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De NIEUWSBRIEF SATRICUM is een uitgave van

De Nieuwsbrief die u voor u heeft liggen
is niet alleen fraai in kleur gedrukt, maar
ook een beetje anders dan anders. Uw vaste
columnist Dé Steures heeft dit keer geen
column maar een artikel geschreven, over de
publicatie van het Hellenistisch votiefdepot
van Satricum. Daaraan werd al begonnen in
1990, door een tiental Satricum-studenten
onder leiding van Barbara Heldring. Dé legt
u uit hoe hij van hun honderden teksten,
tekeningen en aantekeningen binnen een
paar jaar een prachtige publicatie hoopt te
realiseren. Oud-Satricaan Riemer Knoop
heeft dit keer de column voor zijn rekening
genomen.
Ook anders zijn de namen van vormgever
en redactie. Vanaf heden wordt de SatricumNieuwsbrief opgemaakt door Satricaan
Loes Opgenhaffen, Marja Luteijn is nieuw
redactie-lid. Loes en Marja vervangen Femke
van Boxsel en Anne Versloot, die sinds jaren
meewerkten aan de Nieuwsbrief. Dank
Femke en Anne, welkom Loes en Marja!
Hoe de opgravingen in Satricum de
afgelopen zomer zijn verlopen, kunt u
lezen in de bijdragen van Marijke Gnade
en Nina Gerritsen. Nina vertelt u over haar
allereerste ervaringen als student in het
veld en Marijke schetst een mooi relaas van
de resultaten van de campagne. Tenslotte
leest u in de Nieuwsbrief het verslag van
het succesvolle voorjaarsuitje naar Leiden
(28 mei) door Satricum-leden Johan en
Jeannette Jongen.
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SATRICUM 2011
Marijke Gnade
Evenals als vorig jaar werd er afgelopen
zomer weer in de wijngaarden van Casale
del Giglio gegraven, het gebied waar zich
ooit de lagere stad van het antieke Satricum
uitstrekte. Het onderzoek was dit jaar
vooral gericht op de graven die hier in de
5de en 4de eeuw v. Chr. werden aangelegd,
bovenop de resten van de voormalige
Latijnse stad. Die manifesteert zich hier in
een brede weg die de antieke nederzetting
doorkruiste en twee daaraan grenzende
gebouwen.
Wat vooraf ging
Tijdens de opgravingen in de voorgaande
jaren was duidelijk geworden dat Satricum
in de loop van de 5de eeuw v. Chr. moet
zijn verwoest. Behalve de funderingen
van de verschillende structuren werden
veel puinpakketten en verbrandingslagen
blootgelegd die hiervan de stille getuigen
zijn. De grote verrassing daarbij was
de ontdekking van een groot aantal
inhumatiegraven bovenop en dwars door

Afb. 1. De nieuwe graven.
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de puinresten heen. De graven moeten zijn
aangelegd toen de puinhopen niet meer
zichtbaar waren, getuige het feit dat zij zelfs
door muren zijn heen gegraven.
Het onderzoek in 2010 leverde 39 graven
op, waarvan echter een deel nog niet was
afgerond aan het einde van de opgraving.
Dit gold ook voor het onderzoek in een
nieuw geopende strook in de wijngaarden
langs de oostzijde van het opgravingsveld.
Doel van de campagne van dit jaar was dan
ook om in ieder geval de opgraving van de
reeds ontdekte graven te voltooien en om
het totale aantal graven zoveel mogelijk uit te
breiden in oostelijke richting. Op die manier
zou een nog beter beeld van de begraven
gemeenschap verkregen kunnen worden.
De resultaten van de opgraving in 2010
waren ronduit spectaculair, zoals gelezen
kan worden in het verslag van die opgraving
in de nieuwsbrief van december 2010. De
opgraving van 2011 heeft hier, in meer
bescheiden vorm, nog een schepje bovenop
gedaan. In totaal werden er negen nieuwe
graven ontdekt (Afb. 1).
De eerder ontdekte graven konden allemaal worden afgerond waarbij in sommige
gevallen tot op zeer grote diepte nog
bijzondere vondsten werden gedaan (Afb. 2).
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Afb. 2. Diepe graven met bijzondere vondsten (rechtsboven graf 37C en linksonder graf 40 met nisje).

Kort samengevat wordt het grafveld
gekenmerkt door eenvoudige, rechthoekige
graven die vrij dicht op elkaar liggen of
elkaar oversnijden. De meeste graven
zijn oost-west georiënteerd, maar er zijn
ook uitzonderingen. Bijna alle doden zijn
begraven in houten, op maat gemaakte
kisten die zijn voorzien van grafgiften,
voor het merendeel gebruiksaardewerk
zoals voorraadpotten in alle vormen en
maten, schotels en kommen. Daarnaast
zijn er ook minder gangbare objecten aan
de doden meegegeven zoals luxe ceramiek
én persoonlijke objecten als wapens en
sieraden. Het grafveld heeft een bijzondere
plaats in het pre-Romeinse Latium dat
tot nu toe gekenmerkt wordt door een
opvallende afwezigheid van georganiseerde
begraafplaatsen uit de archaïsche en postarchaïsche periode (6de - 4de eeuw v. Chr.).
Als er al graven uit deze periode gevonden
worden, dan bevatten zij weinig tot geen
aardewerk en dan meestal eenvoudige
gebruiksaardewerk.
De nieuwe vondsten
Wat de graven in Satricum ondermeer
bijzonder maakt, is de uitzonderlijke
hoeveelheid wijntransportamforen, vaak twee

exemplaren per graf en van een verschillende
herkomst, zoals een Etruskische amfoor
samen met een Zuid-Italische amfoor. Behalve
de geïmporteerde amforen die afkomstig
zijn uit het gehele mediterrane gebied, zijn
er ook lokale imitaties. Hun aanwezigheid
in de graven duidt op de speciale betekenis
die de amfoor als wijncontainer voor de
gemeenschap moet hebben gehad. Ook
dit jaar zijn er weer amforen gevonden,
twee Etruskische, twee lokale en één ZuidItalische, waarmee het totale aantal amforen
op 16 komt.
De associatie met wijn die de amforen
oproepen, uit zich ook in de aanwezigheid
van andere, aan wijnconsumptie gerelateerde
vaasvormen in de graven, zoals wijnschalen
en bekers (skyphoi). Was het aantal wijnschalen
en skyphoi dat tot en met 2010 was
opgegraven met 11 exemplaren al opvallend,
tijdens de afgelopen opgraving werd dit
aantal bijna verdubbeld met de vondst van
zeven nieuwe schalen en twee skyphoi. Tot
de laatste categorie behoort een bijzonder
exemplaar voorzien van een rood-figurige
decoratie in de vorm van een uiltje tussen
twee olijftakken aan beide zijden van de
beker (Afb. 3). De skyphos lag verborgen
in een nis in de grafwand van een zeer diep
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graf, samen met zes andere vazen en een
ijzeren dolk. Het type skyphos is bekend uit
het 5de-eeuwse Athene, de oorspronkelijk
productieplaats, en heeft veel navolging
gehad in de Griekse koloniën in Zuid-Italië.
Ons exemplaar is naar alle waarschijnlijkheid
een oorspronkelijk Atheens product dat
via de Zuid-Italische koloniën in Satricum
terecht is gekomen. De skyphos kan
gedateerd worden tussen 460 en 440 v. Chr.
De andere skyphos die dit jaar gevonden
werd, is een recenter exemplaar en mogelijk
van lokale makelij gezien de witte klei.
Onduidelijk is of deze beker decoratie heeft
gehad. De oorspronkelijke zwarte slip die als
ondergrond zou kunnen hebben gediend is
bijna volledig afgebladderd.
Evenals de skyphoi kunnen ook de 16
drinkschalen die tot nu toe zijn gevonden,
worden onderverdeeld in 5de-eeuwse
Atheense exemplaren dan wel lokale
imitaties daarvan alsook recentere 4deeeuwse exemplaren die waarschijnlijk een
Italische herkomst hebben. De laatste groep
is de meest ‘spannende’, omdat de schalen
een opgeschilderde versiering vertonen
op de bodem, midden in de drinkschaal.
Zodra tijdens de opgraving de vorm van
dit type schaal in beeld komt, wordt hij
met de grootste omzichtigheid geborgen,
opdat de opgeschilderde versiering, die door
inwerking van de zure grond veel te lijden
heeft, toch nog gered kan worden (Afb. 4).
In veel gevallen blijft echter slechts de vage
schaduw van de decoratie over. Al deze
wijnschalen vertonen tot nu toe een voor
Satricum unieke decoratie die varieert tussen
een ingekrast paardje, een opgeschilderde
sterachtige decoratie met daartussen
gestippelde bloemetjes, een staande man
in Griekse kleding of een grazend hertje in
de weide. Een bijzondere collectie die van
groot belang is voor de studie van dit type
drinkschaal waarover eigenlijk nog niet
zoveel bekend is.
Onder de oudere 5de-eeuwse drinkschalen,
waarvan er dit jaar vier werden gevonden,
bevindt zich ook een Atheens of Zuid-Italisch
exemplaar van een uitzonderlijk goede
kwaliteit. Het stuk lag op de bodem van een
opvallend groot graf waarin zich twee doden
bevonden (Afb. 5-6). Zowel de schaal als twee

Afb. 3. Atheense uil-skyphos.

Afb. 4. Een drinkschaal wordt zorgvuldig vrij–
gelegd.

Af b. 5. Groot graf met twee begravingen en
aardewerk waaronder een Atheense drinkschaal.
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Afb. 6. Drinkschaal uit de 5de eeuw voor Chr.

Afb. 7. Tekening drinkschaal met graffiti.

andere vazen waren bij het dichtgooien van
het graf omgevallen en beschadigd. De oren
van de drinkschaal waren daarbij afgebroken.
Die werden op een flinke afstand van de
schaal teruggevonden, maar pasten nog
naadloos. De schaal is bijzonder te noemen
vanwege twee korte graffiti die onder de
voet zichtbaar zijn (Afb. 7). Het gaat om
ingekraste letters boven en onder de centrale,
opgeschilderde cirkel, die waarschijnlijk
vóór het bakken zijn aangebracht. De
bovenste graffito vertoont twee letters, een
A en hier ter rechterzijde tegenaan, een Z.
De Z, als letter onbekend in het Griekse
alfabet, dient waarschijnlijk gelezen te
worden als een R waarbij de zijpoot van de
A fungeert als achterpoot van de R. Midden
onder de opgeschilderde cirkel bevindt zich
een Griekse delta, een Δ. Over de betekenis
van deze inscripties moet nog goed worden
nagedacht, maar het lijkt plausibel om de Δ
als een numeriek teken te lezen, d.w.z. deka
oftewel tien in het Grieks. Het zou hier dan
om de tiende schaal gaan, mogelijk van een
bepaalde serie. Lastiger is de interpretatie
van de twee bovenste letters. Waarschijnlijk
verwijzen die naar de eigenaar, of misschien
wel naar het productiecentrum en zijn zij te
duiden als een monogram of als een ligatuur.

de aan wijn gerelateerde vazen incompleet
zijn of sporen van reparatie vertonen. Van
een aantal Etruskische amforen bijvoorbeeld
ontbreken een of twee oren. Datzelfde kan
geconstateerd worden bij de drinkschalen,
in elk geval bij de oudere exemplaren uit de
5de eeuw v. Chr. Deze zijn veelal lacuneus
of vertonen vaak sporen van reparatie in
de vorm van kleine gaatjes. Deze gaatjes
werden in de vaas geboord, één links en één
rechts van de breuk, nadat die in scherven
was gebroken. Met behulp van metalen,
waarschijnlijk loden draden of klampen
die in de gaatjes werden bevestigd, konden
de scherven van de gebroken vaas bijeen
worden gehouden. Zo kon de vaas weer
in zijn oude staat worden teruggebracht.
Mogelijk werden de kieren dichtgesmeerd
met een bepaalde substantie, zoals hars,
waardoor de vaas ook weer gebruikt kon
worden. Hiervan zijn bij onze vazen echter
geen sporen teruggevonden.
Het kan niet anders dan dat de reparaties
duidelijk zichtbaar waren, wat gezien
vanuit onze hedendaagse esthetische criteria
misschien vreemd overkomt, zeker wanneer
het om meerdere reparaties van één vaas gaat.
Een goed voorbeeld hiervoor vormt de uilskyphos die dit jaar werd gevonden (zie afb.
3). Het stuk vertoont maar liefst acht gaatjes
die verwijzen naar vier reparatiepunten
en evenzoveel klampjes. De meest in het
oogspringende reparatie moet wel die op het
gezicht van een van de uilen zijn geweest.
Een van de reparatiegaatjes bevindt zich
precies tussen de oogjes van de uil. De
afstand tot het andere gaatje van 1,7 cm wijst
op een flinke klamp die dus dwars over het
linkeroog van het uiltje moet hebben gelopen

Oud en gerepareerd drinkservies
De vrij constante aanwezigheid in de graven
van vaatwerk dat geassocieerd kan worden
met de consumptie van wijn is een aspect
dat nadere aandacht verdient. Op het eerste
gezicht lijkt een verwijzing naar een wijn
consumerende gemeenschap aannemelijk.
Er zijn echter ook andere observaties te
maken. Het valt bijvoorbeeld op, dat veel van
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dat daarmee onzichtbaar werd. Kennelijk
maakte dat niet uit en behield de vaas toch
zijn speciale waarde, reden waarschijnlijk
ook waarom hij gerestaureerd werd. Het lijkt
er daarbij op dat die waarde in relatie stond
tot de specifieke functie van de drinkbeker,
gerelateerd aan de consumptie van wijn. Er
zijn bijvoorbeeld geen reparaties aangetroffen
bij het zogenaamde gebruiksaardewerk
in de graven, de voorraad- en kookpotjes,
de schotels en kommen. Daarnaast komen
de reparaties echter wel weer voor bij veel
‘minder waardevolle’ wijnschalen, althans
als men de locale imitaties van de 5deeeuwse Atheense drinkschalen zo kan
omschrijven. Deze schalen, afkomstig uit
drie verschillende graven, 22, 42/43 en 44,
vertonen een zeer slechte kwaliteit slip die
vaak ook maar gedeeltelijk dekkend is en
dofgrijs van kleur. Eén van deze schalen
vertoont reparatiegaatjes op de twee aanhechtingen van een van de handvatten, een
andere schaal heeft ze in de wand en de rand.
Op grond van bovenstaande kan geconstateerd
worden dat het meegeven van aan wijnconsumptie gerelateerd aardewerk als
belangrijk beschouwd werd, zodanig zelfs
dat het niet uitmaakte welke schaal of amfoor
het graf in ging of hoe compleet ze waren. De
duidelijkste voorbeelden van dit fenomeen
zijn gedocumenteerd in twee bij elkaar
liggende graven die dit jaar zijn opgegraven,
graven 45 en 46. Behalve het meer gangbare
aardewerk dat naast het hoofd van de dode
was geplaatst, werd in beide graven, op het
bovenlichaam van de dode, een fragment
van de bodem van een skyphos gevonden
dat daar bewust moet zijn neergelegd.
Het wijnservies en de doden
De nadrukkelijke aanwezigheid van het
wijnservies in bijna de helft (20) van de 48
opgegraven graven is onmiskenbaar. Een
vraag is natuurlijk of de verschillende vazen
ook daadwerkelijk een functie in het leven
van de doden hebben gehad. Of hadden zij
misschien een puur symbolische functie
die verwees naar een leven dat geassocieerd
werd met de elite en haar gebruiken, zoals
die van de wijnconsumptie?
Een eerste conclusie op dit moment is
dat de drinkschalen, bekers en amforen
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waarschijnlijk prestigeobjecten waren met
een specifieke symbolische betekenis die de
gewone gebruiksfunctie oversteeg. Hiervan
getuigen de antieke reparaties, maar ook
de beschadigde staat van veel van het 5deeeuwse vaatwerk. Die verwijzen naar een
zekere ouderdom van de objecten. Alvorens
zij het graf ingingen moeten de vazen
langere tijd hebben gecirculeerd, mogelijk
als familieobjecten die over verschillende
generaties werden doorgegeven. De
aanwezigheid van meer recentere, 4deeeuwse wijnschalen in sommige van dezelfde
graven bevestigt hun ouderdom.
Ten aanzien van de sociale status van
de doden in wier graven het wijnservies
voorkomt, kan worden opgemerkt dat
deze graven betrekkelijk rijk zijn qua
aardewerkgiften, die variëren tussen zes tot
tien vazen en in een geval zelfs 14. In slechts
vier gevallen betreft het graven waarin
maar drie tot vier vazen voorkomen: twee
hiervan zijn de graven waarin alleen een
bodemfragment van een wijnbeker was
meegegeven. Aan de andere kant zijn er ook
graven die veel aardewerkgiften bevatten
maar geen wijnservies hebben. De vraag
doet zich hier natuurlijk voor of er misschien
sprake is van een mogelijk koppeling van het
wijnservies aan een specifieke sekse. Hoewel
er op dit gebied weinig harde gegevens
voor handen zijn, is de mogelijkheid niet
helemaal uit te sluiten. In slechts acht graven
van de 49 kon op grond van het aanwezige
skeletmateriaal de sekse van de dode bij
benadering worden bepaald. Zeven hiervan
zijn mannen, één een vrouw. In drie van de
mannengraven bevond zich wijnservies, in
twee daarvan gecombineerd met een typisch
mannelijk attribuut zoals een ijzeren dolk
of speerpunt. Deze mannelijke attributen
werden ook gevonden in vier andere graven
met wijnservies, hetgeen het aantal mogelijke
mannengraven met wijnservies op zeven
brengt terwijl vooralsnog geen wijnservies
aan vrouwen kan worden toegewezen.
Al met al lijkt er dus sprake te zijn van
objecten die om hun specifiek prestigieuze
waarde, al dan niet geassocieerd met het
beeld van een “Griekse” manier van leven,
lange tijd in circulatie zijn gebleven alvorens
zij als gift in het graf werden meegegeven. Een
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Afb. 8. Graf 25 met een enorme kist en een archeoloog vergeefs op zoek naar persoonlijke attributen.

mogelijke bevestiging van deze hang naar het
“Griekse” is de vondst van een 5de-eeuwse
bronzen strigilis (schraper) in een van de
mannengraven. Met dit object schraapten
mannelijke atleten, na een sportieve inspanning, hun in geoliede huid schoon. De
strigilis lag samen met een 4de-eeuwse
drinkschaal in de kist van de dode, elk object
ter weerszijde van een heup. Buiten de kist
werd een tweede 4de-eeuwse drinkschaal
gevonden, evenals een transportamfoor uit
de 5de-4de eeuw. Onmiskenbaar is ook hier
de verwijzing naar elite-activiteiten, in dit
geval sport én wijn.
Conclusie
Op 5 september dit jaar werd, na een lange
opgravingscampagne van twee maanden,
de opgraving afgesloten en het veld weer
netjes afgedekt. Het voorafgestelde doel was
bereikt, in die zin dat alle graven waarvan de
opgraving vorig jaar was begonnen, konden
worden afgerond terwijl de oostelijke strook
werd verdiept tot op het plaveisel van de
weg. Hierbij kwamen acht nieuwe graven
tevoorschijn.

De graven die dit jaar werden afgerond
behoren qua afmetingen tot de grootste.
Elk van deze graven had wel een verrassing
in petto zoals de hierboven beschreven
objecten maar ook in andere opzichten. Graf
37 bijvoorbeeld, bevatte uiteindelijk drie
doden, die boven elkaar in hetzelfde graf
waren begraven en allen voorzien bleken van
opmerkelijke grafgiften. Hiertoe behoort de
vorig jaar reeds gevonden amfoor uit Sparta
die omgekeerd in het graf was geplaatst. Graf
25 daarentegen, vorig jaar al tot op de kist
verdiept en voorzien van een rijke grafinhoud
waaronder twee transportamforen, een dinos
(mengvat) en een Atheense drinkschaal, had
hoge verwachtingen gescoord, maar bleek
verassend genoeg niets nieuws meer op te
leveren (Afb. 8). De dode in dit graf, die in
een enorme kist was begraven, had geen
enkel persoonlijk attribuut bij zich, terwijl
zijn skelet zodanig verweerd was dat zelfs
zijn leeftijd niet kon worden vastgesteld. Graf
29 tenslotte, direct naast 25 gelegen, bleek als
enige uitzondering in het hele grafveld een
veel te groot graf te hebben voor de dode die
erin lag. Waarschijnlijk was dit graf ooit als
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Afb. 9. Graf 25 (rechts) en het ‘familiegraf ’ 29 (links) met twee doden.

familiegraf gepland, getuige een tweede dode
die later op iets hoger niveau was bijgezet.
Maar gelet op de ruimte die nog in het graf
over was, moet er iets tussen de plannen van
de familie zijn gekomen (Afb. 9).
Hoe uniform de grafgebruiken op het eerste
gezicht ook mogen lijken, elk graf blijkt
uiteindelijk zijn eigen verhaal te vertellen en
hiermee telkens een beetje meer inzicht te
verschaffen in de tot nu toe duister gebleven

samenleving van het 5de- en 4de-eeuwse
Satricum. De gewetensvraag die vervolgens
natuurlijk opkomt is hoe lang er nog verder
moet worden gegraven. Of volstaat het aantal
graven dat nu is opgegraven? Het grafveld
loopt zonder enige twijfel in oostelijke richting
verder, onder de wijngaarden door. De
eigenaar heeft alle medewerking toegezegd,
de studenten zijn enthousiast en er is budget.
Toch nog maar eens over nadenken.

Aanplakbiljet van deze zomer in de lokale bar met het laatste nieuws (hitte-alarm: vandaag 45 graden).

