lectori salutem
Dit speciale nummer over de Etrusken – een initiatief van Dr.
C.M. Stibbe – kwam tot stand dankzij de enthousiaste en belangeloze inzet van alle medewerkers. Wij getuigen hier graag van onze
grote dankbaarheid aan hen.
Drs. L.B. van der Meer heeft naast zijn artikel tevens gezorgd voor
een topografisch overzicht (blz. 389 e.v.) en – wat eigenlijk het
eerst van al genoemd had moeten worden – voor een bloemlezing
van griekse en latijnse teksten over Etrurië. Dit laatste is een primeur: een dergelijke bundeling, met vertaling erbij, bestond tot nu
toe niet. De arbeid, die hij hieraan heeft besteed, is naar werk-uren
gerekend van aanzienlijke, naar inhoud van onschatbare waarde.
Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd.
De verantwoordelijke redactrice voor dit nummer was M. d’HaneScheltema.
Er is doelbewust naar gestreefd, dat dit boekje anders dan de reeds
bestaande gidsen en boeken over Etrurië en de Etrusken (die op
verschillende plaatsen in dit nummer worden aangegeven) een
overzicht biedt van de huidige stand van onze kennis op dit gebied.
Wij hopen, dat de bundel voor de geïnteresseerde lezers thuis evenzeer als voor thematische ‘lectores’ op school en zeer zeker ook
voor lezende reizigers in en naar Etrurië een nuttig bezit zal zijn
Redactie
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Grieken en Etrusken
De aard van de contacten tussen Grieken en Etrusken is moeilijk te definiëren. Het probleem wordt hier, zij het ook in zeer kort bestek, toegespitst op
de politieke, commerciële en religieuze relaties. Onder Grieken versta ik de
bewoners van Griekenland, de koloniën op de westkust van Klein-Azië, Sicilië
en in Zuid-Italië; onder Etrusken de bewoners van Etrurië, het land tussen de
Arno en de Tiber, en van de etruskische koloniën in de Po-vlakte en Campanië.
Ons reconstructiemateriaal is tweeledig: a) de antieke, literaire werken van
griekse en romeinse historici, en inscripties; b) de materiële, griekse resten in
Etrurië en omgekeerd de etruskische voorwerpen in de helleense wereld.

296

fig. 1
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Politiek
Rond 700 v.C. eindigt in Etrurië de prehistorische Villanova-periode, die
omstreeks 1000 v.C. begonnen was en waarin men de doden placht te cremeren.1 Na 700 v.C. worden de doden overwegend bijgezet op stenen doodsbedden in grafkamers van ronde, in de tufsteen uitgehouwen grafheuvels (tumuli), vooral in het kustgebied, in Vetulonia, Populonia, Caere en Praeneste (zie
kaart, fig. 1).
De grafinboedel is menigmaal schatrijk: gouden, zilveren, ivoren sieraden en
gebruiksvoorwerpen en bronzen wapentuig vormen de hoofdelementen, die
ten dele zijn geïmporteerd uit Carthago en het oostelijk Middellandse Zeebekken. In deze orientaliserende periode (ca. 700-600 v.C.), waarin ijzer van Elba
geruild wordt tegen oosterse producten, wordt door Euboeïsche Grieken van
Cumae het alfabet geïntroduceerd. Zoals griekse beelden en potten gaan voortaan ook voorwerpen in etruskische graven de toeschouwer ‘toespreken’ in de
eerste persoon, bijv. ‘mi larthia’ op een zilveren kopje in de Tomba Regolini
Galassi te Caere (ca 650 v.C.): ‘ik ben van Larth’.
Niets wijst erop dat de verhouding tussen Etrurië en de nog jonge, griekse
koloniën in deze periode onaangenaam geweest is. Wel fungeerde Etrurië als
toevluchtsoord voor Griekse ballingen.
Zo arriveert de korinthische Demaratos, grootvader van Rome’s eerste etruskische koning Tarquinius Priscus, met een groep kunstenaars in Tarquinia,
vermoedelijk na de verdrijving van de Bacchiaden door de tiran Kypselos uit
Korinthe, dus na ca. 660 v.C. (tekst 12 en 13). Het valt op dat de frequentie
van proto- en vroegkorinthisch aardewerk in etruskische graven na dit tijdstip
zeer toeneemt, terwijl het na ong. 600 v.C. geleidelijk plaats maakt voor
peloponnesisch, attisch en Ionisch aardewerk.
In de archaïsche periode (ca. 600-470 v.C.) verandert het beeld aanmerkelijk.
In het krachtenveld van carthaags-phoenicische en griekse, commerciële expansie in het westelijk Middellandse Zeebekken moet Etrurië partij kiezen. De
relaties met Carthago zijn tenminste tot 500 v.C. van zeer vriendschappelijke
aard geweest.
Over een politiek verbond verschaft Herodotus ons het meest concrete gegeven (tekst 18). Aanleiding is het gedrag van Phocaeërs op Corsica. De voorgeschiedenis is als volgt: omstreeks 545 v.C. wijkt de’bevolking van Phokaia, een
griekse stad op de westkust van Klein-Azië, uit naar het eiland Chios, onder
druk van de belegering van de perzische satraap Harpagos. Een deel van de
uitgewekenen vertrekt naar Corsica, niet ver van de phocaeïsche kolonie Marseille, die reeds rond 600 v.C. gesticht was.
Carthagers en Etrusken bestrijden gezamenlijk deze vijandige Phocaeërs, vermoedelijk omdat Carthago emporia (factorijen) op Sardinië bezat en Etrurië
economische belangen op Corsica had (tekst 27).
De toenemende animositeit hangt samen met de verscherpte tegenstellingen
tussen Carthago en de griekse koloniën op Sicilië enerzijds en tussen Perzië en
de griekse koloniën in Klein-Azië anderzijds.

Niettemin heeft Etrurië zeer behoedzaam moeten schipperen tussen Carthagers en Grieken. Na de steniging van de krijgsgevangen Phocaeërs in Agylla (de
pelasgische naam voor Caere) volgen onheilspellende omina. De inwoners van
Agylla voelen zich genoodzaakt boden te zenden naar het orakel van Apollo in
Deifi om de Pythia te consulteren. Zij beveelt hen voortaan atletische spelen
ter ere van de doden te liouden. Hier blijkt niet alleen religieuze maar ook
politieke afhankelijkheid jegens Delfi. Bovendien maakt deze anecdote aannemelijk dat de wedstrijden ter ere van de dode op wandschilderingen in etruskische graven tussen ca. 530 en 470 v.C. hun oorsprong in Griekenland vinden. In dit verband zij nog gewezen op het milde oordeel dat Strabo over
Agylla geeft (tekst 6). Evenals Marseille en Spina bezat de stad een schathuisje, een soort religieuze ambassade, in Delfi. Helaas weten we niet uit welke
periode deze thesauros dateert (vgl. ook tekst 47).
Pallottino’s opgravingen in S. Severa, de vroegere havenstad Pyrgoi van Caere,
voegen een dimensie toe aan bovenstaande gegevens. In Pyrgi werden twee
tempels (A en B) gevonden die omstreeks 500 v.C. gebouwd zijn. Tussen de
tempels, in een simpel, stenen reservoir, lagen temidden van potscherven drie
gouden plaatjes, met een lange en een korte Etruskische en een punische
inscriptie.
Ze waren ooit met spijkers op een deur(post) bevestigd, wellicht op de deur
van de cella. De inhoud van de punische inscriptie wordt door M. Pallottino
als volgt vertaald2:
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1

lrbt
l‘štrt
’sr
Voor vrouwe (voor) Astarte dit

2

’z’š
dat

3

tbrj’.
Tebaries

4

kjšrj’
Kisria

5

šmš
b - mtn’
b - bt
w - bn
van de zon’ als wijgeschenk in de tempel en op eigen

6

t-w
.k.
‘strt.
’rs.
b - dj
kosten omdat Astarte geholpen heeft met haar hand

7

šnt šiš III
b-j
mlk - j
ltijdens zijn heerschappij in het derde jaar, in de

8

rh.
krr
b - jm
maand ‘van de dans’, op de dag ‘de

p’l
gemaakt heeft
wlns
Welanas
bin de

qdš
heiligdom

w-š
jtn
en dat gegeven heeft
mlk
koning

’l
over

jrh.
zbh.
maand ‘het offer

qbr
begrafenis

9

10
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’lm
wvan de god’ en de
bin haar

šnt
jaren

lvoor het

bt-j
šnt
tempel (mogen zijn) jaren

m’š
’lm
beeld van de godin,
km h-- kkbm
als deze sterren.

Toelichting: het woordd qds is te vergelijken met het bijbelse ‘het heilige der
heilige’ maar het kan hier ook een aedicula voor een beeld betreffen (regel 1).
Kisria (regel 4) is de naam voor Caere. Voorts is het werkwoord ’rs (regel 6)
ten zeerste omstreden. Perron vertaalt met ‘omdat Astarte gehuwd is door
zijn bemiddeling tijdens zijn heerschappij.3
Volgens hem zou hier sprake zijn van een resurrectie-scène, waarbij de dode
Adonis tot leven gewekt wordt door het heilige huwelijk (hieros gamos) tussen een koning en Astarte. Hoe het ook zij, in ieder geval wordt een sterke
afhankelijkheid van Caere’s koning t.o.v. Carthago duidelijk. De lange etruskische tekst begint als volgt: ita.tmia.icac. heram asva. vatieche unialastres.
themiasa.mech.thuta. thefariei.velianas etc. De laatste twee woorden vermelden de koning terwijl ‘dit heiligdom’ (ita tmia) bestemd is voor Uni-Astarte
(unialastres). Uni (Iuno) wordt met Astarte geassimileerd en misschien ook
met Hera als Pfiffigs interpretatie juist is.4 Griekse invloed blijkt ook uit de
gevel van tempel A, die ‘de 7 tegen Thebe’ voorstelt, volledig in de strenge
stijl van Olympia!5
Na 500 v.C. escaleren de tegenstellingen tussen Etrurië en de westgriekse
koloniën. Zelfs wraakzuchtige Phocaeërs, onder leiding van hun strijdlustige
Dionysius, nemen in 494 v.C. deel aan harde acties in de Tyrrheense zee
(Herodotus VI 17). De situatie explodeert in 474 v.C., het begin van Etrurië’s
definitieve ondergang.
Cymae, gesteund door tiran Hiero I van Syracuse, verslaat de etruskische
vloot (tekst 24 en 25). Deze overwinning komt reeds 5 jaar na de eclatante,
griekse successen tegen de Perzen bij Salamis en tegen de Carthagers bij
Himera.
Voortaan wordt de etruskische kust het doelwit van wraakacties (tekst 26),
terwijl op hun manier de Etrusken een en ander proberen te vergelden. Zij
steunen Athene tijdens het beleg van Syracuse in de periode 415-413, zoals
misschien de Carthagers dat ook deden (tekst 29 en 30). Het is mogelijk dat
de politieke band tussen Carthago en Etrurië, waarover Aristoteles schrijft,
toen nog bestond (tekst 19). In elk geval is de beroemde priester-sarkofaag in
Tarquinia afkomstig uit Carthago (IVde eeuw v.C.) en getuigt van bestaande
economische relaties.6
De laatste westgriekse raids op Etrurië’s kust, die althans in de literatuur het
laatst vermeld worden, zijn door tiran Dionysius van Syracuse in 384 v.C.
uitgevoerd (tekst 34). Het doelwit schijnt speciaal het heiligdom van de godin
Leukothea te zijn, die door Strabo (V, p.226) Eileithuia genoemd wordt. Dit

heiligdom is zeer waarschijnlijk identiek aan de tempel van Uni in Pyrgi. Het
toeval wil dat men in 1961 op het opgravingsterrein negen samengeklonterde,
zilveren tetradrachmen vond, afkomstig uit Syracuse, Messana, Leontinoi en
Athene.7 Het oudste exemplaar dateert van ong. 480 en het jongste van ong.
410 v.C. Vermoedelijk is dit geld tijdens Dionysius’ plundering buiten de
tempel terecht gekomen. De vier munten uit Athene onderstrepen nog eens
de politieke verhoudingen aan het einde van de Vde eeuw v.C. (tekst 29).
Handel
Handelsrelaties tussen Etrurië en diverse griekse steden bestonden vooral in de
periode van ca. 700 tot 470 v.C.
Dankzij de potterie kunnen we het karakter van de betrekkingen enigszins
peilen. Uit alles blijkt dat de politieke verhoudingen van zeer grote invloed
zijn geweest op deze relaties, ook al zullen ondernemende kooplieden zich
niet altijd aan politieke barrières gestoord hebben. Het griekse aardewerk, dat
overwegend bestemd was voor funeraire doeleinden, werd vooral via Vulci,
Tarquinia en Caere en Spina in de Po-vlakte geïmporteerd.8 Dankzij recente
opgravingen in Gravisca, een haven van Tarquinia, kennen we de naam van
één koopman: Sostratos van Aigina, wiens naam op een marmeren cippus
gebeiteld is (zie artikel van dr. C.M. Stibbe in Hermeneus 44(1972/3) nr. 2, p.
98-). Op foto l is dit monument, dat omstreeks 500 v.C. gedateerd wordt,
afgebeeld.
De economie van Etrurië is door de slag bij Cumae in 474 in hoge mate
ontwricht. Dientengevolge neemt ook de artistieke productie tot ong. 300
v.C. sterk af. Zo is het te verklaren dat klassieke kunstenaars als Pheidias en
Polykleitos, behalve in het gebied van Orvieto en Falerii Veteres, nauwelijks
invloed hebben uitgeoefend.9
Gedurende korte tijd heeft Etrurië ook zelf geëxporteerd; dit blijkt uit de
aanwezigheid van elegante kantharoi van bucchero (zwart gerookt aardewerk
met glanzend oppervlak) in necropolen op Sicilië en de griekse eilanden,
voorts in Marseille en Spanje.10 Deze objecten worden gedateerd tussen 630
en 580 v.C.
Na ong. 500 v.C. verplaatst de handel zich naar het noorden; uitsluitend over
land wordt bronzen vaatwerk geëxporteerd naar Z.-Duitsland en N.O.-Frankrijk (tot ong. 400. v.C.).
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Godsdienst
Talloze artistieke voorwerpen, met name in de hellenistische tijd (ca. 300 - 30
v.C.) - men denke aan bronzen eisten, spiegels, sarkofagen en askisten - tonen
ons mythologische scènes, die vele raakvlakken hebben met de griekse religie.
De vraag rijst in hoeverre de etruskische religie beïnvloed is door de griekse en
sinds wanneer.
Een eerste indicatie geven etruskische inscripties. In de VIde eeuw v.C. ontmoeten we Aritimi (Artemis), in de Vde Aplu (Apollo) en Hercle (Herakles),
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1 Cippus van gavisca: APOLLONOS AIGINATA EMI SOS-TRATOS EPOIESEN O. .

en in de IVde Charun (Charon), Letun (Latona), Turan (Afrodite; de naam
hangt wellicht samen met ‘Tyrannos’, een voorgrieks woord), Eita (Hades) en
Phersipnei (Persephone) (zie foto 2). Het is echter de vraag of deze goden ook
werkelijk vereerd werden. Een mythologische context bewijst nog niets ten
aanzien van een cultus.
Over de etruskische godsdienst in de archaïsche tijd weten we weinig. Recente
opgravingen van een amerikaans-italiaans opgravingsteam te Poggio Civitate
(Murio) bij Siena hebben echter een terracotta fries aan het licht gebracht, die
een schat aan informaties biedt (zie foto 3)11. Volgens T. Gantz toont het
fries van rechts naar links ïupiter (zittend, met kromstaf), Minerva (staande,
met lans en speer) en ïuno (zittend op een troon, met een bloem in haar
hand); achter haar staat een dienares met waaier. Vervolgens zitten op klapstoeltjes: Ceres (met papaver? ), Liber (met dubbele bijl) en Ceres’ dochter
Libera (Persephone, met granaatappeltakje); tenslotte volgt een staande dienaar met staf, vermoedelijk Hermes. Kennelijk zijn twee triaden afgebeeld.
Tot nu toe werd het bestaan van triaden door de etruskologe L. Banti hardnekkig ontkend, ondanks de antieke literaire overlevering (tekst 49). Ons fries
wordt gedateerd omstreeks 550 v.C.
Voor 500 v.C. komen in Griekenland geen van beide triaden voor, zodat we
hier te maken hebben met een specifiek etruskisclie conceptie; ook de attributen, die de goden dragen, bevestigen deze gedachte.
Alles wijst erop dat de Romeinen deze triaden hebben overgenomen.
In 508 v.C. bouwden zij een tempel voor Iupiter, Iuno en Minerva op de
Capitolijn en 12 jaar later een tempel voor de andere triade op de Aventijn.
We keren nog even naar Pyrgi terug. Uit de inscripties blijkt dat de Etrusken
2 Tomba del orco te Tarquinia: Aita en Phersipnei (Hades en Persephone).
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3 Terracotta relief van Murlo.
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Uni geassimileerd hebben met de phoenicische vruchtbaarheidsgodin, Astarte.
üni wordt door griekse en romeinse auteurs geassimileerd met Leukotheaen
Eileithuia, de geboortegodin. De identificatie van Leukothea met Uni lijkt
merkwaardig, maar wordt begrijpelijk door de inhoud van een inscriptie op
een bronzen plaatje dat Pallottino in 1964 vond12:
eta thesan etras uni.iathi ba....
hutila t.ina etiasas acalia. ......
th.anachvilus catharnaia..........
Vermeld worden Thesan (godin van de dageraad, lat.: Aurora), Uni (Iuno) en
Tina (Iupiter) en een eigennaam Thanachvilus (Tanaquil! ) Catharnaia. De
franse etruskoloog R. Bloch verbindt Thesan ‘via Rome’ met Leukothea.13
Leukothea wordt door de Romeinen nl. Mater Matuta genoemd, die zowel
een godin van de matronae als van de dageraad is! Verder is Eileithuia een
‘interpretatie graeca’ van Iuno Lucina, die pasgeboren kinderen het licht doet
zien.
Als Blochs hypothesen juist zijn, dan is Uni-(Hera)-Astarte zowel een vruchtbaarheids- als lichtgodin. Astarte werd speciaal op Sicilië vereerd te Erice
(Eryx), waar tempelprostitutie werd bedreven. Het is mogelijk dat deze praktijken ook in Pyrgi bestonden omdat Lucilius spreekt van de ‘scorta Pyrgensia’, d.w.z. de lichtekooien van Pyrgi.
Griekse invloed op de etruskische godsdienst omstreeks 500 v.C. lijkt aannemelijk als men let op de vier nokbeelden van terracotta die op het dak van een
tempel te Veii stonden (nu in de Villa Giulia te Rome): Apollo, Herakles,
Hermes en wellicht Latona met kind, in een mythologische context die geen
duidelijke parallellen in Griekenland heeft. De tempel zelf echter was gewijd
aan Menerva (Minerva) als godin van de geneeskunst, zoals blijkt uit inscrip-

fig. 2: De bronzen lever van Piacenza.
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ties op potscherven. Dit wijst erop dat de genoemde griekse goden alleen ter
decoratie van de tempel zijn uitgebeeld.
Men ontkomt moeilijk aan de indruk dat het griekse pantheon maar in zeer
geringe mate het intieme geloofsleven der Etrusken heeft beroerd. De gegraveerde mythologische scènes op honderden bronzen spiegels in de hellenistische tijd tonen aan dat de artiesten weliswaar griekse goden identificeren
met etruskische (door het toevoegen van inscripties), vooral om het ‘verhaal’
te verduidelijken maar de thematiek is beperkt, vooral liefdesscènes worden
weergegeven. Dat de Etrusken griekse goden niet vereerden, valt af te leiden
uit het feit dat zij niet genoemd worden op de bronzen lever van Piacenza,
een religieus monument par excellence (zie tekening fig. 2)14.
De vlakke achterkant van deze gestileerde schapelever vermeldt ca. 40 godennamen. Een rondlopende rand is verdeeld in 16 vakjes (fig. 3) terwijl het
linker binnenvlak uit een ‘wiel’ met zes spaken bestaat en het rechter binnenvlak uit een tamelijk rechthoekige indeling. Alle inscripties zijn van rechts
naar links leesbaar, over de lengte van de lever (met uitzondering van Tlusc en
Thetlvmth, bij nr. 3 en 2 op de tek.).
E. Vetter leest enkele inscripties anders15: METHLVMTH in plaats van
Thetlvmth, NETH in èèn vak op de galblaas, in plaats van N en Th in twee
vakken, LUSA i.p.v. Lethn (naast Tecum), VELCH in het ‘wiel’, i.p.v. Vel, en
CEL i.p.v. Ce. Als Vetters observaties juist zijn, dan is ook het rechter binnenvlak in 16 vakjes verdeeld (als men Methlvmth niet meerekent, dat waarschijnlijk gouw betekent).

De lever werd door de Ouden als de zetel van het leven beschouwd.
De Babyloniërs raadpleegden hem reeds in het IIIde milennium v.C., veel later
Hethieten, Grieken en Etrusken. Volgens Pausanias (VI 4) bevond zich in
Olympia naast het beeld van de blinde ziener Thrasyboulos een in twee stukken gesneden hond, die de lever liet zien; uit Mantinea kennen we een marmeren stele van ong. 400 v.C. die een priesteres van Apollo met een lever in
haar linker hand toont (zie foto’s 4a en 4b van Drs. F.T. van Straten; boven
de duim is de processus piramidalis zichtbaar, onder de galblaas).
De lever van Piacenza dateert op zijn vroegst uit de IIIde eeuw v.C. Niets wijst
erop dat de Etrusken de hepatoskopie veel eerder hebben gekend. Een zeer
opvallend element aan onze lever is de verdeling in 16 randvlakken. Dankzij
literaire getuigenissen weten we dat de Etrusken voor het raadplegen van de

Fig. 3: Achterkant v.d. lever van Piacenza.
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4a Priesteres van Mantinea met lever.
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4b

bliksem en de vlucht van de vogels de hemel in 16 regionen verdeelden (tekst
52).
De vier grote in vieren verdeelde segmenten correspondeerden met het nw,
zw, no en zo. Kennelijk wordt de macrokosmos in de microkosmos van de
lever weerspiegeld. Deze etruskische hemelindeling was bekend aan Martianus
Felix Capella, die in de Vde eeuw na C. een eigenaardige encyclopedie over de
zeven artes liberales schreef. Hij beschrijft in ‘De Nuptiis Mercurii et Philologiae’ (I 41-46) hoe Iupiter voor de bruiloft van Mercurius eerst de senatores
deorum oftewel Penaten ontbiedt, dan zijn 11 collegae, Iuno, Vesta, Minerva,
Ceres, Diana, Venus, Mars, Mercurius Iovis, Neptunus, Vulcanus en Apollo en
zeven onbekende goden. Daarna zendt hij zijn soldaten langs de 16 hemelregionen, waarin de volgende goden zich bevinden:
1 Iupiter, Di Consentes Penates, Salus, Lares, Ianus, Favores opertanei en
Nocturnus.
2 Iuputer, Quirinus Mars, Lars militaris, Iuno, Fons, Lymphae, en de Di
Novensides.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Iupiter secundanus, Iovis Opulentia, Minerva, Discordia, Seditio en Pluto.
Lynsa silvestris, Mulciber, Lar caelestis, Lar militaris en Favor.
Coniuges reges, Ceres Tellurus, Terrae pater Vulcanus, en Genius.
Iovis filii Pales en Favor, Celeritas Solis filia, Mars Quirinus en Genius.
Liber, Pales secundanus en Fraus.
Veris fructus.
Iunonis Hospitae Genius
Neptunus, Lar omnium cunctalis, Neverita, Consus.
Fortuna, Valetudo, Favor pastor, Manes.
Sancus.
Fata, ceteri di Manium.
Saturnus, Saturni Iuno caelestis.
Veiovis, Di publici.
Nocturnus en de Ianitores terrestres.

Ianus in regio 1, Iuno in r. 2 en Liber in r. 7 komen overeen met Ani, Uni en
Fufluns op de buitenrand van de lever, in dezelfde volgorde als men bij Ani
begint te tellen. Ook andere goden, Saturnus in r. 14 en Veiovis in r. 15,
komen in naam overeen met Satre (in het ‘wiel’) en Vetisl (rechts boven),
zonder dat de volgorde overeenkomt.
Het is begrijpelijk dat geleerden als Deecke en Thulin op zoek naar de oriëntatie het noorden situeerden tussen Tin Thuf en Ani. Maar de hypothese van M.
Pallottino is waarschijnlijker, die meent dat het noorden ligt tussen Cilensl en
Tin Cilen. Hij baseert zich op het feit dat ter hoogte van de lijn tussen Fufluns
en Cath op de voorkant van de lever links en rechts van een kleine verhoging
(het suspensorium hepaticum) respect, de namen TIVR (MAAN) en USILS
(ZON, genitivus) voorkomen. Deze lijn geeft z.i. het zuiden aan zodat Tin
Cilen in regio 1 gelegen moet zijn. Grenier tenslotte wijst erop dat het suspensorium doorloopt tot de scheidslijn tussen Vetisl en Cilensl, waar z.i. het
noorden gelegen moet zijn. Dit overtuigt minder dan Pallottino’s visie16
De oriëntatie is van belang omdat de Etrusken het oostelijk deel van de hemel
als gunstig en het westelijk deel als ongunstig beschouwen (pars familiaris en
pars hostilis). Zie de tekening op p. 305. Het is de vraag of een en ander ook
geldt voor het linker binnenvlak, dat correspondeert met het westelijk deel en
het rechter binnenvlak dat correspondeert met het oostelijk deel.
Dumézil meent dat deze vlakken los van de buitenrand staan en dat het ‘wiel’
de goden van deze wereld en de rechthoeken de goden van de bovenwereld
weergeven. Het is evenwel opvallend dat de linker helft diametraal l x Cilen
en 2 x Tlusc toont en de rechter helft 1 x Tlusc en 2 x Cilen, eveneens
diametraal.
Voorts komen een aantal goden zowel links als rechts voor, terwijl in het
linker vlak Selva met Selva, Lethns met Lethms en Tluscv met Tlusc overeenkomt. Het is buitengewoon moeilijk het spitsvondige ordeningsprincipe te
ontraadselen, omdat het karakter van de goden heel onduidelijk is.

De geleerden baseerden zich tot nu toe bij de identificatie vrijwel uitsluitend
op de tekst van Martianus Capella.
Hier volgt een summier overzicht, in alfabetische volgorde:
Ani - Ianus, god van het begin, oorlog en vrede.
Cath, Catha - Celeritas, Solis filia (Snelheid, dochter van de Zon); volgens
Thulin: Pales, herdergod.
Ce. - ? ; volgens Thulin: doodsdemone.
Cilen, Cilensl - Favores opertanei (Geluksgoden); volgens Pfiffig: doodsdemone.
Cvlalp - Culsu, dochter van Alpan (doodsdemone met twee koppen, die te
vergelijken is met Ianus).
Eth - afkorting van Ethausva, godin van de geboorte.
Fuflus, Fufluns - Liber (Bacchus, Dionysos)
Herc - afkorting van Hercle (Herakles, Hercules)
Lasi - genitivus van Lasa, dienende godin.
Leta, Letham, Lethms, Letns, Leth - Lar militaris, oorlogsgod.
Lusl - genitivus van Lusa, een agrarische godin.
Mae - Maius, vruchtbaarheidsgod, die door Macrobius de grote Iupiter genoemd wordt.
Mar, Mari, Marisl - Lar militaris, jeugdige oorlogsgod.
N, Neth - Neptunus, god van het water, zee etc.
Nc-?
Satres - genitivus van Satre, Satumus, zaaigod.
Selva - Silvanus, bosgod.
Tecum - ? ; volgens Thulin: Minerva; volgens Stoltenberg: aarde, naar analogie
van het tocharische Tecam.
Thethlvmth -? ; indien Methlvmth: gouw (volgens Pfiffig) of burcht (volgens
Stoltenberg).
Thne - ? ; volgens Stoltenberg: gesyncopeerde vorm van Athene.
Thuf, Thuflthas - Dei consentes (volgens Thulin).
Tin, Tins, Tinsth - Iupiter.
Tivr - Luna, maan.
Tlusc, Tluscv - ? ; volgens Thulin: Consus.
Tv.th - ? ; volgens Stoltenberg: god van de mannelijke potentie.
Uni - Iuno.
Usils - genitivus van Usil, Sol, zon (in het Sabijns: Ausel).
Vel - ? ; indien Velch - Velchans, Vulcanus.
Vetisl - genitivus van Vetis, Vedius Iovis (Veiovis), god van de onderwereld
die volgens Martianus te vergelijken is met Pluto.
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Tenminste een derde van al deze goden is van duidelijk italisch karakter. De
enig mogelijke griekse god is Herc maar ook hem kunnen de Etrusken van de
Romeinen hebben overgenomen. De naam van Fufluns wordt door sommigen
in verband gebracht met ‘byblinos oinos’, hetgeen niet zo waarschijnlijk is.
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Tenslotte kan men Tin vergelijken met de stam van Tindaridae, Kastor en
Pollux, zonen van Zeus (vgl. Dios-kouroi, en in het etr.: Tinascliniiaras). Tinis echter voor-grieks, zoals de naam Turan!
Helaas is men er tot nog toe niet in geslaagd de niet-italische elementen in dit
etruskische pantheon verder te traceren.
Men kan echter proberen met behulp van inscripties en voorstellingen op
spiegels de relaties tussen de goden te preciseren.
Mijns inziens zijn vele goden paarsgewijs, in dyaden, gegroepeerd.
Niet alleen zijn in 9 vakken reeds godenparen waarneembaar, ook de vakkencombinatie berust niet op toeval.
In etruskische inscripties komt nl. de combinatie Pacha-Cath voor (o.a. CIE
5430). Pacha, de etruskische vorm van Bacchus, is het epitheton bij Fuflu(n)s.
Dit wettigt de veronderstelling dat de combinatie Fuflus-Cath, die op de lever
2 x voorkomt, een dyade vormt.
Hetzelfde geldt voor Herc-Mari. Op een spiegel lezen we nl. de naam Marshercles. Mars als zoon van Hercules17.
Zo ook voor Lethn-Marisl en Letham-Mari. Wederom op een spiegel is afgebeeld Leinth (metathesis van Lethn), een naakte god met lans, en op zijn knie
een kindje Maris(t)halna hetgeen erop wijst dat Leinth mogelijk de vader is
van Mari18. Bovendien zijn zij beide oorlogsgoden. Verder kan men Usil
(voorzijde) combineren met Cath, de dochter van de zon (volgens Martianus:
Solis filia in regio 6).
Tin en Uni, dus Iupiter en Iuno zijn door hun huwelijk gecombineerd.
Ook Satres en Lusl horen bij elkaar indien tenminste Lusa identiek is aan de
romeinse godin Lua, die in combinatie met Saturnus voorkomt.
Ani hoort bij Uni. Het epitheton Iunonius bij Ianus maakt dit aannemelijk.
Misschien dat door toekomstige archeologische vondsten, vooral door inscripties, de lever zijn laatste geheimen prijs geeft!
Mijn conclusie luidt dat de lever waarschijnlijk niet een drievoudig wereldbeeld laat zien en dat men de buitenrand niet los moet zien van de binnenvlakken. In het linker vlak is sprake van onderwereld- en vruchtbaarheidsgoden en in het rechter is vooral de positie van Tin (Iupiter) met zijn adviserende goden geaccentueerd. Rond deze groep bevinden zich oorlogs- en
vruchtbaarheidsgoden.
De Etrusken waren, zoals bekend, experts in het consulteren van de lever. Tot
in de IVde eeuw (tekst 64) bleven etruskische haruspices de Romeinen adviseren in oorlog en vrede.
Dat de Etrusken de hepatoskopie dankzij de Grieken leerden kennen, is niet
onmogelijk. Het Etruskische woord voor haruspex nl. luidt in de bilingue
inscriptie van Pesaro: neths̀vis (TLE 697).
Een liber haruspicinus heette waarschijnlijk: zich neths̀rac (CIE 5430). De
stam neth- is vrijwel zeker identiek aan het (voor-)griekse woord nèduia (ingewanden) en nèdus (buikholte).
Mijn tweede argument is dat de priesteres van het Mantinea-reliëf (zie boven)

en de haruspices in afbeeldingen op etruskische voorwerpen allen de lever in
de linker hand houden.
Een bronzen spiegel uit Vulci toont ons de gevleugelde, griekse ziener Chalchas (zie fig. 9 op blz. 326)19 en een andere uit Tuscania (nu in het Arch
Mus. te Florence) laat Pavatarchies zien, een jongeman die door Pallottino
geïdentificeerd wordt met Tagcs (-tarchies), kind-grijsaard-profeet, die volgens
de antieke overlevering de disciplina haruspicina heeft geopenbaard (tekst 56
t/m58)20.
Op de spiegel komt ook de naam Tarchunus voor, die vermoedelijk identiek is
aan Tarchon, die door Laurentius Lydus (VI n.C.! ) in verband met de Tagesmythe wordt genoemd (tekst 57). Tenslotte zij vermeld een dekselfiguur op
een albasten askist in het Museo Guarnacci te Volterra (inv. nr. 136), die de
lever precies zo hanteert als de priesteres van Mantinea!
Alphen aan den Rijn
Krammer 59

L.B. van der Meer
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Etrurië en Rome
Opmerking vooraf
Er bestaat geen wetenschappelijke verhandeling over de invloed die Rome van
Etrurië onderging, althans niet een die alle facetten, het archeologische, het
politiek-historische, het taalkundige, het religieuze, hei juridische en staatkundige en het algemeen culturele tot een totaalbeeld verenigt. De schrijver van
een kort overzichtsartikel over deze complexe en hevig omstreden materie
moet zijn gegevens bijeen zoeken uit een zeer disparaat bronnenmateriaal en
een onoverzichtelijke secundaire literatuur. Zo er al iemand in staat is alle
aspecten te overzien, ik ben dat zeker niet. De archeologisch-kunsthistorische
onderdelen heb ik geheel onbesproken gelaten. Ook overigens is uiteraard
slechts een selectie geboden, waarbij ik ervan ben uitgegaan dat het misschien
aantrekkelijker is om vooral die wetenswaardigheden te vermelden die nu juist
niet in Pallottino’s Etruscologia of andere handboeken te vinden zijn, hetzij
omdat ze berusten op recente vondsten, hetzij omdat ze meer betrekking
hebben op de Romeinse receptie dan op de Etruskische origine, of ook omdat
ze vooralsnog niet meer dan hypothese en theorie zijn. De lezer zij gewaarschuwd: er bestaan op dit gebied weinig zekerheden. Daarvan hebben de
kritische opmerkingen en correcties die drs. L.B. van der Meer mij na lezing
van mijn artikel deed toekomen, waarvoor ik hem gaarne dank zeg, mij nog
eens overtuigd.
I Etruscheria avant la lettre. Een historische aanloops
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Toen in 41 na Chr. Tiberius Claudius Nero door de praetoriaanse garde
krachtdadig tot het ambt werd geroepen dat hij onder de naam Claudius
(Caesar Augustus Germanicus) tot 54 zou bekleden, betekende dit niet de
vervulling van zijn hoogste wensen. Hem was studie liever dan bestuur, zijn
scepter was de pen. Een van zijn geliefde studieobjecten was Etrurië, en de
lange periode die hij als gentleman of leisure had doorgebraclit, gedeeltelijk
begeleid door zijn Etrurische eerste vrouw Plautia Urgubanilla, had hem in
staat gesteld een groot historisch werk van 20 boeken aan dit, reeds in die tijd
als ‘mysterieus’ beschouwde, volk te wijden. Het keizerschap bezorgde de
geleerde overigens een erekrans op dit wetenschappelijke werk: ter gelegenheid van een uitbreiding van het Mouseion te Alexandrië werd beslist dat
aldaar ieder jaar dit gehele magnum opus zou worden gereciteerd bij wijze van
publieke voordracht (tekst 46). Nog een geluk dat het werk in liet Grieks was
geschreven, al is het twijfelachtig of deze omstandigheid voor het publiek de
keizerlijke pil voldoende verguldde.

Het keizerschap bood méér voordelen. Claudius’ belangstelling voor Etrurië
was alles behalve gratuit; zijn nieuwe positie stelde hem in staat de Etruscheria, waarvan hij een der eerste typische vertegenwoordigers was (cf. M.I. Finley, Aspects of Antiquity, Pelican Books, 99-109), in praktijk te brengen. In
47 na Chr. ‘deed hij in de senaat een voorstel betreffende de (re)organisatie
van een collegium haruspicum, opdat niet de oudste religieuze wetenschap
van Italiè door verwaarlozing zou verloren gaan... Het gevolg was dat de
senaat besloot dat de pontifices moesten onderzoeken wat er van de leer der
haruspices behouden moest worden en opnieuw gestimuleerd’ (Tacitus, Annales 11,15). Niet zeker, maar wel waarschijnlijk is dat het Claudius was die
de lange tijd latente Etrurische ‘stedenbond’ tot nieuw leven riep, waarbij
voortaan van 15 steden i.p.v. de vroegere 12 sprake is. We horen voor het
eerst sinds eeuwen weer van een ‘praetor Etruriae (quindecim populorum)’.
Hadrianus bijvoorbeeld voelde zich niet te goed voor dit ambt. Een laatste
vermelding van dit concilium der Etruskische steden dateert van de tijd van
Constantijn de Grote, die dienaangaande een edict uitvaardigde (tekst 65).
Een aardige illustratie van ’s keizers bemoeienissen met de Etrurische renaissance is gevonden in Caere (Cerveteri). Daar kwam een marmerrelief aan het
licht waarop de personificaties van drie Etrurische steden stonden afgebeeld:
Tarquinii, Vulci en Vetulonia (afb. 1). Daarbij trof men een beeld van de
zittende Claudius aan (nu in het Lateraans museum).
In deze periode beginnen zich sommige vooraanstaande Romeinen de Etruskische wortel, tak of twijg van hun stamboom plotseling weer te herinneren
(Maecenas was de zijne nooit vergeten! ), getuige de elogia die zij in Etrurische steden ter ere van hun voorouders opstelden (tekst 30). De taal van deze
lofinscripties is het Latijn. Als officiële taal is het Etruskisch, na een gestaag
verval, in de eerste eeuw van onze jaartelling gestorven. Maar dit maakte een
Etruskische stamboom alleen maar interessanter. Een sneer van (de Etruriër)
Persius (III, 27-28) schildert de snobvalue ervan:
an deceat pulmonem rumpere ventis
stemmate quod Tusco rarum millesime ducis?
‘Past het soms om te barsten van trots,
omdat je als duizendste een tak bent van een Etruskische stamboom? ’
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Een laatste voordeel dat het keizerschap Claudius bood, was de gelegenheid
om niet alleen Alexandrijnen, maar ook de toch al geprikkelde Romeinse
senatoren te pesten met een pedant vertoon van geleerdheid, wanneer hij zijn
‘voorstellen’ wenste te ondersteunen met historische argumenten, die des te
krachtiger irriteerden omdat ze juist waren. In een rede, die we zowel op
brons over hebben (tekst 17) als op papier (Tacitus, Annales 11,24, een korte
paraphrase) verdedigt Claudius zijn in senaatskringen levendig verafschuwde
plan om Galliërs tot de senaat toe te laten, met een overzichtje van een aantal

Afb. 1. Romeins marmeren relief uit Cerveteri: personificatie van drie Etruskische
‘populi’ (Tarquinia, Vulci en Vetulonia).
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hoog genoteerde ‘Romeinse’ nobilesgeslachten wier oudste vertegenwoordigers nu ook niet bepaald door een Romeinse lupa gezoogd waren. Dat is niet
leuk om te horen, zelfs niet als Claudius, slim genoeg, toevoegt dat de eerste
Claudius - toen nog Clausus geheten - uit Sabijnenland afkomstig was. Onder
deze oer-parvenu’s noteerde hij ook de twee Romeinse koningen, Tarquinius
Priscus en Tarquinius Superbus, die immers Etruriërs waren, én de tussen hen
regerende vorst Servius Tullius. Daar moeten velen toen van opgehoord hebben. Servius is een goed Latijnse naam, al verwijst hij niet naar de hoogste
sport van de sociale ladder. Maar Claudius wist het beter: zijn Etrurische

bronnen berichtten, dat óók Servius een Etruriër was, een volgeling van een
zekere Caelius Vibenna, een Etrurisch condottiere. Na diens dood kwam Servius, wiens echte naam Mastarna was, naar Rome. En met deze unieke voetnoot uit zijn verloren gegane 20-delige geschiedenis van Etrurië werpt Claudius de moderne wetenschap een smakelijk, maar moeilijk te kraken brokje
uit de vroegste Romeinse geschiedenis toe: het drijft de vaklieden het water in
de mond én in de handen.
II Flarden historie
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Het moet voor de Romeinen niet aangenaam geweest zijn om steeds weer te
horen dat tijdens de eerste grote bloeiperiode van hun stad Etruskische vorsten de (Etruskische) scepter zwaaiden. (De beroemde term van G. Pasquali
‘la grande Roma dei Tarquinii’ heeft ondanks het geweldig offensief van
Alföldi niets van zijn relevantie verloren.) Toch was dat zo: de twee Tarquinr
(als het er twee waren) en Servius Tullius (als Claudius’ bron gelijk heeft)
waren Etruriërs en regeerden over Rome, volgens de traditionele datering, van
616 v.Chr. - 509 v.Chr. Een dergelijke omstandigheid behoeft ons niet te
verbazen en ook de Romeinen niet. Cato wist het al: in Tuscorum iure paene
omnis Italia fuerat, ‘vrijwel geheel Italië was eens in de macht der Etruriërs’
(apud Servium ad Aen. XI, 567). De 6e eeuw zag Etrurië’s hoogste bloei:
cultureel én politiek-economisch. Vanuit het eigenlijke Etrurië, ongeveer het
huidige Toscane, hadden twee expansiegolven het Etrurisch domein uitgebreid in twee richtingen: de Povlakte en Campanië. Lateren wisten te berichten dat in beide gebieden twaalf-steden-bonden werden gesticht naar het model van de oorspronkelijke Etrurische bond. Steden als Mantua (tekst 21),
Felsina (= Bologna), Spina en Ravenna in het Noorden, en Capua in het
Zuiden, (hierover het ook voor de Etruscologie fundamentele boek van J.
Heurgon, Recherches sur l’histoire, la religion et la civilisation de Capoue
préromaine. Paris, 1942, onlangs herdrukt) dragen Etruskische namen. En als
de schijn niet bedriegt is de naam Roma (Ruma) óók Etruskisch. Rome was
met haar Etruskische vorsten in het geheel geen uitzondering in de 6e eeuw, al
heeft de historiografie de Etrurische suprematie pogen te verdoezelen. Vooral
Livius is een meester in het retoucheren. Tarquinius Priscus (tekst 12) was,
dat kon ook Livius niet ontkennen, een Etruriër – zij het een halve – maar
zijn koningschap van Rome was volgens hem het gevolg van een vrije verkiezing, die met niet meer dan de gebruikelijke fraude gepaard ging. Livius wist
niet dat de eigenlijke naam die hij Tarquinius gaf, n.l. Lucumo, het Etruskische woord voor ‘stadsvorst’ was. Hoogstwaarschijnlijk kwam Tarquinius niet
als een ambitieus immigrant, maar als veroveraar. In werkelijkheid was in deze
periode een deel van de bevolking van Rome Etruskisch. Die werkelijkheid
leren we evenwel niet bij Livius, maar in de leerschool van de spade: Etruskische inscripties te Rome gevonden. (Een van ± 600 v.Chr. daterende scherf
met Etruskisch opschrift uqnus behoort niet alleen tot de zeer vroege testimo-

nia van de Etrurische taal, maar bovendien tot de oudste stukken tekst die te
Rome gevonden zijn (afb. 2)). Voorts is er de topografie: de vicus Tuscus te
Rome betekent ‘Etruskische wijk’; er is een evidente Etruskisering bespeurbaar in kalender, religie, nomenclatuur, cultuur.
Waarschijnlijk was Servius Tullius niet als slavenkind geboren (tekst 17 en
62), maar was hij een Etrurisch soldatenaanvoerder. In werkelijkheid is na de
verdrijving van Tarquinius de volgens Livius door deze te hulp geroepen hilarische vorst Lars Porsenna (tekst 22 en 23) (Porsenna is mogelijk óók een
verbastering van een term voor ‘vorst’) niet door een ‘linkshandige’ en een
‘eenoog’ buiten Rome’s muren gehouden, maar is Rome wel degelijk – zij het

Afb. 2. Scherf van impasto-pot, gevonden op het terrein van S. Omobono bij het Forum
Boarium te Rome. Inscriptie: UQNUS.
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voor korte tijd – opnieuw onder de Etruskische roede gebracht. Maar dat
lezen we elders en zeer terloops. Bijv. Plinius, Naturalis Historia 34, 15, 139
‘In het verdrag dat Porsina, nadat Tarquinius verdreven was, aan het Romeinse volk verleende, vinden we expliciet de voorwaarde dat ijzer slechts voor
agrarische doeleinden gebruikt mocht worden’ of Tacitus, Historiae 3, 72: ‘de
tempel van Iuppiter O.M. die noch Porsenna, hoewel de stad aan hem was
overgegeven, noch de Galliërs, hoewel die de stad veroverd hadden, konden
bezoedelen.’ Er zijn andere, antiquarische aanwijzingen. Zoals vaker maakt
Dionysios van Halicarnassos het nog bonter dan Livius. Hij beweert n.l. (5,
35, l) dat de Romeinse senaat aan Porsenna een ivoren zetel, een scepter, het
triumfgewaad en een gouden krans aanbood en dit alles zonder te vermelden
dat Porsenna ook werkelijk Rome heeft veroverd.
Intussen is er wel een opmerkelijke hoeveelheid invasies in deze periode bespeurbaar. In zijn grote werk Early Rome and the Latins, Ann Arbor, 1963,
weet A. Alföldi er nog een paar bij te vinden. Het is blijkbaar een tijdperk van
beweging en onrust. Sommige Etruskische steden raken op de achtergrond,
andere komen op. Zeker voerde Etrurië zelden of nooit als natie – wat het
niet was – of als federatie – wat het ook niet was – oorlog. Tarquinius
Priscus kwam uit Caere, Porsenna uit Clusium, volgens anderen uit Volsinii.
En Mastarna, comes van Caelius Vibenna? Een gelukkige vondst van wandschilderingen in de ‘tomba François’ te Vulci bevestigt een nationaliteit die
reeds door Arnobius en Festus was overgeleverd. Afgebeeld zijn o.a. een
gebonden man genaamd Caile Vipinas (! ) die bevrijd wordt door een zekere
Macstrna (! ). Zijn broer Aule Vipinas doorsteekt een tegenstander en op een
andere schildering wordt Cneve Tarchu[nies] Rumach=Cnaeus Tarquinius van
Rome (! ) gedood door een andere aanvaller uit Vulci (afb. 3).
Ondanks de vele raadsels die blijven, krijgt toch Claudius’ versie van de
Tarquinius-Servius Tullius affaire vastere grond onder de voeten, temeer
omdat een te Veii (en dat is veel dichter bij Rome) gevonden vaas een
inscriptie draagt: Avile Vipiennas. En deze vaas stamt uit het midden van de
6e eeuw v.Chr. De pikante mogelijkheid dat Macstrna niets anders is dan een
Etruskisering van de Romeinse titel ‘magister’, bijv. in de zin van magister
populi, opent duizelingwekkende vergezichten. Menige publicatie over dit
probleem is dan ook in kennelijke staat van duizeling geschreven. Wij laten dit
probleem rusten.
De verwikkelingen en conflicten rond Rome zijn exponenten van de
teruggang van de Etruskische suprematie. Onderling particularisme en
machtige externe vijanden breken de Etrurische heerschappij in de Zuidelijke
gebieden in het tijdvak 525-475 v.Chr. In 524 leidt een nederlaag van een
Etrurisch leger tegen de geallieerde Latijnen en het Griekse Cumae de
‘bevrijding’ van Latium in. In 504 lijdt Arruns, de zoon van Porsenna, een
nederlaag tegen het Latijnse Aricia, dat door Cumeïsche troepen wordt
gesteund. De terugtocht uit het Z. is begonnen. Hoe men de verdrijving van
Tarquinius Superbus uit Rome ook dateert (men denkt in sommige kringen

Afb. 3. Tomba François te Vulci: Marce Camitlnas
x Cneve Tarchunies Rumach.
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Afb. 4. Etruskische gem: Caput Oli.

aan ± 470 of zelfs 450 v.Chr.), zij signaleert de Etruskische regressie, die een
climax vindt in de fatale nederlaag die de Etruriërs ter zee bij Cumae lijden
tegen Hiero I van Syracuse in 474 v.Chr. (tekst 24 en 25).
Van nu af beweegt zich een expansiegolf in omgekeerde richting. De macht
der Latijnen rijst; later zal Rome, gebruik makend van het Etruskische
particularisme, de steden één voor één binnen zijn imperium brengen. De
moderne historicus heeft afgeleerd om het goddelijk ingrijpen of het
onwrikbaar fatum in zijn geschied sbeschouwing te verdisconteren. Het is één
van de redenen waarom een groot deel van de antieke historiografie zo ver van
ons af schijnt te staan. Zijn hele historie door heeft Rome zijn afhankelijkheid
van de numina deorum, van de pax deorum, van de ira deorum beleden en
ritueel tot uitdrukking gebracht. Dit ‘meest godsdienstige van alle volken’
werd evenwel door één volk overtroffen op het punt van de ars colendi
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religiones ‘de kunst om religie te practiseren’ n.l. het Eirurische. Wie de
Romeinse verovering van Etrurië puur beschrijft als mensenwerk, vergeet –
wat de Romeinse historiografie in tal van legenden heeft verwoord – dat
Etrurië’s ondergang en Rome’s opkomst volgens de antieke opvatting
bovennatuurlijk bepaald waren. Twee voorbeelden uit vele:
De reeds eerder genoemde Aulus Vibenna was na zijn dood nog niet
uitgesproken. Livius 5, 54, 7 meldt: hic Capitolium est, ubi quondam capite
humano invento responsum est eo loco caput rerum summamque imperii
fore. ‘Hier is het Capitolium, waar eens, toen men er een mensenhoofd vond
(door een voorspeller) geantwoord is dat op deze plaats het toppunt en
machtscentrum zou zijn’. Andere bronnen verduidelijken de zaak: het hoofd
heet ‘Caput Oli’, deze Olus was niemand anders dan Aulus Vibenna, het
hoofd wordt gevonden tijdens het funderen van de tempel op het Capitool, de
uitleg van het prodigium werd gegeven door een Etruriër (afb. 4).
Plutarchus (Publicola 13) vertelt, dat Tarquinius Superbus bij een atelier in
Veii een terracottabeeldgroep van een vierspan bestelde om het dak van de
Capitolijnse tempel te tooien. Toen de beeldgroep in de oven was geplaatst
geschiedde een wonder. In plaats ervan dat het object – zoals dat hoort –
kromp, werd het groter en groeide de oven uit. Etruriërs zouden geen
Etruriërs zijn als ze hiervoor geen verklaring hadden: wie deze quadriga zou
bezitten, zou geluk en macht verwerven. Dus hielden de Veientani de
beeldgroep zelf (Tarquinius, die hem besteld had, was intussen toch
verdreven. De Romeinen konden geen recht doen gelden). Het beeld kwam
uiteindelijk natuurlijk toch te Rome terecht. Men ziet het: de goden zenden
prodigia die de geschiedenis bepalen, Etruriërs leggen de voortekens uit.
Etrurië krijgt niet alleen de strop, zij mag hem zelf vlechten ook.
Het eerst is Veii aan de beurt. Na verschillende conflicten in de 5e eeuw,
waarbij volgens de traditie in 477 de gehele gens Fabia (307 man) op één na
bij de Cremera omkomt en 50 jaar later de Romeinse aanvoerder Comelius
Cossus eigenhandig de wapenrusting van de Vejentaanse koning Lars
Tolumnius verovert (welke spolia volgens Livius 4, 19, 5 nog in zijn tijd te
zien waren), wordt de ondergang van Veii in 396 bezegeld na een beleg van 10
jaar. Ook deze episode is gelardeerd met prodigia en voorspellingen. Livius
geeft in zijn 5e boek een uitvoerig verslag. J. Hubaux legt het allemaal uit
(Rome et Véies. Recherches sur la chronologie légendaire du moyen-âge
Romain, Liège-Paris, 1958) en elementen van deze Romeinse Middeleeuwen
blijken nog in onze M.E. voort te leven (cf. Hermeneus, 45, 1973, 130 vv.).
De 10-jarige belegering doet Trojaans aan. Het is in dit verband interssant dat
Z.Etrurië getuige beeldjes van Aeneas met Anchises in deze tijd reeds het
Aeneas-verhaal – en dus a fortiori het verhaal van Troje, maar dat is
vanzelfsprekend – kent (afb. 5). (Wie schetst onze verbazing als in Lavinium,
waar in 1958 een inscriptie uit de 3e eeuw v.Chr. is gevonden luidend ‘Lare
Aineia’, in 1971 een cenotaaf wordt opgegraven uit de 7e eeuw v.Chr. (! )
met een tempeltje uit de 4e eeuw, wat duidelijk in de richting van een zeer

Afb. 5. Terracotta groep uit Veii: Aeneas en Anchises.
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vroege Aeneasherosverering – Dionysios Hal. I, 64, 5 – wijst? En wie schetst
dan verder onze verbijstering bij de constatering dat er tot dusver over deze
cenotaaf – afgezien van enige korte aankondigingen – nog steeds geen
publicatie is verschenen? In het algemeen over Aeneas en Italië: G.K.
Galinsky, Aeneas, Sicily and Rome, Princeton 1969). Ook in het geval van
Veii kreeg Rome de belofte van overwinning langs bovennatuurlijke weg.
Livius 5, 21, 8 (tekst 31) beschrijft hoe Romeinse soldaten de exta van een
offerdier roven tijdens het offer dat de koning van Veii brengt. Wie deze exta
zou snijden, zou de overwinning behalen. Het is paradoxaal: juist nu Livius
eens zijn scepsis uitspreekt over dit soort sprookjes, is de moderne
wetenschap geneigd geloof te hechten aan de historiciteit van de gebeurtenis.
Nochtans heeft men naar mijn mening niet de juiste betekenis van deze
‘ingewandenroof’ gezien. Dat kan alleen als men deze passage leest tegen de
achtergrond van een groter religieus initiatief dat de Romeinen tijdens de
belegering van Veii hebben genomen: men kan de wil van de goden passief
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ondergaan, men kan ook actief invloed pogen uit te oefenen op hun
beslissingen. In dit geval verkozen de Romeinen het laatste: ze beloofden de
stadsgodin van Veii, Iuno (Regina),een tempel en offers in Rome, en lokten
haar aldus uit Veii weg. De ritus heet evocatio, is mogelijk een Etrurisch
gebruik en is door de Romeinen nog verscheidene malen, vooral tegen
Etrurische steden, toegepast. Zonder dit hier uitgebreid te argumenteren,
suggereer ik dat stelen van de exta van het offer van Iuno (! ) onderdeel
vormt, of de bezegeling is van deze religieuze schakingsprocedure, een
gehistoriseerde rite. Als de beschermgod de stad verlaten heeft, is de stad
reddeloos (het argument keert in de late keizertijd met felle kracht terug in de
heidense aanvallen op de Christelijke contemptores deorum. Hetzelfde
argument is in 480 v.Chr. door Themistocles politiek uitgebuit: Herodotus
8,41). Veii valt en wordt Romeins gebied; het beeld van Iuno wordt in een
plechtige processie naar Rome gevoerd (tekst 32). Etrurië offert niet alleen
haar land, maar ook haar goden, en dit proces zet zich voort.
De geschiedenis van Rome’s infiltratie in Etrurië is vol onzekerheden. In 323
v.Chr. worden in een algemeen als betrouwbaar gewaardeerd bericht bij
Arrianus 7, 15,4 wèl Etruriërs genoemd naast Lucani en Bruttii die Alexander
de Grote hun gelukwensen komen aanbieden, maar de Romeinen, die wel in
een ander, verdacht testimonium genoemd worden, horen daar kennelijk niet
bij (tenzij zij in de Etruriërs zijn geïncludeerd). Toch had Rome in deze
periode al Caere, Tarquinii en Falerii tot een verdrag gedwongen, een verdrag
dat in 310 v.Chr. wordt uitgebreid tot Noordelijker steden: Cortona, Perusia,
Arretium, Volsinii. Van een veldslag in dit jaar zegt Livius 9,39: ille primum
dies fortuna vetere abundantes Etruscorum fregit opes. ‘Deze dag maakte het
begin van de afbraak van de Etrurische materiële bloei, die zo’n lang geluk
had gekend.’
Wie een uitstekend verslag wil lezen van de Romanisering van Etrurië, raadplege: W.V. Harris, Rome in Etruria and Umbria, Oxford, 1971, of het
makkelijker leesbare en in het bijzonder voor de toerist interessante werk van
H.H. Scullard, The Etruscan Cities and Rome, London, 1967. Met Veii is het
imperialisme begonnen, dat in Etrurië zijn beslag kreeg met de verovering van
Volsinii in 264 v.Chr. Met deze gebeurtenis willen we deze fragmentarische
historische paragraaf afsluiten.
Ook hier amalgameren religieuze en politieke elementen tot een historisch
tableau (tekst 40-43). De meeste bronnen beweren dat Rome in Volsinii
ingreep vanwege de sociale conflicten tussen slaven (of vrijgelatenen) en hun
heren, die vanwege hun verregaand indolente, luxe bestaanswijze – de
algemeen aan de Etruriërs toegedichte τρυφÜ – zelfs hun bestuurlijke
macht dreigden te verliezen. De sociale problematiek is intrigerend, maar
vanwege de lacuneuze overlevering duister. Een andere versie geeft Metrodorus van Skepsis. Hij beweert dat het motief van Rome’s agressie te zoeken
is in 2000 beelden, die de Romeinen uit Volsinii roofden (tekst 43). Maar
Metrodorus had de bijnaam misoromaios . . . Wat er ook waar moge zijn van

deze beeldenstorm, vast staat, dat er in de algemene exodus één beeld was
betrokken dat in dit verband speciaal de aandacht vraagt: dat van de god
Vertumnus, die bij Propertius IV, 2 zegt:
Tuscus ego < et > Tuscis orior, nec paenitet inter
proelia Volsinios deseruisse focos.
‘Etruriër ben ik, uit Etrurië stam ik en ik heb er geen spijt van tijdens de
strijd de Volsinische haard verlaten te hebben.’
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Vrijwel niemand twijfelt er aan dat we wederom met een geval van evocatio te
maken hebben, maar wat niet is opgevallen is het speciaal gewicht van juist déze
evocatio. Iuno was beschermgodin van Veii–zoals zij dat natuurlijk ook van
andere steden kon zijn; cf. de Pyrgi-inscripties–, maar Vertumnus, of Voltumna, zoals zijn Etruskische naam luidde, was volgens Varro, De lingua
latina 5,46 deus Etruriae princeps. Men heeft met deze tekst allerlei kunsten
uitgehaald om te bewijzen dat er niet staat wat er staat, n.l. ‘de eerste,
voornaamste, meest vooraanstaande etc. god van Etrurië.’ Niettemin wordt de
autenticiteit van Varro’s bewering geheel gesteund door het feit dat het
fanum Voltumnae te Volsinii de plaats van samenkomst was van het principum concilium Etruriae, waar jaarlijks een praetor/sacerdos (Etr. zilaθ) van
de Etrurische bond werd gekozen en centrale spelen werden gehouden. Eveneens te Volsinii werd jaarlijks in de tempel van Nortia, een lotsgodin–later
bescherm-godin van Seianus, die zelf uit Volsinii kwam–een spijker geslagen:
jaaraanduiding èn apotropeïsche rite beide (afb. 6) (Tekst 60). Het gebruik
vertoont een opmerkelijke verwantschap met het Babylonische ‘vastleggen
van de lotsbeschikkingen’. Het lot van het nomen Etruscum wordt voor het
komend jaar vastgelegd, heil verzekerd, onheil gebannen. En dit heil was met
vele draden verbonden met het bestaan van Volsinii zelf, waar al deze plechtigheden waren geconcentreerd. Een evocatio gaat altijd gepaard met, of
wordt gevolgd door de totale vernietiging van de stad, die nu immers door de
god verlaten is (Hermeneus 36, 1964, 68-85). Dit gold voor Veii, voor Falerii,
voor Carthago in 146 v.Chr. en even goed voor Volsinii. De gehele bevolking
wordt gedeporteerd. Maar Volsinii’s val is méér dan locale geschiedenis. Mét
deze stad viel het religieuze centrum, het politieke middelpunt van de Etr.
bond, Etruriae caput, zoals Valerius Maximus (tekst 41) haar noemt, de
tempel van de deus Etruriae princeps is verlaten, de clavi fixatio – in ieder
geval voor lange periode – onderbroken.
Ziet men dit in en plaatst men dit tegen de achtergrond van wat we van de
Etruskische religiositeit weten, dan is het mogelijk, voorlopig tastend en
vragenderwijs, een nieuwe benadering te zoeken voor historische problemen,
bijv. voor de vraag waarom het Etruskische volk zich na 264 zo opmerkelijk
gedwee in zijn lot schikte. Daarbij speelde méér mee dan het effect van de
Romeinse divide et impera-politiek, de bevoordeling van de locale nobilitas
etc. Het Etruskische volk was een gens ante omnes alias eo magis dedita
religionibus, quod excelleret arte colendi eas (Livius 5, 1,6) ‘een volk dat zich

Afb. 6.
Bronzen spiegel
uit Perugia: Athrpa.
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meer dan andere volkeren aan godsdienst wijdde omdat het uitmuntte in het
practiseren van de religie; en Arnobius Adversus Gentes 7,26 noemt het
genetrix et mater superstitionum ‘schepster en moeder van alle vormen van
bijgeloof. Zo ergens fatalisme religieus en politiek zijn kans kreeg moet dat
bij dit volk geweest zijn, dat heilig geloofde in een onwrikbare opeenvolging
van saeculum op saeculum tot de volle maat van 10 saecula de ondergang van
Etrurië onafwendbaar met zich mee zou brengen (tekst 58 en 59). Een
toenemend pessimistisch fatalisme ziet men weerspiegeld in de grafschilderingen van de 4e en 3e eeuw, waar steeds ongezelliger onderwerelddemonen
en steeds Moediger scènes zijn afgebeeld (afb. 7). Men heeft met deze
ondergangsstemming wel de carpe diem-mentaliteit in verband gebracht die
antieke teksten (tekst 66) als karakteristiek voor het Etruskische volk
aanwezen. Mogelijk moet men ook denken aan gevolgen van acculturatie,
identiteitsverlies zoals dit bijv. kan optreden bij de intense vermenging van
twee culturen. Moet hier de oorzaak gezocht worden voor de unieke positie

Afb. 7. Tomba degli Auguri te Tarquinia: Phersu met hond.

324

die slaven of vrijgelatenen zich in deze periode wisten te verwerven? Laat ik
er direct aan toevoegen dat met de inname van Volsinii niet direct de
Etruskische cultuur in verval raakt. Latijnse inscripties in Etruskische graven
beginnen pas goed in de 1e eeuw v.Chr. De Etrurische steden gemeten een vrij
ruime mate van zelfstandigheid en culturele autarkie totdat Sulla de eigenlijke
genadeklap geeft. Maar in ieder geval kan men m.i. de volgzaamheid van de
Etruriërs t.o.v. Rome in de 3e eeuw v.Chr. niet los zien van de val van het
religieuze en politieke centrum Volsinii. (De enige uitzondering, gedurende de
2e Pun. oorlog, n.l. opschudding in Arretium en elders is nu juist door D.W.L.
van Son, Mnemosyne XVI, 1963, 267-274, op aantrekkelijke wijze op
religieuze motieven teruggevoerd). In 264 was Etrurië’s politieke lot bezegeld.
de laatste clavifixatio had plaats gevonden. In 263 sloeg te Rome een dictator
clavi figendi causa een nagel in de zij muur van de tempel op de Capitolinus.
En hij was de eerste niet.

III
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Religieuze relicten

In een bekende, heftig omstreden passage zegt Livius 7, 3 ‘Er is een oude
wetstekst, geschreven in een ouderwets lettertype, die zegt dat de praetor
maximus op de idus van september een nagel moet inslaan. Deze werd
vastgehecht in de rechter zijwand van de tempel van Iuppiter O.M., aan de
kant dus van de cella van Minerva. Men zegt dat deze nagel, omdat in die tijd
het schrift nog zeldzaam was, de aanduiding van de jaartelling was’. Er zijn
meer gegevens over deze Romeinse jaarnagel. Ernaast (of later) bestond
kennelijk een onregelmatige clavi fixatio, door een speciale dictator verricht en
bedoeld als procuratio in geval van epidemieën e.d. Het is vrijwel zeker dat de
eerste van de reeks regelmatige fixationes plaats vond tegelijk met de
inwijding van de Capitolijnse tempel op 13 september 509 v.Chr.. Plaats en
datum zijn vaste punten in een gebied vol onzekerheden. Het Capitool zal ons
– gelijk de moderne tourist – steeds weer als baken dienen en als vertrekpunt
bij onze exploraties op religieus, staatkundig en algemeen cultureel gebied.
De merkwaardige ceremonie van de nagelinslag duidt het al aan: de tempel
van de Trias Capitolina, Iuppiter, Iuno, Minerva, is puur Etruskisch. De
historiografie bevestigt het: Tarquinius Priscus zou de tempel beloofd hebben
en met de bouw zijn begonnen, Tarquinius Superbus heeft de bouw voltooid
en een der ‘consuls’ van het eerste jaar, Horatius, heeft hem gewijd. Het is als
één metafoor van de geschiedkundige ontwikkeling: Rome ontving veel van
Etrurië, maar bleef in de eerste plaats Romeins. Men kan de fundamenten van
de reusachtige tempel nog waarnemen in het Museo Nuovo van het Palazzo
dei Conservatori. De archeologen hebben in Etrurië gezocht naar andere
driedelige tempels, die immers door Vitruvius als Etruskisch worden
beschreven (tekst 15), en godentriaden, maar tot voor kort niet veel
overtuigends gevonden. Er is een omstreden driedelige tempel te Veii, maar
recente vondsten van een fries te Poggio Civitate (Murlo) geven meer hoop.
Daarop zijn niet minder dan twee triaden afgebeeld en wel volgens een
redelijke interpretatie: de Capitolijnse trias: Iuppiter, Iuno, Minerva en de
‘plebeïsche’ trias die te Rome eerst in 496 v.Chr. een tempel kreeg: Ceres,
Liber en Libera (Demeter, Dionysos en Kore). Het fries wordt rond 550
v.Chr. gedateerd.
Een tempel vraagt om een bewoner. Rome had echter wel goden, maar geen
beelden, althans niet wat de beschaafde Etruriërs uit die tijd daaronder
verstonden. Varro’s bewering (bij Augustinus, C.D. 4, 31) dat de Romeinen
meer dan 170 jaar (dat is volgens Varro’s berekening tot het eind van de
regering van de eerste Tarquinius) geen godenbeelden kenden, is weliswaar
niet meer dan een theorie, maar deze wordt door de archeologie bevestigd.
Tarquinius bestelde het beeld van Iuppiter bij de Vejentaanse kunstenaar
Vulca (tekst 14) en in dezelfde tijd moeten ook de beelden van Iuno en
Minerva zijn geïntroduceerd. Daarmee openbaart zich een probleempje dat
verscheidene onderzoekers tot vreemde uitspraken heeft gebracht. Hoe kan

Afb. 8.
Tomba degli Auguri te Tarquinia: scheidsrechter met lituus.
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Afb. 9.
Bronzen spiegel uit Vulci: Chalchas.

nu Iuno (+ beeld) in 396 v.Chr. uit Veii geëvoceerd zijn, als er al een Iuno (+
beeld) in Rome was? Het antwoord is natuurlijk, dat de ene Iuno de andere
niet is. Iuno Moneta is werkelijk een ander iemand dan Iuno Curitis, en die
verschilt weer van Iuno Regina. Allen hebben een eigen heiligdom. En zeker
wanneer het gaat om goden van verschillende steden is eenzelfde naam nog
niet de garantie van identiteit. Bijna twintig eeuwen Christelijke theologie
heeft nog altijd niet bewerkstelligd dat de wonderdoende Madonna van
plaatsje x geïdentificeerd wordt met de tranen stortende Madonna van
plaatsje y. Invloedrijk is het polytheïsme. Ik snijd deze problematiek aan om
duidelijk te maken dat er geen enkele reden is om met geleerden als Eisenhut
en Radke de evocatio van Vertumnus uit Volsinii in 264 v.Chr. te ontkennen,
omdat er reeds eerder in Rome een Vertumnus aanwezig was. Die was er
inderdaad en hij was wellicht een tijdgenoot van de Trias Capitolina –
waarvan overigens Varro, De lingua latina, 5, 158 beweert dat zij al eerder in
het zgn. Capitolium vetus op de Quirinalis werd vereerd. – Noch Vertumnus
noch de Trias wordt vermeld in de oudste feestkalender van Rome. Dat kan
verschillende redenen hebben. Beide hadden hun feestdag op een idus, waarbij
in de oudste kalender nooit een feest van een god wordt vermeld omdat de
idus aan Iuppiter gewijd was en aan hem alléén. Het is ook mogelijk dat de
feesten van Vertumnus en de Trias pas werden geïntroduceerd nadat de
oudste feestkalender was gecanoniseerd. De moeilijke materie is helder
beschreven door Agnes Kirsopp Michels, The Calendar of the Roman
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Republic, Princeton, 1967. Wat nu opvalt is dat in deze oudste kalender,
waarvan de gegevens op zijn laatst uit de 6e eeuw v.Chr. stammen, reeds
verschillende Etruskische goden (en feesten) voorkomen zoals: Volturnus,
Saturnus en ook Vulcanus, die, wat ook zijn verbindingen met een
‘Mediterrane’ Kretensische Velchanos mogen zijn, toch wel Etruskisch bloed
moet bezitten (cf. voorts niet te dateren goden als Iuturna, Libitina, mogelijk
ook Pilumnus en Picumnus; Camenae – Macrobius, Saturnalia, II, 3, 4 ‘Etrusci
Musas . . . Camenas . . . dixerunt). Daarmee treedt een zeer vroege
Etruskische influx aan de dag, die overigens verder gaat dan de godenwereld
alleen. Ook de kalender zelf vertoont Etruskische invloed. Onze maandnaam
April is zeer waarschijnlijk een Etruskisch leenwoord, ‘idus’, aanduiding van
de vollemaandatum, eveneens.
De sterkste invloed manifesteert zich evenwel in wat Livius noemde de ars
colendi: het ritueel en de ceremoniën (tekst 6), waarmee goed overeenstemt
dat caerimonia een Etruskisch woord kan zijn (maar dit is o.a. door
Wagenvoort bestreden). Hoewel alle priesterschappen puur Romeins waren en
bleven, is toch vooral materieel veel Etruskische invloed bespeurbaar. De lituus
van de augur, het eerst gedragen door Romulus (wiens lituus evenals het
hoofd van Olus in de grond van het Capitolium later wordt ‘teruggevonden’)
is een heersers- en priestersymbool dat vaak op Etruskische afbeeldingen
figureert (afb. 8). Klanken van de Etruskische gekromde trompet (tekst 6)
begeleidden in Rome offers, processies, begrafenissen. Offermes en puntmuts
(apex) als kenmerk van Romeinse priesterschappen zijn Etruskisch. Geen
offer vond plaats zonder dat een Etruskische haruspex aanwezig was en
desgevraagd zijn mening gaf over de hoedanigheid van de lever en deszelfs
consequenties (afb. 9). De reactie was persoonlijk: Caesar trok zich er niets
van aan toen bleek dat bij een offerdier de leverlob ontbrak, zelfs niet toen
een andere offerdier zijn hart bleek te missen (! ). Caesars offers mislukten
trouwens vrijwel altijd, wat hij blijmoedig droeg. Over de teruggevonden
bronzen levermodellen wordt elders in dit fascikel geschreven, (zie blz. 304 in
dit nummer) Hoe belangrijk ook, toch hebben de haruspices nooit de
erkenning gekregen die in een officieel Romeins priesterschap resulteerde
(tekst 64).
Zij zijn in tegendeel steeds als een corpus alienum beschouwd en bij tijden
met verachting bejegend. De vader van de Gracchen noemt hen Tusci ac
barbari: ‘Etruriërs en barbaren’ (Cicero, De natura deorum 2, 4,11) en Cato
heeft volgens Cicero (ibidem 2, 24, 51) gezegd: mirari se quod non rideret
haruspex haruspicem cum vidisset: ‘dat het hem verbaasde dat haruspices, als
ze elkaar ontmoetten, niet in lachen uitbarstten’. Cicero keurde het af dat
voormalige haruspices in de senaat kwamen (Ad Familiares 6, 18, 1), wat hem
niet verhinderde bevriend te zijn met de haruspex Spurinna. De houding van
keizer Claudius zagen we al eerder.
Wèl een vaste en vooraanstaande plaats in het Romeinse leven kregen de grote
processies, die, langzaam gesaeculariseerd, niettemin alle een godsdienstige èn

Afb. 10. Terracotta askist uit Perugia: wolfsdemon.
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Etrurische oorsprong hadden: Op de idus van september, stichtingsdatum van
de Capitolijnse tempel, werden jaarlijks de ludi Romani gehouden: wagenrennen, later uitgebreid met andere agonen. Ook deze ludi zijn door een
Tarquinius geïntroduceerd, al zijn ze zeker op oudere, echt Romeinse
circusrennen geënt. Met name de processie (pompa circensis) waarmee de
spelen worden ingeleid, heeft sterk Etruskische trekken behouden. Zij
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bewoog zich van het Capitolium langs de via sacra over het forum rond de
Palatijn naar de Circus Maximus, waar Tarquinius de eerste tribunes bouwde.
Men kan de processieroute nog heden nauwkeurig volgen, zelfs hier en daar
lopend op de oorspronkelijke bestrating, die zo ruw is dat het geen verbazing
wekt dat Caesar, onfortuinlijk als altijd in religiosis, op dezelfde via sacra door
de as van zijn triumfwagen zakte. De aard van het plaveisel maakt het niet
waarschijnlijk dat Caesar, als een soort procuratio van het malum omen, de
rest van de tocht inclusief de trappen van het Capitool op zijn knieën aflegde,
zoals door latere auteurs wordt verteld. Laat ons evenwel terugkeren naar de
pompa circensis.
Voorop reed de spelgevende magistraat getooid met de triumfdracht (zie
onder) gevolgd door knapen uit de nobiliteit te voet of te paard. Groepen
gewapende dansers, die Dionysios van Hal. 2, 71 ludiones noemt, welke naam
in de oudheid algemeen verbonden werd met Lydië, dat immers naar het
oordeel van velen de bakermat van het Etruskische volk was, voerden een
wapendans uit. Zij werden geïmiteerd en bespot door groepen satyrs en
silenen. Tenslotte volgt de pompa deorum, godenbeelden gedragen op fercula,
draagbaren.
De spelen worden immers om religieuze redenen
gehouden, o.a. als caelestis irae placamina (Livius 7, 2), wat niet wegneemt
dat Seneca de godenprocessie een uitzonderlijk vervelend onderdeel vond.
Reusachtige poppen, waarvan de veelvraat Dossennus een goed Etruskische
naam draagt, liepen mee en richtten zich met grollen en grappen tot het
publiek.
Naast de dansgroepen is vooral de pompa deorum een echt Etruskisch
element. Zij moet tegelijk met de introductie van de spelen in het kader van
de Iuppitercultus zijn ingevoerd. Vóór de komst van het Iuppiterbeeld viel er
nog niets in processie mee te dragen. En deze Iuppiter is met Iuno en Minerva
ook in de municipia de centrale god van de circusprocessie gebleven.
Wie nu de plechtigheden van de 13e september overziet: offer aan Iuppiter,
als maaltijd ingekleed: epulum Iovis; clavi fixatio; godenpompa; spelen; dag
van ambtsaanvaarding van de hoogste magistraten in de vroege republiek,etc.,
moet wel getroffen worden door de gelijkenis met de ceremonies van het
concilium te Volsinii. Het lijkt mij dat hier niet zo zeer disiecta membra uit
Etrurië zijn overgenomen maar een complex, dat dan ook ideologische relaties
tussen de ceremoniën van Volsinii en Rome indiceert. Voor een argumentatie
en een uitgebreider behandeling van de processies, de ludi Romani, de clavi
fixatio, de triumf en dergelijke, moge ik naar mijn dissertatie Triumphus,
Leiden 1970, verwijzen.
De andere grote processies van Rome, de pompa triumphalis en de pompa
funebris, waarvan men ook reeds lang het Etruskisch karakter heeft herkend,
hebben verscheidene kenmerken met de pompa circensis gemeen, waarvan ik
er hier slechts twee kort aanduid.
Teneerste is er het element van dans, imitatie, spot. Appianus (lib. 66) vertelt
hoe in de triumfprocessie van Scipio meeliep ‘een choros van citherspelers en

Afb. 11. Tomba François te Vulci: Charun.
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satyrs die een Etruskische optocht nabootsten’. Hij vertelt verder, en
Plutarchus (Romulus, 25) bevestigt het, dat men in de triumftocht een
grijsaard meevoerde in praetexta gestoken en met een Etruskische amulethouder (bulla) getooid, die men bespot en nabootst. Het volk meende dat deze
senex een kindse legendarische koning van Veii (! ) voorstelde. Tot onze
verbazing komt spot ook voor in de pompa funebris. Mimische dansers
beeldden de daden van de overledene en diens verwanten uit en permitteerden
zich allerlei, zelfs de ruwste, grollen. Een voorbeeld uit Suetonius, Vespasianus 19: De archimimus die in de lijkstoet van de gestorven Vespasianus deze
keizer representeerde, vroeg ‘hoeveel deze begrafenis en de stoet kostte. Toen
hij hoorde dat het 100 000 sestertiën was, riep hij: geef er maar 1 000 en gooi
me dan maar in de Tiber’. In dit geval wordt de representatie gerealiseerd
doordat de acteurs de persona of imago van de gestorvene droegen. Daarmee
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zijn we op het spoor gekomen van een tweede Etruskisch element, dat zich in
zijn meest extreme vorm in de pompa triumphalis openbaart.
Zoals de acteurs de gestorven di parentes uitbeeldden, zo personifieert de
triumfator, op zijn triumfwagen naar liet Capitool rijdend, de hoogste god
Iuppiter. De gouden krans van de god wordt boven zijn hoofd gehouden, de
triumfdracht wordt eerst van het godsbeeld afgenomen, naar het voorbeeld
van de statue wordt het gezicht van de triumfator met menie rood geverfd en
zo is er meer. De roep triumpe, via het Etruskisch uit het Griekse θρÝαµβε
ontstaan, heb ik gepoogd te verklaren als de roep die de epiphanie van een
godheid veroorzaakt en begeleidt. Een dergelijke epiphanie van een god,
voorgesteld door een mens, al is het dan een koning, is evenwel in de
oud-Romeinse religie ondenkbaar. Zo ergens, dan hebben we hier zicht
gekregen op een typisch Etruskische beleving van een hierophanie, die ook
elders sporen heeft nagelaten. Een opmerkelijk geval vormen de zgn. hirpi
Sorani, priesters van de Etruskische doodsgod Śuri, die, getuige hun naam,
wolfsdemonen voorstelden, die we in Etrurië vaak zien afgebeeld (afb. 10).
Een ander fraai voorbeeld treffen we in het latere Rome aan. Tijdens de
gladiatorenspelen werden de lijken der gevallenen weggesleept door een
functionaris wiens insignia, met name een hamer, hem ondubbelzinnig als
personificatie van de onderwerelddemon Charun kenmerkten. Deze Charun,
heel wat schrikwekkender dan zijn toch al niet minzame Griekse naamgenoot,
wordt vaak op Etruskische urnen en grafschilderingen afgebeeld als één der
vreselijkste demonen van het hiernamaals (afb. 11).
Hiermee is niet gezegd dat de gladiatorenspelen noodzakelijkerwijs regelrecht
uit Etrurië zijn geïntroduceerd. Sommigen menen dat de Samniten van
Campanië de trait d’union vormen. Zij zouden zelf reeds in een vroege fase
gladiatorengevechten gekend hebben, maar in Campanië, met name in Capua,
de Etruskische vorm hebben geaccapareerd. Deze mengvorm bereikte dan
Rome, waar inderdaad lange tijd het latere gladiatorengenre der ‘Samnites’ de
term was voor gladiatoren in het algemeen. Toch kan er weinig twijfel bestaan
aan de uiteindelijke Etruskische origine van de gladiatorenspelen. Een
historiograaf ten tijde van Augustus, Nikolaos van Damascus, zegt het. De
Charunfiguur is een treffend indicium. De term voor gladiatorentrainer,
‘lanista’, wordt door Isidorus van Sevilla 10,159 verklaard als: gladiator i.e.
carnifex Tusca lingua appellatus, ‘zo wordt een gladiator of te wel een beul in
de Etruskische taal genoemd’. De moderne taalwetenschap steunt deze visie
en voegt daar nog aan toe dat mogelijk de term (h)arena = ‘zandperk’
eveneens uit Etrurië afkomstig is. De laatste schakel vormen dan Etruskische
grafschilderingen, waar keer op keer mensenoffers op of bij het graf van de
overledene zijn afgebeeld, een voorstadium van de gladiatorengevechten, die
ook in Rome lange tijd uitsluitend als onderdeel van begrafenissen werden
gehouden.
In 356 v.Chr. wijdden de Etruriërs de Romeinen op realistische wijze in
betreffende dit aspect van hun ritueel: zij doodden 307 krijgsgevangenen die
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door de onvoorzichtigheid van hun generaal Fabius (n.b. de opmerkelijke
overeenkomst met 307-1 gesneuvelde Fabii bij de Cremera) in hun handen
waren gevallen, als offers op de markt van Tarquinii (tekst 36).
Een tegenprestatie leverden de Romeinen eerst in 355 v.Chr. (tekst 37) en
later nog eens in 40 v.Chr. toen Octavianus na de inname van Perusia, 300
tegenstanders liet doden op het altaar van ïulius Caesar, verklarend dat men
zijn Etruskische tegenstanders de riten moest toestaan die tot hun nationale
zeden behoorden.
Het religieuze element van deze munera en van de ludi in het gemeen sleet
even snel af als de populariteit toenam. Het feit dat in het midden van de 4e
eeuw na Chr. niet minder dan 175 dagen officieel op de kalender stonden
genoteerd als bestemd voor ‘spelen’ is illustratief. Bovendien mag men daar
nog een flink aantal voor niet-officiële feestdagen bij optellen. De achterdochtige lezer, die een en ander eens nagaat, en opmerkt dat van de 175 dagen er
10 voor gladiatorenspelen bestemd waren, 64 voor ludi circenses en 101 voor
theatervoorstellingen, zou kunnen menen dat het met de ‘Etruskische’
component nog wel meevalt. Ter geruststelling zij hier al opgemerkt dat ook
de theaterspelen een Etruskische wortel hebben.
In het West-Romeinse rijk werden gladiatorenscholen door Honorius verboden in 399 – cf. het optreden tegen haruspices in 319 n.Chr. –, maar in
404 werd een monnik, die persoonlijk in de arena strijdende gladiatoren wilde
scheiden, door het woedende publiek aan stukken gescheurd. Een martelaar
op het altaar van Satumus, zou men kunnen zeggen. Zes jaar later blijkt
evenwel in de wat hogere kerkelijke kringen Rome nog wel een Etruskische
mis waard te zijn. Als Alaric nadert, bieden enige Etruriërs aan Paus
Innocentius aan, de dreiging te weren door het ‘neerbidden’ van bliksems
volgens hun oude ritueel. Minder intransigent dan zijn ondergeschikte en
kennelijk niet gehinderd door zijn naam, aanvaardt de paus dit aanbod, zoals
Zosimus 5, 41 zegt: ‘de redding van de stad boven zijn eigen religie stellend’.
Dat de zaak uiteindelijk niet doorgaat is alleen te wijten aan de eis der
hamspices dat de ceremoniën en plein public moeten worden uitgevoerd. Een
andere koehandel moet Rome tenslotte redden.
Wanneer tot in de 7e eeuw Christelijke priesters zich in hun prediking,
veelvuldig verzetten tegen het Nieuwjaarsgebruik om in processies niet alleen
maskers van beesten, maar ook maskers van Saturnus, Iuppiter, Hercules,
Diana en Vulcanus te dragen, zijn zij zich er wel niet van bewust dat ze iets
exsecreren wat als een Etruskische pompa deorum is begonnen (Hermeneus
43, 1970/71, 41 v. en toe te voegen literatuur: M. Meslin, La fête des
kalendes de janvier dans l’empire romain, Coll. Latomus 115, 1970). Toch is
dit zo, maar de pompa deorum is in de christelijke taal allang in een pompa
diaboli getransformeerd. De duivel laat zich evenwel nog minder makkelijk
bannen dan de goden. Dat bewijzen onze carnavalsprocessies of nog beter de
Italische: de Etruskische reus met de malende kaken, die we als Dossenus
leerden kennen, sjokt nog altijd mee. Hetzelfde geldt als ik goed ben ingelicht

voor een door de Italiaanse kindertjes hevig gevreesde mensenetende gestalte,
die onder vele namen bekend is: Orco, Huorco (Ital.), Ogre (Fr.Eng.), Ork
Norge (Duitsl.Tirol). En dàt is nu de duivel zèlf, die meeliep in de processies
waartegen de priesters waarschuwden en die niemand anders is dan de
Romeinse Orcus (Wagenvoort, Orcus, Studies in Roman Literature, Culture
and Religion, Leiden 1956, 102 vv.). Moet ik nog zeggen dat ook voor
Orcus/orca een Etruskische etymologie, in ieder geval als tussenfase,
aannemelijk is? Het Nieuwjaarsgebeuren is evenwel een goede aanleiding om
weer terug te keren naar het Capitolium.
IV Stad en Staat
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Vanaf 153 v.Chr. is 1 januari de officiële dag van de ambtsaanvaarding van de
nieuwe consuls, een plechtigheid die voorheen op 1 maart of nog andere data
(o.a. 13 sept.). viel. De plaats is sinds 509 v.Chr. altijd dezelfde geweest: het
Capitolium, Caput mundi. Op deze Nieuwjaarsdag tonen de consuls zich voor
het eerst met de insignia behorend bij hun hoge ambt: de toga praetexta (d.i.
de toga met een brede purperen band), de sella curulis, officiële ambtszetel.
Iedere consul wordt voorafgegaan door 12 lictoren, die de fasces droegen,
bundels twijgen die buiten Rome bovendien nog van een bijl voorzien waren.
In de tempel van de Trias Capitolina bracht de nieuwe magistraat een offer
van witte stieren aan Iuppiter O.M. en beloofde de god, indien de res publica
in dezelfde staat zou blijven, voor het volgende jaar weer een offer. Aan alle
elementen van dit complex is reeds in de oudheid menigmaal een Etruskische
herkomst toegeschreven, (tekst 6 en 45). Hetzelfde geldt voor de scepter, de
quadriga, de geheel purperen toga, de krans en de bulla van de triumfator.
Men moet met dergelijke ontleningstheorieën in het algemeen zeer voorzichtig
zijn, maar eerlijkheidshalve wel in het oog houden dat een theorie juist kan
zijn. In enkele gevallen heeft de archeologie de juistheid bevestigd of minstens
zeer waarschijnlijk gemaakt. Het schoonste voorbeeld is dat van de fasces cum
securibus.
Daarvan zegt Silius Italicus, VIII, 483 vv. sprekend over Vetulonia (tekst 45):
‘Deze stad verleende als eerste het voorrecht dat magistraten voorafgegaan
werden door 12 fasces en voegde daar twaalf bijlen aan toe, een stille
dreiging’. In 1893 werd een Etruskisch graf opgegraven, waarin men een
voorwerp vond dat na restauratie niets anders bleek te zijn dan een
gestyleerde fascis cum securi (afb. 12), in dit geval een dubbele bijl, die vaker
op Etruskische afbeeldingen figureert. Dit graf nu lag in Vetulonia.
Niet altijd krijgt men de zaken zo naar wens opgediend, maar ook op andere
dan archeologische wijze komt men door combinatie verder. Livius 1,8 (tekst
10) en Plinius (N.H. 8, 195) beweren dat de toga praetexta en de sella curulis
uit Etrurië komen. Wat het eerste betreft vinden we een bevestiging in de
eerder geciteerde Plutarchustekst die van een spotkoning uit Veii gewaagt die
een toga praetexta en een bulla draagt. De archeologie levert illustraties. Een

Afb. 12. Fasces cum securibus uit Vetulonia.
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Afb. 13. Beschilderde plaat uit Cerveteri: zittende
man met t e henna.

schildering in Caere (afb. 13) toont een Etruriër met een korte toga (tebenna)
zittend op wat een sella curulis kan zijn, een scepter in de hand, tegenover het
beeld van een godin. Meer in de buurt van de toga picta komt een afbeelding
uit Hellenistische tijd uit de Tomba François (afb. 14). Talrijke, maar steeds
late (3e/2e eeuw v.Chr.) grafurnen en grafkisten met processievoorstellingen;
lictoren, apparitores, quadriga of biga, de gestorvene in magistraatsdracht
(afb. 15), geven al evenzeer een achtergrond. (De gegevens zijn verzameld
door R. Lambrechts, Essai sur les magistratures des républiques étrusques,
Bruxelles 1959. Veel gegevens over kleding e.d. bij J. Heurgon, La vie
quotidienne chez les Étrusques, Paris, 1961.) Het is natuurlijk niet toevallig
dat Dionysios van Hal. in een eerder genoemde passage aan de Etruriër
Porsenna juist al deze eretekenen laat aanbieden.
Intussen kan men zich een andere, interessantere vraag stellen. De ontlening
van materiële insignia verbonden aan een bestuurlijke functie is één ding, de

Afb. 14. Tomba François te Vulci: Vel Saties
en Arnzna.
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Afb. 15. Albasten askist uit Volterra: processie.

mogelijke diepere betekenis van deze ontlening is iets anders. Men kan de
problematiek goed illustreren aan de hand van de fasces. Zonder twijfel
symboliseerde dit insigne zowel in Etrurië als in het vroege Rome de politieke
en sacrale machtsbevoegdheid van de heerser/magistraat. Het getal der
lictoren (12) ontmoet de lezer van de bijgevoegde teksten herhaaldelijk in
verschillende samenhang. In dit geval verbindt men het met de 12 lictoren die
de ‘praetor Etruriae’ – van ieder der 12 steden één – kreeg toegewezen, als
teken van zijn gezag. In Rome diende nog lange tijd de bijl als executiewerktuig en de roeden als middel voor de aan de executie voorafgaande rituele
verberatio. Dit alles onderstelt een koningschap dat door zijn absolute
machtsmiddelen enigszins exotisch aandoet. Tarquinius Superbus draagt zijn
bijnaam niet voor niets en de vergelijking met de Griekse tyrannen en hun
doryphoroi (lansdragende lijfwacht) is verklaarbaar. Wat echter niet te
achterhalen is – ondanks de vele studies aan dit onderwerp gewijd – is de

Afb. 16. Romeinse semis: Traianus met ploeg.
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mogelijke wijziging die zich mèt de introductie van deze insigniën in de
constitutionele opvattingen van de ontvangende cultuur heeft voorgedaan.
Heeft bijv. het imperium-begrip onder Etruskische invloed veranderingen
ondergaan, ja wàs het - niet etymologisch, maar practisch-politiek - in wezen
Etrurisch, òf was er ook vóór de Etruskische periode al een autokratisch
koningschap, bijv. vergelijkbaar met de pater familias in zijn gezin? Dit zijn
de boeiende vragen en juist hier laten de bronnen – alle bronnen – ons in de
steek.
De oudheid zelf brak zich over deze problemen niet het hoofd. Voor de
meerderheid der historiografen was niet de Etruskische dynastie der Tarquinii, maar Romulus Urheber van alles wat met koningschap en stadstichting
verband hield. Hij was de eerste rex en kreeg dus de kentekenen die bij deze
positie hoorden (tekst 10), al erkent Livius de Etruskische herkomst ervan.
Hij stichtte Rome en wel naar Plutarchus (tekst 11) meedeelt volgens strikt
Etruskisch ritueel (tekst 50). Hij zou óók de eerste triumf gevierd hebben.
Trouwens, reeds betreffende zijn geboorte was een Etruskisch orakel
geraadpleegd (tekst 63).
Men is natuurlijk snel geneigd deze mededelingen als een retroprojectie te
beschouwen van latere ontwikkelingen op de eerste koning van Rome. Later
stichtten de Romeinen hun kolonies inderdaad volgens het in de teksten
(tekst 51) beschreven Etruskische ritueel. Een munt uit 111 n.Chr. toont
keizer Traianus tijdens de stichtingsactie (Men moet niet concluderen dat
Traianus ook werkelijk zijn hand aan de ploeg geslagen heeft) (afb. 16). Men
heeft ook gepoogd het Etrurische stadsplan in latere Romeinse steden terug te
vinden. In ieder geval had iedere stad, Rome voorop, een heilig middelpunt,
bij de stichting vastgelegd, de mundus, welke term niet los te maken is van
Etruskisch Munth. Maar wat zegt dit over Rome’s vroegste periode? Is er
Etruskische invloed mogelijk vóór de echte Etruskische overheersing, – of als
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men dat verkiest – vóór de regering der Tarquinii? Ja, wanneer moeten we
eigenlijk de Etruskische fase van Rome plaatsen?
De enige discipline die hier uitsluitsel zou kunnen geven is natuurlijk de
archeologie – mogelijk, wat betreft de interpretatie van haar materiaal,
gesteund door de latere literaire bronnen –. Helaas is juist ten opzichte van de
interpretatie van de vondsten zo’n enorme discrepantie bij de verschillende
specialisten, dat we op dit punt nog geen enkele zekerheid bezitten. liet
materiaal, met name dat van het forum en aangrenzende gebieden is nu
opnieuw verzameld en bewerkt door E. Gjerstad in een monumentaal werk
van 6 delen onder de titel Early Rome. In grote trekken komen zijn
bevindingen op het volgende neer: na een vroege fase van vestigingen op de
Palatinus - en andere op de Esquilinus en Quirinalis (800-700), verschijnen in
de 7e eeuw hutten op de hellingen die aflopen naar het dal tussen deze
heuvels, waar men de doden bijzet. Zelfs worden hutten over eerdere graven
heen gebouwd. In de periode 625-575 wordt deze waterrijke vallei gedraineerd en aldus bouwrijp gemaakt voor een agglomeratie van hutten; rond 575
vormt een nieuw plaveisel de basis voor een nieuw type huizen van
tichelsteen, met dakpannen etc. Deze urbanisering, die haar climax bereikt in
de loop van de 6e eeuw, gaat gepaard met een geleidelijk toenemende import
van Etruskische keramiek, antefixen, metalen voorwerpen. Een blik in de
literaire traditie leert dat volgens Varro’s chronologie Romulus Rome
‘stichtte’ in 753 v.Chr., dat Tarquinius Priscus in 616 v.Chr. in Rome
arriveerde en dat zijn dynastie tot 509 regeerde. De argeloze toeschouwer,
zich niet bewust van de onbegrensde mogelijkheden van het menselijk
vernuft, constateert met genoegen dat de archeologische en de historische
gegevens kloppen als een bus: eerste voorzichtige Etruskische vondsten in de
periode van Tarquinius Priscus, grondlegging voor de urbanisatie (Etruriërs
waren stedenbouwers bij uitstek) onder zijn regering; uitbreiding van een
stadskern in de verdere Etruskische periode; nabloei van de Etruskische
invloeden na de verdrijving van Tarquinius Superbus 509 — ± 470. Deze lezer
rekent dan buiten de waard. Want Gjerstad komt met een geheel nieuw en
revolutionair voorstel. Niet alleen dateert hij de ‘stichting van de stad’ rond
575 (dat is uiteindelijk een kwestie van definitie van wat men onder de
begrippen ‘stichting’ en ‘stad’ wenst te verstaan). Hij laat echter bovendien
met dit jaartal de koningstijd beginnen en dateert met uitzondering van de
inderdaad legendarische Romulus, alle koningen na 575. Maar 6 koningen in
zo’n korte periode is wel wat veel. Welke ‘korte periode’ eigenlijk? Op grond
van verschillende argumenten en in het voetspoor van zijn landgenoot Hanell
laat Gjerstad de koningstijd pas eindigen in ±450. De eerste Tarquinius zou
dan eerst ± 530 zijn bewind begonnen zijn. We kunnen op deze problematiek
hier niet ingaan. Dat is onbillijk tegenover Gjerstad, wiens theorie zó
misschien wat fantastisch aandoet, maar die wel degelijk goed beslagen ten ijs
komt, al is het wèl erg glad ijs. De vraag waarvan we uitgingen is niet
beantwoord en in dit stadium moeten we daarin berusten.

De hele koningsperiode van Rome is schemerachtig, ook en vooral op sociaal
en constitutioneel gebied. Dat blijkt bijv. bij een lezing van het zeer
speculatieve boek van R.E.A. Palmer, The archaic Community of the
Romans, Cambridge, 1970, waar de geïnteresseerde lezer in ieder geval de
gegevens vindt verzameld. Wie een uitmuntend, helder en bezonnen overzicht
zoekt, kieze J. Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu’aux
guerres puniques, in de serie Nouvelle Clio, Paris 1969. En de meest recente
overzichten, tevens van de meest gezaghebbende geleerden op dit gebied: M.
Pallottino in: H. Temporini (ed.) Aufstieg und Niedergang der Römischen
Welt I, 1, Berlin-New York, 1972, 22-47; en E. Gjerstad, Early Rome VI,
Lund 1973, waarin hij zijn archeologische en historische studies samenvat.
Rome heeft politiek sterke Etruskische invloeden ondergaan. De namen van
de oudste drie tribus: Tities, Ramnes en Luceres zijn volgens Varro 1.1. 5,55 –
en hij heeft gelijk – vocabula Tusca. De beroemde politieke en militaire
hervormingen van Servius Tullius zijn vrijwel ondenkbaar zonder een
Etruskische achtergrond. Verscheidene militaire termen - bijv. trossuli,
flexuntes, celeres, drie namen voor ruitertroepen - zijn Etruskisch. Maar
Rome bleef een Latijnse stad. De taal bleef het Latijn, de heerser bleef rex.

V Cultuur en cultuur
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We stijgen nog één keer op naar het Capitool. Dit keer niet in het gevolg van
de triumfator, wiens toga picta van het beeld van Iuppiter geleend was, en
ook niet in het gevolg van de nieuwe consul, die voor het eerst zijn toga
praetexta draagt. Dit keer begeleiden we een jonge man op de dag waarop hij
de volwassenheid bereikt. Ook hij draagt tot op dit moment een toga
praetexta, maar hij zal deze juist afleggen op het moment dat hij als iuvenis in
de Romeinse burgerschap wordt opgenomen en hij als teken daarvan de
geheel effen toga virilis aanneemt.
In de eerste fase van zijn leven moest de toga praetextas hem, zo neemt men
aan, op magische wijze beschermen, zoals ook de bulla, die hij in zijn vroege
jeugd droeg, als amulet diende. Beide voorwerpen zijn van Etruskische
herkomst. Op deze dag van overgang offert de jonge man aan Iuppiter op het
Capitool, die voor deze gelegenheid de naam Iuppiter Iuventus krijgt. De
ceremonie is zo gebruikelijk dat ad Capitolium ire vrijwel identiek is met
togam virilem sumere= ‘volwassen worden’. De rest van zijn leven, zo zou men
pregnant kunnen zeggen, zal de burger besteden aan de zorg om de toga
praetexta terug te krijgen (als magistraat) en liefst ook nog eens de bulla (als
triumfator). Wel vaker droegen Romeinse jongelingen elementen van de
Etruskische cultuur naar Rome over: letterlijk en figuurlijk. Het was, zoals we
eerder zagen (tekst 32), op een uitnodiging van jonge mannen dat Iuno
Regina toestemde om naar Rome te komen en het waren jongelingen die haar

339

droegen. Als jongeman werden de spruiten van de Romeinse gentes naar
Etrurië gezonden voor hun opvoeding (tekst 38) en zelfs als maar de helft
waar is van de ‘Korinthische’ toestanden in Etrurië, zoals Timaeus, Theopompus en Diodorus die zo sappig beschrijven (tekst 66 en 67), dan nog moeten
ze een onderhoudende en afwisselende studietijd hebben gehad. Een mondje
vol Etruskisch is trouwens nooit weg, zoals tekst 38 en 39 illustreren. Men
vergete bovendien niet, dat Rome zelf in zijn vroege jeugd bij Etrurië in de
leer ging: het leerde het alfabet, dat vanuit Chalkis in Cumae was terecht
gekomen, zeer waarschijnlijk via Etruskische bemiddeling en in Etruskische
vorm. Etruskische ivoren schrijftafeltjes met een model-alfabet zijn teruggevonden.
En het woord ‘element’ in zijn grondbetekenis van ‘letter’ is
een Etruskische verbastering van het Griekse λÛφασ (pas ,’ivoor’. Men sneed
lettertekens uit ivoor of in ivoor, zoals de archeologie ons laat zien. Het is
tenslotte de Romeinse iuventus (in de zin van ‘jeugd’) die in 364 v. Chr. voor
de Romanisering van een Etruskische sacrale kunstvorm zorgde (tekst 35).
Toen een pest op geen enkele wijze te bedwingen was, zocht men zoals
gebruikelijk een middel om de pax deorum te herstellen. Etrurië was reeds
lang de specialist op dit terrein. De extra-ludi die men vaak hield om de toorn
der goden te verzoenen, hadden het gebruikelijke Etruskische patroon; het
lectisternium, een feestmal voor de goden, die werkelijk, d.i. in de vorm van
beelden ‘aanzaten’ of ‘aanlagen’, al naar gelang het vrouwen of mannen
waren, heeft weliswaar een Griekse oorsprong, maar Etrurië heeft bemiddeld.
Het eerste lectisternium werd in 399 v. Chr. gehouden, het tweede in 364.
Toen ook dit middel de epidemie niet weerde, ontbood men uit Etrurië een
balletgroep, die danste op muziek, maar niet zong, ja zelfs niet de
zanggebaren nabootste. Het is overduidelijk wederom een sacraal gebeuren.
Net als bij de ludi werden ook hier de goden uitgenodigd. Het onderwerp had
evengoed in de paragraaf over de religie gepast. Niettemin - onze Calvinistische voorouders wisten het al - niets wordt zo snel gesaeculariseerd en leidt
zo direct tot wereldse vervlakking als het theater. Het zijn Romeins iuvenes
die de danspassen nabootsend, maar er boertige versjes bij makend, de
voorwaarden creëerden voor het ontstaan van Romeinse theater, ook al was
het begin nog zo primitief. Hoe deze scenische kunstvorm zich ontwikkelde,
met name natuurlijk dank zij de Griekse impuls in de derde en tweede eeuw
v. Chr., is hier niet ter zake. In ieder geval had deze Etruskische kiem een
grote toekomst. Gelijk lanista linguïstisch de herkomst van de gladiatorenspelen onderstreept, zo doet dat voor de ludi scaenici de term voor
toneelspeler, ‘histrio’, waarvan de drager even geestdriftig werd toegejuicht
tijdens de voorstelling als geminacht in het sociale verkeer. Over de
beperkende maatregelen betreffende de maatschappelijk positie van toneelspelers heeft te onzent J.E. Spruit (De juridische en sociale positie van de
romeinse acteurs. Assen, 1966) geschreven. In deze sfeer stammen méér
termen uit het Etruskisch. De Leidse Latinist F.M. Muller heeft dit voor de
term satura aannemelijk gemaakt, maar opmerkelijker nog is persona. Dit
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latijnse woord met de betekenis ‘masker, toneelspeler, karakter, rol, persoon’
moet op een of andere wijze - maar hoe is niet precies duidelijk samenhangen met de naam Φersu, die op twee Etruskische grafschilderingen
een gemaskerde figuur aanduidt, waarschijnlijk een onderwerelddemon - cf.
Persephone (afb. 17). En nu maar speculeren over de psychologische implicaties van een ontwikkeling die van ‘masker, rol’ tot ‘persoon’ leidt!
Een lexicologisch onderzoek is vaak bijzonder nuttig om af te meten in welke
sectoren de ene cultuur op de andere heeft ingewerkt. In Pauly Wissowa’s
Realenzyklopedie geeft Skutsch s.v. ‘Etrusker’ een klein overzicht van de
Etruskische leenwoorden in het Latijn. Deze lijst is aanzienlijk uitgebreid
door A. Ernout (Les éléments étrusques du vocabulaire latin, in Philologica,
Paris, 1946, 21 vv.). Een dergelijke woordverzameling is nooit definitief.
Enerzijds is Ernout niet aan de verleiding ontkomen om te veel woorden
waarvan geen Indo-Europese etymologie bestond, aan het Etruskisch toe te
schrijven, anderzijds worden nog herhaaldelijk nieuwe woorden op het
Etruskisch teruggevoerd. We zagen dit al in het geval satura; een andere Leidse
Latinist J.H. Waszink heeft in letum, ‘dood’, een Etruskisch woord herkend,
o.a. verwant men de Etruskische doodsgodin Leinth (Mnemosyne 19, 1966,
249 vv.)
Overziet men deze verzamelingen, dan constateert men dat de Etruriërs in
Rome, - en dan mogen we al aan het Rome van de koningstijd denken - vooral
in de meer feestelijke sectoren van het sociaal verkeer hun nering zochten. Bij
de sfeer van het toneel behoren nog de termen scaena, dat wel van
Grieks σκυνÜ afkomstig is, maar via het Etruskisch. Subulo ‘fluitspeler’
hoort in dezelfde sfeer en in ieder geval heeft ludio zijn ‘Etruskische’ uitgang
aan analogie van dit soort termen te danken. Varro’s (1.1.7,96) etymologie
obscaenum ab scaena is onjuist. De term obscenus kunnen we als echt Latijn
beschouwen, maar hij moge ons naar een sfeer brengen waarin de Etruriers
kennelijk specialist waren, die van het ruige en rosse vertier. De naam van de
stadswijk Subura wordt als Etruskisch beschouwd. Van Wageningen’s Woordenboek beschrijft de wijk als ‘een druk bezocht gedeelte van de stad met
groentemarkt, kramen enz. dat in een kwaden reuk stond’. Het is een
schoolwoordenboek, dus wordt de oorsprong van deze kwade reuk de snel
geschokte gebruiker onthouden. De Subura dan was behalve winkelwijk
tevens de rosse buurt. Het is opmerkelijk hoeveel vaktermen in deze sfeer en
in die van de horecasector geheel of gedeeltelijk aan het Etruskisch ontleend
zijn. Kennelijk hebben de Etruriers enige van hun folkloristische trekjes in de
stad Rome tot een profijtelijke exploitatie gebracht. In de Subura ontmoeten
we de leno, ‘souteneur’, waarvan in ieder geval de Etruskische uitgang -okarakteristiek is (maar waarschijnlijk is de gehele term Etruskisch). Deze leno
kan zorgen voor een paelex, ‘concubine’ (<Gr. παλακÝσ , maar via Etr.).
Het ontmoetingscentrum is de taberna (door Ernout op Etr. wortel
teruggevoerd), die wordt geleid door een caupo, ‘herbergier’. In diens
keuken staat een cocistrio, ‘kok’ (deze term is een alleen in Romaanse talen

Afb. 17.
Tomba degli Auguri
te Tarquinia: Phersu.
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overgeleverde analogievorming), en van diens gerechten zijn er vele die
Etruskische namen dragen. Het brood werd geserveerd in een mandje sporta
(via Etr. < σπυρÝδα ). Dan waren er cotonea ‘kweeperen’, surenae, een
soort ‘schelpdieren’, lucuns ‘gebak’. En als men dan volgegeten is en dik als
een popa, (‘priesterhelper==vetzak’), komt het makkelijk tot onenigheid in een
publiek dat bestaat uit vernae ‘huisslaven’ en scurrae (parasieten, die in de
rijkere huizen als een soort nar optraden), bijv. met een koopman die vergeten
heeft een mantissa ‘toegift op een leverantie’ te geven. Geen sculna
‘bemiddelaar’ kan helpen. Scheldwoorden klinken: bargus ‘domkop’ en rabula
‘rechtsverdraaier’ - hier en daar gelardeerd met een krachtig ‘Mehercule’.
Deze impressie, geheel opgebouwd uit een selectie van begrippen en termen
met een Etruskische achtergrond, dreigt een vertekening op te leveren.
Natuurlijk zijn er meer gebieden waarop Etrurië haar invloed heeft uitgeoefend, met name op de gebieden van de religie (zoals we zagen) en die van de
materiële cultuur: er zijn vele Etruskische termen voor planten, kleding,
technische apparatuur, gebruiksartikelen, zoals het Grieks ze ontleende aan
prae-Helleense talen. Bovendien blijken sommige ‘kroegtermen’ duidelijk
geëtruskiseerd, en dat zegt meer over het beeld dat de Romein van de
Etruskische immigrant had dan over de Etruriër zelf.

Afb. 18. De wolvin van het Kapitool.
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Dit alles neemt niet weg dat op de door ons besproken gebieden - ik herinner
er aan dat de beeldende kunst en architectuur buiten dit artikel zijn gehouden
- de invloed van Etrurië toch vooral zichtbaar is in de sfeer van de handel, het
kleine handwerk, in de horeca en aanverwante bedrijfstakken. Op het gebied
van de Cultuur met een grote C heeft Etrurië wèl steeds impulsen gegeven.
vaak als overdraagster van de Griekse cultuur, maar het was Rome zelf dat de
nieuwe kunstvormen inaugureerde en er een eigen, echt Romeinse identiteit
aan verleende. Jongelingen leerden wel Etruskisch, maar ze deden er niets
mee. Varro zegt (1.1. 5,55) dat een zekere Volnius scripsit tragoedias tuscas.
Van een Etruskische literatuur te Rome is verder niets bekend en het is de
vraag of het gemiddelde publiek van Volnius’tragedies - als hij ze ooit op het
toneel heeft weten te krijgen en als Volnius voor Romeins publiek schreef en
àls tragoediae tuscae inderdaad betekent ‘tragedies in de Etruskische taal’ van de tekst méér begrepen heeft dan de hedendaagse gymnasiale toeschouwer van een in het Grieks opgevoerde tragedie (welke in Lampas 6,1973,365
vv. in H. Gugel nog een enthousiast pleitbezorger vindt). De onbekendheid
met het Etruskisch wordt zelfs spreekwoordelijk. Aulus Gellius N.A.11,7,4,
(2e eeuw n. Chr.) vertelt hoe een advocaat een paar archaïsche woorden
gebruikt. Eerst zit het gehoor verbaasd te kijken: Post deinde, quasi nescio
quid Tusce aut Gallice dixisset, universi riserunt. ‘Vervolgens, alsof hij iets in
het Etruskisch of Gallisch gezegd had, barstten ze allen in lachen uit’. De
Romeinen hadden het Gallisch nooit geleerd, het Etruskisch waren ze
vergeten.

Eeuwenlang heeft op de Capitolinus een bronzen wolvin gestaan - ze staat er
nog, maar nu beschermd tegen de bliksem die haar eens op echt Etruskische
wijze heeft geteisterd -. Zij dateert van ± 500 v.Chr. en is van de hand van een
Etruskische kunstenaar, (afb. 18). Zij was de voedster van de tweeling. Deze
statue is een symbool van (de formulering is van Scullard) ‘the fact that Rome
drew much cultural nourishment trom Etruria, but the Romans were not
Etruscans: the wolf was only a foster-mother.
Oegstgeest
Prinses Margrietstraat 9
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H.S. Versnel

Dr. Versnel wil nog melding maken van een intussen verschenen publicatie over
de in 1971 ontdekte cenotaaf en het heroon van Aeneas in Lavinium (blz. 320):
Paolo Sommella, Das Heroon des Aeneas und die Topographie des antiken
Lavinium, in: Gymnasium 81, Heft 4, Aug. 1974, 273 vv.
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’) In dit artikel heb ik getracht enkele aspecten van de etruskische taal te beschrijven.
Om de tekst niet zwaarder te maken dan nodig is, heb ik al teveel bibliografische
verwijzingen vermeden. Men treft aan het slot van deze studie enkele titels van
boeken en recente artikelen aan, die voor mij zeer waardevol en nuttig zijn geweest;
daarin vindt men alle gegevens, die nodig zijn voor een diepgaande bestudering van de
etruskische taal.

1 Inleiding
Het idee, dat de etruskische taal niet is ontcijferd en de sleutel tot goed begrip
ervan ons ontbreekt, waardoor de taal een mysterie voor ons blijft, is wijd
verbreid. Pseudo-etruskologen, bezield met een verlangen om ten koste van
alles de etruskische teksten te vertalen, bieden vaak fantasierijke oplossingen
aan, die niets wetenschappelijks hebben (1).
Ik zou hier in het kort enkele problemen willen voorleggen mét de antwoorden, die men er naar alle waarschijnlijkheid bij kan geven.
2. Het etruskische alfabet.
2.1. ‘Ontcijfering’—verklaring.
Een ontcijferings-probleem bestaat niet, d.w.z. geen leesprobleem: de teksten
zijn immers geschreven in een alfabet van het griekse type, de lettertekens zijn
ons dus niet onbekend. Men is al in de 15e eeuw met de interpretatie ervan
begonnen en geleidelijk aan zover gevorderd, dat men nu kan zeggen, dat een
volledige phonetische verklaring van alle tekens, die voorkomen in Etruskische inscripties, is bereikt, op enkele detailpunten, die te maken hebben
met het probleem van locale alfabetten, na.
Dit nu is ongetwijfeld een belangrijk pluspunt, als men bedenkt dat het schrift
de enige weg is, die, ondanks alle voorstelbare obstakels en vergissingen, kan
leiden tot een reconstructie van het phonetische systeem van de Etruskische
taal.
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2.2. De herkomst van het Etruskische alfabet. Sinds wanneer is het schrift
gebruikt?
De litteraire overlevering geeft geen afdoende antwoord op deze vragen. De
inlichtingen, verstrekt door schrijvers als Tacitus, Dionysius van Halicarnassus
en Plinius zijn weliswaar niet onbehulpzaam, maar wel onvolledig en verward
(2).
De oudste Etruskische teksten dateren van het begin van de 7e eeuw v.C. Zij
komen uit Zuid-Etrurië (Caere, Tarquinia, Vulci), een gebied, dat rond 700
v.C. een belangrijke sociaal-economische omwenteling heeft doorgemaakt. In
die periode ontstonden ook blijvende handelsbetrekkingen met het oostelijk
middellandse-zeegebied, waarvan de archeologie ons het bewijs levert (talrijke
voorwerpen van oosterse herkomst of naar oosterse stijl geïmiteerd zijn in de
graven gevonden – vernieuwde iconografische thema’s). In dit licht moet de
aanwinst van het schrift worden gezien: ingevoerd tengevolge van intensievere
contacten met de griekse wereld betekende het bovendien een nieuw communicatiemiddel, dat onmisbaar was bij alle handelsactiviteiten (3).
Kan men nu de herkomst van het alfabet verder preciseren? De Grieken
ontleenden hun alfabet aan de Phoeniciërs. Er wordt echter wel aangenomen,

dat hun steden ieder tot een eigen aanpassing kwamen, zodat locale alfabetten
ontstonden, die men afhankelijk van hun letteraantal en bijzonderheden indeelt in archaïsche, oosterse of westerse alfabetten. In deze laatste groep
speelt het eiland Euboea een rol, omdat de bewoners ervan tegen 750 v.C. de
stichting van twee kolonies in Campanië hebben ondernomen, nl. van Cumae
en Pithecusa (Ischia). Zowel paleografische als phonetische overeenkomsten

Afb. 1. Het alfabet, dat voorbeeld is geweest; ingegrift op een ivoren tafel van Marsiliana
d’Albegna. De kleine afmetingen - 88 mm. Lang en 51 mm. breed - doen vermoeden, dat
het tafeltje, dat kon worden opgehangen aan een soort hengsel met een oogje, als model
heeft gediend, zodat de schrijver het ieder ogenblik kon raadplegen. Florence: Arch.
museum, 2e helft van de 7e eeuw.

Fig. 1:
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Vier voorbeelden van a-b-c’s uit de 2e helft van de 7e eeuw
a a-b-c van Marsiliana d’Albegna (vgl. plaat 1.)
b alfabet van Caere
c alfabet van Viterbo (zie plaat 2.)
d alfabet van Veii, gegraveerd op een klein amfoar.

Afb. 2. Vaasje van bucchero in de vorm van een haan, afkomstig uit Viterbo. Het alfabet
is na het bakken ingegrift en moet van links naar rechts worden gelezen. New York,
Metropolitan Museum. Eind 7e eeuw.

tussen de griekse inscripties van deze kolonies en de oudste etruskische inscripties (speciaal de gelijke waarde van i = x ), én de aanwezigheid in Ischia
van etruskisch aardewerk van het eind van de 8e eeuw of aardewerk van
Cumae en Ischia in zuid-Etrurië, rechtvaardigen de conclusie dat de invoering
van het alfabet in centraal-Italië van de Chalcidische stichting van Cumae
uitging. Het abc, dat op de rand van een ivoren tablet van Marsiliana d’Albegna staat gegrift (pl. I en fig. 1), omvat 26 tekens: die, welke de Grieken van de
Phoeniciërs hebben overgenomen en die, welke zij zelf uitvonden. Dit moet
het model zijn geweest, dat de Etruriërs heeft bereikt.
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2.3. De aanpassing van het griekse alfabet.
Het is bekend, dat de Grieken het Phoenicisch alfabet aan hun phonetiek
hebben aangepast. Ook de Etrusken deden aldus. Men kan deze aanpassingen
aflezen aan een vergelijkende tabel van de voorbeeld-alfabetten en het etruskische alfabet (fig. 2):
– de klinker o, die van begin af aan samenviel met de u; de phoenicische
letter samekh, de letters B en D komen in de etruskische inscripties niet
voor, omdat ze niet overeen kwamen met de etruskische klanken.
– de gamma, een sonore gutturaal, is gebruikt om de stomme gutturaal weer
te geven.
– het kruisvormig teken (+ en x ), dat in de griekse westerse alfabetten de
klank KS weergeeft, heeft in het etruskisch de waarde van een sibilant
(sisklank).
– het teken 8, waarvan de herkomst sterk omstreden is, (misschien is hier
sprake van een plaatselijke creatie (5)), wordt de labio-dentaal f, een klank
die in het griekse model niet met een teken vertegenwoordigd was en die in

Voorbeelden van de lettervormen in de archaïsche en latere inscripties. De onderstreepte
letters behoren bij klanken die in het Etruskisch niet voorkomen.
Het letterteken ś, dat slechts in Caere is aangetroffen, (in transcriptie ) is een voorbeeld
van verschillende tussen de plaatselijke alfabetten.
Voorbeeldalfabet

fig. 2
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Archaïsch
alfabet

Later
alfabet

Phonetische
waarden

de allervroegste etruskische inscripties werd weergegeven met de combinatie vh (6).
2.4. De verdere ontwikkeling van het etruskisch alfabet.
Met de verschijning van het letterteken 8 kreeg het alfabet zijn definitieve
vorm tegen 550 v.C.. Daarna kwamen nog wel wijzigingen voor, vooral tijdens
de archaïsche periode (nl. de afschaffing van het kruisteken + of x , en de bijna
volkomen verdwijning van de K en Q, die met de C de stomme gutturaal
aangaven, in de jongere inscripties.
Ook vermeldenswaard is de handhaving en het naast elkaar voortbestaan van
de twee sisklanken M en S, in het Phoenicisch resp. de letters sade en šin.
Hun aanwezigheid bewijst het bestaan van twee klanken, die dicht naast
elkaar liggen, maar toch verschillend zijn (in transcriptie resp. ś en s).
3 Het schrift
3.1. Paleografische beschouwingen.
Voordat men een etruskische inscriptie kan lezen – we kennen dus reeds de
phonetische waarde van de tekens –, dienen enkele beschouwingen van paleografische aard te worden gesteld: Op enkele zeldzame uitzonderingen na (7)
laten de teksten zich lezen van rechts naar links. In de archaïsche inscripties
komt woordscheiding niet voor, terwijl in latere teksten de woorden door 1, 2
of 3 punten worden gescheiden (8). Ook in de vergelijkende tabel van de
alfabetten (zie fig. 2) blijkt tussen de archaïsche en nieuwere tekens duidelijk
een paleografische evolutie. Toch zou het fout zijn te menen dat één formeel,
gelijkvormig letterbeeld heeft bestaan. De lettersoorten en hun vormen zijn in
iedere landstreek verschillend geweest. De letters v, θ (thèta), m, n, χ (chi)
geven wel ’t best deze paleografische ontwikkelingen weer (9).
3.2. Het lezen van teksten.
-TLE2, 130 = CIE 5378. Inscriptie op een sarcophaag van Tarquinia (Tomba
del Cardinale) 4e - 3e eeuw.

Ravnθus: felcial: felces: arnθal: lar’θial: vipenal/śeθres: cuθnas: puia
-TLE2 242 = CIE 4923. Inscriptie, gegraveerd op de architraaf van een tombe
in Orvieto; 6e-5e eeuw.
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mi mamarces vel ienas

-TLE2 630

tusθi θui hupnineθi / arnt mefanateś / veliak hapisnei
3.3. Verspreiding van het etrurische schrift (fig. 3).
Ik heb al gezegd, dat de eerste etruskische teksten afkomstig zijn uit zuid-Etrurië (30 inscripties van Caere uit de 7e eeuw, 15 inscripties van Vulci van
na 675, 7 teksten van Tarquinia daterend uit het allereerste begin van de 7e
eeuw). Hiermee is duidelijk aangegeven, dat het schrift in deze streek het eerst
is doorgedrongen. Vanuit deze centra, die, zoals ook uit de archeologie blijkt,
uitzonderlijk belangrijk zijn geweest, werd het alfabet verspreid: vanaf de 2e
helft van de 7e eeuw naar Noord-Etrurië en vanaf het begin van de 6e eeuw
naar de sterk aan etruskische invloed onderhevige gebieden van Sorrento en
Capua. Vanaf 550 treedt het schrift ook op in Emilia en Venetia (10).
Door paleografische en phonetische kenmerken, die de laatste jaren voorwerp
van diepgaande studiën zijn geweest, kunnen we de overeenkomsten vaststellen tussen de landen van ‘herkomst’ van het alfabet en die van ‘ontvangst’.
Chiusi bv. zou verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het alfabet in
Emilia en Venetia; het alfabet van Felsina (Bologna) zou eerder verwant zijn
met dat van Volterra. Het belang van dit soort constateringen zal ieder duidelijk zijn: zij tonen culturele en zeker ook commerciële relaties aan (Fig. 2).

4 Verklaring der teksten.
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4.1. De problemen.
De interpretatie van dode talen, zoals het Egyptisch Sumerisch, het wigvormige Hittitisch, het Lydisch e. a., is steeds begonnen met wat men een ‘sleutel’ noemt, d.w.z. een tweetalige tekst, glossen etc. Dergelijke middelen bestaan voor het Etruskisch ten enenmale niet. De enkele tweetalige, etruskolatijnse teksten, de quasi-tweetalige inscriptie op de gouden platen van Pyrgi
(cf.Pl. III), noch enkele griekse oflatijnse glossen zijn te verwaarlozen – zeker
niet, maar zij kunnen toch niet op één lijn worden gesteld met sleuteldocumenten als b.v. de steen van Rosette.
Het grootste obstakel bij het begrip van etruskische teksten is gelegen in het

fig. 3: Verspreiding van het alfabet.
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Afb. 3. Een van de drie gouden plaatjes, die in 1964 in Pyrgi aan het licht zijn gekomen.
Twee ervan hebben een etruskische tekst, de derde een punische, die de inhoud van de
etruskische tekst weergeeft zonder die te vertalen. Deze plaatjes waren met spijkers
opgehangen in de tempel of bij een tabernaculum. Museum Villa Giulia (Rome). Eind 6e,
begin 5e eeuw.

feit, dat de documenten in quantiteit talrijk zijn, meer dan 10.000 inscripties,
maar in kwaliteit middelmatig. In verreweg de meeste gevallen zijn het graf- of
wij-inscripties, fragmentarische,korte teksten, die dezelfde stereotiepe formuleringen met namen en opdrachten herhalen. Woordenschat en werkwoordsvormen bestrijken dus een zeer beperkt semantisch gebied, dat van de wereld
van het hiernamaals en van de religie, van de etruskische spreektaal. Maar
alles, wat te maken heeft met het dagelijks sociale en economische leven, de
technische woordenschat, de abstracte begrippen, is en zal ons ongetwijfeld
voor altijd onbekend blijven. Laten we ons maar eens voorstellen, dat over
2000 jaar de taalgeleerden over niet anders zouden beschikken dan grafopschriften om de nederlandse taal te verklaren –, zelfs aangenomen, dat ze die
teksten volledig zouden kunnen begrijpen –, dan nog zou de kennis van de
taal in lexicologisch en syntactisch opzicht hun ontbreken.
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4.1.1. Bestond er een etruskische literatuur?
De schrijvers uit de oudheid vermelden herhaaldelijk het bestaan van religieuze boeken, te rangschikken in 3 categorieën: de libri haruspicini, de libri
fulgurales, en de libri rituales. De eerste categorie behandelde de zienerskunst

te beginnen bij het schouwen van ingewanden van offerdieren, de tweede ging
over het interpreteren van bliksems, de derde tenslotte omvatte een uitgebreidere en ingewikkelder materie (de voorschriften, waaraan men zich moest
onderwerpen bij het stichten van een stad of bij het wijden van een altaar of
een tempel, verder wetten betreffende oorlog en vrede, de indeling van het
leger, de verdeling in ‘tribus’, curiën en centuriën etc.). Bovendien bevatten
deze boeken teksten betreffende het leven van de mensen en volkeren (libri
fatales) en regels volgens welke de doden de weg naar het hiernamaals konden
vinden (libri acherontici).
Of er naast deze religieuze litteratuur, die alle gebeurtenissen en handelingen
van het publieke en privé-leven aan vaste voorschriften bond, ook een litteraire activiteit op wereldlijk niveau bestond, – er zijn vele argumenten, maar te
lang om hier op te sommen, die dit wel doen vermoeden (12).
Toch is het duidelijk, dat de etruskische taal een opmerkelijke verspreiding
heeft gekend, gezien de geografische uitzaaiing van teksten over het Italische
schiereiland. Maar net als alle andere gesproken talen in het prae-romeinse
Italië, moest zij verdwijnen met de romanisering (fig. 4).
4.2. Documenten.
Men deelt deze in in twee categorieën: de indirecte en de directe documenten.
4.2.1. Indirecte documenten.
Dit zijn etruskische uitdrukkingen, die zijn overgebleven in aardrijkskundige
namen (vooral de namen van bepaalde steden – Pupluna = Populonia), of
woorden van griekse origine, die via het etruskisch zijn overgegaan in het
latijnse vocabularium (lat. groma – grieks γνωµÜ), of etruskische termen,
overgegaan naar het latijnse vocabularium (mantisa, histrio, lucumo, atrium,
persona, santerna, antemna, fauisa, subulo. . .) (13), of, tenslotte, etruskische
woorden die deel uitmaken van het linguïstisch etrusco-italische repertoire
(etr. nefts – lat. nepos; etr. vinum – lat. vinum; etr. eiser, – umbrisch esono
– vulskisch esari = goden, religieuze ceremonieën; etr. sac – lat. sacer....)
4.2.2. Directe documenten.
Afgezien van de zeer talrijke grafopschriften, wij-teksten of de zgn. didaskalia
(korte opschriften, op spiegels, edelstenen en schilderingen), bezitten wij een
aantal teksten van nog meer belang.
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4.2.2.1. De Liber linteus of de windselen van de mummie van Zagreb (Pl.IV).
Dit is de langste tekst (230 regels, ± 1200 woorden waarvan ong. 500
verschillend). Het gaat om een ritueel in de vorm van een kalender, die
gerangschikt moet worden onder de libri rituales. Het was oorspronkelijk een
volumen (rol): overgebracht naar Egypte, men weet niet precies hoe en
waarom, diende hij, na in windselen te zijn versneden, om het gemummificeerde lichaam van een vrouw te begraven. Tegen 1850 overgebracht naar

fig. 4:
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De geärceerde gebieden hebben etruskische teksten opgeleverd. Vgl. Titus Livius 1,2,5:
‘Zo groot was de macht van Etrurië, dat niet alleen het land, maar ook de zee langs de
gehele kust van Italië, van Alpen tot de straat van Messina, vervuld was van de glorie van
haar naam’.
Onder de talen van het schiereiland onderscheidt men: het Messapisch, gesproken door
volkeren, die in Apulië en Calabrië woonden (Salentini, Peucitii, lapydes e.a.) – van deze
taal hebben wif ongeveer 300 inscripties over –;
het osco-umbrisch, waartoe drie groepen behoren: het Umbrisch, dat wij vnl. kennen uit
de rituele tekst op de Tafels van Gubbio; het oscisch, dat werd gesproken door de
Uestini, Marrucini,, Paeligni, Samnites, Hirpini, Frentani, Lucani, Bruttii (300 inscripties
en ong. 800 woorden}; en de sabellische groep (Aequi, Marsi, Volsci, ong. 200 woorden}.
Bij deze twee linguistische groepen voegen zich nog andere talen, die wij minder goed
kennen: het Venetisch, het Ligurisch, het Rhetisch (dat overeenkomsten heeft met het
Etruskisch), het Picenisch (Noord en Zuid), het Siculisch (dat wellicht bij de oscische
groep moet worden opgenomen).
Van al deze talen, die een getuigenis zijn van de linguïstische en culturele verscheidenheid
van het pre-romeinse Italië, vertonen het Ligurisch, het Rhetisch, het noordelijk
Picenisch en het Etruskisch niet-indo-europese elementen (dit gebied is met kruisjes
aangegeven).

Europa door een Kroatisch toerist dook de mummie – gelukkig! – enige
jaren later op in het museum van Zagreb, waar zij tot op heden is bewaard.
Dit manuscript op linnen heeft ons dus wel na een buitengewoon avontuurlijke tocht bereikt – een unicum voor de gehele grieks-romeinse oudheid (14).
4.2.2.2. Overige documenten.
Andere documenten van enig belang, die ons hebben bereikt, zijn inscripties
op steen, metaal of terracotta. Dit zijn in het bijzonder de lemen tafel van
Capua (Pl.V), de cippus van Perugia (Pl.VI), de loden plaat van Magliano
Afb. 4. Egyptische mummie van Zagreb en twee linnen windsels. Bepaalde elementen van
de taal doen vermoeden, dat de rol (volumen) uit noord-Etrurië kwam (Chiusi of
Perugia). De lengte van de windsels varieert van 17 tot 324 cm., de breedte van 6 tot 7
cm. De rol zal een totale lengte van 13.75 meter hebben gehad, wat opvallend lang is. De
tekst, met rode verf geschreven, is verdeeld over 12 kolommen in de lengte, 2e-1e eeuw,
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Afb. 5. Tegel van Capua. Het gaat hier om een begrafenisritueel. Het is een van de
zeldzame voorbeelden van een inscriptie in boustrophedon. Zij bevat 10 paragrafen,
gescheiden door horizontale lijnen. Ongeveer 300 woorden zijn leesbaar. Berlijns Museum. 5e-4e eeuw.
Afb. 6. Cippa van Perugia. De inscriptie staat aan twee kanten geschreven, deze en een
kleine zijkant: zij maakt melding van een contract tussen twee families betreffende een
stuk grond. Hoogte boven de grond: 1.45 m. Archeol. Museum Perugia. Datering:
ongetwijfeld de 2e helft van de 1e eeuw na Chr.
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Afb. 7. Loden tafeltje van Magliano ten N. van Marsiliana. De inscriptie loopt
spiraalvormig van buiten naar binnen aan beide kanten. De tekst gaat over offergeschenken, die aan de goden moeten worden gewijd. Ong. 700 woorden. Florence: Archeol.
Museum. Datering: 5e eeuw.

Afb. 8. Sarcofaag van Laris Pulena. De overledene ligt uitgestrekt in een traditionele
houding op het doodsbed (klinè). Hij rolt ter kennisgeving aan het nageslacht een
volumen af waarop zijn ‘in memoriam’ staat vermeld met zijn genealogie en een
opsomming van zijn ereambten. Ongeveer 59 worden. Nation. Museum van Tarquinia.
3e-2e eeuw.
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(Pl.VII), de gouden platen van Pyrgi (p.III), de loden tafels van Santa Marinella, de inscriptie op de volumen van Laris Pulena (Pl.VIII), etc.....

4.3. Methodes om etruskische teksten te verklaren
4.3.1. Etymologische methode.
De eerste methode, toegepast om etruskische teksten te doorgronden, was een
etymologische: men confronteerde het etruskisch met andere talen of linguïstische groepen. Deze benaderingswijze, waarbij grammaticale en semantische
waarden van buitenaf worden bepaald, neemt dus van te voren al aan, dat het
etruskisch tot een linguïstische groep behoort. Helaas stelden alle pogingen
tot de meest serieuze toe, teleur. De meest uiteenlopende en gedurfde verwantschappen werden geopperd: met de italische dialecten, het Grieks, het
Armeens, het Baskisch, het Fins, het Hittitisch (15), het Lycisch, het Karisch,
de Berbertaal. het Japans, het Egyptisch en nog meer....
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4.3.1.1. Plaatsbepaling van het Etruskisch (Fig. 4).
Deze opsomming, die nog onvolledig is ook, brengt ons op de plaatsbepaling
van het etruskisch. Men nam allereerst in overweging, dat de etruskische taal
deel uitmaakte van de grote familie van indo-europese talen. Hiermee waren
dan de etymologische verwantschappen met alle talen van deze groep verklaard.
Deze veronderstelling, die nog door enkelen wordt verdedigd (15), schijnt in
de huidige stand van onderzoek toch niet meer houdbaar te zijn.
Men heeft voor het etruskisch ook wel gedacht aan een pre-indo-europese
taal. Dan zou het, evenals andere talen in het middellandse-zeegebied (het
Iberisch in Spanje, het Rhetisch, het Ligurisch in Italië), een overblijfsel zijn
van de talen, die vóór de komst van de indo-europeanen zijn gesproken.
P. Kretschmer (16) heeft de theorie verdedigd van een primitieve linguïstische
groep, die hij proto-indo-germaans noemt en waarvan de indo-europese en
rheto-tyrrheense (of rheto-pelasgische) groepen zouden zijn afgetakt. Uit deze
laatste groep, die zich in het Aegeische gebied en in Italië in de 2e helft van
liet derde millennium door migratie van Donauvolkeren zou hebben verspreid,
zou de etruskisclie taal zijn voortgekomen. De overeenkomsten tussen de
indo-europese talen en het etruskisch zouden zich laten verklaren door een
zeer verre genealogische verwantschap, teruggaand op het proto-indo-germaans’. Deze theorie geeft eveneens een verklaring voor de affiniteiten tussen
het etruskisch en de etruskisch-verwante inscriptie op de steen van het eiland
Lemnos, en ook voor enkele linguïstische elementen die horen bij het substraat van de griekse taal.
G. Devoto (17) wijst het genealogische argument af. Hij gelooft veel eerder
aan uitwisselingen en invloeden tussen de indo-europese en pre-indo-europese
volkeren van de middellandse zee: het Etruskisch zou zich hebben ontwikkeld
– hoewel zelf geen indo-europese taal – op de grens van gebieden, die door
indo-europese volken waren bewoond. Hij stelt tegenover de pré-indo-europese idee van P. Kretschmer die van de peri-indo-europese. Al deze vaak té
systematische hypothesen en theoriën zijn er in wezen op uit om linguistische

gelijkheden en ongelijkheden tussen de historische etruskische taal en de
indo-europese talen met elkaar in overeenstemming te brengen. Men stoot dan
echter, methodologisch gezien, wel op grote moeilijkheden. Hoe bijvoorbeeld
kan men de structuur van een taal in haar prehistorische fase kennen, terwijl
men de structuur van de historische fase al praktisch niet kent? Hoe kan men
zich rekenschap geven van de ontwikkeling van de zgn. pre-indo-europese
talen, terwijl wij geen volwaardige en veel te weinig teksten bezitten?
Het lijkt me voldoende, om hier tenslotte enkele regels over de oorsprong van
de Etrusken van Dionysius van Halicarnassus (I, 30,2) aan te halen:

‘Misschien benaderen diegenen de waarheid het
meest die zeggen dat de Tyrrhènoi niet ergens
vandaan komen maar inheems zijn, omdat het
een oeroud volk blijkt te zijn, dat in taal en
leefwijze met geen enkel ander slag mensen
overeenkomt.’ (vgl. Bijlage blz. 8)

4.3.2. De interne vergelijking.
In het laatste kwart van de 19e eeuw beseften verschillende linguïsten, dat de
etymologische werkwijze een steriele en willekeurige kant had, omdat onbewijsbare affiniteiten tussen het etruskisch en andere talen of taalgroepen
werden verondersteld. Tegenover de linguistische externe vergelijking ofwel
de deductieve methode stelden zij dus de interne vergelijking ofwel inductieve
methode. Het ging erom de etruskische teksten te interpreteren door middel
van die etruskische teksten zelf; en wel door hen met elkaar te vergelijken, tot
men er phonetische en morphologische wetten en semantische waarden aan
kon aflezen. Deze langs ‘lijnen van geleidelijkheid’ traagwerkende methode,
die zich beperkte tot de bestudering van uitsluitend etruskische teksten, heeft
– evenals trouwens de etymologische methode – minder aandacht voor de
algemene betekenis van een tekst, maar concentreert zich op de individuele
eigenschappen van de woorden van de taal afzonderlijk. Anders gezegd: men
werkte van het bijzondere naar het algemene toe. Het gevaar van deze methode bleek al snel: de semantische, grammaticale, dikwijls abstracte en mechanische gevolgtrekkingen liepen uit op reconstructies, die weinig rekening hielden met de historische en culturele werkelijkheid, waarin de te verklaren
teksten toch thuis hoorden.
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4.3.3. Methode van de historisch-culturele confrontatie.
Uit alle archeologische overblijfselen, of ze nu etruskisch, latijns, grieks of
italisch zijn, blijkt, dat er een nauw en diepgaand cultureel, religieus, sociaal,

politiek en artistiek contact tussen deze volkeren is geweest. De ideeën der
Etrusken zullen op al deze gebieden niet anders zijn geweest dan die van de
overige volken van het schiereiland. En onder deze omstandigheden kan men
er ook wel van uit gaan, dat er weinig verschil heeft bestaan tussen de begrafenis- en offerteksten van de Etrusken en die van hun buurvolken. En daarom
moest het mogelijk zijn de etruskische formules te vergelijken met die welke
in andere, ons bekende talen zijn uitgedrukt. In tegenstelling tot de twee
vorige methodes richt men zich bij deze niet langer op de bijzonderheden van
een tekst, maar op de algemene betekenis. Het perspectief is dus omgedraaid.
Men werkt van het algemene naar het bijzondere toe. De betekenis van een
tekst rust niet meer op een nuchtere analyse van semantische en morphologische waarden, maar op een algemeen begrip, waarvanuit een analytische interpretatie van individuele bijzonderheden wordt ondernomen.
Voorbeeld: twee inscripties, gegraveerd op twee vazen, gevonden in het faliskisch gebied.
Faliskisch: eco quto euotenosio - Etruskisch: mi qutun lemauśnaś.
De Faliskische inscriptie, die betekent ‘ik ben de vaas van Euoteno’, brengt
ons tot de verklaring van de etruskische tekst: ‘ik (ben) de vaas van Lemausna’, en dan valt de volgende overeenkomst te trekken’ eco (= ego) = mi = ik
(mij).
4.3.4. Conclusie.
Hoewel sommigen de etymologische werkwijze (zie noot 15) of die van de
interne vergelijking trouw blijven, wordt het steeds duidelijker, dat de verklaring van liet Etruskisch een nieuwe impuls heeft gekregen sinds de belangrijke
epigrafische ontdekkingen van de laatste jaren (de gouden plaatjes van Pyrgi
in 1964 (19), de loden tafels van Santa Marinella in 1966, een inscriptie op
een middenpilaar van een graf in Caere in 1968...). Er is een duidelijk verschil
ontstaan tussen de taalkundige bestudering van morphologie, syntaxis en
woordenschat – dus de structurele bestudering van de etruskische taal – en
de interpretatie van teksten dankzij confrontatie en vergelijking. Deze nieuwe
benadering betekent ook een nieuwe fase in de etruskische verklaring ná de
drie voonifgaande fasen (de etymologische, die van de interne vergelijking en
de historisch-culturele). Zij bestudeert het bronnenmateriaal door een minutieuze analyse op archeologisch en epigrafisch gebied meer dan door een abstracte taalanalyse, die vaak niet tot definitieve conclusies komt. (Vgl. voor
een structuur-analyse van de etruskische taal H. Rix, Die moderne Linguistik
und die Beschreibung des etruskischen in Kadmos, 10, 1971,150-170).
5
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Resultaten

Het is onjuist te stellen, dat het Etruskisch een niet te verklaren taal is; veel
beter is liet zich af te vragen tot op welke hoogte zij onverklaarbaar blijft.

Voortreffelijke resultaten zijn bereikt op het gebied van eigennamen, mythologische namen, didaskalia, eenvoudige offer- en begrafenisteksten, die alle
zonder grote problemen zijn vertaald. Vanuit semantisch oogpunt bezien weet
men bijna 200 woorden goed thuis te brengen.
De moeilijkheden beginnen met langere teksten, die op het dagelijks leven
slaan, of op iemands carrière, op de bouw van een tombe (20) of op rituele en
godsdienstige voorschriften. Zo is het bijvoorbeeld heel moeilijk van een aantal religieuze, politieke en administratieve functies, die men op zich wel heeft
kunnen duiden, de precieze waarde vast te stellen.
Vanuit grammaticaal oogpunt weet men in grote lijnen van verschillende
morphologische aspecten van de taal een heleboel af. Het is hier niet de plaats
om details te gaan bespreken. Ik zal me beperken tot enkele korte notities,
alleen om aan te tonen, dat men ondanks grote onzekerheden niet van een
totaal onbegrip mag spreken.
5.1. Eigennamen en zelfstandige naamwoorden. Morphologie.
De grafinscripties bieden ons een groot aantal nuttige inlichtingen voor de
morphologie van de taal. Door de opschriften, die op urnen of sarcofagen
gegraveerd of geschilderd zijn, te vergelijken met de manne- en vrouwefiguren
van de overledenen, die op de deksels van de kisten zijn gebeeldhouwd, (Pl.
IX-X), komt men tot een onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke voor-

Afb. 9. Sarcofaag van Velθur Parθunu. Op de kist, die versierd is met een veelkleurig
relief, dat een amazonestrijd voorstelt, staat de inscriptie Velθur: Parθunus: Larisalisa:
Clan. Ramθas: Cuclnial: Zilχ: ceχaneri: tenθas: avil/svalθas: h +++ || d.w.z. letterlijk
weergegeven: Velθur van Parθunu (GN) Laris (PN van de vader) zoon en van Ramθa
(PN) Cuclnei (GN van zijn moeder) praetor iure dicundo aangesteld zijnde (tentas) jaren
(avil) geleefd hebbend (svalθas) 82.

361

Afb. 10. Urn met deksel uit het Museum v. Perugia. Op de kist rijst een Gorgo-hoofd in
relief op uit een boeket van acanthusbladeren. De inscriptie vermeldt, dat de urn
toebehoorde aan Larθ: Seiante: Trepu: Tutnal.
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namen en geslachtsnamen. Deze namen kunnen in de begrafenisformules verschillende syntactische functies hebben (bezittelijk, van het meewerkend
voorwerp, temporeel, van de handelende persoon) te vergelijken met de naamvallen in het Grieks of Latijn: zij worden aangegeven door een suffix, dat
verschilt al naargelang het woord in de ‘nulfase’ eindigt op een klinker, een dof t-klank, een liquida (m,l,n,r) en het mannelijk of vrouwelijk is (22).
Een verdubbeling van suffixen teneinde de syntactische functie te benadrukken is een van de opvallende eigenschappen van deze taal. Men heeft hier wel
gesproken van de zgn. ‘morphologische re-determinatie’. Bijv.: nominativus –
Arnθ/genitivus — Arnθ-al of Arnθ-al-s of Amθ-al-isa),
Ook komen meer complexe vormen voor, vormen, die op zichzelf reeds grammaticaal verbogen zijn, maar nog een extra suffix met possessieve betekenis
kragen. Deze dubbele genitivus of ‘genitivus genitivi’ zou gediend hebben om
een band van verwantschap met de grootvader nader aan te duiden (bijv.:
Arnθ Velimna Aule-s clan (= filius) Larθ-al-isla = Amθ Verlima zoon van
Aule, zoon van Lar) (23).
We weten dus wel iets van de verbuiging van eigennamen; maar over die van
de gewone naamwoorden zijn we vrij slecht geïnformeerd. Men heeft verschillen kunnen vaststellen tussen nominatieve vormen en dezelfde woorden in

possessieve, indirect objectieve, temporele of locatieve betekenis; maar over
het algemeen is het in de huidige stand van onze kennis niet mogelijk te
doorzien, hoe de syntactische functies van de woorden precies werden aangeduid (24).
5.2. Voornaamwoorden.
Ook hier weer hebben wij te maken met een verschrikkelijk tekort aan bewijsmateriaal. Uit de inscripties kennen wij een persoonlijk voornaamwoord (mi =
ego en mini = mij) en een aanwijzend voornaamwoord (ca, eca, ta), dat
eveneens wordt verbogen (25).
5.3. Werkwoordsvormen.
De verschillen tussen werkwoordsvormen en zelfstandige’naamwoordsvormen
zijn niet altijd even duidelijk. Een aantal suffixen heeft men kunnen vaststellen: -ce en -χe, die een verleden tijd zouden hebben aangeduid (26), -u, -θas,
-as.... als kenmerken van een deelwoord (? ), -θ als een gebiedende wijs.
5.4. Telwoorden.
Algemeen wordt aanvaard, dat de Etrusken het tientallig stelsel kenden.
Dankzij twee ivoren dobbelstenen, ontdekt in Tuscania (pl.XI) en andere
voorwerpen – vooral de Liber linteus – ken ment de telwoorden vrij goed.
Toch bestaat er nog wel twijfel over de waarde van sommige ervan (bijv. huθ
= 4 of 6).
5.5 Het systeem van naamsaanduidingen.
Het grote aantal grafinscripties maakt, dat wij op het gebied van eigennamen
welhaast het best zijn geïnformeerd.
Bij het etruskische namensysteem – volgens een algemeen aanvaarde theorie
werd later het romeinse systeem daarvan afgeleid – werd een persoon aangeduid met een eigennaam (praenomen = PN) en een geslachtsnaam (nomen =
GN). Dit systeem, dat in geheel centraal-Italië is toegepast, bewijst, dat de
invloed van de Etrusken heeft geleid tot wat men een italische Koinè heeft

Afb. 11. Ivoren dobbelstenen van Tuscania. Op de bovenzijde van de rechter steen leest
men Maχ = 5. Bibliothèque Nationale, Parijs.
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genoemd. De overgang van een persoonsaanduiding met alleen het PN naar
een aanduiding, die de persoon tot een bepaalde familie (gens) doet behoren.
voltrok zich in de 2e helft van de 7e eeuw. Het was ongetwijfeld het gevolg
van een goedwerkende maatschappij-indeling van vader op zoon.
Aan het eind van de 6e eeuw voegt een derde element zich erbij: het cognomen, dat net als in het latijn een fysiek of moreel aspect van het individu
aangeeft.
Vanaf de 5e/4e eeuw wordt de naamsaanduiding nog ingewikkelder. De vaak
verkorte praenomina worden gevolgd door de geslachtsnaam, de vadersnaam
(dikwijls de voornaam (PN) van de vader in de tweede naamval, soms wel.
soms niet gevolgd door het woord clan = zoon) en soms door het cognomen
en/of door de naam van de moeder (meestal de geslachtsnaam in de 2e naamval, een enkele keer ook nog voorafgegaan door haar PN).
Bij de naamsaanduidingen van vrouwen valt nog een ander element op: de
naam van de echtgenoot (PN + GN in de tweede naamval, soms wel, soms niet
gevolgd door het woord puia = echtgenote). De bestudering van dit soort
naamsaanduidingen is van groot belang voor onze kennis omtrent de etruskische maatschappij, omdat wij hierdoor een idee krijgen van de sociale positie,
de ethnische afkomst, de verschillende familieverwantschappen etc.
Voorbeeld: TLE22 130„
Ravnθus: felcial: felces: arnθal: larθial: vipenal/ śeθres: cuθnas: PUIA
De sarcofaag spreekt: [ik behoor aan] RAVNΘU (PN vrouwelijk) FELCI
(GN) dochter van FELCE (GN mannelijk) ARNΘ (PN) en van LARΘI
VIPENAI (GN vrouwelijk) puia echtgenote van SEΘRE CUΘNA (GN mannelijk).
6. Conclusies
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Door de verschijnselen van ‘re-determinatie’ (zie 5.1.), bovendien door een
zekere, misschien slechts ogenschijnlijke verwarring tussen werkwoordsvormen en zelfstandige naamwoorden en door nog enkele andere aspecten is men
geneigd te denken aan een grammaticale constructie, die afwijkt van die van
de indo-europese talen en die pas doorzien en volledig begrepen zou kunnen
worden door een voldoende aantal teksten, hetgeen – zoals gezegd – niet het
geval is.
Toch zijn er genoeg aanleidingen om in de min of meer nabije toekomst
concrete vorderingen te mogen verwachten: de belangrijke epigrafische ontdekkingen van de laatste tien jaar, de gegronde hoop op nieuwe ontdekkingen
dankzij de archeologie die zich meer richt op de verkenning van steden en
tempelgebieden dan op necropolen, en dan niet te vergeten de steeds meer
verfijnde opgravingstechnieken, die het materiaal in een archeologisch kader
plaatsen en die door hun wetenschappelijke betrouwbaarheid voor ons de
beste wegwijzer zijn naar de interpretatie-methodes. Zonder twijfel zullen de

vorderingen traag en geleidelijk gaan, strakheid en geduld zijn een eerste
vereiste. En in ieder geval is het zeker, dat men voor de oplossing niet moet
wachten op een wonder.
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De orientaliserende beschaving begint aan het eind van de 8e eeuw. Zij komt na de
zgn. Villanovacultuur (ijzeren tijdperk), waarvan de voornaamste kenmerken zijn:
lijkverbranding, sober ingerichte graven (putvormig, ‘tombe a pozzo’), geometrische grafschilderingen.
De ingewikkelde problemen van de locale alfabetten zal ik hier niet ter sprake
brengen. Cf. M. CRISTOFANI in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa,
38, 1969, 99-114, G. COLONNA in MEFR, 82, 1970, 637-672.
Cf. M. LEJEUNE in REL, XLIV, 1967, blz. 141 e.v.
Cf. voor alles wat te makcn heeft met het chalcidische alfabet en het overnemen
ervan in Etrurië M. GUARDUCCI, Epigrafia greca, Rome, 1967, 215-235.
Er bestaan inscripties geschreven van links naar rechts (spec. op spiegels), in
spiraalvorm (PI. VII) of in boustrophedon (PI. V).
E. VETTER, Die Herkunft des venetischen Punktiersystems in Glotta, 24,1935,
114-123 en Zur altetr. Silbeninterpunktion in Glotta, 27, 1939, 157-178 heeft
een nauwe relatie weten aan te tonen tussen de etruskische en venetische
alfabetten door te wijzen op een punctuatie systeem van lettergrepen, dat zich in
de archaïsche periode heeft verspreid (Veii, Caere...) en dat eveneens is
aangetroffen in de inscriptie op de tegel van Capua (4.2.2.2.). In dit systeem zijn
niet de open lettergrepen voorzien van interpunctie, maar de afzonderlijke letters,
klinkers of medeklinkers, worden gescheiden door één of meer punten. Terecht
kan men zich vragen of dit systeem niet een overblijfsel is van een stadium, waarin
lettergreepschrift werd gebruik (Cf. Af. LEJEUNE, A-t-il existe un syllabaire
tyrrhénien in REG, 80, 1967, 40-59).
Bij de transcriptie van etruskische teksten gebruikt men de latijnse letters, soms
met een onderscheidingsteken (ś, š, s) en voor de geaspireerde mutae gebruikt
men de corresponderende griekse letters θ, φ, χ.
Het werd eveneens overgenomen door de meeste italische volken (Umbriërs,
Venetiers, Rhetiers c.a.), cf. M. LEJEUNE, sur les adaptations de l’alphabet étrusque aux longues indo-européennes d’Italie in REL., 35, 1957, blz. 88 e.v..
Cf. voor dit probleem B. NOGARA, Gli Etruscbi e la loro civiltà, Milaan, Hoepli,
1933, 405-436, J. HEURGON, La vie quotidienne chez les Étrusques, Parijs,
Hachette, 1961, blz. 270 e.v.
TITUS LIVIUS, IX, 36 schrijft, dat een lid van de gens Fabia (eind 4e eeuw)
Caere educatus apud hospites Etruscis inde litteris eruditus erat linguamque
etruscam probe noverat. Habeo auctores volgo tum Romanos pueros, sicut nunc
Graecis ita Etruscis litteris erudiri solitos.
Deze termen zijn uitstekend bestudeerd door E. ERNOUT, Les éléments
étrusques du vocabulaire latin in BSL. 30, 1930 blz. 82 e.v.
Men vindt een gedetailleerd beschrijving van dit uitzonderlijke document in het
CIE, Suppl. 1. Leipzig, 1919-1921.
Cf. de recente pogingen van V.I.GEORGIEV in Linguistique Balkanique, 7, 1963,
blz, 6 e.v.; ID., La longue et l’origine des Étrusques in Etudes Balkaniques, 4,
1971, 55-82; ID., Etruskische Sprachwissenschaft. I Teil. Altetruskische Inschriften. II Teil. Jung-etruskische Inschriften, Sofia, 1970 en 1971.
Deze theorie werd verdedigd door P. KRETSCHMER, Die vorgriechischen Sprachund Volksschichten in Glotta, 28, 1940, blz. 231-279 en 30, 1943, blz. 84-218.
G. DEVOTO, Etrusco e peri-indoeuropeo in SE, 18, 1944, 187-197; Id., Le
origine indoeuropee, blz. 166 e.v.
Dit probleem van indeling van de taal kan niet worden losgemaakt van dat van de
herkomst van het etruskische volk. Dat laatste is echter te uitgebreid om hier te
bespreken. Slechts in het kort dit: er zijn twee tegenovergestelde theorieën: die
van de oosterse herkomst, die teruggaat op Herodotus (I, 94) en die van de
autochthone oorsprong van Dionysius Halicarnassus (I, 29-30). Beide worden
door de moderne etruscologen weer opgenomen en verdedigd of bekritiseerd met
talrijke linguistische, archeologische en historische argumenten. Anderen, onder
wie P. Kretschmer (zie noot 16), kwamen met een derde verklaring: die van een
herkomst uit het noorden. Sinds de verschijning van het uitstekende boek van M.
PALLOTTINO, L’origine degli Etruschi, Rome 1947, 194 blz., heeft het
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probleem – zonder twijfel terecht – geen extra aandacht meer getrokken, noch
de verhitte gemoederen van eertijds opgewekt. (Cf. ID., Etruscologia, 6e ed., blz.
81 e.v.). Pallottino maakt onderscheid tussen de opvatting van herkomst van
elders, die men moet verwerpen, omdat hij uitgaat van een etruskisch volk als
eenheid met een eigen beschaving, én de opvatting van een samenstelling uit verschillende volksgroepen, waarmee een verklaring is gegeven voor een oosterse, een
westerse en een inheemse inbreng, die te samen, in Etrurië zelf, de etruskische
beschaving deden ontstaan. (Cf. ook hierover F. ALTHEIM Der Ursprung der
Etrusker, Baden-Baden 1950 en H. HENCKEN, Tarquinia, Villanovans and early
Etruscans, 2 vol, Cambridge, Massachusetts U.S.A., 1968, Part.III Speculations on
Origins, blz. 603-646.
De meest recente studie over dit waardevolle document is van R. WERNER, Die
phoinikisch-etruskischen Inschriften von Pyrgoi und die römische Geschichte im
4.Jhr.v.Chr. (I) in Grazer Beiträge, Zeitschrift für die Klass. Altertumswissenschaft, I, 1973, 241-271.
Dit soort inscripties is onlangs bestudeerd door A.J. PFIFFIG, Etruskische
Bauinschriften, Sitzungsbcrichte Oster. Akademie der Wiss., 282, 4, 1972, 52 blz.
Voorbeelden:
mannelijk
Aule
Larθ
Arnθ
Seθre
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Voornamen
vrouwelijk
Aula
Larθi
Arnθi
Seθra

Familienamen
mannelijk
Velimna
Herine
Petru
Fulni

Bij wijze van voorbeeld laat ik hier volgen de uitgangen, die een possessieve
betekenis aangeven. Deze zijn het best bekend:
mannelijk
Seθre

Nominativus
vrouwelijk

Genitivus
mannelijk
Seθre-s

Seθra
Larθ
Arnθ
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vrouwelijk
Seθra-s

Larθ-al
Arnθ-al
Larθi

Vel
23

vrouwelijk
Velimnei
Herini
Petrui
Fulnei

Larθi-al
Vel-us

θanχvil
θanχvil-us
Het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk verdwijnt in de genitivus.
De etruskische taal is in sommige opzichten een verbuigende taal, in andere een
die gebruik maakt van aanhechtingen (zoals bv. het moderne Turks).
Suffixen, die het getal aangeven, worden ook aangetroffen bij bepaalde woorden,
die de verwantschap aanduiden. Het meervoud wordt niet aangetroffen wat de
gewone naamwoorden betreft.
In het woord θui heeft men een bijwoord van plaats (= hic) herkend.
Een vrij recente hypothese kent aan -ce een actieve waarde toe, aan -χe een
passieve: turu-ce (tur-ce) = ‘heeft gegeven’ – lupu-ce = ‘is gestorven’– muluvani-ce
= ‘heeft gewijd’, maar ziχu-χe (ziχu = schrijver) = ‘is gegrift’.

Etruskische Ceramiek
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Wie het heeft over Etrurië, heeft het over de Etruskische wandschilderkunst,
met name over de fresco’s in de graven van Tarquinia. Daarvan bestaan zoveel
reproducties in zoveel platenboeken, dat ieder, die dat wil, zich gemakkelijk
op een bezoek aan die graven kan voorbereiden. Zonder overdrijving kan men
stellen: ‘Le pitture tarquiniesi costituiscono il nucleo piú importante della
pittura di tutte il mondo classico prima dell’ età imperiale romana’1. In totaal
heeft men op de ‘colle dei Monterozzi’, de belangrijkste begraafplaats bij
Tarquinia, thans circa 150 graven met wandschilderingen ontdekt. Juist in de
laatste jaren zijn er enige belangrijke tomben bijgekomen, dankzij een nieuwe
methode van onderzoek: eerst worden door middel van electrische en magnetische instrumenten, die golven door het terrein zenden, de weerstanden gemeten en de plaatsen van de antieke graven vastgesteld; vervolgens laat men
een soort periscoop, waarmee foto’s genomen worden, dwars door het plafond in de grafruimte afdalen. Op deze wijze kan men snel en zonder de
moeite van het uitgraven, een groot aantal grafkamers onderzoeken en vaststellen, of een opgraving gerechtvaardigd is2 .
Het is echter niet de bedoeling in dit artikel nader in te gaan op de wandschilderkunst, waarover iedereen zich, zoals gezegd, betrekkelijk gemakkelijk kan
oriënteren. Hier zal voornamelijk de vazenschilderkunst, de Etruskische ceramiek, ter sprake komen, een tak van kunst, waarmee ieder die een archeologisch museum bezoekt geconfronteerd wordt, en waarover nochtans in feite
geen goede overzichten en inleidingen bestaan3. Eén van de redenen hiervoor
is, dat het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein niet ver genoeg is voortgeschreden4 . De poging die hier wordt gedaan zal dan ook onvermijdelijk een
voorlopig, brokkelig en onvolledig karakter dragen.
De meest in liet oog vallende, voor Etrurië karakteristieke en originele klasse
van ceramiek is die van het z.g. bucchero. Het is gemakkelijk herkenbaar aan
de diepzwarte kleur van het aardewerk waarop gegraveerde of plastische versieringen aangebracht kunnen zijn. De term ‘bucchero’ is afgeleid van het
Spaanse ‘bucaro’, waarmee bepaalde vazen van gekleurde aarde, afkomstig uit
Zuid-Amerika, werden aangeduid. Dit aardewerk imiteerde men in Portugal,
vanwaar het Italië bereikte en in de mode kwam, juist toen in de vorige eeuw
de zwarte Etruskische vazen door opgravingen bekendheid kregen.
De zwarte kleur van het Etruskische bucchero ontstond niet door een zwarte
vernislaag op een andere kleur klei aan te brengen, zoals de Grieken dat
dikwijls deden, maar door een bepaald brandproces, door ‘reductie’, waarbij
het rode in de klei aanwezige ferri-oxyde tijdens het bakken door een rokige
vlam in een ferro-oxyde van zwarte kleur werd omgezet5.
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Hoewel bepaalde soorten bucchero ook elders werden gevonden, komt het
Etruskische uit een inheemse traditie voort, die tot in het 2e millenium v.Chr.
terugreikt. Uit deze ‘impasto’-waar en ‘buccheroide’ voorlopers ontwikkelt
zich het eigenlijke bucchero vanaf het midden van de 7e eeuw v.Chr. vooral in
de grote kuststeden Caere (thans Cerveteri) en Tarquinia. Tussen 650 en 600
v.Chr. vindt men daar het ‘bucchero sottile’, zo genoemd naar de opvallend
dunne vaaswanden, die vaak met ingegraveerde ‘pauwestaarten’ (kleine waaiers) versierd zijn6. De vaasvormen zijn in vele gevallen aan Griekse, vooral
Korinthische voorbeelden ontleend. Omstreeks 600 worden de wanden dikker
en gaat men over op een versiering van smalle friezen in ondiep reliëf door»
middel van rolzegels op de vaaswand aangebracht, toen deze nog zacht was. In
deze friezen vinden wij o.a. stoeten van sphinxen, kentauren, griffioenen,
gevleugelde goden, kortom het hele repertoire van de z.g. oriëntaliserende
periode, soms afgewisseld door een optocht voor een begrafenis ofofferhandeling7.
Meer in het binnenland, te Chiusi, begint rond diezelfde tijd een heel andere
ontwikkeling, die van het ‘bucchero pesante’, zo genoemd vanwege het gewicht dat de vazen krijgen door de meest wilde plastische woekeringen, die
barok aandoen. Eén van de voorbeelden in het museum van Chiusi zelf: een
wijnschenkkan (oinochoe), waarvan de monding de vorm van een stierekop
heeft aangenomen, op de schouder een serie leeuwenkoppen in relief is aangebracht en rond de buik een stoet van stierbedwingers loopt. Een andere
bekende oinochoe aldaar vertoont de mythe van Perseus, die Medusa onthoofdt, terwijl een fries van bolle kattetongen de scène onder en boven afsluit. Het einde van het ‘bucchero pesante’ in het begin van de 5e eeuw v.Chr.
betekent tevens het einde van de bucchero-productie in Etruriè als zodanig.
De Etruriërs, die steeds alle mogelijke ceramiek importeerden, hadden met
hun bucchero zo’n succes, dat zij het, al was het dan sporadisch, konden
exporteren en zelfs aan de kieskeurige Grieken verkopen7a. Toch bleef het
bucchero, net als alle andere Etruskische ceramiek, in feite bestemd voor de
binnenlandse markt, als een goedkope vervanging van het voor vele onbereikbare, maar allerwegen bewonderde, Griekse aardewerk.
Men heeft de Etruskische ceramiek, die derhalve alleen in Etrurië is gevonden,
lange tijd met een zekere minachting behandeld en de studie ervan verwaarloosd, onder de indruk als men was van de qualitatief zoveel hoger staande
Griekse vazen. Zo schreef Sir John Beazley, de grote kenner van de Attische
ceramiek, in 1947 in de inleiding van zijn boek ‘Etruscan Vase-Painting’ over
de Etruskische vazen: They have not received much attention, and this is
intelligible, for few of them are works of art’8. Doch het getij is aan het
keren. Beazley gaf zelf het goede voorbeeld door het genoemde boek, waarbij
hij vooral de latere ontwikkeling, vanaf de 5e eeuw v.Chr. behandelt. Men
begint in te zien, dat de Etruskische ceramiek, mits goed bestudeerd, een
belangrijke cultuurhistorische bron vertegenwoordigt en ook, laten we het
maar bekennen, dat ze een geheel eigen charme heeft, die naast de Griekse
producten best kan bestaan.
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Reeds in het begin van de 8e eeuw v.Chr., kort vóór de stichting van de eerste
Griekse kolonies in Italië, begon men in Etrurië Griekse ceramiek te importeren en na te bootsen9. Nadat de Grieken in de eerste helft van de 8e eeuw
vaste voet hadden gekregen in Italië, met name te Pithekousai op Ischia en te
Cumae op het vasteland, werden de contacten zó intensief, dat er in de
volgende decennia van een ‘Italo-geometrische’ stijl in de ceramiek gesproken
kan worden, die tot circa 700 v.Chr. steeds meer veld wint. Met zijn dan
vooral de Chalkidiërs die de relatie onderhouden en invloed uitoefenen10.
Daarna, in de z.g. oriëntaliserende periode, van circa 700 tot 600 v.Chr., is het
vooral Corinthe, dat de ceramische markt beheerst en navolging vindt, niet
alleen in de vormen van het bucchero, maar ook in het z.g. Etrusco-geometrische aardewerk11.
Dan, in de 6e eeuw, zien we de veelheid van stijlen en productiecentra, die in
Griekenland ontstaan, weerspiegeld in een grote hoeveelheid Etruskische
vazen-groepen. Dit is ook de eeuw, waarin de grote schilderkunst, vooral in de
graven, zich ontwikkelt. Naar de smaak van ondergetekende is deze eeuw,
ceramisch en artistiek gesproken, de interessantste. Terwijl de Corinthische
vazenschilderkunst langzaam ten onder gaat, komt de Attische op. In het
vacuüm, dat de machtsstrijd tussen deze grote productiecentra een tijd lang
openlaat, krijgen kleinere hun kans en ontstaat er een uitermate bont en
levendig beeld.
Een typisch voorbeeld vormen, op Etruskische bodem, de z.g. Caeretaanse
hydriae. Eén of twee Grieken hebben zich metterwoon in Caere (= Cerveteri)
gevestigd en daar voor de plaatselijke klandizie een hoogst charmante serie
waterkruiken (hydriae) geproduceerd, die, iioewel Grieks van aard, zonder het
Etruskische milieu ondenkbaar zijn. Helaas zijn deze kruiken, sinds zij in de
graven bij Cerveteri gevonden werden, naar alle windrichtingen verspreid, zodat men in het plaatselijk antiquarium en te Rome nog maar enkele exemplaren kan bestuderen. Eén voorbeeld moge hier worden aangehaald, een hydria
met de roof van Europa door de stier van Zeus (afb. 1) in het museum van de
Villa Giulia te Rome 12.
Kan men de Caeretaanse hydriae, strikt genomen, niet inlijven bij de Etruskische ceramiek omdat het Griekse (c.q. Ionische) karakter overweegt, dan
geldt dat beslist niet voor de volgende, z.g.’Pontische groep. Weliswaar is de
stichter van het atelier, dat de Pontische vazen produceerde, misschien een
Griek geweest, maar deze assimileerde zich dan toch zo snel en volledig aan
zijn omgeving, dat hij, evenals zijn leerlingen, als Etruriër kan worden beschouwd. Het bedoelde atelier heeft waarschijnlijk in Vulci gestaan, waar de
meeste Pontische vazen gevonden zijn. De naam is overigens conventioneel en
berust op een vergissing: de eerste archeoloog, die de groep herkende en
bestudeerde, dacht dat zij aan de Pontus (Zwarte Zee) gemaakt waren vanwege een voorstelling met Skytische boogschutters (op een amphora in het
Vaticaan), en benoemde de groep dienovereenkomstig13. Het zijn niet alleen
de voorstellingen op de Pontische vazen, die hun Etruskische karakter aanto-

Afb. 1. Caeretaanse hydria, Villa Giulia, Rome. (Foto DAl, Rome)
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nen, het is ook de manier waarop zij hun Griekse voorbeelden navolgden:
deze is eklektisch en werkt met oost-Griekse (Ionische), Attische en Corinthische elementen, terwijl men af en toe een snuifje Lakonisch toevoegt. Deze
mengstijl, die alleen door specialisten na behoorlijke studie geanalyseerd kan
worden14, blijkt nog gekruid met eigen ingrediènten. Het gevolg is een uiterst
aantrekkelijke, veelzijdige en interessante productie, die men over een aantal
artiesten verdeelt. Zo heeft men, omdat de potten niet gesigneerd zijn, o.a. de
volgende moderne namen verzonnen: Paris-schilder, Amphiaraos-schilder en
Tityos-schilder, naar voorstellingen op de vazen15.

Afb. 2. Pontische amphora. Conservatoren paleis, Rome. (Foto DAI, Rome)
Afb. 3. Pontische amphora, Vaticaan. (Foto Yntema)
Afb. 4. Pontische amphora. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. (Foto v. Veen)
Afb. 5. Detail Pontische amphora van afh. 4. (Foto v. Veen)
Afb. 6. Detail Pontische amphora van afb. 4. (Foto v. Veen)
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De Pontische groep onderscheidt zich door de volgende kenmerkende eigenschappen. De vormen zijn meestal klein en elegant. De meest voorkomende is
de wijnkruik (amphora), een eironde vaas met lage conische voet. hoge hals en
twee oren (afb. 2, 3). De twee oren (of handvaten) zijn altijd zwart gevernist
en opgenomen in twee zwarte banen, die over de nek en de schouder tot aan
de buik omlaag lopen en aan beide zijden van de vaas twee panelen open
laten; één op de hals, meestal met een eenvoudig motief van plant of dier
versierd, en één op de schouder, waarop de hoofdvoorstelling staat. Daaronder volgen dan één of meer friezen met dieren van allerlei soort of plantaardige motieven, terwijl de overgang naar de voet steeds door middel van z.g.
stralen wordt gevormd. De lichtbruine klei heeft vrijwel altijd een oranje-kleurige deklaag, waarop de in zwart vernis met incisie uitgevoerde figuren beter
uitkomen. De in Athene geproduceerde, z.g. Tyrrheense amphoren, hebben
hier kennelijk peet gestaan 16.
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Behalve amphora’s, waarvan we in Nederland slechts één voorbeeld bezitten
(afb. 4, 5, 6)17, produceerden de Pontische pottenbakkers en vazenschilders
nog een hele reeks andere vormen. Populair was ook de wijnschenkkan (oinochoe). Het Allard Pierson Museum te Amsterdam wist onlangs zo’n schenkkan
uit de kunsthandel te verwerven. Het is er één van een stel (afb. 7), door een
onbekende kunstenaar versierd18. Verder ontmoeten we o.a. het bord op hoge
voet (afb. 8)19, het z.g. lydion (afb. 9)20 en een typisch Etruskische vorm:
de kogelronde beker met één oor en ringvoet (afb. 10) 21.
Terecht beschouwt men de producten van het Pontische atelier, dat ongeveer
een halve eeuw (550-500 v.Chr.) actief bleef, als de aantrekkelijkste zwartfigurige Etruskische vazengroep. Andere echter, zoals de ‘La Tolfa’-groep, die
nog maar weinig bestudeerd zijn. doen in eigenzinnigheid en kracht van expressie nauwelijks voor de Pontische onder23.
Naast de hierboven genoemde kleinere groepen23 is tegen het einde van de 6e
en in het begin van de 5e eeuw een Etruskische zwartfigurige massa-waar
ontstaan, die men in alle musea tegenkomt. Het is dan vooral de z.g. Micalischilder met zijn school, die de markt beheerst en bederft24. Toch hebben
ook deze producten, waarvan wij hier een amphora (afb. 11)25 aanhalen,
voor wie niet te streng vanuit een Griekse gezichtshoek oordeelt en de betere
Afb. 7. Twee Pontische oinochoai; de rechtse in het Allard Pierson Museum, Amsterdam;
de linkse in de kunsthandel. (Foto Widmer)
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Afb. 8. Pontisch bord op hoge voet, Vaticaan. (Foto Yntema)
Afb. 9. Pontisch Lydion, Vaticaan. (Foto Yntema)
Afb. 10. Pontische beker met één oor. Museum of Fine Arts, Boston. (Foto Clairmont)
Afb. 11. Etruskische amphora. Martin von Wagner Museum, Würzburg. (Foto DAI,
Rome)

exemplaren onder ogen krijgt, hun eigen aantrekkelijkheid, die berust op een
vrije, bijna impressionist ische decoratie-trant. Het zijn meestal reeksen van
dezelfde figuren, die deze vaaswanden bevolken, vooral fabeldieren, zoals
sphinxen, sirenen, vleugelpaarden en vogels, zelden mythologische voorstellingen.
In diezelfde periode, tussen 525 en 480 v.Chr., had de Attische vazenschilderkunst in een nieuwe, de z.g. roodfigurige techniek, onbetwistbare toppunten
bereikt en alle eventuele concurrenten afgeschud. Ook de Etmskische vazenschilders, die niet eens concurrenten maar navolgers waren, konden die ontwikkeling niet bijbenen. In de vijfde eeuw stagneert de kunst en kunnen we in
Etrurië slechts ‘ein Ausspinnen des archaischen Stiles’ vaststellen26. In de 4e
eeuw tenslotte breekt een nieuwe periode aan, waarin de Etruskische vazenschilders en pottenbakkers een voor hen ‘haalbare kaart’ ontdekken in de
gelijktijdige exuberante productie van het gehelleniseerde zuiden van Italië.
De ceramiek van deze periode, door Beazley uitvoerig behandeld27, onderscheidt zich vooral door een voorstellingswereld, ‘die weit selbständiger ist
und nicht-griechischen, etruskischen Wesenszügen zurn Durchbruch verhilft’28. Het is dan vooral de wereld van de Etruskische demonen, van de
vrouwelijke Lasa’s en de mannelijke Vanth’s, die veel ongeremder en schrikaanjagender tot uitdrukking komt dan in vroeger eeuwen 29. Toch blijft ook
in de 4e en 3e eeuw v.Chr. de Griekse (= zuid-Italische) invloed op de Etruskische ceramiek zeer sterk. Als een tak van de Etruskische onderscheidt zich in
deze periode de Faliskische vazenschilderkunst, met als centrum Falerii veteres (het huidige Civita Castellana). Daarnaast zijn het de eveneens in het
binnenland liggende steden Orvieto, Chiusi en Volterra die eigen schildersscholen bezitten. Het zou te ver voeren hier de stilistische kenmerken van de
diverse, nog maar weinig onderzochte vazengroepen te behandelen 30. Zo
ooit, dan moeten we althans voor de 4e en latere eeuwen, tot het einde van de
Etruskische cultuur in de 1e eeuw v.Chr., toegeven, dat de Etruriers hun beste
prestaties niet hier, maar in de sculptuur hebben geleverd.
C.M. Stibbe

Noten
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1 Dit citaat stamt uit een zeer recente publicatie van uitstekende kwaliteit en redelijke
prijs (circa fl. 40.-), door een team van jonge Italiaanse archeologen o.l.v. Filippo
Coarelli geschreven: ‘Le citta Etnische’ ed. Arnoldo Mondadori (1973) p. 188. Dit
boek is aan ieder die Italiaans kan lezen en Etrurië wil bezoeken ten zeerste aan te
bevelen. Een goede algemene inleiding op de Etruskische wandschilderkunst is nog
steeds: M. Pallottino, La peinturc étrusque, ‘Les Grands Siècles de la peinture’, Genève, Skira, 1952. De beste, zeer recente, wel wat prijzige (circa fl. 110,-), maar dan ook
een unieke collectie fotos biedende, inleiding op de Etruskische cultuur in haar
geheel, is: R. Bianchi Bandinelli et Antonio Giuliano, Les Etrusques et l’Italië avant
Rome, ed. Librairie Gallimard, Paris 1973. Hiervan is ook een Italiaanse editie verkrijgbaar.
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16

De nieuwe methode van onderzoek is ontwikkeld door ir. M. Lerici, wiens ‘Fondazione Lerici’, gevestigd te Rome, nog steeds actief aan het archeologisch onderzoek in
Italië deelneemt. De nieuwe graven zijn gepubliceerd door M. Moretti, Nuovi Monumenti della pittura etrusca,Milano 1966. Een bijzonder aantrekkelijke fotoreportage
verscheen onlangs in het Zwitserse tijdschrift DU, 33e jaargang, november 1973:
“Neuentdeckte etruskische Grabmalereien in Tarquinia’, Aufhahmen von L. von Matt
Nuttig voor een eerste aanloop, maar meer ook niet, is: T. Dohrn, Die etruskischen
schwarzfigurigen Vasen, in: Studi Etruschi XII (1938) 279-290.
Het grote boek van J.D. Beazley, Etruscan Vase Painting (1947) is een eerste poging
om orde in de chaos te scheppen, maar hij laat de eerste drie eeuwen van de ontwikkeling (8e, 7e, 6e) vrijwel buiten beschouwing en concentreert zich op de periode van
het ‘roodfigurige’ aardewerk van de 5e en 4e eeuw v.Chr.
Dit althans is de meest gangbare opvatting. Andere theorieën worden genoemd in een
ook overigens nuttig artikel van D. Lollini in de Enciclopedia dell’Arte Antica II
(1959) 203-210, s.v. Bucchero. Vgl. voorts over bucchero in ’t algemeen M.A. del
Chiaro, in Antiquity 19 (1966) 98-103 en volgende noot.
Dit materiaal werd bestudeerd door Nancy Hirschland Ramage, Studies in early
Etruscan bucchero, in: Papers of the British School at Rome 38 (1970) 1-36.
Vgl. J.G. Szilágyi, Bucchero Pottery of Tarquinia, in: Etruscans, Bulletin of the
Etruscan Foundation 2 (1970/2) 17-21. Voorts M. Cristofani Martelli, M. Cristofani,
M. Bonamici, Contributi alla classificazione del più antico bucchero decorato a relievo, Studi Etruschi XL (1972) 75-115. G. Camporeale, Buccheri a cilindretto di
fabrica tarquiniese, ibid. 115-149.
Voor geëxporteerde buccheri vgl. nu j. Boardman and J. Hayes, Excavations at Tocra
1963-1965, The Archaic Deposits II (1973) 58 met noot 1.
J.D. Beazley, Etruscan Vase Painting (1947) p. 1.
J.N. Coldstream, Greek Geometrie Pottery (1968) 355, 370. Zie verder A. Akerström, Der geometrische Stil in Italien (1943) passim.
A. Blakeway, ‘Demaratos’, Journal of Roman Studies 25 (1935) 129-149. Coldstream, a.w. 354/5. Een nuttig overzicht van de diverse aspecten en problemen geeft
David Ridgway, The first western Greeks: Campanian coasts and southern Etruria, in:
Archaeology into History I; Greeks, Celts and Romans; Studies in Venture and Resistance, edited by Christopher and Sonia Hawkes, London 1973, pp. 5-38 (met bibliografie op pp. 30-36.
R.M. Cook, Greek Painted Pottery (1972 2) 148 e.v. Wat betreft de relaties tussen
Corinthe en Etrurië bezitten wij, bij uitzondering, een literaire documentatie in de
vorm van een voor het eerst bij Polybios (VI, 2, 10) en daarna vaak herhaald verhaal
over Demaratos. Deze man behoorde tot het in Corinthe heersende huis der Bakchiaden. Toen Kypselos (ergens in de 7e eeuw v.Chr.) zich van de alleenheerschappij in
Corinthe meester maakte, moest Demaratos vluchten. Hij reisde, vergezeld van een
groot aantal handwerkers, waaronder de koroplasten of pottenbakkers (= fictores)
Ekphantos, Eucheir en Diopos met name genoemd worden (Plinius, N.H. XXXV, 16
en XXXV, 152), naar Etrurië en vestigde zich te Tarquinia, waar hij van vroeger al
vele relaties en vrienden bezat, enz. Voor ons is vooral van belang, dat hij handwerkslieden meebracht. Er zijn inderdaad vele aanwijzingen, dat zich reeds vroeg Griekse
pottenbakkers en vazenschilders in Etrurië vestigden (vgl. het in noot 10 genoemde
artikel van Blakeway).
Prof. J.M. Hemelrijk heeft in zijn dissertatie, De Caeretaanse Hydriae (1956) een
dertigtal exemplaren behandeld. Sindsdien zijn er nog enkele bijgekomen.
F. Dümmler, in: Römische Mitteilungen 2 (1887) 171 e.v.
De eerste, die dat op moderne wijze deed, was T. Dohrn, Die schwarzfigurigen etruskischen Vasen aus der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts (1937) 33-84.
Dohrn, a.w. p. 33 e.v. Overigens ontbreekt een moderne samenvattende studie, die de
vele na de 2e wereldoorlog bekend geworden Pontische vazen mede behandelt. Deze
wordt thans door de schrijver van dit artikel voorbereid. Voorlopig moet men zich
behelpen met het korte overzicht van E. Paribeni in de Enciclopedia deiï’Arte Antica
IV (1965) 375/6 s.v. Pontici Vasi.
Over deze groep zie R.M. Cook, a.w. (supra noot 11) 78/9
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Rijksmuseum van Oudheden, inv. nr. K 1958/11.1 van de Paris-schilder.
Inv. nr. 8761. Vgl. Mededelingenblad Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson
Museum 7 (1973) 4-5. Het andere exemplaar is nog in de kunsthandel (ongepubliceerd).
Vatikaan, Raccolta Guglielmi 87, van de Amphiaraos-schilder.
Vatikaan, Raccolta Guglielmi 88, niet toegeschreven.
Boston, Museum of Fine Arts 60.115, een werk van de Tityos-schilder (ongepubliceerd).
De “La Tolfagattung” is voor het eerst behandeld door T. Dohrn, a.w. (supra noot 14)
23 e.v.
We noemen alleen nog de Klimop-groep, de Northhampton-groep en de Campanadinoi; vgl. R.M. Cook, a.w. supra noot 11) 155 en 158.
Over deze schilder zie J.D. Beazley, a.w. (supra noot 8) 12-15. Dohrn, a.w. p. 89,
128; 151, 157 ontleedt het werk van deze schilder en zijn school onder de namen
Palaistra-schilder (= jonge Micali-schilder), Sirene-schilder (= rijpe Micali-schilder) en
Perseus-schilder (= school van Micali-schilder). Vgl. Enciclopedia dell’Arte Antica IV
(1961) s.v. Micali, Pittore di.
Würzburg, Martin von Wagner Museum, inv. nr. 798
Dohrn (supra noot 3) p. 281
Beazley (supra noot 4) passim.
Dohrn (supra noot 3) p. 281
Het demonische in de Etruskische kunst is uitstekend behandeld in het nog verkrijgbare boek van Reinhard Herbig, Götter und Damonen der Etrusker (1948), in 1965
door Erika Simon met voortreffelijke foto’s opnieuw (bij Philipp von Zabern, Mainz)
uitgegeven en bijgewerkt.
Een nuttig overzicht geeft P. E. Arias, Storia della ceramica di eta arcaica, classica ed
ellenistica, deel 5 van de Eciclopedia Classica (1963) 441-449.

De Etruskische sculptuur
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De geheel eigen aard van de Etrusken komt, naast de wandschilderingen in
hun graven, nog wel het meest tot uiting in hun sculpturen. Gebruik makend
van de voorbeelden der door hen zozeer bewonderde en verzamelde Griekse
kunstwerken – men kan de Etrusken wel de eerste kunstkenners en verzamelaars ter wereld noemen en het hen als verdienste aanrekenen als eersten het
Griekse genie als zodanig te hebben onderkend – vormden zij hun eigen
kunst, deze vullende met hun eigen aard en uitdrukkingskracht.
In tegenstelling tot de Griekse beeldhouwers, maakten de Etrusken slechts
hoogst zelden gebruik van marmer voor hun sculpturen1. Hun voorkeur ging
uit naar de, in hun land in overvloed aanwezige, zachte vulkanische gesteenten
als nenfro.
Ook beheersten zij al vroeg de techniek levensgrote beelden in terracotta te
modelleren en te branden, terwijl aan het einde van de 6e eeuw v.Chr. het
bronsgieten voor hen nauwelijks meer geheimen had2.
Deze met eenvoudige hulpmiddelen gemakkelijk te bewerken materialen
maakten het de Etruskische kunstenaars mogelijk hun geheel eigen werkmethode toe te passen. Geheel in tegenstelling met de Griekse beeldhouwers
immers, die met een grondige kennis van de anatomie en volgens een tevoren
opgesteld vast plan te werk gingen, volgde de Etruskische kunstenaar de impulsen van het ogenblik, gaf weer wat hem op juist dat moment trof zonder
daarbij al te veel te letten op anatomie en logica. Dit heeft tot het gevolg, dat
nu eens een impressionistisch, dan weer een expressionistisch effect bereikt
wordt en wij tijdens een bezoek aan een museum met Etruskische sculpturen
vaak verrast stilstaan bij een zo ‘modern’ aandoende brons of terracotta.
De Etruskische beelden onderscheiden zich op nog een ander punt van de
Griekse, namelijk in hun verhouding tot de natuur. Geeft de Griekse kunstenaar de natuur weer zoals hij haar ziet, zij het in volmaakte vorm, de Etrusk
geeft haar weer zoals hij haar wil zien, waarbij hij haar weleens geweld aandoet. Een goed voorbeeld daarvan zijn de lange slanke handen, waaraan, om
een sierlijk effect te bereiken, de vingertoppen op onnatuurlijke wijze de
verkeerde kant op buigen (afb. 1). Niet alleen monumentale beelden, waarmee zij de daklijsten en de frontons van hun tempels versierden (bijvoorbeeld
afb. 2 en 3), ook heel kleine sculptuurtjes maakten de Etrusken. Zij versierden er in overvloed hun vaatwerk mee, vooral dat in brons, als bekkens,
wierookbranders, kandelabers etcetera (afb. 4a/b en 5). Bij de versiering van
hun vaatwerk leefden de Etrusken hun ongebreidelde fantasie uit. Een kruik
wordt een ruiter te paard, een drinkbeker krijgt een gezicht (afb. 6), alles is
mogelijk. Lang niet altijd weet de Etruskische kunstenaar binnen de perken te
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Afb. l. Fragment van een levensgroot bronzen vrouwenbeeld (Orvieto, Museo Faina).
Afb. 2. Apollo van Veji (Rome, Museum v.d. Villa Giulia).
Afb. 3. Gevleugeld span paarden (Museum Tarquinia).
Afb, 4a. Fragment van een bronzen hekken (Rome, Museum v.d. Villa Giulia).
Afb. 4b. Detail van een bronzen bekken (Rome, Museum v.d. Villa Giulia).
Afb. 5. Detail van een kandelaber (Rome, Museum v.d. Villa Giulia).
Afb. 6. Askos in Bucchero (Orvieto, Museo dell’Opera del Duomo).
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blijven. Er zijn ons amforen bekend, die zo vol zitten met toevoegsels dat zij
eronder schijnen te bezwijken en eerder bizar dan mooi zijn.
De bronzen kandelabers bestaan meestal uit een dansende figuur op een voetstuk, die op zijn hoofd de schacht voor de lamp laat balanceren. Tegen die
schacht klimmen dan weer kleine dieren omhoog (afb. 7).
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Afb. 7. Bronzen kandelaber (Rome, Museum v.d. Villa Giulia).

Afb. 8. Albasten sarkophaag (Volterra, Museo Archeologico).
Afb. 9a. Terra-cotta sarkophaag (Rome, Museum v.d. Villa Giulia).
Afb. 9b. Achterzijde van 9a.
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Zo’n vaardigheid bereikten de Etrusken in het maken van bronzen vaatwerk,
dat zij het ook naar Griekenland uitvoerden, waar het hooggeschat werd. Zo
zegt Athenaeus (XV 700; cap. 60): Wie maakten deze lampen? De Etrusken!
en elders bij dezelfde auteur (I 28; cap. 50): Etruskisch is alles wat in brons
het huis siert3. In grote getale ook hebben wij Etruskische sarkophagen over,
met hoogreliëf versierd en de dode afgebeeld op het deksel als liggend op een
rustbank (afb. 8). De meest bekende sarkophagen zijn wel de twee uit Cerve-

Afb. 10. Mannenkop uit de tempel van Manganello (Rome, Museum v.d. Villa Giulia).
Afb. 11. Terra-cotta sculptuur (Rome, Museum v.d. Villa Giulia).
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teri afkomstige exemplaren, waarvan er een in het Louvre en een in het
Etruskische museum van de Villa Giulia in Rome beland is (afb. 9a/b). Deze
sarkophagen illustreren tevens de zelfstandige positie, die de vrouw in Etrurië
innam. Zij lag met haar man mee aan tijdens de feestmalen, hetgeen ook te
zien is op de in de graven afgebeelde banketscènes. Meer dan aan het beeld als
geheel, schenkt de Etruskische beeldhouwer aandacht aan het detail dat hem
boeit: een gebaar, een draaiing van het lichaam. Dit heeft tot gevolg, dat naast
verrassende effecten ook echte mislukkingen voorkomen.
Grote aandacht werd altijd besteed aan het hoofd. De Etrusken gelden als de
uitvinders van de, later door de Romeinen gretig overgenomen, buste (bijvoorbeeld afb. 10). Bekijken we de op de sarkophagen liggende figuren eens goed,
dan valt ons op, dat het hoofd onnatuurlijk groot en gedetailleerd uitgewerkt
is, terwijl de rest van het lichaam verschrompelt en schetsmatig wordt weergegeven (afb. 9a/b). In grote getale zijn ons terracottakoppen overgeleverd –
de Vatikaanse musea bijvoorbeeld hebben er honderden4 – de kop gold dan
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voor de hele persoon5. Een Etruskische sculptuur moet men altijd van een
bepaalde kant bekijken, terwijl de Griekse beelden altijd van alle kanten even
harmonisch werken.
Een ontwikkeling van begin tot hoogtepunt en daarna verval is in de Etruskische beeldhouwkunst niet vast te stellen. In elke periode treffen wij meesterwerken aan naast grof provinciaal werk. Ook werden bepaalde beeldjes, als
bijvoorbeeld die van de strijdende Minerva vaak in hele series gemaakt. Dit
alles maakt het erg moeilijk de sculpturen te dateren, vooral ook, omdat we
meestal noch hun vindplaats noch de vondstomstandigheden kennen. Enige
houvast biedt ons de Griekse kunst, maar we moeten er wel rekening mee
houden, dat er enige tijd verliep, voor het Griekse voorbeeld in Etrurië was
aangeland en overgenomen.
De Etruskische kunst in het algemeen en ook de sculptuur heeft twee periodes van grote bloei gekend. De eerste valt samen met de zogenaamde oriëntaliserende en archaïsche periode in Griekenland (van ongeveer 700 tot 450
v.Chr.)6. In deze tijd maakten de Etrusken de indrukwekkende terracotta
beeldengroep, die eens het dak van een tempel bij het antieke Veji sierde (een
ervan, de Apollo afb. 2), de reeds eerder genoemde sarkophagen uit Cerveteri
(afb. 9a/b) en goten zij hun eerste grote bronzen. In deze periode kunnen we
spreken van een Etruskische kunst in de engere zin des woords, gemaakt door
en voor een aristokratisch-Etruskische bovenlaag. Het mensentype is slank
met fijngesneden gezichten en enigszins schuinstaande amandelvormige ogen.
Groot was de invloed van de archaïsche Griekse kunst op Etrurië, een kunst
waarin de met mythische monsters vechtende heroën, daemonen en natuurmachten nog niet geheel en al door de menselijke rede waren overwonnen7.
Omstreeks 450 treedt er een verslapping op in de Etruskische kunst. Als
oorzaken kunnen we verschillende feiten aanwijzen: In het Noorden hadden
de Etrusken te kampen met de Italië binnengevallen Galliërs; tenslotte moesten zij de Povlakte aan de indringers afstaan. Op zee leden zij een gevoelige
nederlaag tegen de Grieken en verloren er hun hegemonie. Dit laatste had tot
gevolg, dat de Etrusken zich meer op het binnenland richtten en een agrarisch
volk werden, dat zich veel sterker vermengde met de oorspronkelijke bewoners van de door hen bezette gebieden. De klassieke kunst in Griekenland
tenslotte, sprak de Etrusken in het geheel niet aan. Slechts traag namen zij
iets ervan over, borduurden verder voort op het oude stramien.
Een nieuwe impuls krijgt de Etruskische kunst als na de dood van Alexander
de Grote het hellenisme inzet met zijn pathos en overvloed aan vormen. De 3e
en 2e eeuw v.Chr. betekenen voor de – nu beter Etrusko-Italisch te noemen
– kunst een periode van laatste grote bloei, waarin in de Etruskische kunsttraditie ook de Italische volken kunstwerken scheppen. De in Todi gevonden
Mars bijvoorbeeld (afb. 12), draagt een Umbrische inscriptie, geschreven in
Etrusko-Latijnse letters en de prachtige ‘Ficoroni-ciste’8 draagt een van de
oudste Latijnse inscripties. Het afgebeelde mensentype is dikker met ietwat
boerse ronde hoofden en zowel de op de sarkophagen afgebeelde figuren als
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Afb. 12. Mars van Todi (Rome, Museo Gregoriano Etrusco).

Afb. 13. Brutus Capitolinus (Rome, Palazzo dei Conservatori).
Afb. 14. Detail van een bronzen ‘Cista’ (Palestrina, Museo Archeologico Prenestino).

387

die op de grafschilderingen stralen een oneindige weemoed en haast een levensmoeheid uit.
Langzaam maar zeker zuigt het opkomende Rome alle takken van kunst naar
zich toe. De Etrusko-Italische kunst vermengt zich daar met die uit Zuid-Italië
(Groot-Griekenland) en komt tot een grote fijnheid dan de verder van Rome
ontstane sculpturen. Ongemerkt glijdt de Etrusko-Italische kunst over in de
Romeins-republikeinse. Zo geleidelijk heeft dit proces zich voltrokken, dat
het dikwijls onmogelijk is uit te maken of er nu van een Etruskisch of Romeins werk gesproken moet worden. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de
zogenaamde Brutus Capitolinus (afb. 13), nu eens Etruskisch, dan weer Romeins genoemd.
Men kan wel zeggen, dat de Etrusko-Italische kunst eindigt na de verovering
van Syrakuse door de Romeinen. Een schat aan Griekse originelen stroomt
Rome binnen en maakte een zo diepe indruk, dat de Romeinen zich op hun
beurt Griekenland tot voorbeeld stelden en waar vroeger de aanzienlijke jonge
Romeinen in Caere (het huidige Cerveteri) hun opvoeding voltooiden, gingen

zij nu naar de ‘universiteiten’ in Griekenland, terwijl ook Griekse paedagogen
zich te Rome vestigden. De Etrusken losten zich op in de nieuw-gevormde
Romeinse republiek en wel zodanig, dat het in de 1e eeuw na Chr. als heel
bijzonder gold, dat keizer Claudius hun taal kon lezen en spreken.
Nog steeds is hun taal ons een gesloten boek al kunnen wij hun letters lezen.
Dank zij de, ons in grote getale overgebleven dagelijkse gebruiksvoorwerpen
en sculpturen van allerlei aard, kunnen wij ons echter toch een tamelijk goed
beeld vormen van het Etruskische volk.
A.G.E. Stibbe - Twist
Noten
1
2

3
4

5
6
7
8
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Voor een uitstekende behandeling van de weinige marmersculpturen, die Etrurië
voortbracht: A. Andrèn, Marmora Etruscae. Antike Plastik VIl, Berlijn 1967.
De ingrediënten voor het maken van brons, hadden de Etrusken in overvloed in hun
bodem. Voor een kaartje met de vindplaatsen ervan: Komische Mitteilungen 1973.
pag. 163.
G. Karo bracht alle getuigenissen voor Etruskische import samen in zijn artikel ‘Etruskisches in Griechenland’, verschenen in Ephemeris Archaeologiki, 1937, pag. 316 sqq.
De votiefkoppen van de Vatikaanse musea zijn uitstekend gepubliceerd door G.
Hafher: Männer und Jünglingsbilder aus Terracotta im Museo Gregoriano Etrusco,
Römische Mitteilungen 1966/7, pag. 29 sqq.
Hoewel in mindere mate zijn ons ook complete beelden als wijgeschenk bekend, zoals
bijvoorbeeld afb. 11.
Voor de indeling van de Etruskische kunst: H. Jucker, kritiek op Luisa Banti, 11
mondo degli Etruschi; Gnomon 37 (1965) 296 - 306.
Schefold, Griechischc Kunst als religiöses Phenomen. Hamburg 1959.
T. Dohrn, Die Ficoronische Ciste in der Villa Giulia in Rom. Monumenta Artis
Romanae. Berlijn 1972. Een eiste is een ovale of ronde bronzen doos, gebruikt voor
het opbergen van allerlei toiletartikelen en dikwijls versierd met een uit sculptuurtjes
bestaand handvat en op de wand een voorstelling ingegrift.

Opgravingsterreinen en archeologische verzamelingen in Etrurië
Een beknopte handleiding voor reizigers.
Het volgende, topografische overzicht gaat uit van een denkbeeldige reis, die
te Florence begint en te Rome eindigt. Vanuit Florence bereikt men Volterra
en Siena slechts per bus. Het busstation bevindt zich naast het station der
spoorwegen. Met buslijn 7, vanaf Piazza S. Marco te Florence, is Fiesole te
bereiken. De plaatsen Arezzo, Cortona, Perugia, Chiusi en Orvieto liggen alle
aan een spoorlijn. Vanuit Rome reist men per bus naar Veii: lijn 201, vanaf
Piazzale Ponte Milvio. Eveneens per bus naar Cerveteri en Tarquinia: vanaf
Viale Castro Pretoria met de Societa Vergati of vanaf Piazza M. Fanti met de
Societa Garbini.
De openingstijden van musea en Opgravingsterreinen zijn genoteerd overeenkomstig de gegevens van 1973. Op zondag gaan de musea vaak een uur later
open en veel eerder dicht dan op werkdagen.
Fotograferen met flitslicht en/of statief is zonder toestemming nergens in
musea toegestaan. Voor permissie wende men zich tot de Soprintendenza alle
Antichita d’Etruria, Via della Pergola 65 te Florence (voor de musea te
Fiesole, Siena, Arezzo, Cortona en Chiusi) en tot de Soprintendenza alle
Antichita del Lazio, Villa Giulia te Rome (voor de musea te Cerveteri en
Tarquinia).
Groepen hebben overal reductie, behalve in de Vatikaanse musea. Het
lidmaatschap van Dante Alighieri, de Cultural Identity Card of the Council of
Europe (aanvragen bij het Ministerie van C.R.M., afdeling Musea, Steenvoordelaan 370 te Rijswijk) en de tessera van het Ministero della Publica
Istruzione d’Italia (soms te koop bij de Amro-bank) geven vaak gratis toegang
tot musea.
Beknopte gidsjes van opgravingen en musea zijn vrijwel overal verkrijgbaar.
N.B. Romeinse getallen duiden een eeuw aan, dus VI v. C. = zesde eeuw v.C.
FLORENCE (FIRENZE).
Archeologisch museum (Museo Archeologico).
Via della Colonna 38. Geopend: 9.30 - 16.00 u. Op maandag dicht.
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Dit museum en de Villa Giulia te Rome bezitten de grootste, etruskische
collecties ter wereld. Ten gevolge van de overstroming in 1966 zijn talloze
voorwerpen niet geëxposeerd. Veel moet nog gerestaureerd worden. Voor het
bezichtigen van de tuin (met o.a. de gereconstrueerde graven van Casal
Marittima (VI v. C.) en de Tomba Inghirami uit Volterra (II-I v. C.), van de

topografische afdeling en van de derde etage (met de beroemde François-vaas
uit Chiusi) wende men zich tot de directie, die evenals het Etruskologisch
Instituut, in Via della Pergola 65, achter het museum, gevestigd is (vragen
naar Prof. Maetzke of dottore Nicosia).
Tot de topstukken van het museum behoort de Amazonensarkofaag (eerste
verd., zaal 9), een omstreeks 350 v.C. beschilderde sarkofaag met inscriptie op
deksel en kist, die de naam van de overleden vrouw, Ramtha Huzcnai,
vermeldt. De vindplaats is Tarquinia, het materiaal is Kleinaziatisch marmer
maar over de identiteit van de artiest bestaat geen communis opinio (Griek,
Zuiditaliër of Etrusk? ). Zaal 9 herbergt meer dan honderd askisten uit
Volten-a, C’hiusi en omgeving. Ze zijn gemaakt van albast, tufsteen of terracotta. De reliëfs beelden mythologische, funeraire of (soms) historische
themata uit.
De ‘Oboesus Etruscus’ van Catullus vindt men belichaamd in een albasten
sarkofaagdeksel in zaal 11. Uniek is tevens een kalkstenen askist in de vorm
van een ‘Renaissance’ paleis. Uit Chiusi afkomstig zijn een reeks archaïsche
askistjes met (in zeer laag reliëf) banket- en dansvoorstellingen, die de
dodencultus reflecteren. De Chimaere van Arezzo is een uiterst originele,
bronzen weergave van het gewonde, fabelachtige beest, (zaal 10). Op de
rechter poot lezen we: ‘tinscvil’, d.w.z. ‘ik ben aan Tinia (=Iupiter) gewijd’.
Het beeld is tegen 300 v.C. gemaakt en het behoorde wellicht tot een groep
waaraan nu Bellerophon ontbreekt. Spinazzi heeft na 1800 de slang op
onjuiste wijze gerestaureerd (hij hoort niét in één van de hoorns van de geit te
bijten). Eveneens uit Arezzo is de levensgrote, bronzen Minerva, vermoedelijk
een strenge, etruskische copie van de Athena van Praxiteles. Tot het begin van
de eerste eeuw v. Chr. behoort de beroemde Arringatore, die bij het
Trasymeense meer is gevonden. Het bronzen beeld toont een Etrusk, die als
een Romeins redenaar is uitgebeeld. Op de zoom van de toga noemt een zeer
lange inscriptie zijn naam: Avle Metle, zoon van Vel en Vesi. Zowel de
Chimaere als de Arringatore zijn reeds in de zestiende eeuw gevonden.
Tenslotte verdienen ook een bronzen jongenskopje, dat een schitterend
voorbeeld van etruskische portretkunst laat zien, en een miniatuurbronsje uit
de archaïsche periode. ‘Ajax die zich in het zwaard stort’, de volle aandacht.
Op de tweede verdieping, in zaal 17, bevindt zich de terracotta sarkofaag van
Larthia Seianthi, die op de deksel als een mondaine vrouw poseert. Het fel
beschilderde reliëf van de kist laat een fries van pijlers, rozetten en paterae
umbilicatae (offerschaaltjes) zien. Bij de ontdekking te Chiusi vond men in de
kist o.a. een Romeinse munt uit de periode 217-146 v. C.
Naast de etruskische afdeling bezit het museum nog een rijke, egyptische en
minoïsch-myceense collectie.
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Kleine etruskische verzamelingen vindt men tenslotte in Casa Buonarotti (Via
Ghibellina 70) en in het Palazzo Antinori (privé; alleen na afspraak, bijv. via
het Ned. Instituut te Florence).

FIESOLE
De archeologische zone en het museum. Via Dupré (vlakbij bushalte van lijn
7). Open: 10.00 - 12.00/ 14.00 - 19.00 u. Gesloten: woensdag.
Het overzichtelijke opgravingsterrein van de stad, die de Etrusken Vipsul en
de Romeinen Faesulae noemden, toont een deel van de drie km. lange
stadsmuur, een etruskisch-romeinse tempel, een Romeins theater en thermencomplex.
De tempel is waarschijnlijk omstreeks 300 v. C. gebouwd. Hij bestaat uit een
diepe voorhal (pars antica) en een cella met twee zijvleugels (alae). De
plattegrond wijkt af van de beschrijving die Vitruvius in zijn De Architectura
van een etruskische tempel geeft. Naar zijn mening bestond het achterste deel
(pars posterior) uit drie cellae. De basementen van de 2 x 4 houten zuilen zijn
voor een deel nog in situ. Tijdens de opgraving ontdekte men voor de tempel
een zg. locus sacer, een put, die de verbinding tussen boven- en onderwereld
vormde. Drie maal per jaar werd de lapis manalis (steen der schimmen)
verwijderd om de doden een offer te brengen. Na een brand restaureerden de
Romeinen de tempel grondig door de muren te verdubbelen en het oppervlak
aanzienlijk te vergroten. Het etruskische altaar werd uit piëteit zorgvuldig
begraven. Het Romeinse altaar dat een frappante overeenkomst toont met het
altaar aan de onbekende god op de Palatijn (129 v. C.), staat eveneens ter
plekke.
Het Romeinse badgebouw uit de tijd van Sulla bestaat uit de gebruikelijke
elementen: koud, lauw en warm bad (frigidarium, tepidarium en cal(i)darium)
en voor liefhebbers een zweetbad, het laconicum.
Het theater (uit dezelfde periode) bood eertijds plaats aan 3000 personen. De
toeschouwersruimte (cavea) is goed geconserveerd maar van de speelruimte
voor de acteurs (proscaenium) resteert weinig.
Het museum telt slechts drie zalen. Zaal 1 toont een fraaie, archaïsche stèle
(grafsteen) met funeraire voorstellingen, voorts merkwaardige pilasters van
graven en bronsjes uit het tempelcomplex. Zaal 2 is in 1970 van zijn
bronscollectie beroofd. In de vitrines resteert Campaans-etruskisch aardewerk
en een zeldzame orakelsteen met een oude latijnse inscriptie: ‘se cedues
perdere nolo ni ceduas fortuna servios perit’, d.w.z. ‘als je toegeeft, vernietig
ik je niet; geef je niet toe, (bedenk dan) dat Servius (= koning Servius
Tullius? ) door de Fortuin omkwam’. Zaal 3 bevat een fragmentarische,
bronzen leeuwin of wolvin uit I v.C., Romeinse keizerportretten en het fries
van het pulpitum van het theater (scheidingsmuur tussen orchestra en
proscaenium) met bacchische voorstellingen (o.a. Dionysus met thyrsusstaf en
panter). In het Missie-museum onder de S. Francesco (waarin zich vele
Chinese kunstvoorwerpen bevinden) is ook nog een rest van de etruskische
stadsmuur zichtbaar.
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VOLTERRA
Op een 552 m. hoge heuvel, tussen de rivieren de Elsa en Cecina, verrijst
Volterra, dat door de Etrusken Velathri genoemd werd. Delen van de 7 km.
lange muur uit V v. C ., bestaande uit polygonale of rechthoekige stenen, zijn
op sommige plaatsen nog zichtbaar. De oude akropolis ligt vlakbij het grote
middeleeuwse kasteel dat nu als gevangenis fungeert. Daar zijn de fundamenten van een etruskische tempel van ca. 300 v.C. teruggevonden (voor publiek
niet toegankelijk). De nekropolen Ulimeto en Badia zijn vanaf de 17de eeuw
grondig geëxploreerd door schatgravers. Het laatste gebied is bovendien
vernietigd door enorme aardverschuivingen, in de zg. Balze.
De stad bestond reeds in VII v.C. getuige de veleVillanova-objecten, die thans
voorbeeldig zijn ten toon gesteld in het museum. Beroemd is de stadspoort,
de Porta all’Arco, die omstreeks 200 v. C. gebouwd is (toen Volterra allang in
Romeinse handen was! ). De poort bestaat eigenlijk uit twee poorten die door
verbindingsmuren met een echt gewelf zijn samengevoegd. Het materiaal is
het plaatselijke panchina, geelbruin kalksteen. Boven de ingang ziet men de
verweerde resten van drie koppen van het zeldzame selagiet die vermoedelijk
de etruskische triade: Tinia (Iupiter), Menerva (Minerva) en Uni (Iuno)
voorstellen.
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Museo Guarnacci. Via Minzoni 11. Open: 09.00-13.00 u., 15.00-18.00 u.
Gesloten: maandag.
Het museum geniet bekendheid door zijn collectie van meer dan 600 askisten.
De oudste exemplaren, uit IV v.C., zijn van kalksteen en hebben een
geveldeksel. Sommige hebben geschilderde spiraalmotieven.
Na ca. 300 v.C. ontwikkelt zich een ander type met een mannelijke of
vrouwelijke dekselfiguur, die op de linker arm ligt. Mannen dragen dikwijls
een patera, rhyton of diptiekje, terwijl vrouwen een spiegel, waaier of
granaatappel hanteren.
De askisten van bruin tufsteen laten in het algemeen een zg. dextrarum
iunctio zien, d.w.z. man en vrouw geven elkaar de hand vóór hun definitieve
afscheid. De dode verplaatst zich te voet, per paard, huifkar of schip naar de
onderwereld, terwijl doodsdemonen hem begeleiden.
Albasten askisten laten vooral mythologische themata zien, met name uit de
Trojaanse en Thebaanse cyclus. De figuren bewegen zich als op het podium
van het toneel. De opdrachtgevers van de artiesten hebben een speciale
voorkeur voor dramatische momenten waarin bloed vloeit of de dood dreigt.
Zo zijn de askistenreliëfs vaak een late echo van Euripides’ toneelstukken. De
chronologie van de kisten en deksels ligt nog niet vast maar de meeste
behoren tot II en I v.C., kortom tot een periode waarin ook te Rome
vertaalde en bewerkte griekse tragedies werden opgevoerd.
Op de eerste verdieping is in een glazen vitrine het beroemde terracotta deksel
dat een echtpaar of overleden man met doodsdemone voorstelt. Opmerkelijk

is steeds de enorme aandacht die de artiesten aan het portret besteden. Zelfs
een wrat wordt weergegeven! Het lichaam komt er altijd bekaaid af: het is te
dik of te plat, te gerekt of te samengebald. De bronsjes zijn in goed verlichte
vitrines opgesteld. Het bekendst is de ‘Umbra della Sera’, die een zeer lang,
uitgerekt jongetje uitbeeldt.
Op de begane grond bevindt zich veel Romeinse sculptuur, die afkomstig is
uit het theater dat door de machtige familie Caecina gebouwd is, tussen 35 en
25 v.C. Het waren leden van deze familie, die reeds met Cicero correspondeerden. Het theater, ten oosten van de stad, met een aangrenzende palaestra
(worstelschool) is ook een bezoek waard! .
Palazzo Inghirami (tegenover Albergo Nazionale) herbergt een privéverzameling (askisten) die men alleen na afspraak met de eigenaar kan bezichtigen.
SIENA
Museo Etrusco. Via della Sapienza 3. Open: 10.30-16.00. Dicht: –.
De verzameling bestaat uit drie grote privécollecties. Behalve kanopen uit
Chiusi en vele voorwerpen uit de Villanova-periode staat de inhoud van een
laatetruskische tombe te Chiusi, van de familie Cumere, in een achterzaal ten
toon gesteld. Van de 14 askisten is het albasten exemplaar met de voorstelling
van Eteokles en Polyneikes de interessantste. Achter de rug van de
dekselfiguur is nl. een genius ofdoodsdemon afgebeeld.
De numismatische afdeling geeft een chronologisch overzicht van etruskische
en romeinse munten.
Een vierde privécollectie bestaat uit fraaie Zuiditalische antefixen en potterie.
AREZZO
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Museo Archeologico. Via Margaritone. Open: 10.30-17.00 u. Gesloten:
woensdag.
In het vroegere klooster van de Olivetani, dat gebouwd is op de fundamenten
van een Romeins amfitheater, bevindt zich een verzameling van etruskische
terracotta antepagmenta (wandbekledingen van een tempel), askisten en cippi
(grensstenen). Topstukken ontbreken. Zeer de moeite waard is de zaal met
Romeins terra sigillata (vasa arretina), gestempeld koraalrood aardewerk,
soms met de naam van de fabrikant. De aardewerkfabrieken in Arretium ten
tijde van Augustus hebben de stoot gegeven tot het ontstaan van soortgelijke
industrieën in Zuid-Frankrijk en Noord-Afrika.
Zeer zeldzaam is een miniatuurportret in verguld glaswerk uit II n.C. (2de
verdieping, zaal 18). Op dezelfde verdieping bevindt zich verder een uitermate
rijke verzameling van etruskische en Romeinse bronsjes.

CORTONA
Museo dell’Academia. Piazza Signorelli (Palazzo Casali). Open: van
09.00-13.00 u. en 16.00-19.00 u. Gesloten: woensdag.
De grootste, etruskische lamp, die een gewicht heeft van 57 kilo, is een
meesterwerk van bronsgieten.
De buitenkant is in laag reliëf versierd met in het midden een Gorgo, en
vervolgens concentrisch een fries van elkaar verscheurende dieren, een
golfmotief en tenslotte afwisselend acht harpijen en acht ityphallische satyrs,
van wie vier een dubbele fluit en vier een syrinx bespelen. Datering: ca. 400
v.C.
In een donkere vitrine staan bronsjes van Tinia, Hercules, Minerva en Janus.
In een achterzaal is een kleine collectie van bucchero en chiusinische askisten.
In het Palazzo bevindt zich ook de Accademia Etrusca waarvan de bibliotheek
ongeveer 30.000 boeken bevat.
De verzameling Corazzi bevindt zich sinds de vorige eeuw in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden.
Tussen liet station en de stad vindt men (bordjes volgen) twee etruskische
graven’, de zg. Tanella di Pitagora (met een schijngewelf) en de Melone di
Camucia, een tumulus met een doorsnee van 200 m. en een hoogte van 14 m.
PERUGIA

394

Van de huidige hoofdstad van Umbrië, Perugia, is ons de Etruskische naam
onbekend. De oude stadsmuur is op sommige plaatsen nog zichtbaar. Deze
was opgebouwd van rechthoekige travertijnen stenen. De dikte van de muur
was ca. 2.70 m.
Twee fraaie voorbeelden van militaire architectuur uit II of I v.C. zijn de
Porta di Augusto (in het noorden van de stad, vlakbij de Università per
Stranieri) en de Porta Marzia (in het zuiden). De decumanus, een van noord
naar zuid lopende weg, verbond de beide poorten. De eerstgenoemde is 10 m.
breed en 8 in. hoog en bestaat uit twee zich verjongende, vierhoekige torens,
die door een echt gewelf verbonden zijn. Boven de ingang lezen we: Augusta
Perusia, een later aangebrachte inscriptie uit de dagen van Augustus.
Daarboven treft men een fries aan dat uit pilasters met Ionische kapitelen
bestaat met schilden in de metopen tussen de pilasters.
De Porta Marzia is door Sangallo ingemetseld in de Rocca Paolina, een volgens
de inwoners van Perugia zeer mooi maar ook zeer nutteloos vestingwerk, dat
paus Paulus III na de zoutoorlog in 1543 liet bouwen. Het reliëf boven de
doorgangsboog toont een hekwerk waarboven paardeprotomen verschijnen.
Drie verweerde godenkoppen (vergelijk de poort te Volterra) geven het geheel
een religieus tintje.
De inscripties luiden: Augusta Perusia en Colonia Vibia. Het laatste verwijst

Dupondius met inscriptie: Velathri. (KPK. Den Haag)

Afbeelding van de kop van Ianus. (KPK, Den Haag)
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naar keizer Vibius Trebonianus Gallus die Perugia het recht verleende
kolonies te stichten (253 n.C.).
Ten zuiden van de stad op de weg naar Assisi ligt het Hypogeum van de
Volumni, een onderaards graf dat uit een atrium en negen dodencellen
bestaat. Op de deurpost lezen we de naam van de stichter. In de cella
tegenover de ingang (ook wel tablinum genoemd, omdat het graf een
etruskisch-romeins huis nabootst) zijn op hoge postamenten zes travertijnen
askisten met schitterende dekselfiguren op hun originele plaats bewaard.
Twee met toortsen gewapende doodsdemonen in hoog reliëf bewaken de
askist van de stamvader: Aruns Volumnius, zoon van Aulus. Links in de cella
staat een marmeren urn zowel met etruskische als met latijnse inscriptie:
Publius Volumnius Violens, zoon van Aulus. Over de datering van het
grafcomplex lopen de meningen uiteen. Men bedenke echter dat Perugia in 40
v.C. verwoest werd door Antonius’ aanhangers, zodat deze datum ons wellicht
een terminus ante quem verschaft.
Ten noorden van de stad bevindt zich nog een hellenistisch graf, het
Hypogeum van Villa Sperandio, genoemd naar de Villa waarbij het ontdekt
werd. Alle bijgaven zijn in het Museum te Florence (voor bezichtiging
aanbellen bij de poort van de Villa).
Enige kilometers ten noorden van de stad, op weg naar het Trasymeense
meer, in het gehucht Ferro di Cavallo, bevindt zich onder het kerkje San
Manno een zeer interessant hypogeum met echt gewelf. Boven één van de
beide cellen is de lange inscriptie nog zichtbaar. Het graf behoorde aan de
familie Preconia.
Het Museo Etrusco-Romano. Piazza G. Bruno. Open: 09.00-13.00 u.
Gesloten: maandag.
De meer dan 100 travertijnen askisten laten een beperkt aantal mythologische
voorstellingen zien: De dood van Troïlos, het offer van Iphigeneia en de
waanzin van Athamas.
Opmerkelijk is de terracotta askist die de doodsdemon Oltos met wolfskap
toont, die vanuit een put zijn slachtoffers de Hades in sleurt.
Tot de moderne afdeling met vele interessante bronsjes behoort ook de
Cippus Perusinus, een grafsteen die een inscriptie van meer dan 140 woorden
bevat. Na de mummiewikkel van Zagreb is het één van de langste inscripties.
Naar alle waarschijnlijkheid betreft het de verkoop van een stukje nekropool
van de ene aan de andere familie. Voor de kenners is de prehistorische
afdeling van groot belang. Ook de Villanova-periode is hier goed vertegenwoordigd.
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ORVIETO
De etruskische naam van deze stad is ons onbekend. Volgens de Italiaanse
archeoloog Bizarri was het Volsinii Veteres, waar zich eens het beroemde,
religieuze centrum van de Etrusken bevond, het Fanum Voltumnae. Maar de
franse archeoloog Bloch bestrijdt deze visie. Volgens hem is Bolsena het
Volsinii Veteres, dat in 264 v.C. door de Romeinen vernietigd is en daarna in
de buurt weer opgebouwd.
Zeker weten we dat Orvieto m de zesde en vijfde eeuw een machtige stad met
een hoge welvaart was.
Aan de voet van de hooggelegen stad, in het noorden, ligt een nog maar
gedeeltelijk opgegraven nekropool ‘Crocefisso del Tufo’. Het is een dodenstad
met rechthoekig stratenplan! In de archaïsche tijd een betrekkelijk zeldzaam
fenomeen dat wij alleen in Griekse kolonies, met name in Zuid-Italië
waarnemen. Alleen Capua, en later Mazabotto zijn etruskische steden met
een schaakbordpatroon.
De tufstenen tomben zijn van rechthoekige, elkaar overkragende rijen stenen
opgebouwd. Een deksteen in de vorm van een champagnekurk sluit het geheel
af. Een kleine aarden heuvel (tumulus) beschermt het graf. Voor of op het
graf staan dikwijls ronde of uivormige cippi (stenen die de vrouwelijke en
mannelijke sexe aanduiden).
Boven de ingang vertelt de tombe tot wie hij behoort, in een korte inscriptie
(op één na alle van rechts naar links te lezen), bijv.: ‘mi aveles flusenas’, ‘ik
(ben) van Avle Flusena’.
De doden werden op twee stenen doodsbedden neergelegd. Het personeel
werd vermoedelijk gecremeerd en in aspotten bijgezet. De rijke grafbijgaven,
vooral zwart- en roodfigurig aardewerk uit VI v.C., juwelen en ivoren, zijn
naar het museum overgebracht.
Op weg naar de nekropool, vlakbij Pozzo di S. Patrizio, liggen de
fundamenten van de tempel van de Belvédère, een etruskische tempel met
dezelfde indeling als die te Fiesole. Hij is gebouwd op een hoog podium en
alleen aan de voorkant, die naar het oosten gericht is, bevindt zich een trap.
Vele antefixen (laatste daktegel) en antepagmenta (nu in het museum)
getuigen van de tempeldecoratie.
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De archeologische musea. Piazza del Duomo 28 (Palazzo Faina). Open:
09.00-13.00/15.30-18.00. Gesloten: maandag.
Een permanente tentoonstelling van zeer recente opgravingen in de Crocefisso
del Tufo bevindt zich op de begane grond (rechts). Voortreffelijke foto’s en
kaarten illustreren het geheel.
In de drie zalen links staan o.a. een reusachtige kalkstenen kop van de krijger
Larth Cupures uit VI v.C., en de beroemde Venus van Orvieto die in de vorige
eeuw ten zuiden van de stad in een funerair heiligdom werd gevonden. Het

beeldje is van marmer, materiaal dat uit het Aegeische Zeegebied is
geïmporteerd. Zeer uniek is het feit dat de godin volledig naakt is (Griekse,
archaïsche korai zijn altijd gekleed). De artiest, waarschijnlijk uit Ionië, heeft
wellicht zich aangepast aan zijn opdrachtgevers.
Niet minder beroemd is de sarkofaag van Torre S. Severo, die op de lange en
de 2 korte zijden respectievelijk de volgende mythologische themata laat zien:
Het offer van de Trojanen, de dood van Polyxena, Odysseus bedreigt Circe en
Odysseus offert bij de ingang van Hades. Het vermoeden bestaat echter dat de
sarkofaag een vervalsing is.
De hoogste etage van het Palazzo bevat de oude collectie Faina. In een
ouderwetse opstelling is veel Grieks, Etruskisch, en Zuiditalisch aardewerk
geëxposeerd, voorts aspotten uit de Villanova-tijd, kanopen en juwelen.
CHIUSI
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De stad, die in het Etruskisch vermoedelijk Clevsin en in het Latijn Clusium
heette, domineert de vallei van de rivier de Chiana. Chiusi floreerde van de
zesde tot en met De vierde eeuw v.C. zowel in politiek als economisch
opzicht. Koning Porsenna – volgens de Romeinse annalistiek, omstreeks 508
v.C. – zorgde ervoor dat de naam van Clusium de senaat van Rome deed
sidderen.
Aan het begin van de derde eeuw v.C., tijdens de Samnitische oorlog, raakte
de stad geleidelijk in de Romeinse invloedssfeer. Tijdens de tweede Punische
oorlog stelde zij zich, zoals vele andere Etruskische steden, zeer loyaal jegens
Rome op door hout voor de vloot te leveren.
De nekropolen, die in zeer wijde omtrek lagen o.m. bij de dorpen Città della
Pieve, Sarteano, Chianciano. Pania en Dolciano, zijn in het verleden zeer goed
onderzocht. De grafmboedels laten een tamelijk continue ontwikkeling, van
de Villanova-tijd tot aan het Romeinse keizerrijk zien.
In de oriëntaliserende en archaïsche perioden (VII en VI v.C.) komen
veelvuldig z.g. tomben ‘a ziro’, voor, grote aarden vaten, die, beschermd door
grote stenen, ossuaria en bijgaven bewaren. Op de deksels van dergelijke urnen
staan soms figuren, die de overledene of een god voorstellen met klagende of
adorerende figuranten.
Een zeer originele, artistieke schepping is de kanoop, een antropomorfe pot,
die naar analogie van de Egyptische kanoop zo genoemd is. De Egyptische
bevat echter de vier soorten gemummificeerde ingewanden, die voor Horus
bestemd zijn, terwijl de Chiusinische alleen as van de dode bevat. De
chronologie van deze typische asurnen is nog onduidelijk. Wellicht werd in
VII v.C. aanvankelijk een bronzen masker op de buik van de pot geappliceerd,
later ter hoogte van de hals; en tenslotte groeide het deksel uit tot een
menselijke kop, die eerst plat van voren is (soms met gaatjes die aan een
masker herinneren) en later plastischer gemodelleerd werd. De meeste

exemplaren behoren ongetwijfeld tot VI v.C. Weliswaar mag men de koppen
niet als portretten beschouwen – ze zijn te stereotyp –, toch zijn ze de eerste
bewuste poging van Etruskische artiesten de dode te individualiseren. De
overledenen behoorden stellig tot de sociale bovenlaag want vele kanopen
staan op versierde tronen.
In de directe omgeving van Chiusi zijn vier graven voor het publiek
toegankelijk.
De Tomba della Scimmia (graf van de aap) is een graf met wandschilderingen
uit de laatarchaïsche tijd (480-470 v.C.). Ter ere van de dode, wellicht de
adellijke dame onder de parasol, vinden spelen (wagenrennen, worstelen etc.)
plaats, die de artiest op ietwat provinciale wijze heeft weergegeven. Voor een
bezoek wende men zich tot het museum. De Tomba di Colle Casuccini, uit
dezelfde periode, is op een privéterrein gelegen. Men volge de weg ten oosten
van Chiusi en daarna het eerste zijpad rechts.
De Tomba della Pellegrina dateert uit de hellenistische tijd. Een lange gang
met links en rechts nissen voor askisten mondt uit in een cella met
sarkofagen. Vlakbij de T.della Scimmia; bezoek ook via museum. De Tomba
del Grand uca is een graf met een echt gewelf. De travertijnen askisten staan
nog op hun originele plaats. Het graf ligt op het erf van een boerderij (men
volge de weg voorbij de T.della Scimmia; na ca. 2 km rechts aten daarna na
ca. 200 m. aan de rechter hand een stijgend pad naar een boerderij volgen).
Museo Civico. Piazza del Duomo. Open: 08.30-12.30/16.00-19.00u. Gesloten: maandag.
Het museum is nog in restauratie. Een beperkte verzameling is geëxposeerd.
De totale collectie bestaat uit ossuaria (‘Paolozzi’ en ‘Gualandi’), kanopen
(van Dolciano, en Servadio), archaïsche cippi met in laag reliëf funeraire
motieven, beeldjes van het xoanon-type, een nabootsing van houten bustes,
bucchero leggero en pesante (dun- en dikwandig b.), tenslotte sarkofagen en
askisten (in albast of travertijn). Tot een zeer late periode behoren de
terracotta askistjes met het thema ‘Eteokles en Polyneikes’ en ‘De demon met
de ploeg’.
TARQUINIA
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Van de oude stad, die de Etrusken Tarchuna noemden, ca. 100 km. ten
noorden van Rome, rest zeer weinig. Slechts gedeelten van de 8 km. lange
muur en het fundament van een onetruskische tempel, de Ara della Regina,
uit III v.C. Kapitelen van verschillende grootte liggen thans in de hof van het
museum. Het schitterende terracotta fronton met de beroemde paardjes van
Tarquinia is een meesterwerk van Etruskische plastiek (1ste verdieping van
het museum).

De stad bloeide reeds in de VIII v.C., de tijd van de Villanova-cultuur. In
putgraven heeft men vele bikonische asurnen, soms met helm als deksel, en
urnen in de vorm van een ovale hut aangetroffen. Tot de simpele bijgaven
behoren bronzen fibuiae en scheermesjes in de vorm van een halve maan. De
tijd van de zevende tot en met de vijfde eeuw v.C. is een periode van zeer
grote voorspoed. Het eerste verval manifesteert zich na 474 v.C., toen de
beruchte slag bij Cumae plaats vond. Tot een bloedig treffen kwam het met
de Romeinen in 356 v.C. De inwoners van T. offerden na de veldslag 307
Romeinse soldaten. Een jaar later doodden de Romeinen uit wraak 358
edelen uit T. Onder heerschappij van Rome levert de stad spontaan zeildoek
voor de oorlogsvloot in de tweede Punische oorlog.
De nekropool ligt ten zuidoosten van de huidige plaats, op de heuvel
Monterozzi. Honderden tomben zijn onderzocht. In de recente tijd vooral
door de stichting Lerici, die met behulp van seismisch onderzoek en
fotografie door middel van periscopen de tomben lokaliseert. De structuur
van het graf is zeer simpel. Een dromos (gang) leidt naar een of twee
kamergraven waarvan het dak naar twee zijden afbelt.
De wanden zijn beschilderd met een doorlopend fries, dat onder en boven
door parallelle lijnen, golfmotieven of vegetale ornamenten wordt afgesloten.
De voorstellingen staan in het kader van de dodencultus:
a banketscènes, waarin man en vrouw op een rustbed aanliggen (hij met
donkere, zij met blanke huidstint),
b jacht-, ofvisscènes
c atletische spelen
d dansscènes.
De kleuren zijn na egalisatie van de tufstenen rotswand meestal op een laagje
pleister van ca. 1 cm aangebracht.
Voor een bezichtiging van de graven wende men zich tot het museum (het
liefst groepsgewijs waarbij men zelf voor vervoer moet zorgen; de custode
verwacht een behoorlijke fooi!).
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Gemakshalve volgt hier een lijst van tombes die voor het publiek toegankelijk
zijn, in chronologische volgorde.
Tot de tweede helft van VI v.C. behoren:
1 Tomba dei Tori (Achilles bespiedt Troilus: stieren en symplegmagroepjes).
2 Tomba della Caccia e Pesca (schitterende schilderingen van de visvangst
met een duikende figuur, die aan de Tomba del Tuffatore te Paestum doet
denken).
3 Tomba delle Leonesse (banket- en dansvoorstellingen)
4 Tomba del Barone (symmetrische compositie van paarden, mensen en
planten).
Tot de eerste helft van V v.C.: (zie ook museum)
l Tomba delle Bighe
2 Tomba dei Leopardi

3 Tomba Francesca Giustiniani
Tot de IVde eeuw en de hellenistisch-romeinse tijd behoren:
1 Tomba degli Scudi
2 Tomba dell’Orco I en II (Hades en Persefone; onderwereldscènes)
3 Tomba del Tifone (Graf van de familie Pumpu met etr. en latijnse
inscripties).
In deze late fase versombert de visie op het hiernamaals. Veel doodsdemonen,
zoals Charun, Tuchulcha en Vanth komen voor. De vrouw ligt niet meer, maar
zit naast haar man. De gezichten zijn dikwijls in driekwart perspectief
weergegeven.
Museo Nazionale Tarquiniese. Piazza Cavour (Palazzo Vitelleschi).
Open: 09.00-13.00/16.00-19.00 u. Gesloten: maandag.
Op de zolder van het museum zijn een viertal graven gereconstrueerd:
1 Tomba del Triclinio (banket- en dansscènes)
2 Tomba del Letto Funebre (op de achterwand ziet men een enorm
doodsbed met kussens, kransen en hoofddeksels).
3 Tomba della Scrofa nera (met afbeelding van een zwart zwijn)
4 Tomba della Nave (met de afbeelding van een schip)
De wandschilderingen behoren alle tot de periode 520-450 v.C. Op de begane
grond, in de hof en omringende zalen, treft men een grote verzameling
sarcofagen van marmer, kalksteen, nenfro, peperijn en tufsteen. De oudste
exemplaren tonen de dode volledig achterover liggend op de deksel, bijv. die
van de Magnaat en van de Priester. Wellicht zijn staande Punische sarkofaagdeksels de eerste inspiratiebron geweest. Geleidelijk richt de dekselfiguur zich
op zijn linkerarm op. Het repertoire van de voorstellingen in laag reliëf is
beperkter dan dat van Volterraanse, Chiusinische en Perugiaanse askisten;
zelden mythologische themata maar overwegend decoratieve, symmetrische
composities van elkaar verslindende dieren en heraldische ornamenten. De
eerste etage is recentelijk zeer gemoderniseerd. Een drietal zalen geven een
voortreffelijk overzicht van geïmporteerd Griekse, zwart- en roodfigurige
potten, die men in archaïsche graven van T. volop aantreft.
Opmerkelijk is een vitrine met de grafinboedel die o.m. de faience vaas met de
naam van de Egyptische pharao Bokonrinef bevat (ca. 720 v.C.)
VEII (VEIO).
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Een van de grootste Etruskische steden, Veii, ligt vlakbij het huidige gehucht
Isola Farnese (vóór het dorp links afslaan, dan een tunnel door). De schaarse
resten liggen her en der op een enorm driehoekig terrein dat omsloten wordt
door de rivieren Fosso di Formello, Cremera en Fosso due Fossi.
De relaties met Rome waren aanvankelijk van amicale aard, zodat de stad een
grote welvaart met name in de VIde eeuw genoot. Maar in 396 maakte de

dictator M. Furius Camillus Veii met de grond gelijk. De andere Etruskische
steden hadden geweigerd een stad te steunen die nog een monarch had!
Hoewel de stad tijdens de Romeinse republiek niet geheel verdween, schreef
Annius Florus reeds ten tijde van keizer Hadrianus: ‘Hoc tunc Veii fuere,
nunc fuisse quis meminit? Quae reliquiae? Quod vestigium? Laborat annalium fides, ut Veios fuisse credamus.’
De oudste Etruskische wandschildering werd in de vorige eeuw gevonden in
de Tomba Campana. Nu resteren nog zeer vage gedeelten met jachtscènes,
sfinxen etc. in oriëntaliserende stijl.
Tot de monumentale zone behoort het gebied Portonaccio, waar opgravingen
van 1913 tot 1949 plaats vonden. Open: 09.00-13.00/16.00-19.00 u.
Gesloten: maandag.
Hier ligt het tempelfundament waar de beroemde terracotta nokbeelden van
Apollo, Herakles, Hermes en een godin met kind gevonden zijn (nu in Villa
Giulia te Rome). Aan de tempel grenst een basin, dat voor geneeskrachtig
water bestemd was. Op grond van inscripties weten we dat de tempel aan
Minerva (Medica ? ) gewijd was.
Ong. 20 m ten oosten van de tempel ligt een groot altaarcomplex waarvan de
toevoerwegen, van water, tunnels en gootjes, ten dele resteren.
De genoemde terracotta beelden en antefixen (bijv. van Gorgo, Silenus en
Acheloös) worden voor een groot deel rond 500 v.C. gedateerd. Men verbindt
ze dikwijls met de naam Vulca, een Etruskisch artiest uit Veii die onder
koning Tarquinius (Superbus ? ) een terracotta beeld van Jupiter en Hercules
te Rome maakte.

CERVETERI
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Tussen de Tyrrheense zee en het meer van Bracciano ligt de stad die de
Grieken Agylla en de Etrusken C(h)aire noemden.
De drie havens van deze metropool waren: Alsium, Pyrgi en Punicum, die
tegenwoordig Ladispoli, Santa Severa en Santa Marinella heten. In Pyrgi
hebben Romeinse archeologen o.l.v. M. Pallottino twee tempelfundamenten
opgegraven (tempel A en B) uit de tijd rond 500 v.C. Sensationeel was de
vondst van drie gouden plaatjes met een lange, een korte etruskische en een
Punische inscriptie. Helaas zijn de teksten niet identiek. Uit de inhoud blijkt
dat een koning van Caere, Thefarie Velianas, een tempel gewijd heeft aan
Uni-Astarte, dus aan Iuno als vruchtbaarheidsgodin. Later vond men op een
loden plaatje een vierde inscriptie met de naam Thesan (godin van de
dageraad) die de franse archeoloog Heurgon met de geboortegodin Eileithuia
verbindt op grond van het feit dat Strabo gewag maakt van een tempel van
deze godin nabij Caere.
Zowel de gouden plaatjes als het magnifieke terracotta fronton, dat een

gigantomachie voorstelt, zijn in een aparte zaal in de Villa Giulia te Rome
tentoongesteld (zaal links van de ingang).
Caere’s bloeitijd valt in VII en VI v.C., vooral dankzij de commerciële relaties
met Griekenland. Geweldige hoeveelheden zwart- en roodfigurige potterie
werden door de Etrusken uit Attica geïmporteerd.
Ook in Caere zelf werd aardewerk geproduceerd. Een dertigtal Caeretaanse
hydriae (waterkruiken met drie oren) zijn vermoedelijk het produkt van een
geïmmigreerde Ionische pottenbakker.
Een grote slag betekende waarschijnlijk de raid die de tiran van Syracuse,
Dionysius, in 384 v.C. op het kustgebied van Caere uitvoerde.
De archeologische zone (It.: ‘Recinto’). Open: van 09.00 uur tot zonsondergang. Gesloten: maandag.
Binnen een omheinde ruimte vindt men een groot aantal graven die in drie
categorieën te verdelen zijn:
1 ronde tumuli (grafheuvels) waarvan de sokkel in de tufsteen is uitgehouwen met 1 a 4 kamergraven.
2 rechthoekige, van tufstenen opgebouwde graven die aan een bunker doen
denken.
3 hypogea, d.w.z. onderaardse graven, die het karakter van een massagraf
hebben.
De graven worden gedateerd naar de laatste grafbijgiften en dan nog dient
men rekening te houden met een retardatie. Een voorwerp kan immers lange
tijd een kostbaar familiestuk geweest zijn.
De evolutie van het kamergraf neemt men het duidelijkst waar in Tumulus II,
die vier graven bevat en een diameter van 30 m. heeft:
a) De ‘Tombe met het strooien dak’ bootst een primitieve hut na met een
halfronde haard. Het gevonden aardewerk dateert het graf in VII v.C. De
overledene droeg de naam Larthia;
b) De ‘Tombe van de doodsbedden’ bestaat uit twee achter elkaar gelegen
grafkamers met links en rechts stenen doodsbedden. Datering: VI v.C.
c) De Tombe van de Griekse potten’ toont het einde van een ontwikkeling:
een atrium met drie dodencellen. Dit ‘klassieke’ type komt zeer frequent
voor.
d) De ‘Tombe van de aarden vaten’ toont dezelfde structuur als de vorige.
Van het laatste type zijn nog twee graven ten zeerste een bezoek waard: de
‘Tombe van de Kapitelen’ met gestileerde, Aeolische kapitelen en de
‘Tombe van de Lijst’ (Tomba della Cornice).
Een uniek hypogaeum is de Tomba dei Rilievi (van de reliëfs), die direct naast
Tumulus II ligt (voor bezoek wende men zich tot een custode).
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Het vierkante massagraf van de familie Matuna laat door geschilderde en
gestucte reliëfs op wanden en pijlers keukengerei, wapentuig en muziekinstmmeuten zien. Een Cerberus onder het alkoof recht tegenover de ingang wijst

op de minder plezierige aspecten van de dood. Hypogaea ontstaan vanaf IV
v.C. vermoedelijk in verband met de ongunst der tijden.
Buiten de ‘Recinto’ liggen eveneens hoogst interessante graven, die men na
tijdige afspraak met een custode kan bezichtigen:
De Tomba degli Scudi, degli Animali dipinti en della Nave uit de archaïsche
tijd en de Tomba dei Tarquinii, dell’Alcova en degli Iscrizioni, alle hypogaea
uit de hellenistisch-romeinse tijd (III-I v.C.).
Museo Archeologico. Open: 09.00-13.00/16.00-19.00 uur.
Gesloten: maandag.
De collectie (ongepubliceerd) bestaat uit een unieke collectie potterie,
geëxposeerd in de context van de tombe of in chronologische volgorde met
Toto’s en tekeningen. Alle perioden zijn goed vertegenwoordigd. Op de eerste
verdieping staan o.a. sarcofagen en zeldzame beschilderde terracotta platen
uit VI v.C.
De meeste voorwerpen uit de opgravingen bevinden zich in de Villa Giulia te
Rome.
ROME
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Museo Nazionale di Villa Giulia. Viale delle Belle Arti.
Open: 09.00-16.00 u. Gesloten: maandag.
De 34 zalen van dit moderne museum zijn topografisch ingedeeld: in het
gebied van Vulci, Volsinii, Tarquinia en Bisenzio, Veii, Cerveteri, het
Faliscische gebied, en Zuid-Latium.
Voorts zijn er een aantal oude collecties: het antiquarium en de Collezione
Castellani, die een verzameling van Grieks en Etruskisch aardewerk bevat.
Tot de topstukken behoren de terracotta sarkofaag met het echtpaar (‘gli
sposi’), die afkomstig is uit een graf te Cerveteri. Man en vrouw zijn met
geïdealiseerde trekjes getekend, volkomen in de trant van de Ionische kunst.
Men lette op de elegante, symbolische gebaren en de door de artiest
verwaarloosde onderlichamen.
De schitterende nokbeelden van de Minerva-tempel te Veii zijn reeds in het
kort besproken (Zie Veii).
Schitterende’ voorbeelden van terracotta tempelbekledingstukken uit Falerii
Veteres vindt men in zaal 29. De plastiek dateert uit drie perioden (a.
580-510, b. 510-450 en c. 350-200 v.C.). Niet alleen invloed van Phidias,maar
ook van Lysippus is duidelijk waarneembaar.
‘A must’ is ook zaal 33 met vondsten uit Praeneste. Hier treft men de
grafinboedels van twee oriëntaliserende graven: de Tomba Barberini en
Bernardini. De gouden objecten zijn in een subtiele granulatie- en filigraintechniek uitgevoerd. De ivoren en zilveren voorwerpen verraden invloeden
uit Egypte en Carthago.

Tot de hellenistische tijd behoren gegraveerde bronzen toiletdozen, de zg.
eisten. Topstuk is de Cista Ficeroni met de voorstelling van de avonturen der
Argonauten. Op het handvat lezen we een oudlatijnse inscriptie: Novios.
Plautos. med. Romai. fecid. (Novius Plautus maakte mij te Rome) en: Dindia.
Malcolnica. fileai. dedid (D.M. gaf mij aan haar dochter).
Museo Etrusco Gregoriano in de Vaticaanse Musea. Viale del Vaticano.
Open: 09.00-14.00 u. Gesloten: zondag.
Zaal I herbergt twee opmerkelijke sarkofagen, genoemd: Beambten- en
Dichtersarkofaag. De eerste toont een processie waarin magistraten o.a. fasces
meevoeren en de tweede 4 mythologische scènes: De dood van Klytaimnestra,
vervolging van Orestes door twee Furiën, Offer van Polyxena en Eteokles
contra Polyneikes.
Zaal II bevat de zeer kostbare inhoud van het Regolini-Galassigraf te
Cerveteri, een grafkamer in een tumulus, die omstreeks 650 v.C. gedateerd
kan worden. Het bronzen doodsbed, de bronzen schilden, het zilveren, ivoren
en bucchero-vaatwerk behoren tot het mooiste dat de oriëntaliserende
periode in Etrurië laat zien. Vooral de gouden oorhangers en borstbekledingen zijn hoogtepunten in deze collectie.
Zaal III toont in moderne vitrines bronzen gebruiksvoorwerpen, kandelabers,
lampjes, eisten en spiegels (o.a. van Calchas die de lever raadpleegt), en twee
zittende, naakte jongetjes met bulla (rond amulet aan halsketting).
In de opening van zaal IV staat het bronzen beeld van een jonge soldaat, de
zg. Mars van Todi (ca. 350 v.C.). Op zijn wapenrok lezen we een Umbrische
inscriptie : ‘Ahala Trutitis dunum dede’, d.w.z.: ‘Ahala Truttidius gaf
(het/mij) ten geschenke. Zaal IV bevat voorts askisten uit Volterra, Chiusi en
Perugia. Het mooiste exemplaar toont in hoog reliëf van doorschijnend albast
de Dood van Oinomaos.
De laatste zalen staan vol met Grieks en Etruskisch aardewerk. Zaal VII toont
behalve laatetruskische terracotta portretten een sarkofaag waarop een
jongeman als Adonis is uitgebeeld.
Villa Albani.
Privé-verzameling. Men wende zich schriftelijk tot Amministrazione Torlonia,
Via della Conciliazione 30, Roma.
De villa herbergt sinds de vorige eeuw de wandschilderingen van de Tomba
François uit Vulci. De voorstellingen, waarvan sommige een bloedig karakter
dragen, zijn uitermate interessant: Het offer van de Trojanen, Aulus Vibenna
met Maxstarna (= Servius Tullius) in gevecht met weerloze tegenstanders om
Caelius Vibenna te bevrijden, Eteokles en Polyneikes, Sisyphus, Nestor en
Phoinix en de stichter van het graf, de rijk uitgedoste Vel Saties met dienaar,
de kreupele Arnza.
De datering is zeer omstreden, deze varieert van 300 tot 100 v.C.
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Konservatorenpaleis (Palazzo dei Conservatori). Piazza del Campidoglio.
Open: 09.00-14.00 uur. Gesloten: maandag.
Hier bevinden zich twee beroemde, bronzen meesterwerken.
De zg. Brutus is een schitterende portretkop die tussen 250 en 100 gedateerd
wordt. Over het etruskische karakter kan men twisten, te meer omdat in de
hellenistische tijd zowel Grieken, Etrusken als Romeinen zich in de
portretkunst specialiseren. Vooral in II en I v.C. bestaat een wisselwerking
tussen de drie genoemde modes.
Het tweede topstuk is de Wolvin van het kapitool, die wellicht rond 500 v.C.
te dateren is. De twee kinderen, Romulus en Remus, zijn omstreeks 1500
toegevoegd. Of zij ooit tot het beeld behoorden is een moeilijke vraag,vooral
omdat de wolvin vrijwel recht voor zich uitkijkt. Sporen van een blikseminslag zijn in de linker achterpoot waarneembaar.
Etruskische collecties van bescheiden omvang vindt men verder in het Museo
Capitolino (Piazza en openingstijden idem), Museo delle Preistoria e Protostoria del Lazio ‘LuigiPigorini’ (E.U.R.) en het Museo Baracco (Via dei Baullari).
Rest van Etrurië.
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat Blera, Norchia en San Giuliano, waar
zich nekropolen met rotsgraven bevinden in de vorm van een kubus of
tempelfaçade, slechts met een auto te bereiken zijn.
Langs de kunst vindt men te Vulci een etruskische brug, te Grosseto een
archeologisch museum en te Vetulonia een belangwekkende necropolis uit
VII-VI v.C.
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DE ETRUSKEN
De Etrusken zijn van fijn brons
met glanzende starre glimlach.
Maar een blauwe mantel waait open
en dan treedt vochtig bruin
de rankste knaap van heden
fluitspelende en dansende
naar voren,
De Etrusken staan in ons
op dit moment, hun schenker
danst om ons en blijft zeventien
immer zeventien en de schoonste
zwartlokkigste zolang de wereld
nog schenkers nodig heeft.
Tussen de Etrusken en ons
staat slechts de heldere spiegel:
zie onze archaïsche glimlach
en zie, zij leggen ons
gruwzaam verkort op hun askist,
maar in onze tombe danst
hun geurige dronken fluiter
tot hij valt en zijn blauwe mantel
ons heerlijk dekt.
Hans Warren
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Dit gedicht komt voor in de bundel ‘De Olympos’ van Hans Warren, uitgave
van de Erven Thomas Rap-Spuistraat 283, Amsterdam.
De gedichten in dit bundeltje hebben alle betrekking op de griekse en romeinse oudheid. Vele ervan zijn zeer geslaagd. Men leze zelf!

Bijlage

De Etrusken in de antieke literatuur
Teksten bijeengezocht, geordend en vertaald door Drs. L.B. van der Meer.

Deze bloemlezing van een zestigtal griekse en latijnse teksten met vertaling
beoogt te illustreren hoe de ‘Ouden’ dachten over de oorsprong, geschiedenis,
religie en leefwijze van de Etrusken.
De volgorde der teksten is dienovereenkomstig hoewel een stringente
scheiding per onderwerp niet altijd mogelijk is. (zie index, hierna.)
De teksten zijn grotendeels van late datum. De inhoud dient daarom dikwijls
cum grano salis genoten te worden.
De vertaler is veel dank verschuldigd aan dr. H.S. Versnel wegens correcties en
waardevolle suggesties.

Chronologisch overzicht van de auteurs:
v.C.
VIII
V
IV
III
II
I

Hesiodus.
Pindarus, Herodotus, Thucydides.
Aristoteles, Theopompus.
Timaeus.
Cato.
Cicero, Diodorus Siculus, Dionysius van Halicarnassus, Livius, Strabo,
Varro, Vitruvius.

n.C.
I
Claudius (keizer), Plinius, Plutarchus, Seneca, Silius Italicus, Valerius
Maximus.
II
Festus, Pausanias, Polyaenus, Suetonius.
III Arnobius, Athenaeus.
IV Servius.
V
Macrobius, Orosius.
VI Laurentius Lydus.
XII Zonaras.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum
NB. De woorden ‘Tyrrhènoi’ en ‘Tyrsènoi’ zijn niet met ‘Etrusken’ vertaald
indien auteurs hen vermelden in de context van Klein-Azië, Noord-Griekenland of Lemnos.
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OORSPRONG

1. De eerste vermelding van de Etrusken in de antieke literatuur.
Hesiodus, Theogonie 1011-1018.

ΚÝρκη δ\, \ΗελÝου θυγÀτηρ ^ΥπεριονÝδαο,
γεÝνατ\, \Οδυσσοσ ταλασÝφρονοσ ν φιλÞτητι
Αγριον δb Λατ νον µàµονÀ τε κρατερÞν τε¯
[ΤηλÛγονον δ\ ρ\ τικτε διa χρυσÛην \ΑφροδÝτην.]
οQ δÜ τοι µÀλα τλε µυχÿ νÜσων ερÀων
πσιν Τυρσηνο σιν γακλειτο σι νασσον.

Kirkè, dochter van Helios, zoon van Hyperioon,
baarde in haar liefde voor de standvastige Odysseus,
Agrios en Latinos, edel en sterk.
[Telegonos nu baarde zij door gouden Aphrodite].
Zij dan heersten ver weg te midden van heilige eilanden
over alle beroemde Tyrsènoi.
2. Over Pelasgen, Lydiërs en Etrusken.
Dionysius van Halicarnassus, Antiquitates Romanae I 26,29-30.
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^Ο δb χρÞνοσ ν ÿz τe Πελασγικeν κακοσθαι ρξατο, δευτÛρα γενεa
σχεδeν πρe τν Τρωικν γÛνετο¯ διÛτεινε δb καd µετa τa ΤρωικÀ, ²ωσ
εσ λÀχιστον συνεστÀλη τe .εθνοσ. ξω γaρ ΚρÞτωνοσ τσ ν \Οµβικο σ
πÞλεωσ ξιολÞγου, καd ε δÜ τι λλο ν τF \ΑβοριγÝνων οκισθbν τàγχανε,
τa λοιπa τν Πελασγν διεφθÀρη πολÝσµατα.  δb ΚρÞτων χρι πολλο
διαφυλÀξασα τe παλαιeν σχµα χρÞνοσ ο πολfσ ξ οy τÜν τε νοµασÝαν
καd τοfσ οκÜτορασ λλαξε¯ καd νν στι ^ΡωµαÝων ποικÝα, καλε ται δb
ΚορθωνÝα. ο δb τν κλιπÞντων τcν χñραν Πελασγν κατασχÞντεσ
τaσ πÞλεισ λλοι τε πολλοd qσαν, σ ²καστοÝ τισιν τυχον µοτÛρµονασ
τaσ οκÜσεισ χοντεσ, καd ν το σ µÀλιστα πλεÝστασ τε καd ρÝστασ ΤυρρηνοÝ.
τοfσ δb Τυρρηνοfσ ο µbν ατÞχθονασ \ΙταλÝασ ποφαÝνουσιν, ο δb πÜλυδασ¯
καd τcν πωνυµÝαν ατο σ ταàτην ο µbν αθιγενbσ τe θνοσ ποιοντεσ πd
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τν ρυµÀτων, ± πρτοι τν τFδε οκοàντων κατεσκευÀσαντο, τεθναι
λÛφουσι¯ τàρσεισ γaρ καd παρa Τυρρηνο σ α ντεÝχιοι καd στεγαναd οκÜσεισ
νοµÀζονται Ïσπερ παρ\
Ελλησιν. πe δc το συµβεβηκÞτοσ ατο σ
ξιοσι τεθναι τονοµα, Ïσπερ καd το σ ν \ΑσÝÿα ΜοσυνοÝκοισ¯ οκοσι
µbν γaρ δc κκε νοι πd ξυλÝνοισ σπερaν πfρφοισ ψηλο σ σταυρñµασι,
µÞσυνασ ατa καλοντεσ.
\Εµοd µÛντοι δοκοσιν παντεσ µαρτÀνειν ο πεισθÛντεσ ν καd τe ατe
θνοσ εrναι τe Τυρρηνικeν καd τe ΠελασγικÞν. τσ µbν γaρ νοµασÝασ
πολασαÝ ποτε ατοfσ τσ λλÜλων οδbν θαυµαστeν qν, πεd καd λλα δÜ
τινα θνη, τa µbν ^ΕλλÜνων, τa δb βαρβÀρων, τατeν παθεν, Ïσπερ τe
Τρωικeν καd τe Φρυγικeν γχο οκοντα λλÜλων¯ (πολλο σ γÛ τοι γÛνοσ
ν µφω τατ\ νοµÝσθη, κλÜσει διαλλÀττον ο φàσει) καd οχ ³κιστα τν
λλοθÝ που συνωνυµÝαισ πικερασθÛντων καd τa ν \ΙταλÝÿα θνη [τe ατe
παθεν]. qν γaρ δc χρÞνοσ Âτε κα`Ι Λατ νοι καd \Οµβρικοd καd Ασονεσ καd
συχνοd λλοι Τυρρηνοd φ\ ^ΕλλÜνων λÛγοντο, τσ διa µακρο τν θνν
οκÜσεωσ σαφ ποιοàσησ το σ πρÞσω τcν κρÝβειαν¯ τÜν τε ^Ρñµην ατcν
πολλοd τν συγγραγÛων ΤυρρηνÝδα πÞλιν εrναι πÛλαβον. νοµÀτων µbν
οsν ναλλαγÜν, πεd καd βÝων, πεÝθοµαι το σ θνεσι γενÛσθαι¯ κοινο δb
µφω µετειληφÛναι γÛνουσ ο πεÝθοµαι, πολλο σ τε λλοισ καd µÀλιστα τα σ
φωνα σ ατν διηλλαφµÛναισ καd οδεµÝαν µοιÞτητα σωζοàσαισ τεκµαι¨Þµενοσ. ^καd γaρ δc οτρ Κροτωνιται\ Ïσ φησιν ^ΗρÞδοτοσ \οδαµο σι
τν νν σφεασ περιοικεÞντων εσdν µÞγλωσσοι οτε ΠλακιηνοÝ, σφÝσι
δ\ µÞγλωσσοι. δηλοfσι δb Âτι, τeν νεÝκαντο γλñσσησ χαρακτρα µεταβαÝνοντεσ σ τατα τa χωρÝα, τοτον χουσιν ν φυλακF\. καÝτοι θαυµÀσειεν
ν τισ, ε Πλακιανο σ µbν το σ περd τeν ^ΕλλÜσποντον οκοσιν µοÝαν
διÀλεκτον εχον ο Κροτωνιται, πειδc Πελασγοd qσαν µφÞτεροι ρχθεν,
Τυρρηνο σ δb το σ γγιστα οκοσι µηδbν µοÝαν. ε γaρ τe συγγενbσ τσ
µοφωνÝασ ατιον ποληπτÛον, θÀτερον δÜ που τσ διαφωνÝασ¯ ο γaρ δc
κατÀ γε τe ατe γχωρε νοµÝζειν τµφÞτερα. καd γaρ δc τe µbν ²τερον
καd λÞγον τιν\ ν εrχε γενÞµενον, τe δc τοfσ πρÞσω τaσ οκÜσεισ
π\ λλÜλων ποιησαµÛνουσ µοεθνε σ µηκÛτι διασñζειν τeν ατeν τσ
διαλÛκτου χαρακτρα διa τaσ πρeσ τοfσ πÛλασ µιλÝασ¯ τe δb τοfσ ν το σ
ατο σ οκοντασ χωρÝοισ µηδ\ τιον κατa τcν φωνcν λλÜλοισ µολογε ν
κ τατο φàντασ γÛνουσ οδÛνα λÞγον χει.
Τοàτÿω µbν δc τ τεκµηρÝÿω χρñµενοσ τÛρουσ εrναι πεÝθοµαι τν Τυρρηνν
τοfσ Πελασγοàσ. ο µbν δc οδb Λυδν τοfσ Τυρρηνοfσ ποÝκουσ οrµαι
γενÛσθαι¯ οδb γaρ κεÝνοισ µÞγλωσσοÝ εσιν, οδ\ στιν επε ν σ φωνF
µbν οκÛτι χρνται παραπλησÝÿα, λλα δÛ τινα διασñζουσι τσ µητροπÞλεωσ [γσ] µηνàµατα. οτε γaρ θεοfσ Λυδο σ τοfσ ατοfσ νοµÝζουσιν
οτε νÞµοισ οτ\ πιτηδεàµασι κÛχρηνται παραπλησÝοισ, λλa κατÀγε
τατα πλÛον Λυδν διαφÛρουσιν j Πελασγν. κινδυνεàουσι γaρ το σ

ληθÛσι µλλον οικÞτα λÛγειν <ο> µηδαµÞθεν φιγµÛνον, λλ\ πιχñριον
τe θνοσ ποφαÝνοντεσ, πειδc ρχα Þν τε πÀνυ καd οδενd λλÿω γÛνει οτε
µÞγλωσσον οτε µοδÝαιτον <kν> ερÝσκεται νοµÀσθασ δ\ φ\ ^ΕλλÜνων
ατe τF προσηγορÝÿα ταàτF οδbν κωλàει, καd διa τaσ ν τα σ τàρσεσιν
οκÜσεισ καd π\ νδρeσ δυνÀστου. ^Ρωµα οι µÛντοι λλαισ ατe προσαγορεàουσιν νοµασÝασ¯ καd γaρ πd τσ χñρασ, ν Fw ποτε ÿκησαν, ^ΕτρουρÝασ
προσαγορευοµÛνησ ^Ετροàσκουσ καλοσι τοfσ νθρñπουσ¯ καd πd τσ
µπειρÝασ τν περd τa θε α σεβÀσµατα λειτουργιν, διαφÛροντασ εσ ατcν
τÛρων, νν µbν Τοàσκουσ σαφÛστερον, πρÞτερον δ\ κριβοντεσ τονοµα
σπερ Ελληνεσ ΘυοσκÞουσ κÀλουν¯ ατοd µÛντοι σφσ ατοfσ πd τν
γεµÞνων τινeσ ^ΡασÛννα τeν ατeν κεÝνÿω τρÞπον νοµÀζουσι. πÞλεισ δb
±στινασ ÿκισαν ο Τυρρηνοd, καd πολιτευµÀτων οÅστινασ κατεστÜσαντο
κÞσµουσ, δàναµÝν τε πÞσην ο σàµπαντεσ καd ργα ε τινα µνÜµησ ξια
διεπρÀξαντο, τàχαισ τε ποÝαισ χρÜσαντο, ν τÛρÿω δηλωθÜσεται λÞγÿω.

Ongeveer twee generaties voor de Trojaanse oorlog begonnen de Pelasgen het
moeilijk te krijgen, maar ook daarna duurden de kalamiteiten voort totdat het
volk tot een minimum was gereduceerd. Alle steden der Pelasgen gingen ten
onder behalve Kroton in het land der Umbriërs en enkele andere steden in het
gebied der Aborigines. Kroton behield zijn oude staat zó lang dat het pas
onlangs van naam en inwoners veranderde.
En nu is het een Romeinse kolonie, Corthonia (=Cortona) geheten.
Na liet vertrek van de Pelasgen uit hun land maakten vele andere volkeren
zich van hun steden meester, die toevallig daar het dichtst bij woonden. Met
name Tyrrhènoi die de grootste en beste inpalmden.
Sommigen zeggen dat de Tyrrhènoi autochthoon zijn maar anderen noemen
hen vreemdelingen. De aanhangers van de autochtone theorie zeggen dat zij
naar de bolwerken genoemd zijn die zij daar als eersten van de bewoners
maakten. Want zowel door Tyrrhènoi als door Grieken worden de door
muren omgorde en overdekte gebouwen ‘tyrseis’ (torens) genoemd.

Samenvatting van caput 27 en 28: zeven versies van de emigratie-theorie.
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1 Lydos en Tyrrhènos zijn de zonen van Atys, zoon van Kotys, zoon van
Manes, zoon van Zeus en Ge. Lydos krijgt Lydië, maar Tyrrhènos vertrekt
naar Italië. Zijn volk wordt Tyrrhènoi genoemd.
2 Versie van Herodotus: emigratie van Tyrrhènos was onvrijwillig.
Oorzaak was honger in het land der Maeoniërs (zie tekst 3).
3 Tyrrhènos was de zoon van Herakles en Omphalè. Hij verdreef in Italië de
Pelasgen uit het land ten noorden van de Tiber.
4 Tyrrhènos was de zoon van Telephos. Hij kwam na de val van Troje naar
Italië.

5 Versie van Xanthos de Lydiër: Lydiërs en Torèboi, respectievelijk
genoemd naar Lydos en Torèbos, zonen van Atys, bleven in Klein-Azië.
Geen melding van Tyrrhènos of Tyrrhenië (Etrurië).
6 Hellanikos van Lesbos: Tyrrhènoi werden eertijds Pelasgen genoemd.
Nanas, zoon van Teutamides, zoon van Amyntor, zoon van Phrastor, zoon
van Pelasgos, landde ter hoogte van de Po en stichtte Kroton. Van daar uit
werd Tyrrhènia gekoloniseerd.
7 Myrsilos: de Tyrrhènoi werden Pelargoi, d.w.z. ‘ooievaars’ genoemd, omdat
zij als zwerfvogels in Griekenland en het land der barbaren aankwamen. Zij
bouwden de Pelargische muur rond Athene.
Dionysius verwerpt de identificatie Tyrrhènoi = Pelasgoi en Tynhènoi =
Lydiërs (caput 29):
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Naar mijn mening vergissen al diegenen zich die ervan overtuigd zijn dat
Tyrrhènoi en Pelasgen hetzelfde volk zijn. Het behoeft geen verwondering te
wekken dat zij soms naar elkaar worden genoemd, omdat ook sommige
andere volkeren, zowel Grieken als barbaren, hetzelfde meemaakten zoals
bijv. Trojanen en Phrygiërs die bij elkaar in de buurt wonen. (Velen althans
dachten dat zij hetzelfde volk waren die in naam, maar niet in de realiteit
verschilden). Niet minder werden ook de volkeren in Italië verward met de
naam van volkeren die ergens anders woonden.
Eens werden de Latini, Umbriërs, Ausoniërs en vele andere volkeren door de
Grieken Tyrrhènoi genoemd, omdat de grote afstand voor mensen die ver weg
woonden het moeilijk maakte precies onderscheid te maken.
Vele geschiedschrijvers beschouwden Rome als een Tyrrheense stad.
Naar mijn overtuiging dus hebben volkeren hun naam met hun leefwijze
veranderd. Ik geloof niet dat beide volkeren een zelfde origine hebben,
hetgeen ik o.m. vooral concludeer uit het verschil in hun talen die geen enkele
verwantschap met elkaar bewaren.
‘Want’, zo zegt Herodotus,’ noch de inwoners van Kroton noch die van Plakiè
hebben een taal die overeenkomt met die van de bewoners rondom hen maar
onderling zijn hun talen wel gelijk. Het is duidelijk dat zij het idioom van detaal bewaren dat zij meebrachten toen zij naar die plaatsen kwamen.’ Men zou
zich erover kunnen verbazen dat de inwoners van Kroton dezelfde taal spraken als de inwoners van Plakiè rond de Hellespont, omdat zij beiden van
oorsprong Pelasgen waren, maar dat hun taal geen enkele affiniteit met die
der Tyrrhènoi vertoont, die het dichtst bij hen wonen. Want als verwantschap
mag worden beschouwd als de oorzaak van het spreken van een zelfde taal,
moet het omgekeerde dus de oorzaak van het spreken van een verschillende
taal zijn. Men kan immers niet beide zaken op dezelfde wflze interpreteren.
Het zou enerzijds redelijkerwijze kunnen gebeuren dat mensen van eenzelfde
volk ver uiteen gaan wonen en niet meer hun taaleigen behouden ten gevolge
van omgang met hun buren. Anderzijds is het onredelijk te veronderstellen

dat mensen die van dezelfde origine zijn en op dezelfde plaatsen wonen in
geen enkel opzicht een soortgelijke taal zouden spreken.
Op grond van deze conclusie geloof ik dat Tyrrhènoi en Pelasgen niet identiek
zijn. Evenmin geloof ik dat de Tyrrhènoi kolonisten van de Lydiërs waren. Want
zij spreken niet dezelfde taal en al evenmin kan men zeggen dat ze weliswaar
niet langer een soortgelijke taal spreken, maar dan toch wel tenminste enige
reminiscenties aan hun moederland bewaren. Want ze hebben niet dezelfde
goden als de Lydiërs, zij hebben geen soortgelijke gewoonten en instellingen,
maar wat dat betreft verschillen ze meer van Lydiërs dan van Pelasgen. Misschien benaderen diegenen de waarheid liet meest, die zeggen dat de Tyrrhènoi
niet ergens vandaan komen maar inheems zijn, omdat het een oeroud volk
blijkt te zijn, dat in taal en leefwijze met geen enkel ander slag mensen
overeenkomt.
Niets staat de theorie in de weg dat de Grieken het volk genoemd hebben naar
zijn woonplaatsen in ‘tyrseis’ en naar één van zijn leiders. De Romeinen
noemen hen echter anders: naar het land, waarin ze woonden, Etrurië, noemden ze de mensen Etrusken. Wegens hun kennis van het ritueel in de godsdienstige cultus, heten ze nu - minder nauwkeurig — Tusci’ maar vroeger
noemde men, even nauwkeurig als de Grieken, hen Thyoscooi.Zij noemen
zichzelf echter naar één van hun leiders, Rasenna. In een ander boek zal ik
uiteenzetten welke steden de Tyrrhènoi stichtten, welke staatsvorm zij instelden, hoe veel macht ze hadden, en welke belangrijke zaken zij verrichtten,
met hun lotgevallen.

3 De Etrusken komen uit Klein-Azië
Herodotus, Historiae 1.94,2-7
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φασd δb ατοd Λυδοd καd τaσ παιγνÝασ τaσ νν σφÝσι τε καd Ελλησι κατεστεñσασ ωυτν ξεàρηµα γενÛσθαι¯ ±µα δb ταàτασ τεξευρεθναι παρa
σφÝσι λÛγουσι καd ΤυρσηνÝην ποικÝσαι, zδε περd ατν λÛγοντεσ¯ πd
Ατυοσ το ΜÀνεω βασιλÛοσ σιτοδεÝην σχυρcν νa την ΛυδÝην πσαν γενÛσθαι, καd τοfσ Λυδοfσ ²ωσ µbν διÀγειν λιπαρÛοντασ, µετa δÛ, σ ο παàεσθαι,
κεα δÝζησθαι, λλον δb λλο πιµηχανσθαι ατν. ξευρεθναι δc tν τÞτε
καd τν κàβων καd τν στραγÀλων καd τσ σφαÝρησ καd τν λλÛων
πασÛων παιγνιÛων τa εδεα, πλcν πεσσν¯ τοàτων γaρ tν τcν ξεàρεσιν οκ
ικηιονται ΛυδοÝ. ποιÛειν δb zδε πρeσ τeν λιµeν ξευρÞντασ. τcν µbν
τÛρηντν µερÝων¯ παÝζειν πσαν, ´να δc
µη ζητÛοιεν σιτÝα, τcν δb
τÛρην σιτÛεσθαι πουοµÛνουσ τν παιγνιÛων. τοιοàτÿω τρÞπÿω διÀγειν π\
τεα δυν δÛοντα εκοσι. πεÝτε δb οκ νιÛναι τe κακÞν, λλ\ τι πd
µλλον βιÀζεσθαι, ο ω δc τeν βασιλÛα ατν δàο µοÝρασ διελÞντα Λυδν

πÀντων κληρσαι τcν µbν πd µονF, τcν δ\ πd ξÞδÿω κ τσ χñρησ, καd
πd µÛν τF µÛνειν ατο λαγχανοàσFη τν µοιρÛων ωυτeν τeν βασιλÛα
προστÀσσειν, πd δb τF παλλασσοµÛνFη τeν ωυτο πα δα, τÿ ονοµα εrναι
ΤυρσηνÞν.
λαχÞντασ δb ατν τοfσ τÛρουσ ξιÛναι κ τσ χñρησ [καd] καταβναι σ
Σµàρνην καd µηχανÜσασθαι πλο α, σ τa σθεµÛνουσ τa πÀντα, Âσα σφι
χρηστa πÝπλοα, ποπλÛειν κατa βÝου τε καd γσ ζÜτησιν, σ n θνεα
πολλa παραµειψαµÛνουσ πικÛσθαι σ \Οµβρικοàσ, νθα σφÛασ νιδρàσασθαι
πÞλιασ καd οκÛειν τe µÛχρι τοδε. ντd δb Λυδν µετονοµασθναι ατοfσ
πd το βασιλÛοσ το παιδÞσ, Âσ σφεασ νÜγαγε¯ πd τοàτου τcν πωνυµÝην
ποιευµÛνουσ νοµασθναι Τυρσηνοàσ. Λυδοd µbν δc πe ΠÛρσFησι δεδοàλωντο.

De Lydiërs zelf zeggen, dat ook spelletjes die nu bij hen en de Grieken in
gebruik zijn, hun uitvinding zijn. Tegelijk met deze uitvinding is naar hun
zeggen Etrurië door hen gekoloniseerd terwijl zij er aldus over spreken:
toen Atys, zoon van Manes, koning was, brak er in geheel Lydië een hevige
hongersnood uit en de Lydiërs hielden het een tijdlang uit, maar daarna, toen
het voedselgebrek aanhield, zochten zij naar een oplossing en de een bedacht
dit, de ander dat. Toen werden dan ook allerlei dobbel-, bikkel-, en balspelen
uitgevonden en andere, behalve het schijvenspel. Want de uitvinding daarvan
claimen de Lydiërs niet. Zo vonden zij een middel om hun honger te verdrijven. De ene dag brachten zij geheel door met spelletjes om niet naar voedsel
te hoeven zoeken maar op de andere aten zij, terwijl zij het spel staakten. Op
deze manier brachten zij ongeveer achttien jaar door. Tenslotte verdroegen zij
het kwaad niet, maar kwamen meer en meer in moeilijkheden.
Toen dan verdeelde hun koning alle Lydiërs in twee groepen en liet het lot
bepalen wie mocht blijven en wie het land moest verlaten. Over het gedeelte
dat ter plaatse zou blijven, stelde hij zichzelf tot koning, maar over het vertrekkende deel zijn zoon, die Tyrsènos heette. De tweede partij, die het lot
had getrokken om te vertrekken, ging naar Smyrna en vervaardigde daar
schepen, bracht alles aan boord, wat hun onderweg nuttig zou zijn, en voer
weg op zoek naar voedsel en land, totdat zij na vele volkeren voorbij gevaren
te zijn bij de Umbriërs aankwamen. Daar stichtten zij steden en wonen er tot
nu toe.
In plaats van Lydiërs noemden zij zich naar de zoon van de koning, die hen
leidde. Naar zijn naam werden zij ‘Tyrsènoi’ genoemd. De Lydiërs echter
werden door de Perzen onderworpen.
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4 Over Pelasgen en Tyrsènoi in Thessalië
Herodotus, Historiën 1.57.

³ντινα δb γλσσαν ´εσαν ο ΠελασγοÝ, οκ χω τρεκÛωσ επε ν¯ ε δb
χρεÞν στι τεκµαιρÞµενον λÛγειν το σι νν τι οσι Πελασγν τν πbρ
Τυρσηνν Κρηστνα πÞλιν οκεÞντων, οQ ÂµουροÝ κοτε qσαν το σι νν
∆ωριεσι καλεοµÛνοισι (οκεον δb τηνικατα γν τcν νν Θεσσαλιτιν
καλεοµÛνην), καd τν ΠλακÝην τε καd ΣκυλÀκην Πελασγν οκησÀντων ν
^ΕλλησπÞντÿω, οQ σàνοικοι γÛνοντο \ΑθηναÝοισι, κα Âσα λλα Πελασγικa
Þντα πολÝσµατα τe ονοµα µετÛβαλε, ε τοàτοισι τεκµαιρÞµενον δε
λÛγειν, qσαν ο Πελασγοd βÀρβαρον γλσσαν Ûντεσ.

Welke taal de Pelasgen spraken, kan ik niet precies zeggen. Als het nodig is dat
ik een conclusie trek uit (de taal van) die Pelasgen,die nu nog ten noorden van
de Tyrsènoi de stad Krèstoon bewonen, die eens buren waren van degenen die
nu Doriërs heten (zij bewoonden een tijdlang het land dat tegenwoordig
Thessaliotis heet), en van de Pelasgen die Plakiè en Skylakè bewonen in de
Hellespont, die met Atheners gingen samenwonen, en alle andere Pelasgische
steden die hun naam veranderden, — als ik daaruit een conclusie moet
trekken, dan waren de Pelasgen mensen die een barbaarse (= niet griekse) taal
spraken.
5 De Tyrrhènoi van Lemnos en Imbros schaken Atheense vrouwen
Plutarchus, Aetia Graeca 21.

10

^ΤÝνεσ ο παρa Κρησd λεγÞµενοι κατακαται;\ Τυρρηνοàσ φασι τοfσ τaσ
\ΑθηναÝων θυγατÛρασ καd γυνα κασ κ Βραàρωνοσ ρπÀσαντασ, πηνÝκα
Λµνον καd Ιµβρον κατÿÿñκουν, εrτ\ κπεσÞντασ εσ τcν Λακωνικcν
φικÛσθαι καd γενÛσθαι πιµιξÝαν ατο σ µÛχρι παÝδων γενÛσεωσ πρeσ
τaσ γχωρÝουσ γυνα κασ¯ κ δ\ ποψÝασ καd διαβολσ πÀλιν ναγκασθÛντασ
κλιπε ν τcν Λακωνικcν µετa παÝδων καd γυναικν εσ ΚρÜτην κατραι,
ΠÞλλιν γεµÞνα καd ∆ελφeν χοντασ. κε δb πολεµοντασ το σ κατÛχουσι
τcν ΚρÜτην πολλοfσ περιορν τν ν τα σ µÀχαισ ποθνησκÞντων τÀφουσ, τe µbν πρτον σχÞλουσ διa τeν πÞλεµον ντασ καd τeν κÝνδυνον,
Åστερον δb φεàγοντασ ±πτεσθαι νεκρν φθαρµÛνων πe χρÞνου καd
διερρυηκÞτων. τeν οsν ΠÞλλιν ξευρÞντα τιµÀσ τινασ καd προνοµÝασ καd
τελεÝασ ποδοναι τaσ µbν το σ ερεσι τν θεν, τaσ δb ταφεσι
τν τετελευτηκÞτων, πιφηµÝσαντα καd ταàτασ δαÝµοσι χθονÝοισ, Âπωσ

ναφαÝρεται διαµÛνοιεν¯ νοµασθναι δb τοfσ µbν ερε σ, τοfσ δÛ ^κατακαυτασ\. εrτα κλÜρÿω διαλαχε ν πρeσ τeν ∆ελφeν καd πολιτεàεσθαι µbν ατοfσ
καθ\ ατοàσ, χειν δb µετa τν λλων φιλανθρñπων καd δειαν δικηµÀτων,
οxσ ο λλοι Κρτεσ εñθασι χρσθαι πρeσ λλÜλουσ iγοντεσ λαθραÝωσ
καd ποφÛροντεσ¯ κεÝνουσ γaρ οδbν δικε ν οδb κλÛπτειν οδbν οδ\ φαιρε σθαι

‘Wie worden bij de Kretenzers lijkverbranders genoemd? ’
Men zegt dat de Tyrrhènoi, die, toen zij Lemnos en Imbros bewoonden, de
dochters en vrouwen van Atheners uit Brauron schaakten, daarna verdreven
werden en in Laconië aankwamen. Zij vermengden zich met de bevolking zo
zeer dat zij bij de inheemse vrouwen kinderen kregen. Door achterdocht en
lasterpraat gedwongen, verlieten zij Laconië met vrouw en kinderen. Onder
leiding van Pollis en Delphos landden zij op Kreta. Daar streden zij met de
Kretenzische bevolking en moesten lijdelijk toezien dat velen die in de strijd
gesneuveld waren, onbegraven lagen, omdat ze eerst het te druk hadden met
de gevaren van de oorlog, maar later deinsden zij ervoor terug lijken die door
de tijd vergaan en verrot waren, aan te raken.
Pollis nu kwam op de gedachte bepaalde eerbewijzen, privileges en vrijdom
van belasting te schenken zowel aan de priesters van goden, als aan doodgravers. En hij droeg de handhaving van deze privileges op aan onderwereldgoden, opdat zij onvervreemdbaar zouden zijn: de ene groep heette priesters
en de andere lijkverbranders.
Toen maakte Pollis door het lot een verdeling met Delphos en ze maakten
onafhankelijke gemeenschappen, maar behalve de overige menselijke voorzieningen genoten zij ook vrijheid van misdaden die de andere Kretenzers elkaar
plegen aan te doen door stiekem te stelen en te plunderen: zij (de Kretenzers)
doen hun nl. geen onrecht, stelen niet en nemen niets weg.
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GESCHIEDENIS
(teksten in chronologische volgorde)
6 De geschiedenis van Etrurie in kort bestek
Strabo, Geographica V 2-3
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Ο Τυρρηνοd τοÝνυν παρa το σ ^ΡωµαÝοισ ^Ετροσκοι καd Τοσκοι προσαγορεàνται. ο δ\ lΕλληνεσ οÅτωσ νÞµασαν ατοfσ πe το Τυρρηνο
Ατυοσ, Ïσ φασι, το στεÝλαντοσ κ ΛυδÝασ ποÝκουσ δερο. πd γaρ λιµο
καd φορÝασ  Ατυσ, εσ τν πογÞνων ^ΗρακλÛουσ καd \ΟµφÀλησ, δυε ν
παÝδων ντων, κλÜρÿω Λυδeν µbν κατÛσχε, τÿ δb Τυρρηνÿ τeν πλεÝω συστÜσασ
λαeν ξÛστειλεν. λθgν δb τÜν τε χραν τε φ\ αυτο ΤυρρηνÝαν κÀλεσε
καd δñδεκα πÞλεισ κτισεν, οκιστcν πιστÜσασ ΤÀρκωνα, φ\ οy ΤαρκυνÝα
 πÞλισ, nν διa τcν κ παÝδων σàνεσιν πολιeν γεγεννσθαι µυθεàουσι.
τÞτε µbν οsν φ\ νd γεµÞνι ταττÞµενοι µÛγα σχυον, χρÞνοισ δ\ Åστερον
διαλυθναι τe σàστηµα εκeσ καd κατa πÞλεισ διασπασθναι βÝÿα τgν
πλησιοχñρων εξαντασ¯ ο γaρ iν χñραν εδαÝµονα φÛντεσ τF θαλÀττFη
κατa λFηστεÝαν ÛπÛθεντο λλοι πρeσλλα τραπÞµενοι πελÀγη, πεÝ, Âπου
γε συµπνεàσαµεν, κανοd qσαν οκ µàνασθαι µÞνον τοàσ πιχειροντασ
ατο σ, λλaκαd ντεπιχειρε ν καd µακρaσ στρατεÝασ ποιε σθαι. µετa δb
τcν τσ ^Ρñµησ κτÝσιν ∆ηµÀρατοσ φικε ται λαeν γων κ ΚορÝνθου, καd
δεξαµÛνων ατeν Ταρκυνιτν γεννÿ Λουκοàµωνα ξ πιχωρÝασ γυναικÞσ.
γενÞµενοσ δbΑγκÿω ΜαρκÝÿω τÿ βασιλε τν ^ΡωµαÝων φÝλοσ, βασÝλευσεν
οyτοσ καd µετωνοµÀσθη Λεàκιοσ Ταρκàνιοσ ΠρÝσκοσ. κÞσµησε δ\ οsν τcν
ΤυρρηνÝαν καd ατeσ καd  πατcρ πρÞτερον,  µbν επορÝÿα δηµιουργν
τν συνακολουθησÀντων οκοθεν,  δb τα σ κ τσ ^Ρñµησ φορµα σ.
λÛγεται δb καd  θριαµβικeσ κÞσµοσ καd πατικeσ καd πλσ  τν ρχÞντων
κ ΤαρκυνÝων δερο µετενεχθναι καd ¨Àβδοι καπελÛκεισ καd σÀλπιγγεσd
καd εροποιÝαι καd µαντικc καd µουσικÜ, ÂσFη δηµοσÝÿα χρνται ^Ρωµα οι.
τοàτου δ\ υeσ qν  δεàτεροσ Ταρκàνιοσ  Σοàπερβοσ, Âσπερ καd τελευτα οσ
βασιλεàσασ ξÛπεσε. ΠορσÝνασ δ\,  τν ΚλουσÝνων βασιλεàσ, πÞλεωσ
ΤυρρηνÝδοσ, κατÀγειν ατeν πιχειρÜσασ δι\ Âπλων, σ οχ οxÞσ τε qν,
καταλυσÀµενοσ τcν χθραν πλθε φÝλοσ µετa τιµσ καd δωρεν µεγÀλων.
Περd µbν τσ πιφανεÝασ τν Τυρρηνν τατα καd τι τa το σ Καιρετανο σ
πραχθÛντα . . . καd γaρ τοfσ λÞντασ τcν ^Ρñµην ΓαλÀτασ κατεπολÛµησαν
πιοσιν πιθÛµενοι κατa ΣαβÝνουσ, καd ± παρ\ κÞντων Cλαβον ^ΡωµαÝων
κε νοι λÀφυρα κοντασ φεÝλοντο¯ πρeσ δb τοàτοισ τοfσ καταφυγÞντασ
παρ\ατοfσ κ τσ ^Ρñµησ σωσαν καd τe θÀνατον πρ καd τaσ τσ ^ΕστÝασ
ερεÝασ. ο µbν οsν ^Ρωµα οι διa τοfσ τÞτε φαàλωσ διοικοντασ τcν πÞλιν
οχ κανσ ποµνηµονεσαι τcν χÀριν ατο σ δοκοσι¯ πολιτεÝαν γaρ

δÞντεσ οκ νÛφραψαν εσ τοfσ πολÝτασ, λλa καd τοfσ λλουσ τοfσ µc
µετÛχοντασ τσ σονοµÝασ εσ τaσ δÛλτουσ ξñριζον τaσ Καιρετανν.
παρa δb το σ Ελλησιν εδοκÝµησεν  πÞλισ αÅτη διÀ τε νδρεÝαν καd
δικαιοσàνην¯ τν τε γaρ λFηστηρÝων πÛσχετο καÝπερ δυναµÛνη πλε στον,
καd Πυθο τeν \ΑγυλλαÝων καλοàµενον νÛθηκε θησαυρÞν. Αγυλλα γaρ
νοµÀζετο τe πρÞτερον  νν ΚαιρÛα, καd λÛγεται Πελασγν κτÝσµα τν
κ ΘετταλÝασ φιγµÛνων¯ τν δb Λυδν, ο´περ Τυρρηνοd µετωνοµÀσθησαν,
πιστρατευσÀντων το σ \ΑγυλλαÝοισ, προσιgν τÿ τεÝχει τισ πυνθÀνετο
τονοµα τσ πÞλεωσ, τν δ\ πe το τεÝχουσ Θετταλν τινοσ ντd το
ποκρÝνασθαι προσαγορεàσαντοσ ατeν ^χα ρε\, δεξÀµενοι τeν οωνeν ο
Τυρρηνοd τοτον λοσαν τcν πÞλιν µετωνÞµασαν.  δb οÅτω λαµπρa καd
πιφανcσ πÞλισ νν χνη σñζει µÞνον, εανδρε δ\ ατσ µλλον τa πλησÝον
θερµÀ, ± καλοσι ΚαιρετανÀ, διa τοfσ φοιττασ θεραπεÝασ χÀριν.
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De Tyrrhènoi nu worden bij de Romeinen ‘Etrusci’ en Tusci’ genoemd. De
Grieken noemden hen zo naar Tyrrhènos, zoon van Atys, die, zo zegt men,
kolonisten uit Lydië hierheen gezonden heeft.
Tijdens een hongersnood en voedselschaarste hield Atys, één van de nakomelingen van Herakles en Omphale, omdat hij maar twee kinderen had, door het
lot Lydos achter, maar meer dan de helft van het volk zond hij onder leiding
van Tyrrhènos weg.
Deze laatste noemde het land waar hij terecht kwam, naar zichzelf: Tyrrhènia
en liet er twaalf steden stichten nadat hij Tarco tot stichter had benoemd,
naar wie de stad Tarquinia is genoemd.
Men vertelt van hem dat hij wegens zijn intelligentie met grijs haar geboren is.
Toen, onder leiding van één heerser, waren zij een machtig volk, maar waarschijnlijk werd later hun politieke constellatie minder hecht en verspreidden
zij zich over steden, wijkend voor de macht van buurvolkeren.
Want anders zouden ze niet een welvarend land hebben verlaten om de zeeën
met piraterij onveilig te maken — de een in deze, de ander in die richting,
ook omdat ze, als ze maar samenwerkten, heel wel in staat waren niet alleen
een aanvallende partij af te slaan maar zelfs tegenaanvallen en grote veldtochten te ondernemen.
Na de stichting van Rome kwam Demaratos met een groep mensen uit Korinthe; hij werd door de inwoners van Tarquinia opgenomen en verwekte bij een
inheemse vrouw een zoon, Lucumo. Deze raakte bevriend met Ancus Martius,
de koning der Romeinen en hij werd na hem koning; zijn naam werd gewijzigd in Lucius Tarquinius Priscus. Hjj bestuurde Tyrrhènia goed, evenals zijn
vader vòòr hem: de vader door de steun van handwerkslieden die hem vanuit
Korinthe waren gevolgd en de zoon door materiële hulp vanuit Rome. Men
zegt dat de triomfpraal, de ceremonie van het consulaat en het bestuursdecorum in het algemeen van Tarquinia Rome zijn ingevoerd, evenals de

roedenbundels, bijlen, trompetten, de offerrite, waarzeggerij en de muziek die
Romeinen voor het openbare leven gebruiken.
Zijn zoon was de tweede Tarquinius, Superbus, die tevens de laatste koning
was en tijdens zijn bewind verbannen werd. Porsinas (Porsenna), de koning
van Clusium, een Tyrrheense stad, probeerde hem met wapengeweld terug te
voeren, maar toen dat niet lukte, verzoende hij zich (met de Romeinen) en
keerde als vriend, overladen met eerbewijzen en geschenken huiswaarts.
Dit over de roem der Tyrrhènoi en nu nog iets speciaals over de prestatie van
de inwoners van Caere. Zij overwonnen namelijk de Galliërs, die Rome hadden ingenomen, door hen op hun terugtocht in het land der Sabijnen aan te
vallen en de hele buit, die de Romeinen zonder verzet aan de Galliërs hadden
afgestaan, namen zij van hen af. Bovendien verschaften de inwoners van Caere
een onderkomen aan diegenen, die uit Rome een toevlucht bij hen hadden
gezocht, en ook aan het onvergankelijke vuur en de priesteressen van Vesta.
De Romeinen evenwel schijnen, omdat zij toen slechte bestuurders hadden,
onvoldoende erkentelijkheid te hebben betuigd voor de gunst die hun gegeven
was.
Hoewel zij immers burgerrecht gaven, noteerden zij hen niet op de lijst van
burgers, maar zelfs anderen die geen gelijke rechten hadden, noteerden zij
apart op de Tabulae Caeritum’.
Bij de Grieken echter genoot die stad een goede reputatie zowel door zijn
moed als zijn rechtvaardigheid. Het onthield zich van piraterij hoewel het daar
alle macht toe had. Ook stichtte het te Pytho (= Delphi) een schathuisje dat
naar de bewoners van Caere heette.
Het huidige Caere werd vroeger Agylla genoemd en naar men zegt, is het
gesticht door Pelasgen die uit Thessalië waren gekomen.
Toen de Lydiërs, die in Tyrrhènoi werden omgedoopt, optrokken tegen de
inwoners van Agylla, naderde iemand de muur om naar de naam van de stad
te informeren. Een van de Thessaliërs zei vanaf de muur zonder antwoord te
geven tegen hem: ‘chaire’ en dit als een goed voorteken opvattend noemden
de Tyrrhènoi de stad na de verovering ‘Caere’.
Zo bewaart die eens zo luisterrijke stad nu slechts sporen van zijn verleden
terwijl de nabij gelegen warme bronnen, die Caeretana heten, veel meer bevolkt zijn dan Caere zelf wegens het drukke bezoek van degenen die willen
kuren.
7 Aeneas raakt in conflict met koning Mezentius van Caere en de Rutuli.
Livius I 2.4-5
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Aeneas, adversus tanti belli terrorem ut animos Aboriginum sibi conciliaret
nec sub eodem iure solum sed etiam nomine omnes essent, Latinos utramque
gentem appellavit. nec deinde Aborigines Troianis studio ac fide erga regem

Aeneam cessere. fretusque his animis coalescentium in dies magis duorum
populorum Aeneas, quamquam tanta opibus Etruria erat, ut iam non terras
solum sed mare etiam per totam Italiae longitudinem ab Alpibus ad fretum
Siculum fama nominis sui implesset, tamen, cum moenibus bellum propulsare
posset, in aciem copias eduxit.
Geconfronteerd met de verschrikkingen van zo’n grote oorlog noemde Aeneas
beide volken Latini om de Aborigines met zich te verzoenen en hun niet
alleen dezelfde rechten toe te kennen, maar ook dezelfde naam. Daarna deden
de Aborigines ook niet in trouwe aanhankelijkheid jegens Aeneas voor de
Trojanen onder.
Omdat Aeneas op het enthousiasme van twee dagelijks meer naar elkaar toegroeiende volkeren vertrouwde, leidde hij, hoewel Etrurië zo machtig was dat
het zowel te land als ter zee, over de volle lengte van Italië, van de Alpen tot
de zee rond Sicilië, een reputatie had verworven, toch de troepen naar de
slaglinie, terwijl hij toch de oorlog met muren had kunnen weren.
8 Koning Mezentius was niet alleen een fameus godslasteraar maar hij hield
ook van wijn....
Plinius, Naturalis Historia 14.12.88
M. Varro auctor est Mezentium Etruriae regem auxilium Rutulis contra Latinos tulisse vini mercede quod tum in Latino agro fuisset.
M. Varro is mijn zegsman dat Mezentius, koning van Etrurië, de Rutuli hulp
geboden heeft tegen de Latini in ruil voor de wijn die in het gebied van de
Latini was.
9 Macrobius, Saturnalià 3.5.10
Cato, Origines, fragment 12.
Veram huius contumacissimi hominis (sc. contemptoris divom Mezentii) causam in primo libro originum Catonis diligens lector inveniet. ait enim Mezentium Rutulis imperasse, ut sibi offerrent quas dis primitias offerebant, et
Latinos omnes similis imperii metu ita vovisse: ‘Iuppiter, si tibi magis cordi
est nos ea tibi dare potius quam Mezentio, uti nos victores facias’.
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De oplettende lezer zal in het eerste boek van Cato’s Origines de werkelijke
toedracht van het verhaal van deze ongenaakbare man ontdekken (dus van de
blasfemist Mezentius).

Want hij zegt dat Mezentius de Rutuli heeft bevolen aan hem alle eerstelingen
te offeren die zij aan goden plachten te offeren, en dat de Latini allen uit
vrees voor een dergelijk bewind de volgende belofte deden; ‘Iupiter, als het U
ter harte gaat dat wij die dingen liever aan U dan aan Mezentius offeren, laat
ons dan overwinnen’.
10 Romulus omringt zich naar Etruskische gewoonte met twaalf lictoren.
Livius I 8.1-3
Rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine, quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura
dedit; quae ita sancta generi hominum agresti fore ratus, si se ipse venerabilem
insignibus imperii fecisset, cum cetero habitu se augustiorem, tum maxime
lictoribus duodecim sumptis fecit.
alii ab numero avium, quae augurio regnum portenderant, eum secutum
numerum putant; me haud paenitet eorum sentientiae esse, quibus et apparitores et hoc genus ab Etruscis finitimis, unde sella curulis, unde toga praetexta sumpta est, et numerum quoque ipsum ductum placet et ita habuisse
Etruscos, quod ex duodecim populis communiter creato rege singulos singuli
lictores dederint.
Toen hij de sacrale zaken naar voorschrift had verricht en de menigte ter
vergadering bijeengeroepen had, de menigte die alleen door wetten tot één
volksgeheel kon samengroeien, gaf hij rechtsregels.
In de mening dat het boerenvolk deze regels alleen zó als heilig zou respecteren, als hij zich eerbiedwaardig maakte door tekenen van gezag, gaf hij zich
niet alleen door zijn kleding maar vooral ook door het aanstellen van twaalf
lictoren een verhevener voorkomen. Volgens sommigen naar aanleiding van
het aantal vogels dat hem door een voorteken de heerschappij had voorspeld.
Ik volg zonder moeite de mening van hen die denken dat niet alleen beambten
maar ook dit genre (lictoren) aan de naburige Etrusken is ontleend — waar
ook sella curulis en toga praetexta vandaan komen — en tevens het getal zelf.
Volgens hen hadden de Etrusken twaalf lictoren omdat zij als uit de twaalf
volkeren gemeenschappelijk één koning was gekozen, ieder één lictor gaven.
11 De stichting van de stad Rome.
Plutarchus, Romulus 11
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^Ο δb ^Ρωµàλοσ ν τF ^ΡεµωρÝÿα θÀψασ τeν ^ΡÛµον µο καd τοfσ τροφε σ,
ÿκιζε τcν πÞλιν, κ ΤυρρηνÝασ µεταπεµψÀµενοσ νδρασ ερο σ τισι θεσµο σ

καd γρÀµµασιν πηγουµÛνουσ ²καστα καd διδÀσκοντασ Ïσπερ ν τελετF.
βÞθροσ γaρ ρàγη περd τe ΚοµÝτιον κυκλοτερÜσ, παρχαÝ τε πÀντων,
Âσοισ νÞµÿω µbν σ καλο σ χρντο, φàσει δ\ σ ναγκαÝοισ, πετÛθησαν
νταθα. καd τÛλοσ ξ wσ φ κτο γσ ²καστοσ λÝγην κοµÝζων µο ραν
βαλλον εσ τατe καd συνεµεÝγνυον. καλοσι δb τeν βÞθρον τοτον ÿz καd τeν
λυµπον νÞµατι µονδον. εrθ\ Ïσπερ κàκλον κÛντρÿω περιÛγραψαν τcν πÞλιν.
 δ\ οκιστcσ µβαλgν ρÞτρÿω χαλκν Åνιν, ποζεàξασ δb βον ρρενα καd
θÜλειαν, ατeσ µbν πÀγει περιελαàνων αλακα βαθε αν το σ τÛρµασι, τν
δ\ ποµÛνων ργον στÝν, ±σ νÝστησι βñλουσ τe ροτρον, καταστρÛφειν
εσω καd µηδεµÝαν ξω περιορν κτρεποµÛνην. τF µbν οsν γραµµF τe
τε χοσ φορÝζουσι, καd καλε ται κατa συγκοπcν πωµÜριον, οxον πισθεν
τεÝχουσ j µετa τε χοσ¯ Âπου δb πàλην µβαλε ν διανοονται, τcν Åνιν
ξελÞντεσ καd τe ροτρον περθÛντεσ διÀλειµµα ποιοσιν. Âθεν ±παν τe
τε χοσ ερeν πλcν τν πυλν νοµÝζουσι¯ τaσ δb πàλασ ερaσ νοµÝζοντασ οκ
qν νευ δεισιδαιµονÝασ τa µbν δÛχεσθαι, τa δ\ ποπÛµπειν τν ναγκαÝων
καd µc καθαρν.

Toen Romulus in Remoria Remus en zijn pleegvaders tegelijkertijd had begraven, stichtte hij de stad, nadat hij uit Etrurië mannen had ontboden die
hem met behulp van bepaalde gewijde gebruiken en geschriften op afzonderlijke punten adviseerden en hem onderwezen als in een mysterie. Een ronde
kuil werd bij het huidige Comitium gegraven en de eerstelingen van al wat de
gewoonte hen als goed en de natuur hen als noodzakelijk had doen ervaren,
werden daarin gelegd.
En tenslotte wierpen zij een klein beetje aarde uit het land, waar een ieder
vandaan kwam, daarin en vermengden het. Deze kuil noemen zij ‘mundus’
evenals de wereld. Vervolgens beschreven ze de omtrek van de stad als een
cirkel rond een middelpunt. Wanneer de stichter van de stad een bronzen
ploegschaar aan de ploeg heeft bevestigd en er een mannelijk en vrouwelijk
rund voorgespannen heeft, maakt hij zelf door ze rond te drijven een diepe
voor op de grens en zijn volgers hebben tot taak de aardkluiten die de ploeg
opwerpt, naar binnen te gooien en ervoor te zorgen dat geen aarde naar
buiten geworpen wordt. Met deze lijn bepalen zij de positie van de muur en
deze wordt met syncope pomerium genoemd, d.w.z. alles wat achter de muur
ligt of er na komt.
Waar zij echter van zins zijn een poort in te bouwen, halen zij de ploegschaar
uit de grond, tillen de ploeg op en maken een onderbreking. Daarom houden
zij de hele muur voor heilig behalve de poorten. Zouden zij poorten heilig
achten, dan zouden zij niet zonder angst voor de goden noodzakelijke en
onreine zaken in de stad kunnen ontvangen of eruit wegzenden.
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12 Tarquinius Priscus, Rome’s eerste Etruskische koning.
Livius I, 34
Anco regnante Lucumo, vir impiger et divitiis potens, Romam commigravit
cupidine maxime ac spe magni honoris, cuius adipiscendi Tarquiniis — nam ibi
quoque peregrina stirpe oriundus erat - facultas non fuerat. Demarati Corinthii filius erat, qui ob seditiones domo profugus cum Tarquiniis forte consedisset, uxore ibi ducta duos filios genuit. nomina his Lucomo atque Arruns
fuerunt. Lucumo superfuit patri bonorum omnium heres; Arruns prior quam
pater moritur uxore gravida relicta. nec diu manet superstes filio pater; qui
cum, ignorans nurum ventrem ferre, immemor in testando nepotis decessisset,
puero post avi mortem in nullam sortem bonorum nato ab inopia Egerio
inditum nomen.
Lucumoni contra omnium heredi bonorum cum divitiae iam animos facerent,
auxit ducta in matrimonium Tanaquil summo loco nata et quae haud facile
iis, in quibus nata erat, humiliora sineret ea, quo innupsisset.
spernentibus Etruscis Lucumonem exule advena ortum, ferre indignitatem
non potuit oblitaque ingenitatae erga patriam caritatis, dummodo virum honoratum videret, consilium migrandi ab Tarquiniis cepit.
Roma est ad id potissimum visa: in novo populo, ubi omnis repentina atque
ex virtute nobilitas sit, futurum locum forti ac strenuo viro; regnasse Tatium
Sabinum, arcessitum in regnum Numam a Curibus, et Ancum Sabina matre
ortum nobilemque una imagine Numae esse.
facile persuadet ut cupido honorum et cui Tarquinii materna tantum patria
esset. sublatis itaque rebus amigrant Romam. ad Ianiculum forte ventum erat.
ibi ei carpento sedenti cum uxore aquila suspensis demissa leniter alis pilleum
aufert superque carpentum cum magno clangore volitans rursus velut ministerio divinitus missa capiti apte reponit; inde sublimis abit. accepisse id augurium laeta dicitur Tanaquil, perita, ut vulgo Etrusci, caelestium prodigiorum
mulier.
excelsa et alta sperare conplexa virum iubet: eam alitem, ea regione caeli et
eius dei nuntiam venisse, circa summum culmen hominis auspicium fecisse,
levasse humano superpositum capiti decus, ut divinitus eidem redderet. has
spes cogitationesque secum portantes urbem ingressi sunt domicilioque ibi
comparato L. Tarquinium Priscum edidere nomen.
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Toen Ancus koning was, verhuisde Lucumo, een energiek en door zijn rijkdom invloedrijk man naar Rome, vooral omdat hij een hoog ereambt ambieerde, dat hij te Tarquinii (Tarquinia) nooit had kunnen verwerven daar hij
immers ook daar als van buitenlandse komaf gold. Hij was de zoon van
Demaratus uit Korinthe, die wegens woelingen in zijn vaderstad gevlucht was
en zich toevallig in Tarquinii had gevestigd. Daar trouwde hij een vrouw en
verwekte twee zonen. Zij heetten Lucumo en Arruns. Lucumo overleefde zijn

vader als erfgenaam van alle bezittingen. Arruns stierf eerder dan zijn vader en
liet een zwangere echtgenote na. Maar ook de vader overleefde de zoon niet
lang. Toen hij bij het maken van zijn testament niet wist, dat zijn schoondochter in verwachting was en niet dacht aan een kleinkind, gaf men de
jongen die na de dood van zijn grootvader ter wereld kwam en geen erfdeel
kreeg, wegens zijn armoede de naam Egerius.
Hoewel daarentegen de rijkdom Lucumo, erfgenaam in alles, reeds zelfvertrouwen gaf, maakte de omstandigheid dat hij Tanaquil, een vrouw van zeer
hoge stand die niet licht een mésalliance zou dulden, trouwde, hem nog
machtiger.
Toen de Etrusken Lucumo minachtten als zoon van een balling uit den vreemde, kon zij de smadelijke behandeling niet verdragen en vatte het plan op
Tarquinii te verlaten. De ingeboren liefde tot haar vaderstad wilde ze vergeten;
als zij maar zag dat haar man geëerd werd.
Rome leek haar voor dit doel het gunstigst: in een nieuw volk, waar alle adel
snel op kwam op grond van moed en deugd, zou plaats zijn voor een dapper
en energiek man; Tatius de Sabijn was koning geweest, Numa was uit Cures
(stad in het land der Sabijnen) ontboden om te regeren, en ook Ancus was
geboren uit een Sabijnse moeder en het enige ‘voorouderportret’ waaraan hij
zijn adeldom kon ontlenen, was dat van Numa.
Zij overtuigde hem gemakkelijk omdat hij toch al begerig was naar een ambtelijke carrière en Tarquinii alleen maar van moederskant zijn vaderstad was.
Dus namen zij hun bezittingen en vertrokken naar Rome. Toevallig arriveerden zij bij de Ianiculus. Daar daalde een adelaar met gespreide vleugels zachtkens neer en pikte hem, terwijl hij met zijn vrouw op de huifkar zat, de vilten
hoed van het hoofd. Daarna vloog hij weg, hoog door de lucht. Dit voorteken
heeft, naar men zegt, Tanaquil blij geaccepteerd, omdat zij verstand had van
hemelse voortekens, zoals de Etrusken dat in het algemeen hebben.
Zij omhelsde haar man en zei hem hooggespannen verwachtingen te koesteren: dat die vogel, in dat deel van de hemel en van die god gekomen was, dat
hij rondom de kruin van een mensenhoofd een voorteken had gegeven, dat
deze een sieraad, dat op het hoofd lag, had weggenomen om het van godswege
weer terug te geven.
Met deze verwachtingen en ideeën trokken zij de stad in, verschaften zich
daar een huis en zij noemden hem L. Tarquinius Priscus.
13 De vader van Tarquinius, Demaratus, nam ook kunstenaars mee naar Etrurië.
Plinius, Naturalis Historia 35, 43
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Sunt qui in Samo primos omnium plasticen invenisse Rhoecum et Theodorum
tradant multo ante Bacchiadas Corintho pulsos, Demaratum vero ex eadem

urbe profugum, qui in Etruria Tarquinium regem populi Romani genuit,
comitatos fictores Euchira, Diopum, Eugrammum. ab iis Italiae traditam plasticen.
Er zijn mensen die overleveren dat op Samos allereerst Rhoecus en Theodorus
de boetseerkunst hebben uitgevonden, lang voordat de Bacchiaden uit Korinthe verdreven werden, maar dat Demaratus als vluchteling uit dezelfde stad,
die in Etrurië Tarquinius, koning van het Romeinse volk, verwekte, begeleid
werd door de boetseerders Eucheir, Diopus en Eugrammus. Door hen zou de
boetseertechniek (dus het maken van terracotta beelden) in Italië bekend
geworden zijn.
14 Tarquinius Priscus ontbiedt Vulca uit Veii naar Rome.
Plinius, Naturalis Historia 35, 157.
Praeterea elaboratam hanc artem Italiae et maxime Etruriae, Vulcam Veiis
accitum cui locaret Tarquinius Priscus Iovis effigium Capitolio dicandum,
fictilem eum fuisse et ideo miniari solitum, fictiles in fastigio templi eius
quadrigas, de quibus saepe diximus, ab hoc eodem factum Herculem qui
hodieque materiae nomen in urbe retinet.
(Varro levert over) dat deze (boetseer-)kunst zich in Italië en vooral in Etrurië
heeft ontwikkeld, dat Vulca uit Veii ontboden is, aan wie Tarquinius Priscus
opdracht gaf het beeld van Iupiter te vervaardigen dat op het Kapitool zou
worden gewijd, dat dit van terracotta geweest is en daarom roodgeschilderd
placht te worden, dat het terracotta vierspan op het fronton van de tempel
van hem was, waarover ik vaak heb gesproken, en dat door dezelfde artiest
een Hercules is vervaardigd, die ook tegenwoordig in de stad nog heet naar het
materiaal waarvan hij is gemaakt (de ‘lemen Hercules’).
15 Over de constructie van een Etruskische tempel.
Vitruvius, De Architectura IV 7
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Nunc de tuscanicis dispositionibus, quemadmodum institui oporteat, dicam.
Locus, in quo aedis constituetur, cum habuerit in longitudine sex partes, una
adempta reliquum quod erit, latitudini detur. Longitudo autem dividatur bipertito, et quae pars erit interior, cellarum spatiis designetur, quae erit proxima fronti, columnarum dispositione relinquatur. Item latitudo dividatur in
partes x. ex his ternae partes dextra ac sinistra cellis minoribus, sive ibi alae
futurae sunt, dentur; reliquae quattuor mediae aedi attribuantur. spatium,

quod erit ante cellas in pronao, ita columnis designetur, ut angulares contra
antas, parietum extremorum regione, conlocentur, duae mediae e regione
parietum, qui inter antas et mediam aedem fuerint, ita distribuantur, et inter
antas et columnas priores per medium isdem regionibus alterae disponantur.
eaeque sint ima crassitudine altitudinis parte VII; altitudo tertia parte latitudinis templi; summaque columna quarta parte crassitudinis imae contrahatur.
spirae earum altae dimidia parte crassitudinis fiant. habeant spirae earum
plinthum ad circinum, altam suae crassitudinis dimidia parte, torum insuper
cum apophysi crassum quantum plinthus. capituli altitudo dimidia crassitudinis. abaci latitudo quanta ima crassitudo columnae. capitulique crassitudo
dividatur in partes tres, e quibus una plintho, quae est in abaco, detur, altera
echino, tertia hypotrachelio cum apophysi. supra columnas trabes compactiles inponantur ut altitudinis modulis is, qua magnitudine operis postulabuntur. eaeque trabes conpactiles ponantur ut eam habeant crassitudinem, quanta
summae columnae erit hypotrachelium, et ita sint conpactae subscudibus et
securiclis, ut conpactura duorum digitorum habeant laxationem. cum enim
inter se tangunt et non spiramentum et perflatum venti recipiunt, concalefaciuntur et celeriter putrescunt. supra trabes et supra parietes traiecturae
mutulorum parte IIII altitudinis columnae proiciantur; item in eorum frontibus antepagmenta figantur. supraque id tympanum fastigii structura seu de
materia conlocetur. supraque eum fastigium, columen, cantherii, templa ita
sunt conlocanda, ut stillicidium tecti absoluti tertiario respondeat.
abacus

platte plaat, bovenste deel van het kapiteel boven de echinus, een kussenvormige plaat.
anta
uitstekend deel van een muur
apophysis
ronde verdikking van de voet van de zuilschacht
cella
ruimte voor het cultusbeeld
hypotrachelium overgang van de top van de zuilschacht naar het kapiteel.
mutuli
horizontale platen onder de daklijst
torus
ronde, convexe plaat boven de plint, onder de zuilschacht.
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Nu zal ik uiteenzetten hoe de Toscaanse bouworde dient te worden toegepast.
Bestem op de plaats, waar de tempel zal worden gebouwd, zes delen voor de
lengte en vijf delen voor de breedte. Verdeel de lengte in tweeën. Wijs het
binnenste (achterste) deel aan voor de cella-ruimten en het voorste deel voor
de op te richten zuilen.
Verdeel evenzo de breedte in tien delen. Bestem drie delen links en rechts
voor kleinere cellae of eventueel voor zijvleugels.
De vier overige, in het midden gelegen delen moet men aan het midden van de
tempel toewijzen. Bepaal de ruimte vóór de cellae — in de pronaos — zó door
zuilen, dat de hoekzuilen tegenover de anten liggen op het eindpunt van de
muren.
Verdeel de twee middelste zuilen zo (in de ruimte) dat zij tegenover de
uiteinden van de cellamuren staan.

Zet tussen de anten en de voorste zuilen een tweede rij zuilen halverwege. Zij
dienen aan de voet een diameter van 1/7 van de hoogte te hebben. (De hoogte
moet corresponderen met 1/3 van de breedte van de tempel). De top van de
zuil moet zich met 1/4 van de diameter aan de voet verjongen. De hoogte van
de basementen dient de helft van de diameter aan de voet te zijn. Het basement moet een ronde plint hebben die half zo hoog is als zijn diameter,
daarop een torus met een apophysis die zo dik is als de plint. De hoogte van
het kapiteel moet de helft van de breedte zijn. De breedte van de abacus moet
even groot zijn als de diameter van de zuil aan de voet. Verdeel de hoogte van
het kapiteel in drie delen. Bestem één deel voor de plint, die op de abacus ligt,
een tweede deel voor de echinus en een derde deel voor het hypotrachelium
met apophysis.
Voeg boven de zuilen balken samen met die hoogtematen, die door de grootse
opzet van het werk zullen worden vereist. Deze samengevoegde balken dienen
even dik te zijn als het hypotrachelium van de zuiltop en zij moeten zo
worden samengevoegd met zwaluwstaarten en tapgaten, dat de voegen een
speelruimte van twee vingers hebben. Wanneer de balken elkaar raken en geen
‘adem kunnen halen’, raken ze verhit en vergaan ze snel.
Boven de balken en de muren moeten de mutuli 1/4 van de hoogte van een
zuil uitsteken; aan de voorkant ervan dienen bekledingsplaten te worden bevestigd. Daarboven plaatse men de gevel, ‘tzij van steen, ‘tzij van hout. Boven
deze gevel moet men nok- zij- en dakbalken zo plaatsen dat het dak dertig
graden helt.
16
Vitruvius, De Architectura III 3,5
In araeostylis (sc. templis) autem nec lapideis nec marmoreis epistyliis uti
datur sed inponendae de materia trabes perpetuae.
et ipsarum aedium species sunt varicae, barycephalae. humiles, latae, ornanturque signis fictilibus aut aereis inauratis earum fastigia tuscanico more, uti
est ad Circum Maximum Cereris et Herculis Pompeiam item Capitoli.
In araeostyle tempels (d.w.z. tempels waarin de zuilen ver uit elkaar staan)
kan men echter geen stenen of marmeren architraven gebruiken, maar moet
men doorlopende houten balken gebruiken.
En het uiterlijk van deze tempels is wijds, topzwaar, laag en breed. De gevels
worden versierd met beelden van terracotta of brons op Etruskische wijze,
zoals de tempel van Ceres bij het Circus Maximus en evenzo Pompeius’ tempel
van Hercules en de tempel van het Capitolium.
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17 De speech van keizer Claudius te Lyon in 4S v.C. (partieel): Etruskische
koningen in Rome.
CIL 13, nr. 1668
Equidem primam omnium illam cogitationem hominum, quam maxime primam occursuram mihi provideo, deprecor, ne quasi novam istam rem introduci exhorrescatis, sed illa potius cogitetis, quam multa in hac civitate novata
sint, et quidem statim ab origine urbis nostrae in quot formas statusque res
p(ublica) nostra diducta sit.
Quondam reges hanc tenuere urbem, nec tamen domesticis successoribus eam
tradere contigit. Supervenere alieni et quidam externi, ut Numa Romulo successerit ex Sabinis veniens, vicinus quidem sed tunc externus, ut Anco Martio
Priscus Tarquinius. (Is) propter temeratum sanguinem, quod patre Demerato
Corinthio natus erat et Tarquiniensi matre, generosa et inopi, ut quae tali
marito necesse habuerit succumbere, cum domi repelleretur a gerendis honoribus, postquam Romam migravit, regnum adeptus est. Huic quoque et filio
nepotive eius (nam et hoc inter auctores discrepat) insertus Servius Tullius, si
nostros sequimur, captiva natus Ocrisia, si Tuscos, Caeli quondam Vivennae
sodalis fidelissimus omnisque eius casus comes, postquam varia fortuna exactus cum omnibus reliquis Caeliani exercitus Etruria excessit, montem Caelium
occupavit (e(s)t a duce suo Caelio ita appellitatus) mutatoque nomine (nam
Tusce Mastarna ei nomen erat) ita appellatus est, ut dixi, et regnum summa
cum rei p(ublicae) utilitate optinuit. Deinde, postquam Tarquini Superbi
mores invisi civitati nostrae esse coeperunt, qua ipsius qua filiorum eius,
nempe pertaesum est mentes regni et ad consules, annuos magistratus, administratio rei p(ublicae) translata est.
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Ik smeek U dringend van die eerste gedachte van alle mensen verschoond te
blijven, waarmee — het is te voorzien - ik zeker het eerst geconfronteerd zal
worden, dat U denkt dat dit iets nieuws is dat geïntroduceerd wordt en er
daarom voor terugdeinst, maar dat U liever overweegt hoeveel in deze staat
vernieuwd is en in hoevele vormen en gedaanten onze staat terstond, ja zelfs
vanaf de stichting van de stad (Rome) is veranderd.
Eens hebben koningen over deze stad geregeerd en toch gebeurde het niet dat
zij de heerschappij overdroegen aan inheemse opvolgers. Vreemdelingen en
soms zelfs buitenlanders kwamen opdagen,zoals Numa Romulus opgevolgd is,
komend van de Sabijnen, weliswaar een ‘buurman’ maar toen een buitenlander, zoals Tarquinius Priscus Ancus Martius is opgevolgd. Deze heeft wegens
zijn onzuivere afkomst - hij was de zoon van de Korinthiërs Demaratus en
een Tarquinische moeder, die edel was maar arm zoals dat te verwachten is bij
een vrouw, die het nodig achtte zich te schikken naar een dergelijke man -,
toen hij te Tarquinii (= Tarquinia) van het bekleden van ambten weerhouden
werd, nadat hij naar Rome was verhuisd, de heerschappij verworven. Ook

tussen hem en zijn zoon of kleinzoon (want ook hierover bestaat tussen de
schrijvers geen eenstemmigheid) heeft zich Servius Tullius gevoegd; als wij
onze schrijvers volgen, iemand die de zoon was van een krijgsgevangen vrouw,
Ocrisia, maar als wij de Etruskische auteurs volgen, was hij eens de trouwste
makker van Caelius en metgezel in al diens lotgevallen. Toen hij na tegenslag
met geheel de rest van het leger van Caelius Etrurië had verlaten, bezette hij
de Mons Caelius (zo is de heuvel naar diens leider genoemd) en na een naamsverandering (hij heette in het Etruskisch immers Mastarna) is hij zo genoemd
als ik zei en de heerschappij verwierf hij tot zeer groot voordeel van de staat.
Toen daarop onze burgers het optreden van Tarquinius Superbus, zowel van
hem als van zijn zonen, begonnen te haten, kreeg men waarlijk een grote
hekel aan koningen en het staatsbestuur droeg men over aan consuls, ambtenaren voor de periode van één jaar.
18 Etrusken en Puniërs verjagen Phocaeërs uit de Tyrrheense zee (ca. 537
v.C.
Herodotus 1.166-167.3

πεÝτε δb σ τcν Κàρνον πÝκοντο, οκεον κοινF µετa¯ τν πρÞτερον
πικοµÛνων π\ τεα πÛντε καd νιδρàσαντο. καd qγον γaρ δc καd φερον
τοfσ περιοÝκουσ ±παντασ, στρατεàονται tν π\ ατοàσ κοινÿ λÞγÿω
χρησÀµενοι Τυρσηνοd καd ΚαρχηδÞνιοι νηυσd κÀτεροι ξÜκοντα. ο δb
ΦωκαιÛεσ πληρñσαντεσ καd ατοd τa πλο α, Þντα ριθµeν ξÜκοντα,
ντÝαζον σ τe ΣαρδÞνιον καλεÞµενον πÛλαγοσ. συµµισγÞντων δb τF
ναυµαχÝFη ΚαδµεÝη τισ νÝκη το σι Φωκαιεσι γÛνετο. α µbν γaρ τεσσερÀκοντÀ σφι νεσ διεφθÀρησαν, α δb εκοσι α περιεοσαι qσαν χρηστοι¯
πεστρÀφατο γaρ τοfσ µβÞλουσ. καταπλñσαντεσ δb σ τcν \ΑλαλÝην
νÛλαβον τa τÛκνα καd τaσ γυνα κασ καd τcν λλην κτσιν Âσην οxαÝ τε
γÝνοντο α νÛσ σφι γειν, καd πειτα πÛντεσ τcν Κàρνον πλεον σ
^ΡÜγιον. τν δb διαφθαρεισÛων νεν το``θσ νδρασ ο´ τε ΚαρχηδÞνιοι καd ο
Τυρσηνοd <– –> λαχÞν τε ατν πολλÿ πλÛουσ καd τοàτουσ ξαγαγÞντεσ
κατÛλευσαν. µετa δb \ΑγυλλαÝοισι πÀντα τa παριÞντα τeν χρον, ν τÿ ο
ΦωκαιÛεσ καταλευσθÛντεσ κÛατο, γÝνετο διÀστροφα καd µπηρα καd
πÞπληκτα, µοÝωσ πρÞβατα καd ποζàγια καd νθρωποι, ο δb \Αγυλλα οι
σ ∆ελφοfσ πεµπον, βουλÞµενοι κÛσασθαι τcν µαρτÀδα.  δb ΠυθÝη
σφÛασ κÛλευσε ποιÛεν τa καd νν ο \Αγυλλα οι τι πιτελÛουσι. καd γaρ
ναγÝζουσÝ σφι µεγÀλωσ καd γνα γυµνικeν καd ππικeν πιστσι.
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Toen zij (Phocaeërs) op Corsica waren aangekomen, woonden zij samen met
de eerstgearriveerden gedurende vijf jaar en zij bouwden heiligdommen. Zij
plunderden alle omwonenden zozeer dat Etrusken en Carthagers overeenkomen hen aan te vallen, ieder met zestig schepen.
Ook de Phocaeërs zelf bemanden schepen, zestig in getal en voeren de vijand
tegemoet op de zee rond Sardinië.
De Phocaeërs behaalden tijdens de zeeslag een Kadmische overwinning. Want
veertig schepen van hen gingen te gronde, en de overige twintig waren onbruikbaar: de stormrammen waren namelijk afgeknapt.
Zij voeren terug naar Alalia, namen vrouwen, kinderen en de rest van hun
bezit mee voor zover hun schepen het konden vervoeren. Vervolgens vertrokken zij van Corsica en voeren naar Rhegium (Reggio di Calabria). Om de
mannen van de gezonken schepen lootten de Carthagers en Etrusken (en
laatstgenoemden) kregen verreweg de meesten, voerden hen weg en stenigden
hen.
Daarna overkwam het de inwoners van Agylla (= Caere) dat alles wat de plaats
waar de gestenigde Phocaeërs lagen, passeerde, een stuip kreeg, verlamde en
kreupel werd, kleinvee, jukdieren en mensen, allen in gelijke mate.
De inwoners van Agylla zouden boden naar Delphi omdat zij hun fout wilden
herstellen. De Pythia beval hun dat te doen wat de inwoners van Agylla ook
nu nog plegen te volbrengen.
De doden immers vereren zij op grootse wijze met offers en door de instelling
van atletische spelen en een concours hippique.
19 Het verbond tussen Etrusken en Karthagers.
Aristoteles, Politica III 9 (1280a, regel 34-38).

µÜτε συµµαχÝασ νεκεν, Âπωσ πe µηδενeσ δικνται, µÜτε διa τaσ
λλαγaσ καd τcν χρσιν τcν πρeσ λλÜλουσ – καd γaρ iν Τυρρηνοd καd ΚαρχηδÞνιοι καd πÀντεσ, οxσ στι σàµβολα πρeσ λλÜλουσ, σ µισ ν πολ ται
πÞλεωσ qσαν.

Evenmin (bestaat een staat) terwille van een alliantie om van niemand onrecht
te lijden, en ook niet terwille van ruilhandel of wederzijds lenen — want dan
zouden Etrusken en Karthagers en allen die commerciële verdragen met elkaar
hebben, als het ware burgers van één staat zijn.
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20 De Etruskische expansie naar het noorden.
Livius V 33.9
Et in utrumque mare vergentes incoluere urbibus duodenis terras, prius cis
Appenninum ad inferum mare, postea trans Appenninum totidem, quot capita originis erant, coloniis missis, quae trans Padum omnia loca, — excepto
Venetorum angulo qui sinum circumcolunt maris —, usque ad Alpes tenuere.
En terwijl zij hun gebied in de richting van beide zeeën uitbreidden, bewoonden zij met telkens twaalf steden het land, na eerst aan deze kant van de
Apennijnen tot aan de Tyrrheense zee, later aan de andere kant evenveel
koloniën te hebben gesticht als er moedersteden waren.
Deze kolonies beheersten tot aan de Alpen alle plaatsen met uitzondering van
het gebied der Veneti die rond de baai wonen.
21 De stichting van Mantua.
Servius’commentaar op Vergilius’Aeneis 10.179
Alii a Tarchone Tyrrheni fratre conditam dicunt: Mantuam autem ideo nominatam, quod Etrusca lingua Mantum Ditem patrem appellant, cui cum ceteris
urbibus et hanc consecravit.
Sommigen zeggen dat Mantua door Tarchon, een broer van Tyrrhenus, gesticht is: het is echer daarom Mantua genoemd omdat zij in de Etruskische
taal Pluto Mantus noemen, aan wie hij niet alleen deze, maar ook andere
steden wijdde.
22 Rome’s laatste Etruskische koning, Tarquinius Superbus, wordt verbannen. Hij zoekt steun bij Porsenna, koning van Chiusi. (507 v.C.)
Livius II 9
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Iam Tarquinii ad Lartem Porsinnam, Clusinum regem, perfugerant. ibi miscendo consilium precesque nunc orabant, nec se, orundos ex Etruscis, eiusdem sanguinis nominisque, egentes exulare pateretur, nunc monebant etiam,
ne orientem morem pellendi reges inultum sineret. satis libertatem ipsam
habere dulcedinis. nisi, quanta vi civitates eam expetant, tanta regna reges
defendant, aequari summa infimis; nihil excelsum, nihil, quod supra cetera
emineat, in civitatibus fore; adesse finem regnis, rei inter deos hominesque
pulcherrimae. Porsinna cum regem esse Romae tum Etruscae gentis regem

amplum Tuscis ratus Romam infesto exercitu venit. non umquam alias ante
tantus terror senatum invasit; adeo valida res tum Clusina erat magnumque
Porsinnae nomen.
Reeds waren de Tarquinii (Koning en zijn zonen) naar Lars Porsinna, koning
van Chiusi, gevlucht. Daar vlochten zij adviezen tussen hun smeekbeden en
vroegen hem nu eens niet te dulden, dat zij, die Etrusken van geboorte waren,
van hetzelfde bloed en van hetzelfde volk, behoeftig in ballingschap verkeerden. Dan weer waarschuwden ze hem er ook voor op te passen dat de
gewoonte koningen te verdrijven in zwang zou raken.
Juist de vrijheid had nogal wat aantrekkingskracht. Als koningen niet met
evenveel geweld hun rijk verdedigden als staten naar vrijheid streefden, zou
het hoogste met het laagste genivelleerd worden. Dan zou er niets verhevens,
niets dat boven al het andere uitstak, meer in de staten zijn. Dat betekende
het einde van heerschappijen, het mooiste onder goden en mensen. Daar
Porsenna meende dat het belangrijk was voor Etrusken dat er te Rome een
koning was en wel speciaal een koning van Etruskische origine, kwam hij met
een leger met aggressieve doeleinden naar Rome. Nooit tevoren raakte de
senaat zo in paniek; zo machtig was toen Chiusi en zo groot de naam van
Porsinna.
23 Koning Porsina bewondert de moed van een Romeins meisje.
Polyaenus, Stratègèmata VIII 31.

^Ρωµα οι Τυρρηνο σ πολεµοντεσ ποιησÀµενοι συνθÜκασ δωκαν ατο σ
µÜρουσ τν εγενεστÀτων νδρν θυγατÛρασ παρθÛνουσ¯ α δb µηρεàουσαι προλθον πd τeν ποταµeν τeν Θàβριν λουσÞµεναι µÝα δb ξ
ατν ΚλοιλÝα προτρεψεν πÀσασ ναδÜσασθαι τοfσ χιτωνÝσκουσ περd
τaσ κεφαλaσ καd διανÜξασθαι τe ¨εµα το ποταµο δÝναισ βαθεÝαισ
δàσπορον.
πεd δb διενÜξαντο, ^Ρωµα οι τcν µbν ρετcν ατν καd τcν νδρÝαν
θαàµασαν, νÛπεµψαν δb ατaσ Τυρρηνο σ τe πιστeν τν συνθηκν
φυλÀσσοντεσ.
ΠορσÝνασ βασιλεfσ Τθρρηνν νÛκρινε τaσ κÞρασ, τÝσ qν ατν  τοτο
πρξαι πεÝσασα¯ ΚλοιλÝα προλαβοσα τaσ λλασ µολÞγησε. ΠορσÝνασ
περαγασθεdσ τe νδρε ον τσ κÞρησ ´ππον ατF λαµπρσ κεκοσµηµÛνον
δωρÜσατο καd τaσ παρθÛνουσ πÀσασ παινÛσασ ^ΡωµαÝοισ πÛπεµψεν.
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De Romeinen die met de Etrusken oorlog voerden, sloten met hen een verdrag en zij gaven elkaar de maagdelijke dochters van zeer edele mannen als

gijzelaar. Deze gijzelaars kwamen bij de rivier de Tiber om zich te wassen. Eén
van hen, Cloelia, spoorde allen aan om het onderkleed boven het hoofd vast
te binden en de stroom van de rivier, die door diepe draaikolken moeilijk kon
worden overgestoken, te trotseren.
Toen zij overgestoken waren, bewonderden de Romeinen hun edele gezindheid en moed, maar zonden hen terug naar de Etrusken om het onderpand van
het verdrag te bewaren.
Porsinna, koning van de Etrusken, vroeg de meisjes, wie van hen het plan
bedacht had. Cloelia gaf het vóór de anderen toe.
Omdat Porsinna de moed van het meisje zeer bewonderde, schonk hij haar
een fraai uitgerust paard en alle meisjes zond hij met complimenten naar de
Romeinen terug.
24 Het einde van de Etruskische thalassokratie. De zeeslag bij Cumae. (474
v.C.)
Pindarus, Pythia I 72-75

λÝσσοµαι νεσον, ΚρονÝων, ³µερον
φρα κατ\ οrκον  ΦοÝνιξ  Τυρσανν τ\ λαλατeσ χFη, ναυσÝστονον Åβριν δgν τaν πρe Κàµασ,
οxα ΣυρακοσÝων ρχÿ δαµασθÛντεσ πÀθον,
κυπÞρων πe ναν Â σφιν ν πÞντÿω βÀλεθ\ λικÝαν,
^ΕλλÀδ\ ξÛλκων βαρεÝασ δουλÝασ.

Ik smeek U, zoon van Kronos: sta toe dat het
krijgsgeschreeuw van Carthager en Etrusken
rustig thuis blijft, nadat het de schepen
hun brutaliteit voor Cumae heeft zien beklagen.
Zulke dingen leden zij toen zij door de
heerser van Syracuse bedwongen werden, die
vanaf snelvarende schepen de kracht van hun
jongelingschap in zee wierp, Griekenland
van het juk der slavernij bevrijdend.
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25
Een Etruskische helm van brons, die in 1817 te Olympia gevonden werd, vermeldt in een inscriptie de overwinning van de tiran Hieron van Syrakuse ter
hoogte van Cymae in 474 v.C.
De helm bevindt zich nu in het Brits Museum te London;

ΙΑΡΟΝ Ο ∆ΕΙΝΟΜΕΝΕΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΙ ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΙ
ΤΟΙ ∆Ι ΤΥΡΑΝ ΑΠΟ ΚΥΜΑΣ

Hiero, zoon van Deinomenès,
en de Syrakusanen
aan Zeus (wegens hun overwinning op de)
Tyrrhènoi bij Cymae.

30

26 Etruskische zeerovers rond de kust van Sicilië (453 v.C.)
Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica XI 88.4-5

κατa δb τcν ΣικελÝαν Τυρρηνν λFηζοµÛνων τcν θÀλατταν, ο ΣυρακÞσιοι
ναàαρχον λÞµενοι ΦÀϋλλον πεµψαν εσ τcν ΤυρρηνÝαν. οyτοσ δ\ κπλεàσασ
τe µbν πρτον νσον τcν νοµζοµÛνην ΑθÀλειαν πÞρθησε, παρa δb τν
Τυρρηνν λÀθρÿα χρÜµατα λαβñν, πÛπλευσεν εσ τcν ΣικελÝαν οδbν
ξιον µνÜµησ διαπραξÀµενοσ.
ο δb ΣυρακÞσιοι τοτον µbν σ προδÞτην καταδικÀσαντεσ φυγÀδευσαν,
²τερον δb στρατηγeν καταστÜσαντεσ \Απελλν ξανÛστειλαν πd Τυρρηνοfσ
χοντα τριÜρεισ ξÜκοντα. οyτοσ δb τcν παραθαλÀττιον ΤυρρηνÝαν καταδραµñν, πρεν εσ Κàρνον κατεχοµÛνην πe Τυρρηνν κατ\ κεÝνουσ
τοfσ χρÞνουσ¯ πορθÜσασ δb πλε στα τσ νÜσου καd τcν ΑθÀλειαν χειρωσÀµενοσ, πανλθεν εσ τaσ Συρακοàσασ αχµαλñτων τε πλθοσ
κοµÝζων καd τcν λλην φÛλειαν γων οκ λÝγην.

Toen de Etrusken rond de kust van Sicilië plunderden, benoemden de
Syracusiërs Phaüllos tot admiraal en zij zonden hem naar Etrurië. Deze voer
weg en plunderde eerst het eiland dat Aithaleia (= Elba) heet, maar toen hij
stiekem geld van de Etrusken had aangenomen, voer hij naar Sicilië terug
zonder iets noemenswaardigs gepresteerd te hebben.
De Syracusiërs vonnisten hem als verrader en zonden hem als balling weg. Zij
benoemden Apellès tot strateeg en stuurden hem met zestig triëren op de
Etrusken af.
Hij voer plunderend langs het kustgebied van Etrurië en landde op Corsica dat
in die periode door de Etrusken bezet werd.
Het meeste op het eiland verwoestte hij, hij bedwong Elba en keerde met een
hoeveelheid krijgsgevangenen en een niet geringe krijgsbuit naar Syracuse terug.

27 De ijzermijnen op Elba
Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica V 13, 1-5
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Τσ γaρ ΤυρρηνÝασ κατa τcν νοµαζοµÛνην πÞλιν Ποπλñνιον νσÞσ στιν,
mν νοµÀζουσιν ΑθÀλειαν. αÅτη δb τσ παραλÝασ πÛχουσα σταδÝουσ
σ κατeν τcν µbν προσηγορÝαν εληφεν πe το πλÜθουσ το κατ\ ατcν

αθÀλου. πÛτραν γaρ χει πολλcν σιδηρ τιν, ³ν τÛµνουσιν πd τcν χωνεÝαν
καd κατασκευcν το σιδÜρου, πολλcν χοντεσ το µετÀλλου δαψÝλειαν. ο
γaρ τα σ ργασÝαισ προσεδρεàοντεσ κÞπτουσι τcν πÛτραν καd τοfσ τµηθÛντασ λÝθουσ κÀουσιν ν τισι φιλοτÛχνοισ καµÝνοισ¯ ν δb ταàταισ τÿ πλÜθει
το πυρeσ τÜκοντεσ τοfσ λÝθουσ καταµερÝζουσιν εσ µεγÛθη σàµµετρα,
παραπλÜσια τα σ δÛαισ µεγÀλοισ σπÞγγοισ. τατα συναγορÀζοντεσ µποροι
καd µεταβαλλÞµενοι κοµÝζουσιν εσ τε ∆ικαιÀρχειαν καd εσ τλλα µπÞρια.
τατα δb τa φορτÝα τινbσ νοàµενοι καd τεχνιτν χαλκÛων πλθοσ θροÝζοντεσ κατεργÀζονται, καd ποιοσι σιδÜρου πλÀσµατα παντοδαπÀ. τοàτων
δb τa µbν εσ Âπλων τàπουσ χαλκεàουσι, τa δb πρeσ δικελλν καd δρεπÀνων
καd τν λλων ργαλεÝων εθÛτουσ τàπουσ φιλοτεχνοσιν¯ zν κοµιζοµÛνων
πe τν µπÞρων εσ πÀντα τÞπον πολλa µÛρη τσ οκουµÛνησ µεταλαµβÀνει τσ κ τοàτων εχρηστÝασ.
Μετa δb τcν ΑθÀλειαν νσÞσ στιν πÛχουσα µbν ταàτησ σ τριακοσÝουσ
σταδÝουσ, νοµÀζεται δb πe µbν τν ^ΕλλÜνων Κàρνοσ, πe δb τν
^ΡωµαÝων καd τν γχωρÝων ΚÞρσÝκα. αÅτη δ\  νσοσ επροσÞρµιστοσ
οsσα κÀλλιστον χει λιµÛνα τeν νοµαζÞµενον ΣυρακÞσιον. πÀρχουσι δ\ν
ατF καd πÞλεισ ξιÞλογοι δàο, καd τοàτων  µbν ΚÀλαρισ,  δb ΝÝκαια
προσαγορεàεται. τοàτων δb τcν µbν ΚÀλαριν Φωκαε σ κτισαν, καd
χρÞνον τινa κατοικÜσαντεσ πe Τυρρηνν ξεβλÜθησαν κ τσ νÜσον.
τcν δb ΝÝκαιον κτισαν Τυρρηνοd θαλαττοκρατοντεσ καd τaσ κατa τcν
ΤυρρηνÝαν κειµÛνασ νÜσουσ διοποιοàµενοι. πd δÛ τινασ χρÞνουσ τν ν τF
Κàρνÿω πÞλεων κυριεàοντεσ λÀµβανον παρa τν γχωρÝων φÞρουσ
¨ητÝνην καd κηρeν καd µÛλι, φυοµÛνων τοàτων δαψιλν ν τF νÜσÿω.

In Etrurië ligt tegenover de stad die Poplonion (= Populonia) heet nl. een
eiland dat men Aithaleia* noemt. Het ligt ongeveer honderd stadiën van de
kust en het ontleent zijn naam aan de roetwolk ter plekke. Want het heeft
veel ijzererts, dat zij uithakken om het te smelten en er ijzer van te produceren, omdat zij een grote overvloed aan metalen bezitten. Zij zijn nl. aanhoudend in de weer rotsen weg te hakken en de uitgehakte steenblokken branden
zij in bepaalde goed geoutilleerde ovens. Daarin smelten zij met veel vuur de
stenen en ze meten deze in even grote delen af, die qua vorm op sponzen
gelijken.
Handelaars kopen ze op en brengen ze als ruilwaar naar Dikaiarchia (= Puteoli, haven aan de golf van Napels) en andere havens.
Sommigen kopen deze waar en door een groep smeden laten zij het bewerken,
en zij maken allerlei vormen van ijzer. Sommige daarvan smeden zij tot allerhande wapens, maar andere vervaardigen zij tot handige dubbele hakken,
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* (= Elba)

sikkels en andere werktuigen. Vanuit de havens komen deze overal terecht.
Een groot deel van de bewoonde wereld profiteert ervan.
Op een afstand van ongeveer driehonderd stadiën van Aithaleia ligt een eiland
dat de Grieken Kymos maar de Romeinen en inheemsen Corsica noemen. Het
ligt gunstig voor de scheepvaart: het heeft een magnifieke haven, die Syrakosion heet. Er liggen twee noemenswaardige steden, en de ene heet Kalaris
en de andere Nikaia. De Phocaeërs stichtten Kalaris, en na er een tijd gewoond te hebben werden zij door de Etrusken van het eiland verdreven.
Nikaia werd door de Etrusken gesticht die de zee beheersten en de bij Etrurië
gelegen eilanden zich toeëigenden. Gedurende een bepaalde periode waren zij
heer en meester over de steden op Kymos en zij inden van de inheemsen als
belasting hars, was en honing waar het eiland rijk aan was.
28. Het Fanum Voltumnae, Etrurië’s politieke centrum (ca. 434 v.C.)
Livius IV 23.4-5
Trepidatum in Etruria est post Fidenas captas, non Veientibus solum
exterritis metu similis excidii sed etiam Faliscis memoria initi primo cum iis
belli, quamquam rebellantibus non adfuerant.
Igitur cum duae civitates legatis circa duodecim populos missis impetrassent
ut ad Voltumnae fanum indiceretur omni Etruriae concilium, velut magno
inde tumultu imminente, senatus Mam.Aemilium dictatorem iterum dici
iussit.
Na de val van Fidenae ontstond er in Etrurië onrust omdat niet alleen de
inwoners van Veii verbijsterd waren door angst voor een soortgelijke ondergang, maar ook de Falisci die zich allereerst herinnerden dat de oorlog met
hen begonnen was, hoewel zij de opstandigen niet hadden geholpen. Toen
derhalve de twee steden door het zenden van gezanten langs de twaalf
volkeren bewerkstelligd hadden dat heel Etrurië zou vergaderen bij het
Fanum Voltumnae, liet de senaat, alsof van die kant een grote oorlog dreigde,
Mam,Aemilius opnieuw tot dictator benoemen.

29. Drie Etruskische schepen varen naar Syracuse (414-413 v.C.) om de
Atheners in de strijd te helpen.
Thucydides, Historiae 6.103.2
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τa δ\ πιτÜδεια τF στρατιÿ σÜγετο κ τσ \ΙταλÝασ πανταχÞθεν. qλθον δb
καd τν Σικελtν πολλοd ξàµµαχοι το σ \ΑθηναÝοισ, ο´ πρÞτερον περιεωρντο, καd κ τσ ΤυρσηνÝασ νεσ πεντηκÞντοροι τρε σ.

De behoeften voor het leger (d.w.z. van de Atheners) kwamen van alle kanten
uit Italië. Ook vele Siciliërs kwamen de Atheners in de strijd assisteren, die
vroeger getalmd hadden, en uit Etrurië kwamen drie schepen van vijftig riemen.

30. Inscriptie op een marmeren steen.
Vindplaats: Tarquinia, bij de tempel Ara della Regina.
De inhoud releveert misschien de militaire hulp die Etrusken in 414-413 v.C.
de Atheners boden tijdens hun belegering van Syracuse.
De aanvullingen tussen vierkante haken zijn conjecturen van M. Pallottino in
Studi Etruschi 21 (1950)162:
V[oltur??]......P?................
........„......[L]artis[f(ilius)]
Pr(aetor) (bis ? ). [In magistratu a [Itero ? ? ? ]
exerc[i]tum habuit, alt[ero ? ? in]
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Siciliam duxit. Primus [trans]
Etruscorum mare c[lassem]
traiecit. Aqu[ila cum corona]
aurea ob vi[rtutem ? donatus].
Voltur? ........P? ................
................ [de zoon van Lars]
Praetor voor de tweede keer? , voerde tijdens zijn eerste ambtsperiode een
leger aan, tijdens zijn tweede voerde hij het naar Sicilië. Hij was de eerste die
een vloot de zee der Etrusken liet oversteken.
Wegens zijn moed(? ) werd hij begiftigd met een adelaar met gouden krans.
31. Het beleg van Veii (396 v.C.). Romeinse soldaten stelen de ingewanden
die de koning van Veii bijna de overwinning hadden voorspeld.
Livius V21.8-9
Inseritur huic loco fabula: immolante rege Veientium vocem haruspicis
dicentis, qui eius hostiae exta prosecuisset, ei victoriam dari exauditam in
cuniculo movisse Romanos milites, ut adaperto cuniculo exta raperent et ad
dictatorem ferrent. sed in rebus tam antiquis si, quae similia veris sunt, pro
veris accipiantur, satis habeam; haec ad ostentionem scaenae gaudentis
miraculis aptiora quam ad finem neque adfirmare neque refellere operae
pretium est.
Toen de koning van Veii aan het offeren was, werd door de Romeinse
soldaten, die via een geheime tunnel tot vlakbij deze plaats waren doorgedrongen, de stem van de haruspex gehoord: ‘Degene die de ingewanden van dit
offerdier zal aansnijden, aan hem zal de overwinning geschonken worden’.
Hierop braken de soldaten de wand van de geheime gang open, grepen de
ingewanden en brachten die naar de dictator (Camillus).
Maar laat ik tevreden zijn, als men dingen in zo’n vaag verleden voor waar
houdt, die waarschijnlijk zijn. Deze dingen zijn geschikter voor het theater, dat
nu eenmaal verzot is op mirakelen dan dat het de moeite waard is ze
volkomen te bevestigen of te weerleggen.
32. Veii wordt ingenomen. Iuno’s beeld naar Rome.
Livius V 22.3-6
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Cum iam humanae opes egestae [a] Veiis essent, amoliri turn deum dona
ipsosque deos, sed colentium magis quam rapientium modo, coepere.

namque delecti ex omni exercitu iuvenes pure lautis corporibus, candida
veste, quibus deportanda Romam regina Iuno adsignata erat, venerabundi
templum iniere primo religiose admoventes manus, quod id signum more
Etrusco nisi certae gentis sacerdos adtrectare non esset solitus. dein dum
quidam seu spiritu divino tactus seu iuvenali ioco ‘visne Romam ire, Iuno?’
dixisset, adnuisse ceteri deam conclamaverunt.
Toen de bezittingen van mensen reeds uit Veii weggevoerd waren, begonnen
zij (Romeinen) de wijgeschenken en de goden zelf te verwijderen maar meer
als vereerders dan als rovers.
Jongemannen immers, die uit het gehele leger gekozen waren, met zorgvuldig
gewassen lichamen, in een wit kleed, die de opdracht hadden Koningin Iuno
naar Rome te transporteren, gingen vol eerbied het heiligdom binnen terwijl
zij eerst een religieuze huiver gevoelden om met hun handen het beeld aan te
raken, omdat het beeld volgens Etruskisch gebruik niet werd aangeraakt dan
alleen door de priester, die uit een bepaalde gens stamde.
Toen vervolgens iemand, hetzij door een goddelijke ingeving hetzij bij wijze
van jongensachtige grap, had gezegd: ‘Wilt ge naar Rome gaan, Iuno?’ , riepen
de anderen tezamen uit dat de godin bevestigend had geknikt.
33. De Galliërs worden door Arruns naar Etrurië gelokt (391 v.C.)
Livius V 33.2-9
Eam gentem traditum fama dulcedine frugum maximeque vini nova tum
voluptate captam Alpes transisse agrosque ab Etruscis ante cultos possedisse;
et invexisse in Galliam vinum inliciendae gentis causa Arruntem Clusinum ira
corruptae uxoris ab Lucumone cui tutor is fuerat, praepotente iuvene et a
quo expeti poenae, nisi externa vis quaesita esset, nequirent; hunc transeuntibus Alpes ducem auctoremque Clusium oppugnandi fuisse. Equidem haud
abnuerim Clusium Gallos ab Arrunte seu quo alio Clusino adductos; sed eos
qui oppugnaverint Clusium non fuisse qui prius Alpes transierunt, satis
constat. ducentis quippe annis ante quam Clusium oppugnarent urbemque
Romam caperent, in Italiam Galli transcenderunt; nec cum his primum
Etruscorum sed multo ante cum iis qui inter Appenninum Alpesque
incolebant saepe exercitus Gallici pugnavere.
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Volgens de overlevering is dit volk (=Galliërs) de Alpen overgestoken omdat
het gebiologeerd was door zoete veldvruchten en vooral door het - toen
ongehoorde - genot van wijn, en nam het de akkers die vroeger door de
Etrusken bebouwd waren, in beslag; en Arruns uit Chiusi zou de wijn naar
Gallië gebracht hebben om de stam te lokken, omdat hij woedend was op
Lucumo die zijn vrouw onteerd had. Hij was diens voogd geweest, maar omdat

de jongeman erg machtig was, kon hij hem alleen straffen als hij gewelddadige
steun van buiten zocht.
Hij zou als gids voor de Galliërs zijn opgetreden toen ze de Alpen overstaken
en hun gesuggereerd hebben Chiusi aan te vallen.
Wat mij betreft, ik wil niet ontkennen dat de Galliërs door Arruns of door
iemand anders uit Chiusi naar Chiusi gebracht zijn; maar vast staat, dat de
belegeraars van Chiusi niet diegenen waren die eerder de Alpen overgetrokken
zijn. Immers, tweehonderd jaar voordat zij Chiusi belegerden en Rome
innamen, trokken de Galliërs naar Italië; en de Gallische legers streden niet
het eerst met deze Etrusken, maar herhaaldelijk met hen, die tussen de
Apennijnen en de Alpen woonden.
34. Tiran Dionysius van Syracuse overvalt het heiligdom van Leukothea in
Etrurië (384 v.C.).
Polyaenus, Stratègèmata V.21.

∆ιονàσιοσ σ ΤυρρηνÝαν πλεàσασ κατeν τριÜρεσι καd ππαγωγο σ, παρελθgν σ τe τσ ΛευκοθÛασ ερeν, λαβgν νοµÝσµατοσ τÀλαντα πεντακÞσια
παραχρµα πÛπλευσεν. µαθgν δb ν πορρÜτÿω χρυσÝου τÀλαντα χÝλια,
ργυρÝου πολλÿÿ πλεÝονα πe τν στρατιωτν καd τν ναυτν διηρπÀσθαι,
πρdν πιβναι τσ γσ κÜρυξε το σ χουσι τa χρµατα προστÀσσων τa µbν
µÝσεα ναφÛρειν, τa δb µÝση συγχωρν¯ j θανÀτÿω ζηµιñσειν τοfσ µc
πεισθÛντασ. ο µbν τa µÝση προσεκÞµισαν¯  δb πe τοàτων καd τa λοιπa
εσπρÀξασ δωρεaν δωκεν ατο σ µηνeσ σιταρκÝαν.

Dionysius voer met 100 triëren en transportschepen naar Etrurië, arriveerde
bij het heiligdom van Leukothea en nam vijfhonderd talenten geld en vertrok
terstond.
Toen hij bemerkte dat soldaten en matrozen heimelijk duizend talenten goud
en nog veel meer talenten zilver hadden geroofd, gelastte hij alvorens aan land
te gaan de bezitters van het geld de helft terug te geven, terwijl hij hen de rest
liet houden. Zo niet, dan zou hij de ongehoorzamen met de dood straffen. Zij
brachten hem de helft. Hij nu vorderde ook de rest van hen in en gaf hun als
beloning soldij van één maand.
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35. Etruskische ‘toneelspelers’ in Rome (364 v.C.).
Livius VII 2.1-7
Et hoc et insequenti anno C.Sulpicio C.Licinio Stolone consulibus pestilentia
fuit. eo nihil dignum memoria actum, nisi quod pacis deum exposcendae
causa tertio post conditam urbem lectisternium fuit. et cum vis morbi nec
humanis consiliis nec ope divina levaretur victis superstitione animis ludi
quoque scaenici, nova res bellicoso populo - nam circi modo spectaculum
fuerat -, inter alia caelestis irae placamina instituti dicuntur. ceterum parva
quoque, ut ferme principia omnia, et ea ipsa peregrina res fuit. sine carmine
ullo, sine imitandorum carminum actu ludiones, ex Etruria acciti, ad tibicinis
modos saltantes, haud indecoros motus more Tusco dabant.
Imitari deinde eos iuventus simul inconditis inter se iocularia fundentes
versibus coepere, nec absoni a voce motus erant. accepta itaque res saepiusque
usurpando excitata. vernaculis artificibus, quia ister Tusco verbo ludio
vocabatur, nomen histrionibus inditum; qui non, sicut ante, Fescennino versu
similem incompositum temere ac rudem alternisiaciebant, sed inpletas modis
saturas descripto iam ad tibicinem cantu motuque congruenti peragebant.
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Zowel in dit jaar als in het volgende tijdens het consulaat van C.Sulpicius
Peticus en C.Licinius Stolo woedde de pest. Dientengevolge vond er niets
merkwaardigs plaats, behalve dat er om de gunst der goden af te smeken toen
voor de derde maal sinds de stichting van Rome een godenmaaltijd gehouden
werd. Toen nu de hevigheid der ziekte noch door menselijke hulpmiddelen
noch door de hulpvaardigheid der goden tot bedaren gebracht kon worden en
een bijgelovige angst zich van de gemoederen had meester gemaakt, werden
ook - zo vertelt men - toneelspelen, iets nieuws voor het temidden van
oorlogen opgevoede volk, - tot nog toe had men slechts een voorstelling in de
circus gekend - onder andere middelen, om de toorn der goden te bedaren,
ingesteld.
Maar ook deze nieuwigheid was, zoals gewoonlijk al wat nieuw is, van weinig
betekenis en uit den vreemde geïmporteerd.
Toneelspelers, uit Etrurië ontboden, voerden zonder er bij te zingen of zonder
mimische gebaren, op Etruskische manier, zeer sierlijke bewegingen uit,
dansend bij fluitmuziek.
Weldra begonnen de Romeinse jongelui hen na te volgen, terwijl zij in
kunsteloze verzen aardigheden wisselden en hun bewegingen met hun
voordracht overeenstemden. Deze zaak vond bijval en kwam door herhaling in
zwang.
Daar in ’t Etruskisch een toneelspeler ister heette, werd deze naam aan de
Romeinse beroepsacteurs gegeven; deze spraken elkaar niet meer zoals vroeger

in onvoorbereide en ruwe verzen toe, gelijkend op de Fescennijnse, maar
voerden met ‘maten’ gevulde ‘Saturae’ op bij een wijs, die zich naar de fluit
regelde en met daarbij passende gebaren.
Vertaling: Dr. P.J. Enk, in Handboek der Latijnsche Letterkunde, Zutphen 1928,
pp. 127-8.

36. De inwoners van Tarquinia offeren 307 Romeinse soldaten (356 v.C.)
Livius VII 15.9-10
Eodem anno et a consulibus vario eventu bellatum; nam Hernici a C.Plautiodevicti subactique sunt. Fabius collega eius incaute atque inconsulte adversus Tarquinienses pugnavit.
nec in acie tantum ibi cladis acceptum, quam quod trecentos septem milites
Romanos captos Tarquinienses immolarunt, qua foeditate supplicii aliquanto
ignominia Romanis insignitior fuit.
In hetzelfde jaar is ook door de consuls met wisselend succes oorlog gevoerd,
want de Hernici zijn door C.Plautius volledig verslagen en onderworpen. Zijn
collega Fabius streed op onvoorzichtige en onbezonnen wijze tegen de
inwoners van Tarquinii (=Tarquinia).
Niet zozeer de nederlaag op het slagveld als wel het feit dat de inwoners van
Tarquinii 307 gevangengenomen Romeinse soldaten offerden, was een bittere
ervaring. Door het afschuwelijke karakter van de doodstraf viel de schande
van de Romeinen heel wat meer op.
37. De Romeinen nemen wraak (355 v.C.)
Livius VII 19.2-3
In Tarquinienses acerbe saevitum; multis mortalibus in acie caesis, ex ingenti
captivorum numero trecenti quinquaginta octo delecti, nobilissimus quisque,
qui Romam mitterentur; vulgus aliud trucidatum.
nec populus in eos qui missi Romam erant, mitior fuit; medio in foro omnes
virgis caesi ac securi percussi. id pro immolatis in foro Tarquiniensium
Romanis poenae hostibus redditum.
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Tegen de inwoners van Tarquinii ging men streng te keer.
Hoewel vele mensen in de slaglinie geveld waren, koos men uit het enorme
aantal krijgsgevangen 358, telkens de mannen uit de hoogste stand, om hen
naar Rome te zenden. Het gewone volk werd gedood.

Maar de menigte was jegens hen die naar Rome gestuurd waren, niet
zachtzinniger. Midden op het forum werden allen met takken geranseld en
met een bijl om het leven gebracht.
Als vergelding voor het offeren van Romeinen op het forum van Tarquinii
straften zij hun vijanden op deze wijze.
38. Fabius Caeso of C.Claudius verkent voor de Romeinen het bijna
ondoorbringbare Ciminische Woud. Hij is opgevoed te Caere en kent de
Etruskische taal, zoals een welopgevoede jongeman deze behoorde te kennen.
(310 v.C.)
Livius IX 36.
Caere educatus apud hospites, Etruscis inde litteris eruditus erat linguamque
Etruscam probe noveral. habeo auctores vulgo tum Romanos pueros, sicut
nunc Graecis, ita Etruscis litteris erudiri solitos;
Hij was bij zijn gastheren te Caere opgevoed, door hen in de Etruskische
literatuur onderwezen en hij kende de Etruskische taal goed.
Ik heb zegslieden volgens wie Romeinse jongens toen in het algemeen plachten onderwezen te worden in de Etruskische letteren zoals zij thans in de
Griekse literatuur onderwezen worden.
39. Als herders vermomde Etruskische soldaten trachten de Romeinse linies
bij Rusellae (Roselle) te passeren. Hun taal verraadt hen. (302 v.C.)
Livius X 4.9-10
Haec cum legato Caerites quidam interpretarentur et per omnes manipulos
militum indignatio ingens esset nec tamen iniussu moveri auderent, iubet
peritos linguae adtendere animum, pastorum sermo agresti an urbano propior
esset. cum referrent sonum linguae et corporum habitum et nitorem cultiora
quam pastoralia esse, ‘ita igitur, dicite’, inquit, ‘detegant nequiquam conditas
insidias: omnia scire Romanum nec magis iam dolo capi quam armis vinci
posse’.
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Toen sommige inwoners van Caere dit (d.w.z. de aansporing van de herders
om de linies door te gaan) voor de onderbevelhebber vertaalden en er in de
gelederen van de soldaten verontwaardiging ontstond maar men toch niet
zonder bevel zich waagde te verroeren, liet hij taalexperts aandachtig luisteren
of het spreken van de herders stads of boers was.
Toen zij antwoordden dat hun uitspraak, kleding en voorkomen meer bij

beschaafde mensen dan herders paste, zei hij ‘ga nu, en zeg dat ze mogen
ontdekken dat hun hinderlaag tevergeefs gelegd is: de Romein weet alles en
hij kan evenmin door een list als met wapengeweld overwonnen worden.
40. Een slavenopstand in Volsinii (264 v.C.)
Orosius, Historiae III 5.3-5
Tunc etiam Vulsinienses, Etruscorum florentissimi, luxurie paene perierunt.
nam cum, licentia in consuetudinem prorogata, servos suos passim liberos
facerent, conviviis allegarent, coniugiis honestarent: libertini in partem
potestatis recepti plenitudinem per scelus usurpare meditati sunt et liberati
seruitutis iugo, ambitu dominationis arserunt et quos dominos subditi
aequanimiter dilexerunt, eos iam liberi, quod dominos fuisse meminerant,
exsecrati sunt. itaque conspirantes in facinus libertini - quorum tanta manus
fuit, ut sine controversia auso potirentur - correptam urbem suo tantum
generi vindicant, patrimonia coniugiaque dominorum sibi per scelus usurpant,
extorres dominos procul abigunt, qui miseri, exules egentesque Romam
deferuntur: ubi ostentata miseria querellaque defleta, per Romanorum
seceritatem et vindicati sunt et restituti.
Toen gingen ook de inwoners van Vulsinii, die onder de Etrusken de grootste
voorspoed genoten, bijna door hun weeldezucht te gronde.
Want toen zij hun bandeloosheid tot gewoonte maakten, hun slaven algemeen
de vrijheid gaven, hen toelieten tot hun feestgelagen en met huwelijken
vereerden, overwogen de vrijgelatenen die een deel van de macht verworven
hadden, de volle macht op misdadige wijze aan zich te trekken en bevrijd van
hun slavenjuk brandden ze van verlangen om te heersen en hun meesters,die
zij als onderworpenen gelaten beminden, vervloekten ze toen zij eenmaal vrij
waren, omdat zij zich herinnerden dat zij hun meesters waren geweest.
Derhalve smeedden de vrijgelatenen een complot om hun misdaad uit te
voeren - hun groep was zo groot dat zij zonder tegenstand hun waagstuk
konden uitvoeren - en de veroverde stad eisten zij alleen voor hun eigen slag
mensen op, de bezittingen en vrouwen van hun heren misbruikten zij als
misdadigers, ze joegen hun meesters als ballingen ver weg. Dezen nu begaven
zich als beklagenswaardige, verbannen en behoeftige mensen naar Rome. Daar
toonden ze hun misère’en uitten hun bittere klacht. Door het strenge
optreden van de Romeinen werden zij niet alleen gewroken, maar ook in ere
hersteld.
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41.
Valerius Maximus, VIIII Ext. 2
Quae etiam Volsiniensium urbem gravibus et erubescendis cladibus inplicaverunt. erat opulenta, erat moribus et legibus ordinata, Etruriae caput
habebatur: sed postquam luxuria prolapsa est, in profundum iniuriarum et
turpitudinis decidit, ut servorum se insolentissimae dominationi subiceret.
qui primum admodum pauci senatorium ordinem intrare ausi, mox universam
rem publicam occupaverunt, testamenta ad arbitrium suum scribi iubebant;
convivia coetusque ingenuorum fieri vetabant, filias dominorum in matrimonium ducebant. postremo lege sanxerunt ut stupra sua in viduis pariter
atque nuptis inpunita essent ac ne qua virgo ingenuo nuberet, cuius castitatem
non ante ex numero ipsorum aliquis delibasset.
Door dit soort dingen (weeldezucht etc.) raakte ook de stad Volsinii
gewikkeld in zware en beschamende nederlagen. Het was rijk, goed ingericht
door gewoonten en wetten en het werd als de hoofdstad van Etrurië
beschouwd.
Maar toen het door weeldezucht tot verval geraakte, viel het in een afgrond
van schandelijke onwettigheden, zodat het zich onderwierp aan de zeer brutale
heerschappij van slaven. Eerst waagden zeer weinigen het de orde der
senatoren te betreden, later bezetten zij de gehele staat, lieten testamenten
naar eigen oordeel opmaken, verboden maaltijden en bijeenkomsten van
vrijgeborenen en huwden met de dochters van hun heren.
Tenslotte bekrachtigden zij door een wet dat hun overspel zowel met
ongetrouwde als met getrouwde vrouwen straffeloos zou zijn en dat geen
meisje met een vrijgeborene zou trouwen wier kuisheid niet tevoren door één
uit hun midden was gekrenkt.
42.
Zonaras VIII 7 slot.

καd ττηθÛντεσ αsθισ νεχñρησαν καd πολιορκοντο¯ καd εσ νÀγκην
λιµο µπεσÞντεσ παρÛδοικαν αυτοàσ.  δb Åπατοσ τοfσ µbν φελοµÛνουσ
τaσ τν κυρÝων τιµaσ ακισÀµενοσ κτεινε καd τcν πÞλιν κατÛσκαψε, τοfσ
δb αθιγενε σ, καd ε τινεσ τν οκετν χρηστοd περd τοfσ δεσπÞτασ
γÛνοντο, ν τÛρÿω κατÿñκισε τÞπÿω.
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En toen zij een nederlaag geleden hadden, trokken zij zich opnieuw terug en
werden belegerd. En door honger genoodzaakt gaven zij zich over. De consul
(Quintus Fabius) folterde en doodde sommige (slaven) die hun meesters hun
waardigheid ontnomen hadden en hij verwoestte de stad. De autochthonen en
het voor hun heren bruikbare slavenpersoneel liet hij in een andere plaats
wonen.
43. Rome voert 2000 beelden weg uit de stad Volsinii.
Plinius, Naturalis Historia 34,34.
Signa quoque Tuscanica per terras dispersa quin in Etruria factitata sint, non
est dubium.
deorum tantum putarem ea fuisse, ni Metrodorus Scepsius, cui cognomen a
Romani nominis odio inditum est, propter MM statuarum Volsinios expugnatos obiceret.
Het lijdt geen twijfel, dat ook de Etruskische beelden, die overal verspreid zijn,
gemaakt zijn in Etrurië.
Bijna dacht ik dat het slechts godenbeelden waren, als niet Metrodorus van
Scepsis die wegens zijn haat jegens de Romeinen een bijnaam (‘misoromaios’)
heeft, ons ervan beschuldigde Volsinii veroverd te hebben omwille van 2000
beelden.
44. Etruskische steden bieden Rome materiele hulp in de Tweede Punische
Oorlog (205 v.C.).
Livius XXVIII 45.14-21
Etruriae primum populi pro suis quisque facultatibus consulem adiuturos
polliciti: Caerites frumentum sociis navalibus commeatumque omnis generis,
Populonienses ferrum, Tarquinienses lintea in vela, Volaterrani interamenta
navium et frumentum, Arretini tria milia scutorum, galeas totidem, pila,
gaesa, hastas longas, milium quinquaginta summam pari cuiusque generis numero expleturos, securis, rutra, falces, alveolos, molas, quantum in quadraginta.
longas naves opus esset, tritici centum et viginti milia modium, et in
viaticum decurionibus remigibusque conlaturos; Perusini, Clusini, Rusellani
abietem in fabricandas naves et frumenti magnum numerum.
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In de eerste plaats beloofden de volken van Etrurië, ieder naar vermogen, de
consul te helpen: de inwoners van Caere zouden graan en allerlei proviand
voor de matrozen bijeenbrengen, die van Populonia ijzer, die van Tarquinii (=

Tarquinia) linnen voor de zeilen, die van Volterra houtwerk voor de schepen
en graan, die van Arretium (Arezzo) 3000 schilden, evenveel helmen, werpspiezen, Gallische speren, lange lansen - tot een totaal van 50.000; van elk
soort evenveel - bijlen, schoppen, sikkels, schanskorven, molenstenen, zoveel
als nodig was voor 40 oorlogsschepen, 120.000 maten tarwe, en een bijdrage
in het reisgeld voor de decurionen en roeiers. De inwoners van Perusia (Perugia), Clusium (Chiusi) en Rusellae (Roselle) dennehout voor de bouw van
schepen en een grote hoeveelheid graan.
45. Etruskische troepen strijden bij Cannae (216 v.C.)
Silius Italicus, Punica 468-494
Iamque per Etruscos legio completa maniplos
Rcctorcm magno spectabat nomine Galbam.
Huic genus orditur Minos illusaque tauro
Pasiphaë, clarique dehinc stant ordine patres.
Lectos Caere viros, lectos Cortona, superbi
Tarchonis domus, et veteres misere Graviscae.
Necnon Argolico dilectum litus Halaeso
Alsium et obsessae campo squalente Fregenae.
Affuit et, sacris interpres fulminis alis,
Faesula et, antiquus Romanis moenibus horror,
Clusinum vulgus; cum, Porsena magne, iubebas
Nequicquam pulsos Romae imperitare Superbos.
Tunc, quos a niveis exegit Luna metallis,
Insignis portu, quo non spatiosior alter
Innumeras cepissc rates et claudere pontum,
Maeoniaeque decus quondam Vetulonia gentis.
Bissenos haec prima dedit praecedere fasces
Et iunxit totidem tacito terrore securis;
Haec altas eboris decoravit honore curulis
Et princeps Tyrio vestem praetexuit ostro;
Haec eadem pugnas accendere protulit aere.
His mixti Nepesina cohors Aequique Falisci,
Quique tuos, Flavina, focos, Sabatia quique
Stagna tenent Ciminique lacum, qui Sutria tecta
Haud procul et sacrum Phoebo Soracte frequentant.
Spicula bina gerunt; capiti cudone ferino
Sat cautum; Lycios damnant hastibilibus arcus.
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Reeds keek het legioen, dat gevuld was met Etruskische compagnieën, vol
bewondering naar zijn beroemde leider, Galba.

Diens stamboom begint bij Minos en Pasiphae, die door de stier is verleid, en
vandaar staan in één rij beroemde voorvaderen.
Uitgelezen mannen zond Caere, uitgelezenen zond Cortona, het huis van de
trotse Tarchon, en het oude Graviscae.
Evenmin ontbrak Alsium waarvan de kunst door Halaesus uit Argos uitverkoren was en het door ruige velden omsloten Fregenae.
Evenmin Faesula, vertolkster van de heilige gevleugelde bliksem en het volk
van Clusium, eens de schrik van Rome’s muren, toen, jij, grote Porsenna,
tevergeefs gebood dat de verdreven Superbi over Rome moesten heersen.
Dan volgden zij die Lima had weggezonden uit haar sneeuwwitte marmemüjnen, Luna, dat een haven bezat als geen andere stad, die ontelbare schepen
kon bergen en de zee afsloot, en Vetulonia, eens de trots van het Maeonische
volk.
Zij ’t eerst liet twee maal zes roedenbundels vooruitgaan en verbond daarmee
evenveel bijlen met stille dreiging;
Zij sierde de hoge curulische zetels met het eervolle ivoor en zij ’t eerst
omzoomde het ambtskleed met Tyrisch purper;
Zij verkoos tevens de strijd te doen ontbranden met koperen trompet.
Samen met hen volgde een cohors van Nepete en de Aequi van Falerii, de
bewoners van Flavina, zij die wonen bij de Sabatijnse plassen en het Ciminische meer, zij die het nabij gelegen Sutri en de aan Apollo gewijde Soracte
bevolken.
Twee speren dragen zij; hun hoofd is voldoende beschermd met een wilde
dierenhuid; met hun speren schaden zij Lycische bogen.
46. Over de Etruskische geschiedenisboeken van keizer Claudius.
Suetonius, De vita Caesarum V, Divus Claudius 42.2
Denique et Graecas scripsit historias, Tyrrhenicon viginti, Carchedoniacon
octo. quarum causa veteri Alexandriae Musio additum ex ipsius nomine
novum; institutumque ut quotannis in altero Tyrrhenicon libri, in altero Carchedoniacon diebus statutis velut in auditorio recitarentur toti a singulis per
vices.
Tenslotte schreef hij ook geschiedwerken in het Grieks, twintig boeken over
Etruskische en acht boeken over Carthaagse geschiedenis.
Daarom werd aan het oude Museum te Alexandrië een nieuw toegevoegd dat
naar hem werd genoemd en bepaald werd dat jaarlijks in het ene jaar zijn
Etruskische geschiedenis, in het andere zijn Carthaagse op bepaalde dagen
door verschillende lezers om beurten zou worden voorgelezen.
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RELIGIE

47. Een Etruskische koning biedt Zeus te Olympia een wijgeschenk aan.
Pausanias Graeciae Descriptie 5.12.5

ΑναθÜµατα δb πÞσα νδον j ν τÿ πρÞναÿω κε ται, θρÞνοσ στdν \ΑριµνÜστον βασιλεàσαντοσ ν Τυρσηνο σ, Âσ πρτοσ βαρβÀρων ναθÜµατι
τeν ν \ΟλυµπÝÿα ∆Ýα δωρÜσατο, . . . . .

Wat betreft al de wijgeschenken, die binnen de tempel of in de pronaos
(ruimte vóór de cella) liggen: er staat een troon van Arimnèstos, koning van
de Etrusken, die als eerste van de barbaren Zeus in Olympia een wijgeschenk
gaf.
48. Rituele boeken.
Festus, p.358,21 L.
Rituales nominantur Etruscorum libri, in quibus perscriptum est, quo ritu
condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae,
quomodo tribus, curiae, centuriae distribuantur, exercitus constituant(ur),
ordinentur ceteraque eiusmodi ad bellum ac pacem pertinentia.
Rituele boeken worden die boeken van Etrusken genoemd waarin beschreven
is met welk ceremonieel steden worden gesticht, altaren en tempels gewijd
worden, met welke onschendbaarheid muren, met welke rechtsprocedure
poorten, hoe tribus, curiae en centuriae verdeeld worden, hoe legers samengesteld en geordend worden en wat verder van dien aard op oorlog en vrede
betrekking heeft.
49. Servius, Commentaar op Aeneis 1.422
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........prudentes Etruscae disciplinae aiunt apud conditores Etruscarum urbium
non putatas iustas urbes, in quibus non tres portae essent dedicatae et tot
viae, et tot templa, Iovis Iunonis Minervae.

........kenners van de Etmskische discipline zeggen dat stichters van Etruskische steden die steden onwettig achtten waarin niet drie gewijde poorten,
evenveel wegen, en evenveel tempels waren van Iuppiter, Iuno en Minerva.
50. Het stichten van een Etruskische stad.
Varro, De Lingua Latina V. 143
Oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et
vacca, interiore aratro circumagebant sulcum (hoc faciebant religionis causa
die auspicato), ut fossa et muro essent muniti.
terram unde exculpserant, fossam vocabant et introrsus iactam murum.
post ea qui fiebat orbis, urbis principium; qui quod erat post murum, postmoerium dictum, eiusque auspicia urbana finiuntur.
Velen stichtten naar de Etruskische rite steden in Latium, d.w.z. zij maakten
met een span runderen, een stier en een koe, met het ploegmes naar binnen
gericht een vore in het rond (dit plachten zij op een dag die daartoe door een
auspicium was geheiligd te doen om religieuze redenen), opdat zij door een
gracht en een muur beschermd waren.
De plaats waar zij aarde uitgegraven hadden, noemden zij gracht en de naar
binnen geworpen aarde muur. Waar vervolgens een cirkel ontstond, was het
begin van een stad; wat achter de muur lag, heette pomerium, en dat is de
grens van de ‘auspicia urbana’.
51. De verdeling van het hemelgewelf
Corpus agrimensorum romanorum I,1 p.10-11 (ed. C. Thulin, Lipsiae 1913)
Limitum prima origo, sicut Varro descripsit, a disciplina Etrusca; quod aruspices orbem terrarum in duas partes diviserunt, dextram appellaverunt quae
septentrioni subiaceret, sinistram, quae ad meridianum terrae esset, ab oriente
ad occasum, quod eo sol et luna spectaret, sicut quidam architecti delubra in
occidentem recte spectare scripserunt.
aruspices altera linea ad septentrionem a meridiano diviserunt terram, et a
media ultra antica, citra postica nominaverunt. ab hoc fundamento maiores
nostri in agrorum mensura videntur constituisse rationem.
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De oorsprong van grenzen, zo schreef Varro, vindt zijn beginpunt in de Etruskische discipline; omdat de haruspices het aardoppervlak in twee delen verdeelden, noemden zij het deel, dat naar het noorden gericht lag, rechts en dat
wat naar het zuiden van de aarde lag, links, van het oosten naar het westen,
omdat daar de zon en de maan schenen, zoals sommige architecten voorschreven,dat heiligdommen recht naar het westen georiënteerd moesten zijn.

Met een tweede lijn verdeelden de haruspices de aarde van zuid naar noord en
vanuit de middelste lijn gerekend noemden zij dat wat aan gene zijde lag, het
voorste deel en wat aan deze zijde lag, het achterste. Op grond van dit principe schijnen onze voorouders in de landmeetkunde hun norm bepaald te
hebben.
52.
Plinius, Naturalis Historia II, 143.
In sedecim partes caelum in eo spectu divisere Tusci. prima est a septemtrionibus ad aequinoctialem exortum, secunda ad meridiem, tertia ad aequinoctialem occasum, quarta obtinet quod reliquum est ab occasu ad septemtriones.
haec iterum in quaternas divisere partes, ex quibus octo ab exortu sinistras,
totidem e contrario appellavere dextras.
In verband hiermee (de vlucht en de richting van de bliksems) verdeelden de
Etrusken de hemel in zestien delen. Het eerste deel ligt tussen het noorden en
oosten, het tweede tussen het oosten en zuiden, het derde tussen het zuiden
en westen en het vierde de ruimte, die rest tussen het westen en noorden.
Elk deel opnieuw verdeelden zij telkens in vieren, waarvan de acht oostelijke
delen links, en de acht westelijke rechts genoemd worden.
53. Waarom bliksems ontstaan.
Seneca, Naturales Quaestiones II 32.2
Hoc inter nos et Tuscos, quibus summa est fulgurum persequendorum scientia, interest: nos putamus, quia nubes collisae sint, fulmina emitti; ipsi existimant nubes collidi, ut fulmina emittantur; nam, cum omnia ad deum referant,
in ea opinione sunt, tamquam non, quia facta sunt, significent sed quia significatura sunt, fiant.
Over het volgende bestaat tussen de Etrusken, die voortreffelijk bliksems
kunnen interpreteren, en ons een meningsverschil: wij denken dat bliksems
ontstaan, omdat wolken botsen; zij zijn van mening dat wolken botsen om
bliksems te doen ontstaan; immers, omdat zij alles op een god betrekken, zijn
zij die mening toegedaan, alsof zij (de bliksems) niet iets betekenen omdat zij
plaats gevonden hebben, maar alsof zij plaats vinden om iets te betekenen.
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54.
Seneca, Naturales Quaestiones II 41
41. Haec adhuc Etruscis philosophisque communia sunt: in illo dissentiunt,
quod fulmina a Iove dicunt mitti et tres illi manubia dant. prima, ut aiunt,
monet et placata est et ipsius Iovis consilio mittitur. secundam mittit quidem
Iupiter sed ex consilii sententia, duodecim enim deos advocat; hoc fulmen
boni aliquid aliquando facit sed tunc quoque non aliter quam ut noceat:ne
prodest quidem impune. tertiam manubiam idem Iupiter mittit sed adhibitis
in consilium diis, quos superiores et involutos vocant, quia vastat in quae
incidit et utique mutat statum privatum et publicum, quem invenit: ignis
enim nihil esse quod fuit patitur.
Dit hebben Etrusken en filosofen totnutoe gemeenschappelijk: hierin verschillen zij van mening dat zij zeggen dat bliksems door Iupiter gezonden worden
en zij geven hem drie worpen.
De eerste waarschuwt naar hun zeggen en is vreedzaam en wordt op advies
van lupiter zelf gezonden. Weliswaar zendt lupiter de tweede maar op grond
van een advies; hij roept immers de twaalf goden bijeen. Deze bliksem doet
soms iets goeds, maar soms ook niets anders dan schadelijk zijn: hij strekt
zelfs niet straffeloos tot voordeel.
Dezelfde Iupiter werpt de derde bliksem maar na het bijeenroepen van de
goden die men ‘dei superiores et involuti (goden van de bovenwereld, die
gehuld zijn in het mysterieuze) noemt, omdat hij vernietigt wat hij treft en
evenzo het persoonlijke en openbare leven verandert, dat hij tegenkomt: vuur
immers duldt niet dat er iets is, wat was.
55. Over de boeken van de onderwereld.
Arnobius, Adversus Nationes II 62.9-14
....,neque quod Etruria libris in Acheronticis pollicetur, certorum animalium
sanguine numinibus certis dato divinas animas fieri et ab legibus mortalitatis
educi. blandimenta haec cassa sunt et inanium fomenta votorum.
...., evenmin wat Etrurië in de onderwereldboeken belooft, dat door het geven
van bloed van bepaalde dieren aan bepaalde goden zielen goddelijk worden en
onttrokken worden aan de wetten van de sterfelijkheid. Dat is niets dan het
vergulden van de pil en wishful thinking.
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56. De geboorte van Tages, een kind-profeet, uit een akker te Tarquinia.
Cicero, De Divinatione II.23 (-51)
Tages quidam dicitur in agro Tarquiniensi, cum terra arareturet sulcus altius
esset impressus, extitisse repente et eum adfatus esse qui arabat. is autem
Tages, ut in libris est Etruscorum, puerili specie dicitur visus sed senili fuisse
prudentia. eius adspectu cum obstipuisset bubulcus clamoremque maiorem
cum admiratione edidisset, concursum esse factum, totamque brevi tempore
in eum locum Etruriam convenisse; tum illum plura locutum multis audientibus, qui omnia verba eius exceperint litterisque mandarint; omnem autem
orationem fuisse eam qua haruspicinae disciplina contineretur.
Men zegt dat een zekere Tages in het gebied van Tarquinia, toen de aarde
geploegd werd en een vore nogal diep gegraven werd, plotseling te voorschijn
is gekomen en de ploeger heeft toegesproken.
Deze Tages evenwel, zoals staat in de boeken der Etrusken, schijnt naar men
zegt van kinderlijk postuur, maar met de wijsheid van een grijsaard geweest te
zijn.
Toen de veehoeder door zijn verschijning ontsteld was en uit verwondering
flink hard luid geschreeuwd, ontstond er een toeloop van mensen, en heel
Etrurië kwam in korte tijd naar die plaats.
Toen deelde Tages nog meer mee aan zijn groot publiek, dat zijn woorden
opving en deze in geschriften vastlegde.
De leer van de ingewandenschouw bevat de gehele redevoering.
57. Tages en zijn openbaring. De libri Tagetici.
Laurentius Lydus, De ostentis (prooemium) 3.
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ΤÀρχων, ταàτFη χων τcν προσηγορÝαν, νcρ γ[Ûγονε µbν] θυοσκÞποσ, σ
ατeσ πd τσ γραφσ εσενÜνεκται, εxσ [τν πe] Τυρρηνο το Λυδο διδαχθÛντων. καd γaρ δc το σ Θοàσκ[ων γρÀµµα]σι τατα δηλοται, οπω
τηνικατα το σ τÞποισ κεÝνοισ ΕÀνδρου το \ΑρκÀδοσ πιφανÛντοσ. qν δb
λλο Þσ τισ  τν γραµµÀτων τàποσ, καd οδb Âλωσ καθηµαξευµÛνοσ
µ ν¯ q γaρ iν τν πορρÜτων τε καd ναγκαιοτÛρων οδbν µεινεν χρι
το παρÞντοσ λανθÀνον. φησd τοÝνυν  ΤÀρχων πd το συγγρÀµµατοσ,
Âπερ εrναÝ τινεσ ΤÀγητοσ ποπτεàουσιν, πειδÜπερ κε κατÀ τινα διαλογικcν µιλÝαν ρωτÿ µbν δθεν  ΤÀρχων, ποκρÝνεται δb  ΤÀγησ σ
προσκαρτερν κÀστοτε το σ ερο σ, σ [τυχeν] συµβÛβηκεν ατÿ κατÀ
τινα χρÞνον ροτριντι θαυµÀσιÞν τι, οxον οδb κÜκοÛ τισ ν τÿ παντd
χρÞνÿω γενÞµενον¯ νεδÞθη γaρ <κ> το αλακοσ παιδÝον, ρτι µbν

τεχθναι δοκον, δÞντων δb καd τν λλων τν ν λικÝÿα γνωρισµÀτων
ποσδεÛσ. qν δb ρα τe παιδÝον  ΤÀγησ, Âν δc καd χθÞνιον ^Ε[ρµν]
εrναι το σ Ελλησιν δοξεν, Ïσ που ΠρÞκλοσ φησdν  διÀδοχοσ. τοτο δb
λληγορικσ παρa τeν ερατικeν καρακεκÀλυπται νÞµον, πεd ο προφανσ
 περd θειοτÛρων πραγµÀτων λÞγοσ διa τοfσ νιÛρουσ, λλa νν µbν
µυθικσ νν δb παραβολικσ παραδÛδοται¯ ντd γaρ το επε ν ψυχcν
τελειοτÀτην καd τν οκεÝων νεργειν προσδε πd τcν Åλην λθε ν,
βρÛφοσ ρτιγενbσ κ το αλακοσ ναδοθναÝ φησι. ΤÀρχων δb  πρεσβàτεροσ (γÛγονε γaρ δc καd νεñτεροσ, πd τν ΑνεÝου στρατευσÀµενοσ
χρÞνων) τe παιδÝον ναλαβgν καd το σ ερο σ ναποθÛµενοσ τÞποισ ξÝου τι
παρ\ [ατο] τν πορρÜτων µαθε ν. το δb ατουµÛνου τυχgν βι[βλÝον] κ
τν ερηµÛνων συνÛφραψεν, ν ÿz πυνθÀνεται µbν  ΤÀρχων τF τν \Ιταλν
ταàτFη τF συνÜθει φωνF, ποκρÝνεται δb  ΤÀγησ γρÀµµασιν ρχαÝοισ τε καd
ο σφÞδρα γνωρÝµοισ µ ν γε µµÛνων τν ποκρÝσεων. πλcν λλ\ Âσον
µοι γÛγονε δυνατÞν, κ τε τν Θοàσκων κ τε τν λλων Âσοι τοàτουσ
ρµÜνευσαν, ΚαπÝτωνÞσ τÛ φηµι καd ΦοντηÝου, καd \ΑπουληÝου
ΒικελλÝον
τε
καd
Λαβενοσ
καd
Φιγοàλου,
ΠλινÝου
τε
το
φυσικο, πειρÀσοµαι τατα πρeσ µσ διελθε ν.
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Tarchon - zo heette hij - was, zoals hij zich zelf introduceert in zijn geschrift,
haruspex, één van diegenen die door Tyrrhènos de Lydiër onderwezen zijn.
Deze dingen nl. worden door de Etruskische letteren geopenbaard, toen op
die plaatsen Euander de Arcadiër nog niet verschenen was.
Er vigeerde een ander lettertype dat bij ons nog niet geheel in zwang was:
anders zou immers niets van de geheimen en de noodzakelijke dingen tot op
de dag van heden verborgen gebleven zijn. Tarchon dus spreekt in een geschrift waarvan sommigen vermoeden dat het van Tages is: want daarin stelt,
als in een dialoog, Tarchon kennelijk vragen, maar geeft Tages antwoord als
iemand die zich voortdurend met sacrale zaken bezig houdt. Hij vertelt dat
hem toevallig, toen hij op een keer aan het ploegen was, iets wonderbaarlijks
overkwam, waarvan nog niemand gehoord had dat zoiets ooit gebeurd was.
Want uit een vore kwam een jongetje te voorschijn, dat pas scheen te zijn
geboren maar toch met tanden en andere kenmerken van een gevorderde
leeftijd. Dit jongetje nu was Tages, van wie de Grieken menen dat hij de
chtonische Hermes is (van de onderwereld), zoals ook Proclus Diadochus
ergens zegt. Dit is door allegorieën overeenkomstig sacraal gebruik verhuld:
want de leer inzake de goddelijke dingen is niet duidelijk in het openbaar
overgeleverd, maar nu eens door verhalen, dan weer door gelijkenissen.
In plaats van te zeggen dat een zeer volmaakte geest, die geenszins verstoken
was van de juiste capaciteiten, geïncameerd werd, zegt hij dat een pasgeboren
baby uit een vore te voorschijn kwam.
Toen Tarchon - op latere leeftijd, want in zijn jeugd nam hij ten tijde van

Aeneas deel aan de oorlog - het kind had opgenomen en op een heilige plaats
had neergezet, vroeg hij hem in enige van de geheimenissen te onderwijzen.
Zijn verzoek werd gehonoreerd.
Op grond van de uitspraken schreef hij een boek waarin Tarchon vragen stelt
in de taal, die in Italië gangbaar was, maar Tages antwoordt met in zijn antwoorden archaïsche elementen die ons onbekend zijn.
Maar toch zal ik, voor zo ver ik kan, zowel op grond van de vragen en het
werk van andere schrijvers, die deze geïnterpreteerd hebben, d.w.z. Capito,
Fonteius, Apuleius, Bicellius, Labeo, Figulus en de natuurkundige, Plinius,
proberen U deze dingen uiteen te zetten.
58. Over de profeet Tages, de libri fatales en de saecula-leer.
Censorinus, De die natali4,13; 14,6; 17,5.
nec non in agro Tarquiniensi puer dicitur divinus exaratus nomine Tages, qui
disciplinam cecinerit extispicii, quam lucumones tum Etruriae potentes exscripserunt.
Etruscis quoque libris fatalibus aetatem hominis duodecim hebdomadibus
discribi Varro commemorat.
sed licet veritas in obscuro lateat, tamen in una quaque civitate quae sint
naturalia saecula, rituales Etruscorum libri videntur docere, in quis scriptum
esse fertur initia sic poni saeculorum, quo die urbes atque civitates constituerentur, de his qui eo die nati essent eum qui diutissime vixisset die mortis
suae primi saeculi modulum finire, eoque die qui essent reliqui in civitate, de
his rursus ei mortem, qui longissimam egisset aetatem, finem esse saeculi
secundi. sic deinceps tempus reliquorum terminari sed ea quod ignorarent
homines, portenta mitti divinitus, quibus admonerentur unum quodque saeculum esse finitum.
haec portenta Etrusci pro haruspicii disciplinaeque suae peritia diligenter observata in libros rettulerunt. quare in Tuscis historiis, quae octavo eorum
saeculo scriptae sunt, ut Varro testatur, et quot numero saecula ei genti data
sint et, transactorum singula quanta fuerint quibusve ostentis eorum exitus
designati sint continetur.
itaque scriptum est quattuor prima saecula annorum fuisse centenum, quintum centum viginti trium, sextum undeviginti et centum, septimum totidem,
octavum tum demum agi, nonum et decimum superesse, quibus transactis
finem fore nominis Etrusci.
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Bovendien is naar men zegt in het gebied van Tarquinia een goddelijke jongen,
Tages, door ploegen te voorschijn gebracht, die de leer van de ingewanden-

schouw geprofeteerd heeft. De toen in Etrurië machtige lucumonen noteerden de leer.
Varro vermeldt dat ook in de Etruskische libri fatales (boeken over het noodlot) staat dat het leven van een mens door twaalf hebdomaden (perioden van
zeven jaar) verdeeld wordt.
Maar ook al ligt de waarheid in het verborgene, toch schijnen de rituele
boeken van de Etrusken te leren wat de natuurlijke eeuwen in elke stad zijn.
Daarin is naar men zegt beschreven, dat het begin van eeuwen als volgt
bepaald wordt: van diegenen, die geboren waren op de dag dat steden en
staten gesticht werden, bepaalde de sterfdatum van hem die het langst had
geleefd de lengte van de eerste eeuw, en van diegenen, die op die dag nog
leefden in de staat, ‘bepaalde wederom de dood van degene die het langst
geleefd had, het einde van de tweede eeuw.
Zo werd vervolgens de tijd van de overige eeuwen bepaald maar omdat de
mensen het niet wisten, werden van godswege voortekens gezonden om te
waarschuwen dat telkens een eeuw geëindigd was.
Deze voortekens namen de Etrusken scherp waar door hun inzicht in de
ingewandenschouw en hun discipline en zij noteerden ze in boeken.
Daarom staat er geschreven in de Etruskische historiën, die volgens Varro in
hun achtste eeuw geschreven zijn, zowel hoeveel eeuwen aan dit volk gegeven
zijn, als ook hoelang ieder der voorbijgegane eeuwen geduurd had of ook met
welke voortekens het einde daarvan is aangeduid.
En zo staat geschreven dat de eerste vier eeuwen 100, de vijfde 123, de zesde
119, de zevende evenveel, de achtste tenslotte toen bezig was, dat de negende
en tiende overbleven en het einde daarvan het einde van het Etruskische volk
zou betekenen.
59. Het einde der Etruskische saecula.
Plutarchus, Sulla 7,7-8
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Τυρρηνν δ\ ο λÞγιοι µεταβολcν τÛρου γÛνουσ πεφÜναντο καd µετακÞσµησιν ποσηµαÝνειν τe τÛρασ¯ εrναι µbν γaρ <νθρñπων> κτg τa
σàµπαντα γÛνη, διαφÛροντα το σ βÝοισ καd το σ θεσιν λλÜλων, κÀστÿω
δ\ φωρÝσθαι χρÞνων ριθµeν πe το θεο, συµπεραινÞµενον νιαυτο
µεγÀλου περιÞδÿω. καd Âταν αÅτη σχF τÛλοσ, τÛρασ νισταµÛνησ κινε σθαÝ
τι σηµε ον κ γσ j ορανο θαυµÀσιον, ÿz δλον εrναι το σ πεφροντικÞσι
τa τοιατα καd µεµαθηκÞσιν εθàσ, Âτι καd τρÞποισ λλοισ καd βÝοισ
νθρωποι χρñµενοι γεγÞνασι, καd θεο σ wττον j µλλον τν προτÛρων
µÛλοντεσ. τÀ τε γaρ λλα φασdν ν τF τν γενν µεÝχει λαµβÀνειν

µεγÀλασ καινοτοµÝασ, καd τcν µαντικÜν ποτε µbν αξεσθαι τF τιµF καd
κατατυγχÀνειν τα σ προαγορεàσεσι, καθαρa καd φανερa σηµε α το
δαιµονÝου προπÛµποντοσ, αsθισ δ\ ν τÛρÿω γÛνει ταπεινa πρÀττειν,
ατοσχÛδιον οsσαν τa πολλa καd δι\ µυδρν καd σκοτεινν ργÀνων το
µÛλλοντοσ πτοµÛνην. τατα µbν οsν ο λογιñτατοι Τυρρηνν καd πλÛον τι
τν λλων εδÛναι δοκοντεσ µυθολÞγουν. τσ δb συγκλÜτου το σ µÀντεσι
περd τοàτων σχολαζοàσησ καd καθηµÛνησ ν τÿ ναÿ τσ \Ενυοσ, στρουθeσ
εdσÛπτη πÀντων ρñντων, τÛττιγα φÛρων τÿ στÞµατι, καd τe µbν κβαλgν
µÛροσ ατο κατÛλιπε, τe δ\ χων πλθεν. φεωρντο δc στÀσιν ο
τερατοσκÞποι καd διαφορaν τν κτηµατικν πρ``σ τeν στικeν χλον καd
γορα ον¯ φωνÀεντα γaρ τοτον εrναι καθÀπερ τÛττιγα, τοfσ δb χωρÝτασ
<καd> ρουραÝουσ.

Etruskische geleerden verklaarden dat het voorteken (nl. het geluid van een
trompet) verandering van generatie en het aanbreken van een nieuwe tijd
beduidde: (naar hun zeggen) waren er immers in totaal acht generaties, die
van elkaar in leefwijze en karakter verschilden. Door de godheid werd voor
elk geslacht een tijdsmarge bepaald, die door de periode van een groot jaar
(waarschijnlijk een Pythagoreïsche cyclus? ) ten einde loopt.
En wanneer deze periode eindigt, verschijnt bij het begin van een volgende
periode een of ander wonderbaarlijk voorteken uit de aarde of uit de hemel,
waardoor het diegenen die in dit soort zaken geverseerd zijn en ze terstond
door hebben, duidelijk is dat er mensen zijn geboren die er een andere leefwijze op na houden en die meer of minder aandacht aan de goden besteden
dan hun voorgangers.
Zij zeggen nl. dat met de wisseling der generaties zich grote nieuwigheden
voordoen en dat de voorspellingskunst nu eens in aanzien stijgt en succes
heeft in voorspellingen omdat de godheid zuivere en heldere tekens zendt,
maar dan weer tijdens een andere generatie onbeduidende dingen doet door
vooral te improviseren en door middel van onduidelijke en duistere middelen
vat te krijgen op de toekomst.
Dat nu vertelden de geleerdsten der Etrusken van wie men zegt dat zij nog
heel wat meer weten dan anderen.
Toen de senaat met de voorspellers zich met deze dingen bezig hield, en
zitting hield in de tempel van Bellona, vloog voor aller oog een mus naar
binnen met in zijn bek een sprinkhaan waarvan hij een deel ter plekke liet
vallen, terwijl hij met de rest wegvloog. De voorspellers vermoedden, dat het
wees op een ernstig geschil tussen de rijke bezittende klasse en de proletariërs
van de plebs urbana. Want laatstgenoemden waren luidruchtig als sprinkhanen
en eerstgenoemden leefden een teruggetrokken leven op het land.*
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* de laatste zin is in de tekst van Plutarchus corrupt.

60. De Etruskische tijdsbepaling.
Livius, VII 3.7
Volsiniis quoque clavos indices numeri annorum fixos in templo Nortiae,
Etruscae deae, comparere diligens talium monumentorum auctor Cincius
adfirmat.
De schrijver Cincius bevestigt dat ook te Volsinii spijkers ter aanduiding van
het jaar in de tempel van Nortia, een Etruskische godin, verschenen.
61. Over de ‘Dei Consentes et Complices.’
Arnobius, Adversus Nationes III 40 (t/m regel 18).
Nigidius Penates deos Neptunum esse atque Apollinem prodidit, qui quondam
muris immortalibus Ilium condicione adiuncta cinxerunt.
idem rursus in libro secto exponit et decimo disciplinas Etruscas sequens
genera esse Penatium quattuor et esse Iovis ex his alios, alios Neptuni,
inferorum tertios, mortalium hominum quartos, inexplicabile nescio quid
dicens. Caesius et ipse eas sequens Fortunam arbitratur Fortunam et Cererem,
Genium Iovialem ac Palem, sed non illam feminam quam vulgaritas accipit sed
masculini nescio quem generis ministrum Iovis ac vilicum. Varro qui sunt
introrsus atque in intimis penetralibus caeli deos esse censet quos loquimur
nec eorum numerum nec nomina sciri. Hos Consentes et Complices Etrusci
aiunt et nominant, quod una oriantur et occidant una, sex mares et totidem
feminas, nominibus ignotis et miserationis parcissimae; sed eos summi Iovis
consiliarios ac principes existimari.
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Nigidius leverde over dat Penaten de goden Neptunus en Apollo zijn, die eens
Troje met onvergankelijke muren omgordden onder toevoeging van een
voorwaarde. Dezelfde auteur wederom zet in zijn zestiende boek, uitgaande
van de Etruskische disciplines, uiteen dat er vier soorten Penaten zijn: het
eerste behoort tot Jupiter, het tweede tot Neptunus, het derde tot de goden
van de onderwereld en het vierde tot de sterfelijke mensen. Daarmee zegt hij
iets onbegrijpelijks. Ook Caesius volgt de disciplines en meent dat Fortuna en
Ceres, de Genius van Iupiter en Pales Penaten zijn, maar niet die vrouw die
het gewone volk als zodanig beschouwt, maar een of andere mannelijke
dienaar en slaaf van Jupiter. Varro is van oordeel dat het die goden zijn die
binnen en in de diepste diepten van de hemel zijn, van wie wij zeggen dat
noch hun getal noch hun namen gekend worden.
De Etrusken noemen hen ‘dei Consentes et Complices’ (‘eensgezinde en
eendrachtige goden’), omdat zij tegelijk opkomen en tegelijk ondergaan, zes

mannelijke en evenveel vrouwelijke, met onbekende namen en tot zeer weinig
mededogen genegen; maar ze zeggen dat zij als voorname adviseurs van de
hoogste Jupiter beschouwd worden.
62. Over goden en genitaliën.
Arnobius, Adversus Nationes V 18.
Sed et deos Conserentis pari more ac dissimulatione taceamus, quos cum
ceteris scribit Flaccus in humani penis similitudinem versos obruisse (se)
cineri, qui sub ollula fuerat factus extorum: quem cum Tanaquil dimoveret
Etruriae disciplinarum perita subrexisse se deos et nervis obduruisse divinis.
Corniculanae inde imperavisse captivae, ut intellegeret et agnosceret quid sibi
res vellet;
Ocrisiam prudentissimam feminam divos inseruisse genitalia, explicuisse
motus certos: tunc sancta ecferventia numina vim vomuisse Lucilii ac regem
Servium natum esse Romanum.
Maar laten wij op dezelfde ironische manier zwijgen over de Dei Conserentis
(Generatie-goden), die, zo schrijft Flaccus net als anderen, zich, veranderd in
de gedaante van een menselijke penis, verstopten onder as, die, ontstaan uit
ingewanden, onder een potje had gelegen: toen Tanaquil, expert in de
disciplines van Etrurië, deze (as) verwijderde, richtten de goden zich op en
verhardden zich met goddelijke spieren. Daarop gebood zij een krijgsgevangen
vrouw, afkomstig uit Corniculum, om er achter te komen wat een en ander
betekende. Ocrisia, een vrouw met veel inzicht, opende haar schoot voor deze
‘goden’ en maakte bepaalde bewegingen: toen braakten in een heilig orgasme
de ‘goden’ levenwekkend zaad uit en is de Romeinse koning Servius geboren.
63. Het orakel van Tethys in Etrurië; een phallische verschijning en de
geboorte van Romulus en Remus.
Plutarchus, Romulus 2.4-8
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Ο δb µυθñδη παντÀπασι περd τσ γενÛσεωσ διεξÝασι. ΤαρχετÝÿω γÀρ,
\Αλβανν βασιλε παρανοµωτÀτÿω και µοτατÿω, φÀσµα δαιµÞνιον οκοι
γενÛσθαι¯ φαλλeν γaρ κ τσ στÝασ νασχε ν καd διαµÛνειν πd πολλaσ
µÛρασ. εrναι δb Τηθàοσ ν ΤυρρηνÝÿα χρηστÜριον, φ\ οy κοµισθναι τÿ
ΤαρχετÝÿω χρησµÞν, Ïστε συµµε ξαι τÿ φÀσµατι παρθÛνον¯ σεσθαι γaρ ξ
ατσ πα δα κλεινÞτατον, ρετF καd τàχFη καd ¨ñµFη διαφÛροντα. φρÀσαντοσ
οsν τe µÀντευµα το ΤαρχετÝου µιÿ τν θυγατÛρων καd συγγενÛσθαι

τÿ φαλλÿ προστÀξαντοσ, ατcν µbν παξισαι, θερÀπαιναν δ\ εσπÛµψαι.
τeν δb ΤαρχÛτιον σ γνω χαλεπσ φÛροντα συλλαβε ν µÛν µφοτÛρασ
πd θανÀτÿω, τcν δ\ ^ΕστÝαν δÞντα κατa τοfσ Åπνουσ παγορεàουσαν ατÿ
τeν φÞνον, στÞν τινα παρεγγυσαι τα σ κÞραισ φαÝνειν δεδεµÛναισ, σ
Âταν ξυφÜνωσι, τÞτε δοθησοµÛνασ πρeσ γÀµον. κεÝνασ µbν οsν δι\ µÛρασ
φαÝνειν, τÛρασ δb νàκτωρ το ΤαρχετÝου κελεàοντοσ ναλàειν τeν στÞν.
κ δb το φαλλο τσ θεραπαινÝδοσ τεκοàσησ δÝδυµα, δοναÝ τινι ΤερατÝÿω
τeν ΤαρχÛτιον, νελε ν κελεàσαντα. τeν δb θε ναι φÛροντα το ποταµο
πλησÝον, εrτα λàκαιναν µbν πιφοιτν µαστeν νδιδοσαν, ρνιθασ δb
παντοδαποfσ ψωµÝσµατα κοµÝζοντασ ντιθÛναι το σ βρÛφεσιν, χρι οy
βουκÞλον δÞντα καd θαυµÀσαντα τολµσαι προσελθε ν καd νελÛσθαι τa
παιδÝα. τοιαàτησ δb τσ σωτηρÝασ ατο σ γενοµÛνησ, κτραφÛντασ πιθÛσθαι
τÿ ΤαρχετÝÿω καd κρατσαι. τατα µbν οsν ΠροµαθÝων τισ (FHG III
203), στορÝαν \Ιταλικcν συντεταγµÛνοσ, ερηκε.

Anderen vertellen erg fabelachtige dingen over de geboorte (van Romulus).
Want aan Tarchetius, een goddeloze en rauwe koning van de Albanen,
verscheen in zijn huis een goddelijke gedaante; een phallus nl. verhief zich uit
de haard en toefde daar vele dagen lang.
In Etrurië was een orakel van Tethys, vanwaar Tarchetius de orakelspreuk
bereikte, dat hij een maagd met het verschijnsel moest verenigen; uit haar zou
dan een zeer beroemde zoon geboren worden, die opviel door moed, geluk en
kracht. Toen Tarchetius dus het orakel aan één van zijn dochters uiteenzette
en haar beval zich te verenigen met de phallus, achtte zij dit infra dignitatem
en stuurde er een dienares op af.
Zodra Tarchetius dit bemerkte, werd hij kwaad en liet hij beiden grijpen om
hen ter dood te brengen, maar toen Hestia hem in zijn droom verscheen,
verbood ze hem de moord. Hij spoorde de meisjes aan een kleed te weven in
hun gevangenis met de verzekering hen, zodra ze het werk af hadden, uit te
huwelijken. Zij weefden dus overdag maar andere vrouwen haalden ’s nachts
op bevel van Tarchetius het weefsel uit elkaar.
De tweeling, die de dienares door het samenzijn met de phallus baarde, gaf
Tarchetius aan een zekere Teratius met het bevel ze te doden.
Hij legde ze vlak bij de rivier, en daarna kwam een wolvin hun geregeld de
borst geven. Allerlei vogels kwamen de babies voedsel brengen, totdat een
herder ondanks zijn verbazing over het schouwspel het waagde dichter bij te
komen en de kinderen mee te nemen.
Zo verliep hun redding en eenmaal opgegroeid, vielen zij Tarchetius aan en
overwonnen hem. Dit verhaal dus heeft een zekere Promathion, schrijver van
een Geschiedenis van Italië, verteld.
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64. De haruspices mogen voortaan hun ambt alleen in het openbaar
uitoefenen (15 mei 319 n.C.)
Codex Theodosianus, LiberVIIII 16.2
Haruspices et sacerdotes et eos, qui huic ritui adsolent administrare, ad
privatam domum prohibemus accedere vel sub praetextu amicitiae limen
alterius ingredi, poena contra eos proposita, si contempserint legem. qui vero
id vobis existimatis conducere, adite aras publicas adque delubra et
consuetudinis vostrae celebrate solemnia:
nec enim prohibemus praeteritae usurpationis officia libera luce tractari.
dat.id.mai. Constantino A.V. et Licinio Conss.
Wij verbieden leverschouwers, priesters en hen die deze rite plegen te
Verzorgen, naar burgerwoningen te gaan of onder het voorwendsel van
vriendschap het huis van een ander te betreden, onder de bepaling van een
straf tegen hen die de wetsregel overtreden.
Wie van U echter meent dat een en ander hem tot voordeel is, wende zich tot
de openbare altaren en heiligdommen en neme deel aan de van oudsher
gebruikelijke plechtigheden:
wij verbieden immers niet dat men de oude, gebruikelijke erediensten in het
openbaar uitvoert. Op de iden van mei in het jaar van de consuls Constantijn
en Licinius.
65. Het Fanum Voltumnae in de vierde eeuw n.C.
Inscriptie op een marmeren steen, gevonden te Spello in Umbrië. Datering: ca
330 n.C.
CIL II, nr. 5265
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E(xemplum) s(acri) r(escripti).
Imp. Caes(ar) Fl(avius) Constantinus Max(imus) Germ(anicus) Sarm(aticus)
Got(icus) victor trimph(ator) Aug(ustus) et Fl(avius) Constantinus et
Fl(avius) Iul(ius) Constantius et Fl(avius) Constans:
omnia quidem, quae humani generis societate(m) tuentur, pervigilium curae
cogitatione conplectimur, sed provisionum opus maximus est, ut universae
urbes, quas in luminibus provinciarum [h]ac regionum omnium species et
forma distinguitur, non modo dignitate(m) pristinam teneant sed etiam ad
meliorem statum beneficentiae nostrae munere probeantur. cum igitur ita vos
Tusciae adseretis esse coniunctos ut instituto consuetudinis priscae per
singulas annorum vices a vobis (a)dque praedictis sacerdotes creentur, qui
aput Vulsinios Tusciae civitatem ludos schenicos et gladiatorum munus

exhibeant, sed propter ardua montium et difficultates itinerum saltuosa
inpendio posceretis, ut indulto remedio sacerdoti vestro ob editiones
celebrandas Vulsinios pergere necesse non esset, scilicet ut civitati, cui nunc
Hispellum nomen est quamque Flaminiae viae confinem adque continuam
esse memoratis, de nostro cognomine nomen daremus in qua templum Flaviae
gentis opere magnifico nimirum pro amplitudine[m] nuncupationis exsurgere(t) ibidemque [h]is sacerdos quem anniversaria vice Umbria dedisset,
spectaculum tam scenicorum ludorum quam gladiatorii muneris exhibere(t),
manente per Tuscia(m) ea consuetudine ut indidem creatus sacerdos aput
Vulsinios ut solebat editionum antedictarum spectacula frequentare(t),
pr[a]ecationi [h]ac desiderio vestro facilis accessit noster adsensus. nam
civitati Hispello aeternum vocabulum nomenque venerandum de nostra
nuncupatione concessimus, scilicet ut in posterum praedicta urbs Flavia
Constans vocetur, in cuius gremio aedem quoque Flaviae hoc est nostrae
gentis, ut desideratis, magnifico opere perfici volumus ea observatione
perscripta, ne aedis nostro nomini dedicata cuiusquam contagiosae superstitionis fraudibus polluatur; consequenter etiam editionum in praedicta civitate
exhibendorum vobis licentiam dedimus scilicet ut sicuti dictum est, per vices
temporis solemnitas editionum Vulsinios quoque non deserat, ubi creati(s) e
Tuscia sacerdotibus memorata celebritas exhibenda est.
ita quippe nec veteribus institutis plurimum videbitur derogatum et vos, qui
ob praedictas causas nobis supplices extitistis ea quae inpendio postulatis,
impetrata esse gaudebitis.
() = toevoegen [] weglaten.
Correcties: pervigilium = pervigili; distinguitur = distinguit;
probeantur = provehantur; opus maximus = opus maximum
exhibendorum = exhibendarum; schenicos = scenicos
aput = apud; adque = atque

Kopie van een onschendbaar keizerlijk antwoord.
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Imperator Caesar Flavius Constantinus Maximus Germanicus Sarmaticus
Goticus victor triumphator Augustus en Flavius Constantinus en Flavius
Iulius Constantius en Flavius Constans:
Alles weliswaar wat de mensen-maatschappij beschermt, omringen wij met
onze waakzame zorg, maar de grootste plaats neemt onze zorg in dat alle
steden, die in de glorierijke provincies en gebieden zich onderscheiden in
vorm en gedaante, niet alleen hun oude waardigheid behouden,maar ook door
ons weldoen in een betere situatie geraken.
Omdat jullie dus verklaren zó met Etrurië verbonden te zijn dat naar de
instelling van een oude gewoonte elk jaar door jullie en voornoemden
priesters gekozen worden om in Etrurië bij Volsinii zorg te dragen voor
toneel- en gladiatorenspelen, maar omdat jullie wegens de steile en bosrijke
bergen en de onbegaanbaarheid van de wegen dringend verzochten jullie

priester te ontslaan van de plicht om naar Volsinii te gaan in verband met het
vieren van de spelen - nadat een tegenmaatregel zou zijn toegestaan - opdat
wij onze naam gaven aan de stad die nu Hispellum heet, waarvan jullie
vermelden dat het grenst aan de via Flaminia, een stad waarin een tempel voor
de gens Flavia op grootse wijze en in overeenstemming met de grootte van de
afkondiging zou verrijzen en waaruit tevens een priester, die Umbrië jaarlijks
bij toerbeurt had gegeven, niet alleen toneel - maar ook gladiatorenspelen zou
laten houden, terwijl in Etrurië die gewoonte zou blijven bestaan dat een
priester die daar gekozen was bij Volsinii zoals gebruikelijk de spelen van
eerder genoemde festiviteiten zou bezoeken, (daarom) stemmen wij gemakkelijk met jullie verzoek en verlangen in. Want wij stonden de stad Hispellum op
grond van onze afkondiging het gebruik van onze eeuwige, eerbiedwaardige
naam toe, opdat in het vervolg genoemde stad Flavia Constans werd genoemd,
in wier schoot wij ook een tempel, naar de gens Flavia, d.w.z. ons geslacht
genoemd, op grootse wijze voltooid willen zien, zoals jullie verlangen, met die
bepaling dat de tempel die aan onze naam gewijd is niet bezoedeld wordt
door het bedrog van aanstekelijke bijgelovigheid.
Bijgevolg gaven wij ook toestemming om in voornoemde stad spelen te
houden, opdat natuurlijk, zoals gezegd, de geregelde plechtigheid der spelen
ook in Volsinii niet ophoudt, waar na het kiezen van priesters uit Etrurië de
vermelde, feestelijke plechtigheid moet plaats vinden.
Zo immers zullen ook oude instellingen niet schijnen te worden opgeheven en
jullie die om voornoemde redenen ons een verzoek hebt gedaan, zullen je
erover verheugen gekregen te hebben wat jullie zeer verlangden.
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66. Over zeden en gewoonten van Etrusken.
Athenaeus, Dipnosophistae XII 14
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παρa δb ΤΥΡΡΗΝΟΙΣ κτÞπωσ τρυφÜσασιν στορε ΤÝµαιοσ ν τF α
(FHG I 196) Âτι α θερÀπαιναι γυµναd το σ νδρÀσι διακονονται.
ΘεÞποµποσ δb ν τF τεσσαρακοστF τρÝτFη τν ^Ιστοριν (ib. 315) καd
νÞµον εrναÝ φησιν παρa το σ Τυρρηνο σ κοινaσ πÀρχειν τaσ γυνα κασ¯
ταàτασ δ\ πιµελε σθαι σφÞδρα τν σωµÀτων καd γυµνÀζεσθαι πολλÀκισ
καd µετ\ νδρν, νÝοτε δb καd πρeσ αυτÀσ¯ ο γaρ ασχρeν εrναι ατα σ
φαÝνεσθαι γυµνα σ. δειπνε ν δb ατaσ ο παρa το σ νδρÀσι το σ αυτν,
λλa παρ\ οxσ iν τàχωσι τν παρÞντων, καd προπÝνουσιν οxσ iν βουληθσιν.
εrναι δb καd πιε ν δεινaσ καd τaσ ψεισ πÀνυ καλÀσ. τρÛφειν δb τοfσ
Τυρρηνοfσ πÀντα τa γινÞµενα παιδÝα, οκ εδÞτασ Âτου πατρÞσ στιν
²καστον. ζσι δb καd οyτοι τeν ατeν τρÞπον το σ θρεψαµÛνοισ, πÞτουσ τa
πολλa ποιοàµενοι καd πλησιÀζοντεσ τα σ γυναιξdν πÀσαισ. οδbν δ\ασχρÞν στι Τυρρηνο σ ο µÞνον ατοfσ ν τÿ µÛσÿω τι ποιοντασ, λλ\ οδb
πÀσχοντασ .... πιχñριον γaρ καd τοτο παρ\ ατο σ στι. καd τοσοàτου δÛουσιν ασχρeν πολαµβÀνειν Ïστε καd λÛγουσιν, Âταν  µbν δεσπÞτησ
τσ οκÝασ φροδισιÀζηται, ζητF δÛ τισ ατÞν, Âτι πÀσχει τe καd τÞ,
προσαγορεàοντεσ ασχρσ τe πργµα. πειδaν δb συνουσιÀζωσι καθ\ ταιρÝασ j κατa συγγενεÝασ, ποιοσιν οÅτωσ¯ πρτον µbν Âταν παàσωνται
πÝνοντεσ καd µÛλλωσι καθεàδειν, εσÀγουσι παρ\ ατοfσ ο διÀκονοι τν
λàχνων τι καιοµÛνων τb µbν ταÝρασ, τb δb πα δασ πÀνυ καλοàσ, τb δb
καd γυνα κασ¯ Âταν δb τοàτων πολαàσωσιν, αsθισ [ατο σ] νεανÝσκουσ
κµÀζοντασ, οQ πλησιÀζουσιν ατοd κεÝνοισ. φροδισιÀζουσιν δb καd
ποιονται τaσ συνουσÝασ τb µbν ρντεσ λλÜλουσ, σ δb τa πολλa καλàβασ περιβÀλλοντεσ περd τaσ κλÝνασ, αQ πεπλεγµÛναι <µÛν> εσιν κ
¨Àβδων, πιβÛβληται δ\ νωθεν µÀτια. καd πλησιÀζουσι µbν σφÞδρα καd
τα σ γυναιξÝ, πολf µÛντοι γε <µλλον> χαÝρουσι συνÞντεσ το σ παισd καd
το σ µειρακÝοισ. καd γaρ γÝνονται παρ\ ατο σ πÀνυ καλοd τaσ ψεισ, ±τε
τρυφερσ διαιτñµενοι καd λεαινÞµενοι τa σñµατα. πÀντεσ δb ο πρeσ
σπÛραν οκοντεσ βÀρβαροι πιττονται καd ξυρονται τa σñµατα¯ καd
παρÀ γε το σ Τυρρηνο σ ργαστÜρια κατεσκεàασται πολλa καd τεχν ται
τοàτου το πρÀγµατÞσ εσιν, Ïσπερ παρ\ µ ν ο κουρε σ. παρ\ οÅσ Âταν
εσÛλθωσιν, παρÛχουσιν αυτοfσ πÀντα τρÞπον, οθbν ασχυνÞµενοι

τοfσ ρντασ οδb τοfσ παριÞντασ. χρνται δb τοàτ ω τÿ νÞµÿω πολλοd
καd τν ^ΕλλÜνων [καd] τν τcν \ΙταλÝαν οκοàντων, µαθÞντεσ παρa
Σαυνιτν καd ΜεσαπÝων. πe δb τσ τρυφσ ο ΤυρρηνοÝ, σ Αλκιµοσ
στορεd (FHG IV 296), πρeσ αλeν καd µÀττουσιν καd πυκτεàουσι καd
µαστιγοσιν.
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Naar aanleiding van de Etrusken die een buitengewoon weelderig leven leiden,
vermeldt Timaeus in boek a dat dienaressen naakt de mannen bedienen.
Theopompus vermeldt in het 43ste boek van zijn Historiën dat het bij de
Etrusken ook gewoon was vrouwen gemeenschappelijk te hebben.
Zij besteden veel zorg aan hun lichaam, trimmen dikwijls naakt met mannen
en soms ook met elkaar. Want ze generen zich niet om zich naakt te vertonen.
Ze dineren niet met hun eigen mannen, maar met wie toevallig aanwezig is en
ze toasten op wie ze willen.
Ze kunnen niet alleen behoorlijk drinken, maar ze zijn ook schitterend om te
zien. De Etrusken voeden al hun kinderen op zonder te weten van welke
vader elk kind is. Dezen leven op dezelfde manier als hun opvoeders.
De meeste tijd brengen zij door met drinken en het verkeren met alle
vrouwen. De Etrusken schamen zich helemaal niet om de liefde en plein
publique te bedrijven noch om deze te ondergaan.... want ook dit is bij hen
een gewoonte. Ze nemen geen blad voor de mond om, wanneer de heer des
huizes de liefde bedrijft en iemand naar hem zoekt, te zeggen dat hij dit en
dat doet, waarbij ze op schandelijke wijze de zaak toelichten. Wanneer zij
samen zijn met prostitueer of met hun eigen vrouwen, doen zij aldus. Eerst
brengen, wanneer zij het drinken staken en naar bed willen, dienaren,
wanneer de kandelaars nog branden, prostitueer binnen, dan weer erg mooie
jongens, en tenslotte ook hun vrouwen.
Wanneer zij van hen genoten hebben, wederom knapen in de kracht van hun
leven, die met hen gemeenschap hebben. Hun sexuele genoegens leven zij
soms uit, terwijl ze elkaar kunnen zien, maar meestal hangen zij boven de
rustbedden doeken op stokken, en mantels worden daar overheen geworpen.
En vaak hebben zij gemeenschap met vrouwen, maar eigenlijk genieten ze
meer van het samenzijn met kinderen en jongens. Want deze zijn bij hen erg
fraai van uiterlijk, omdat zij een verwijfd leven leiden en hun lichaam glad
scheren. Alle barbaren (= niet Grieken) in het westen smeren zich in met was
en ontharen hun lichaam. Ook zijn er bij de Etrusken veel kapperszaken en
barbiers, zoals er bij ons kappers zijn.
Wanneer zij daar naar binnen gaan, laten zij zich helemaal zien zonder zich te
schamen voor nieuwsgierige ogen en voorbijgangers. Dat doen ook vele
Grieken die in Italië wonen, omdat ze het geleerd hebben van Samniten en
Messapiërs.
Ten gevolge van de weeldezucht, zo schrijft Alcimus, kneden, boksen en delen
zij zweepslagen uit bij de muziek van de fluit.
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ΛεÝπεται δ\ µ ν επε ν περd τν Τυρρηνν. οyτοι γaρ τe µbν παλαιeν
νδρεÝÿα διενεγκÞντεσ χñραν πολλcν κατεκτÜσαντο καd πÞλεισ ξιολÞγουσ
καd πολλaσ κτισαν. µοÝωσ δb καd ναυτικα σ δυνÀµεσιν σχàσαντεσ καd
πολλοfσ χρÞνουσ θαλαττοκρατÜσαντεσ τe µbν παρa τcν \ΙταλÝαν πÛλαγοσ
φ\ αυτν ποÝησαν Τυρρηνικeν προσαγορευθναι, τa δb κατa τaσ πεζaσ
δυνÀµεισ κπονÜσαντεσ τÜν τε σÀλπιγγα λεγοµÛνην ξερον, εχρηστοτÀτην
µbν εσ τοfσ πολÛµουσ, π\ κεÝνων δ\νοµασθε σαν ΤυρρηνÜν, τÞ τε περd
τοfσ γουµÛνουσ στρατηγοfσ ξÝωµα κατεσκεàασαν, περιθÛντεσ το σ
γουµÛνοισ ¨αβδοàχουσ καd δÝφρον λεφÀντινον καd περιπÞρφυρον τÜβενναν,
ν τε τα σ οκÝαισ τa περÝστÿωα πρeσ τaσ τν θεραπευÞντων χλων ταραχaσ
ξερον εχρηστÝαν¯ zν τa πλε στα ^Ρωµα οι µιµησÀµενοι καd πρeσ τe
κÀλλιον αξÜσαντεσ µετÜνεγκαν πd τcν δÝαν πολιτεÝαν. γρÀµµατα δb
καd φυσιολογÝαν καd θεολογÝαν ξεπÞνησαν πd πλÛον, καd τa περd τcν
κεραυνοσκοπÝαν µÀλιστα πÀντων νθρñπων ξειργÀσαντο¯ διe καd µÛχρι
τν νν χρÞνων ο τσ οκουµÛνησ σχεδeν Âλησ γοàµενοι θαυµÀζουσÝ τε
τοfσ νδρασ καd κατa τaσ ν το σ κεραυνο σ διοσηµεÝασ τοàτοισ ξηγητα σ
χρνται. χñραν δb νεµÞµενοι πÀµφορον, καd ταàτην ξεργαζÞµενοι,
καρπν φθονÝαν χουσιν ο µÞνον πρeσ τcν ρκοσαν διατροφÜν, λλa καd
πρeσ πÞλαυσιν δαψιλ καd τρυφcν νÜλουσαν. παρατÝθενται γaρ δdσ τσ
µÛρασ τραπÛζασ πολυτελε σ καd τλλα τa πρeσ τcν περβÀλλουσαν
τρυγcν οκε α, στρωµνaσ µbν νθεινaσ κατασκευÀζοντεσ, κπωµÀτων
δ\ ργυρν παντοδαπν πλθοσ καd τν διακονοàντων οκετν οκ λÝγον
ριθµeν τοιµακÞτεσ. καd τοàτων ο µbν επρεπεÝÿα διαφÛροντÛσ εσιν, ο δ\
σθσι πολυτελεστÛραισ j κατa δουλικcν ξÝαν κεκÞσµηνται. οκÜσεισ τε
παντοδαπaσ διαζοàσασ χουσ παρ\ ατο σ ο µÞνον ο θερÀποντεσ, λλa
καd τν λευθÛρων ο πλεÝουσ. καθÞλου δb τcν µbν κ παλαιν χρÞνων
παρ\ ατο σ ζηλουµÛνην λκcν ποβεβλÜκασιν, ν κÞτοισ δb καd ¨ÿαθυµÝαισ
νÀνδροισ βιοντεσ οκ λÞγωσ τcν τν πατÛρων δÞξαν ν το σ πολÛµοισ
ποβεβλÜκασι. συνεβÀλετο δ\ ατο σ πρeσ τcν τρυφcν οκ λÀχιστον καd 
τσ χñρασ ρετÜ¯ πÀµφορον γaρ καd παντελσ εγειον νεµÞµενοι παντeσ
καρπο πλθοσ ποθησαυρÝζουσιν. καθÞλου γaρ  ΤυρρηνÝα παντελσ
εγειοσ οsσα πεδÝοισ ναπεπταµÛνοισ γκÀθηται καd βουνοειδÛσιν ναστÜµασι τÞπων διεÝληπται γεωργησÝµοισ¯ γρa δb µετρÝωσ στdν ο
µÞνον κατa τcν χειµερινcν Ïραν, λλa καd κατa τeν το θÛρουσ καιρÞν.
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Ons rest nog te spreken over de Etrusken. Doordat zij vroeger uitblonken in
moed, verwierven zij een groot gebied en stichtten vele, belangrijke steden.
Tevens waren zij lange tijd door sterke maritieme eenheden op zee de baas en
de zee langs Italië noemden zij naar zichzelf de Tyrrheense’. In hun streven
de infanterie op hoger peil te brengen, vonden zij de Tyrrheense trompet uit,
die in de oorlog zeer bruikbaar was. Voor hun leidende veldheren maakten zij
‘insignes’, door het aanstellen van lictoren, een ivoren zetel (sella curulis) en
een met purper omzoomde tebenna. Tot hun vindingen behoorden de portico’s in de huizen om het lawaai van menigten dienaren terug te dringen.
Het meeste van deze dingen namen de Romeinen over, perfectioneerden het
en gebruikten het voor hun eigen, samenleving. De Etrusken bevorderden de
literatuur, natuurkunde en theologie en bovenal specialiseerden zij zich in de
kennis van de bliksemleer.
Daarom bewonderen ook nu nog de heersers van bijna heel de bewoonde
wereld (Romeinen) deze mannen en gebruiken hen als vertolkers van de
goddelijke tekens in de bliksems. Omdat zij een uiterst vruchtbare grond
bewonen en ook bewerken, hebben zij niet alleen een overvloed aan vruchten
voor hun dagelijks onderhoud, maar ook voor het genot van weelde en pracht.
Want twee keer per dag laten zij zich rijk opgetaste tafels voorzetten en al het
andere dat bij een overdreven luxe past, kleden met bloemmotieven en een
hoeveelheid zilveren vaatwerk van allerlei genre. Een niet gering aantal slaven
staat steeds voor hen klaar.
Sommigen verschillen in waardigheid van de anderen, maar weer anderen zijn
uitgedost met kleren die te fraai zijn voor de slavenstand.
Niet alleen de slaven, maar ook de meeste vrije mannen hebben bij hen
allerhande, eigen woningen. Over het algemeen verloren zij de kracht die men
hun van oudsher benijdde en begrijpelijkerwijze raakten zij door hun
braspartijen en verwijfde genietingen de oorlogsreputatie van hun voorvaderen
kwijt. Tot hun verwekelijking droeg ook de kwaliteit van de bodem in zeer
hoge mate bij. Omdat zij een volkomen vruchtbaar land bewonen, legden zij
reservevoorraden van elk soort vruchten aan. Het over het algemeen volkomen
vruchtbare Etrurië ligt in uitgebreide vlakten, die verdeeld zijn door
heuvelachtige verhogingen. Niet alleen in de winter maar ook in de zomer is
het een beetje vochtig.
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