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Stellingen bij het proefschrift: Defining the Ritual, Analyzing Society. The social 
significance of material culture in pre-Roman cult places of Latium Vetus 
 
1) Hoewel votiefdepots vaak niet-stratigrafische contexten zijn, kan kwantitatieve en functionele 
analyses van het artefact assemblage inzicht bieden in de diachrone ontwikkeling van rituele 
praktijken in het heiligdom. 
 
2) Het gebruik van de term ‘votiefgift’ doet afbreuk aan de multifunctionaliteit van objecten die 
in votiefdepots kunnen worden aangetroffen, beter is te spreken van ‘rituele objecten’.  
 
3) De nadruk op grafveldarcheologie in de studie van de protohistorie in Latium Vetus geeft een 
eenzijdig beeld van de Latiale samenleving. De rijke materiële cultuur van de heiligdommen, hun 
lange chronologie en vaak centrale positie in de nederzettingen, duiden op het sociaal-
economische en politieke belang van heiligdommen in de Latiale gemeenschappen.  
 
4) De traditionele nadruk op een beperkt aantal ‘esthetische’ materiaalklassen in de bestudering 
van votiefdepots belemmert het algehele begrip van dergelijke contexten. 
 
5) De heterogeniteit van de miniatuur vaasvormen in het assemblage, en de overeenkomst in 
ratio tussen de impasto/coarse ware miniatuur en ‘normale’ vaasvormen, duiden erop dat het 
hier niet gaat om een economische keuze (<<small pots = poor people>>), maar om symbolische 
waarde. 
 
6) Onze hedendaagse perceptie van een ‘geïsoleerd’ natuurheiligdom onderschat de 
maatschappelijke inbedding van heiligdommen en de complexiteit van het antieke sacrale 
landschap. 
 
7) De aanname dat een groeiende gemeenschapszin ten grondslag lag aan de overheveling van 
elite investeringen aan het eind van de zevende eeuw v. Chr van grafveld naar nederzetting, en 
meer specifiek de heiligdommen, moet worden herzien. De overeenkomsten in 
aardewerkvormen gerelateerd aan commensaliteit in beide contexten duiden erop dat de elite 
een ander ritueel domein prefereerde voor hun ceremoniële banketten. 
 
8) Commensaliteit, het samen eten en drinken, was (en is nog steeds) een belangrijk middel voor 
het verkrijgen en bestendigen van sociale status.  
 
9) De vrijwel rituele benadering van de hedendaagse Italiaanse eetcultuur maakt het niet 
moeilijk in te zien dat commensaliteit een belangrijk aspect was van de rituele praktijken in 
heiligdommen. 
 
10) Wie denkt dat het zwaar is tegelijkertijd een proefschrift te schrijven en twee kinderen op te 
voeden heeft nog nooit op ‘regelmatige’ basis gebruik gemaakt van het Italiaans openbaar 
vervoer. 
 
 
 


