waar de heiligdommen bij 
hoorden; hun primaire functie, die noch volledig religieus is, noch zuiver representatief; en 
hun sociale relevantie, aangezien zowel aristocraten als mensen van lagere sociale status het 
heiligdom gebruiken en zich met het heiligdom identificeren, en dit doen als individu maar 
ook als groep.

Geen enkel heiligdom nam exact dezelfde positie als een andere in binnen deze matrix 
van schijnbaar tegengestelde paren; de ervaren algemene overeenkomsten zijn tamelijk 
oppervlakkig en kunnen niet direct vertaald worden naar een standaardisering op alle niveaus. 
Homogeniteit in bepaalde opzichten gaat vaak gepaard van heterogeniteit in andere. Dit is 
ook van toepassing op de laatrepublikeinse monumentale heiligdommen van Latium. Hoewel 
zij een positie innemen tussen twee uitersten, is er waarschijnlijk geen enkel heiligdom dat een 
perfecte middenpositie inneemt; in alle gevallen neigen zij meer naar de ene kant dan de andere, 
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en door deze verschuivingen verkregen zij hun specifieke vorm en functie. Het feit dat deze 
heiligdommen onophoudelijk de verbeelding hebben gestimuleerd vanaf  de Middeleeuwen 
tot de dag van vandaag toont aan dat zij de karakterisering als ‘triomfen’ waardig zijn, in ieder 
geval in architectonisch opzicht. Ze verdienen het om continu bestudeerd te worden, in plaats 
van te verstenen tot een standaardtype, dat, naar ik hoop te hebben duidelijk gemaakt, alles 
behalve standaard is.




